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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Laikraksta „Latvietis“ 700. numurs iznāk
tieši svētku dienā: Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.
Laikraksta gandrīz 14
pastāvēšanas gados daudz kas ir noticis. 2007. – 2010. gada Globālās finanšu krīzes, jeb „dižķibeles“ pēdas vēl
nav pazudušas; kovida pandēmija atslābinājusies vakcinācijas un tuvojošās
vasaras dēļ, Ukrainas karš turpinās.
Mēs tagad dzīvojam Ukrainas kara
ēnā, un citas, arī nopietnas problēmas
ir paslēpušās no mūsu redzes loka. Kovid ir atslābinājies, bet nav pazudis.
Latvija ir lēnām pakāpusies uz 15. vietu pasaulē rādītājā Nāves gadījumā uz
miljons iedzīvotāju. 5760 nāves gadījumi 1,8 miljons iedzīvotāju lielā valstī. Salīdzinājumā, Austrālijā, ar saviem 26 miljons iedzīvotājiem ir bijuši
7223 nāves gadījumi, liekot Austrāliju

146. vietā pasaulē. Ierobežojumi un
vakcinācija glābj dzīvības.
Kovidafēristi/antivakseri turpina
ar saviem meliem un maldinājumiem,
bet vairāki arī lēnam pārprofilējas kā
Ukrainas kara komentētāji, apšaubot
stāstus par Krievijas bruņoto spēku
izdarītiem šausmu darbiem, un aicinot krasi samazināt palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem. (Dīvaini, ka
marginālie antizinātniskie kovida un
vakcinācijas noliedzēji ir faktiski īstie
„kovidafēristi“, bet sauc zinātniekus,
un tos, kuri pieņem zinātnē balstītus
faktus par „kovidafēristiem“).
Šodienas lielais jautājums – kā
turpmāk nodrošināsim 1990. gada
4. maijā izsludināto Latvijas Republikas atjaunoto neatkarību? Tas, protams, ir atkarīgs no mūsu attiecībām ar
Krieviju. Ir pilnīgi skaidrs, ka neviens
nevar paļauties uz nekādiem līgumiem
ar Krieviju, un nevar paļauties uz nekādiem nomierinošiem vārdiem no

Krievijas puses. Vienīgais, kas der, ir
plika vara – Latvijas gadījumā mūsu
sabiedrotie.
Diemžēl, arī Latvijā ir zīmīgs cilvēku skaits, kas atbalsta Krievijas
agresiju pret Ukrainu. Ne tikai jau
minētie apjukušie cilvēki, bet gan
kareivīgie, Ukrainas un ukraiņu iznīcināšanas gribētāji. Tie pierāda Latvijas valsts izgāzušos 30 gadus garo
integrācijas programmu. Saprotams,
ka vēlme ir arī iznīcināt Latvijas valsti
un latviešus.
Piecas dienas pēc 4. maija svētku dienas ir Eiropas diena, šogad arī
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Apsveikums, 700. numuru sagaidot!
Dārgie lasītāji!
Sveicu Ilzi un Gunāru Nāgelus ar laikraksta „Latvietis“ 700. numuru!
Esmu Jūsu laikraksta rūpīga lasītāja! Protams,
prieks, ja varu lasīt Jūsu atsūtīto drukāto avīzi, taču arī
pandēmijas laikā mūsu saikne nepārtrūka – tik labi, ka
bija iespēja lasīt laikraksta elektronisko versiju!
Katrā laikraksta numurā jūtu to siltumi, profesionalitāti un lielo
darbu, kas ieguldīts, lai lasītājam sniegtu tik bagātu un vispusīgu
informāciju.
Katrā laikraksta numurā jūtu to lielo mīlestību pret Latviju un dziļu izpratni par notiekošajiem procesiem kā Latvijā, tā arī starptautiski.
Lai Jums ražīgs darbs arī turpmāk un novēlu vēl vairāk lasītāju!
Ar nepacietību gaidu šo skaisto – jubilejas 700 laikraksta numuru!
Ar sirsnīgiem sveicieniem un laba vēlējumiem no Rīgas,–
Elita Gavele,
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Speciālo uzdevumu vēstniece
diasporas jautājumos Elita Gavele lasa laikrakstu „Latvietis“ Nr. 692.

FOTO Anna Marija Avota

Dārgā „Latvietis” redakcija!

Laikrakstam „Latvietis“ 700
Austrālijas
laikraksts „Latvietis“ ir
izcils, jo galvenā redaktora slejas ir tik nozīmīgas, ka tūlīt pat dodos
atbalstīt finansiāli. Ļoti
vērtēju redaktora snie-

gumu – profesionāls, labi argumen- redakcijai dotu Tēvijas balvu par
tēts un skaidri formulēts valstisks valstiskuma un pilsonisko vērtību
viedoklis.
uzturēšanu.
Man svarīgi, ka jūsu izdevuAr cieņu
mā varu lasīt Latvijas valsts preDagmāra Beitnere-Le Galla,
zidenta runas. To nedara neviens
Dr.sc.soc.
sabiedriskais medijs Latvijā. Tāpēc
13. Saeimas deputāte

Možu garu!

Laikrakstam „Latvietis“ – 700. numurs
Pirmā doma, kas
ienāca prātā, atverot
iepriekšējo laikrakstu
„Latvietis“
(Nr.699),
bija nodeldēta: „Neticami, cik ātri skrien laiks!“
Liekas, viss sākās pavisam nesen, patiesībā nupat. Laikraksta
redaktoriem Gunāram un Ilzei jeb Ilzei
un Gunāram Nāgeliem bija drosme sākt
un pieticis garaspēka nepamest uzsākto.

Ar daudzskaitlīgo palīgu atbalstu
gadu no gada izdevies parādīt latviešu dzīvi Austrālijā, bet ne tikai – interešu lokā ir latviešu rosība visapkārt
zemeslodei un, protams, atspoguļoti
notikumi Latvijā.
Katrā ziņā laikraksts „Latvietis“
ir viens no mūsu tautu vienojošiem
spēkiem. Možu garu un labu veselību,
turpinot darbu!
Anna Žīgure
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Laikraksts „Latvietis“ sveic visus lasītājus

„Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!“

Sveicu laikraksta „Latvietis“ redaktorus un izdevējus,
klajā laižot izdevuma 700. numuru!
Laikrakstam ir bijusi ļoti svarīga loma Austrālijas
latviešu sabiedrības saglabāšanā, kā arī sabiedriskās
domas attīstībā.

Redakcijā

Turpinājums no 1. lpp.

Vēlu veiksmi arī turpmākajā darbībā!
Jānis Roberts Dēliņš

„Ukrainā cietušo un bojā gājušo pieLR goda konsuls Viktorijā, Tasmānijā un Austrālijas ārējās teritorijās
miņas diena“, un, kā katru gadu, – zināmai Latvijas sabiedrības daļai „Uzvaras diena“. Šiem cilvēkiem kredo ir
Latvijas atbrīvošana no velniem (vai
tamlīdzīgi) Lielā Tēvijas specoperācijā 1941-1945, un jebkāda nepateicība
tiek uzskatīta par biedrošanos ar pašu
nelabo. Vai tā ir dzīves ironija, ka „atEsam stāvējuši laikrakstam klāt no
brīvotie“ nejūtas nemaz pateicīgi „atšūpuļa dienām – ar dziļu sirsnību to
brīvotājiem“, kuri palika uz vietas kā
atbalstījuši un baudījuši.
kakla kungi?
Apbrīnojam Gunāra un Ilzes uzņēJa visa Austrumeiropa cenšas atmību, neatlaidību un izturību 14 gadu
brīvoties no „atbrīvotāju“ uzstādītagarumā regulāri izdodot informatīvu,
jām pateicības zīmēm, vai tad nevadaudzveidīgu un krāšņu izdevumu.
jadzētu sākt pielekt, ka tomēr nebija
Ar lielu interesi lasām Gunāra
nekādas atbrīvošanas, bet faktiski kas
ikizdevuma domu graudus. Kopumā –
cits?
ļoti nozīmīga, arhivāra informācija.
Francijā ir tāds Brīvības ceļš (Voie
Laikraksts ir tik vērtīgs, ka ik vienam
de la Liberté), kas seko ASV 3. armijas
Austrālijas latviešu kopienā vajadzētu
uzvaras gājienam ģenerāla Patona vato lasīt, kā arī finansiāli atbalstīt, lai to
dībā no Utah Beach Normandijā līdz
nodrošinātu tālākajā nākotnē.
Bastoņai Beļģijā. Šajā ceļā kā kiloAnita un Greims Andersoni
metru stabi ir uzstādīti piemiņas stabi,
katrs apmēram metru augstumā. Tajos
redzama liesma – brīvības simbols,
iznirstot no viļņiem, atsaucoties uz
karavīru-atbrīvotāju ierašanās pa jūras
ceļu. Liesma atgādina Brīvības statuju
Ņujorkā.
Nav dzirdēta vēlme ASV armijas piemiņas stabus nojaukt. Kāpēc?
Vienkārši – pēc Francijas atbrīvošanas, svešās armijas to atstāja un iekārtojās okupētajā Vācijā.
Kas būs ar mūsu pašu okupācijas
laikā celto pieminekli Pārdaugavā?
Vai izvēlēsimies kādu no vienkāršiem
ceļiem – atstāt status quo vai arī nojaukt – vai izvēlēsimies daudz grūtāku ceļu – atstāt brutālo pieminekli kā
atgādinājumu par brutālo okupācijas
varu, un tieši šādā veidā to pārdefinēt? Tas būtu grūts uzdevums, kam
nepietiktu tikai kāda vienkārša maza
paskaidrojoša plāksne.
Šogad viss kļūs skaidrs.
Piemineklis ASV armijai – Francijas atbrīvotājiem. „Utah Beach“, NormandiGN jā. Viens no kilometru stabiem Brīvības ceļā (Voie de la Liberté).

Photo by S. Plaine / CC-BY-SA-4.0

FOTO no Andersonu personīgā arhīva
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Pasu stacija un Marģera Krama vizīte Brisbanē
Netrūka izpalīdzīgu roku

FOTO Garen Krūmiņš

FOTO Garen Krūmiņš

FOTO Garen Krūmiņš

Piektdien, 22. un sestdien, 23. aprīlī Brisbanē notika pasu stacija un Latvijas vēstnieka
Austrālijā Marģera Krama vizīte. Sestdien,
kopā ar sievu Sandru, Marģers viesojās Brisbanes Latviešu namā, lai tiktos ar Brisbanes latviešiem. Vēstnieks dalījās arī ar informāciju par
dažādām aktualitātēm, kas skar Latviju un tās
pozīciju Eiropā un pasaulē. Baudot gardas uzkodas un dzērienus, brisbanieši varēja iepazīties ar vēstnieku, uzdot jautājumus
un pakavēties sarunās par dažādiem tematiem. Priecājamies
par skaisto Latvijas karogu, ko saņēmām dāvanā – paldies!
Liels paldies Latvijas Republikas vēstniecības Austrālijas Savienībā 2. sekretārei Vinetai Freimanei par viņas
lielo darbu, atjaunojot brisbaniešiem Latvijas pases, ID kartes un sniedzot atbildes uz dažādiem jautājumiem. Vinetas
siltums un smaids visiem lika justies brīvi un relaksēti pasu
atjaunošanas procesā, kura efektīgumu veicināja vēstniecības līdzpaņemtās tehnoloģijas. Paldies Raitim Freimanim
par palīdzēšanu pasu stacijas laikā!
Kā jau Brisbanē tas pieņemts, netrūka izpalīdzīgu roku, lai
viss notiktu bez aizķeršanās – paldies BLB un Saule Limited
(Inga Česle, Jasmīne Lācis-Lī (Lee), Adolfs Lācis), Latvijas
Goda Konsulam Kvīnslandē Jurim Meijam, Karen Makdugale
(McDougall) par gardumiem, Guntai Bajars, fotogrāfam Garen
Krumins, izpalīgiem – Mārtiņam Česlim, Andrim Zālītei un Ance Deksne un vēstnieks Marģers Krams. Brisbanes Latviešu biedrība dāvināja vēstniekam latviešu rokdarbnieIlvai Spornei, Gintam, Kārlim un Agnesei.
Ance Deksne ces Erikas Mildas Cakurs izšūtu Latvijas ģerboni.
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Vēstnieks Marģers Krams, Latvijas Goda Kon- No kreisās: Vēstnieks Marģers Krams, Brisbanes Latviešu
suls Kvīnslandē Juris Meija.
biedrības priekšsēdētājs Ādolfs Lācis.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
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Marģera Krama tikšanās ar Goldkostas latviešiem
Svētdienas, 23. aprīļa, vakarā notika Latvijas Vēstnieka Austrālijā Marģera Krama
tikšanās ar Goldkostas
(Gold Coast) – Zelta piekrastes – latviešu diasporu.
Zelta piekrastes latvieši uzaicināja
Latvijas vēstnieku uz neformālo tikšanos Surfers Paradise, Goldkostā. Latviešu diaspora bija ļoti pagodināta par Marģera Krama un viņa sievas Sandras, un
Vinetas Freimanes, 2. sekretāres Latvijas Republikas vēstniecības Austrālijas
Savienībā, un viņas vīra Raita ierašanos
uz tikšanos Goldkostā, nākošajā dienā
pēc vizītes ar Brisbanes latviešiem.
Tikšanās laikā Latvijas vēstnieks
iepazīstināja klātesošos ar vēstniecības galvenajiem darbības virzieniem
politiskajā, ekonomiskajā un konsulā-

Goldkostas latvieši tiekas ar Latvijas vēstnieku Marģeru Kramu.

FOTO Raitis Freimanis

Valdīja sirsnīga atmosfēra

rajā darbības sfērā.
Gaidīsim ciemos Latvijas vēstnieSirsnīgā atmosfērā, baudot gardas ku Marģeru Kramu un viņa sievu un
uzkodas un dzērienus, latvieši varēja vēstniecības darbiniekus saulainajā
iepazīties ar vēstnieku, uzdot jautāju- Goldkostā!
mus un pakavēties sarunās par dažāSanita Maulāne,
diem aktuāliem tematiem.
Laikrakstam „Latvietis“

Austrālijas triatlona sacensības
Austrālijas latvietis Endrjū Gībietis saņem atbalstu

Endrjū (Andrew) Gībietis.

FOTO Pēteris Gībietis

32 gada vecumā Sidnejas latvietis
Endrjū (Andrew) Gībietis divos gados ir sasniedzis ievērojamus rezultātus triatlona sacensībās – riteņbraukšanā, skriešanā un peldēšanā. Endrjū
sāka trenēties 2020. gadā un īsā laikā
sasniedzis labu līmeni šajā sporta veidā. 2021. gadā Endrjū kļuva par 2021
Triathalon NSW Standard distance age
group Champion, 2021 Triathalon NSW
Sprint distance age group champion un
2021 Triathalon Aquathon age group
State champion. Endrjū ierindojās otrajā vietā savā kluba Coogee Comets
2021. g. MVP (vērtīgākais sportists).
Endrjū trenējās ar mērķi piedalīties Austrālijas mērogā triatlonā un tālāk uz Ironman 70.3 sacensībām, kur

paredzēts 1,9 km pelde, 90 km riteņbraukšana un 21,1 km skrējiens.
Endrjū gadiem ilgi ir sporta kluba
Spars biedrs un no jaunības dienām
piedalījies latviešu vieglatlētikā, peldēšanā un basketbolā. Endrjū ir piedalījies
Austrālijas Latviešu meistarsacīkstēs
basketbolā, sākot ar Spars jaunieša komandu 10 gada vecumā, un ir turpinājis
spēlēt vīriešu spēlēs līdz šai dienai.
Kā atzinumu Endrjū centieniem
kļūt par profesionālu triatlona sportistu, sporta klubs SPARS un Jaundienvidvelsas Jaņā Tiliba fonds katrs zie-

dojuši $1000 atbalstu, lai Endrjū var
iegādāties jaunu riteni Canyon Speedmax.
Jāņa Tiliba fonds veidojās no Jāņa
Tiliba testamenta vēlējuma atbalstīt
Jaundienvidvelsa latviešu izcelsmes
sportistus un sporta organizācijas.
Jāņa Tiliba fonda pārstāvji aicina
sportistiem pieteikties uz atbalstu pie
Valdemāru Dūšeli – 0413 629 162 vai
Viktoru Sīko – 0413 018 588.
Viktors Sīkais
2022. g. aprīlī
Laikrakstam „Latvietis“
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 70 g. svinības

Dalībnieki pie galdiem.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas priekšsēde Ināra Sīkā uzrunā dalībniekus.

FOTO Ojārs Greste

un
Marita
Lipska. Marita nevarēja būt
klātienē, bet
Aivars bija ieradies, un viņu
aicināja priekšā. Kamēr es,
ar vienu roku turot nodaļas
Latvijas karogu, nolasīju
DV biedru solījumu un tad
piesprauda DV nozīmi pie
krūtīm Aivaram.
Kā jau svinībās pienākas, bija jāpasniedz arī divi
DV Atzinības raksti. Vispirms Jānim Miķelsonam,
kam piešķīra DV Centrālās
valdes Atzinības rakstu jau
pirms dažiem gadiem, par
viņa ilggadējo nodaļas grā- Toms Veidners saņem atzinības rakstu no DV Sidmatveža darbu. Diemžēl nejas nodaļas priekšsēdes Ināras Sīkās.
Jānis nebija klāt, lai to saņemtu. Otrs Atzinības raksts bija DV Latviešu skolas un Sidnejas Jauktā
Austrālijas Atzinības raksts Tomam kora pārstāvis Valdis Krādziņš.
Veidnerim, kas jau 35 gadus ir bijis
Gundega Zariņa nolasīja rakstisDV Sidnejas nodaļas biedrs un ilgus kos apsveikumus no DV priekšnieka
gadus aktīvi strādājis Sidnejas Latvie- Aivaru Sinka, DV Austrālijas valdes
šu jauniešu audzināšanā, sabiedrībā, priekšsēža un DV Melburnas nodaļas
skolā un sportā.
priekšsēža Jāņa Kārkliņa, DV AusSekoja apsveikumi no svētku trālijas Vanadžu vadītāja Astras Krodalībniekiem, sākot ar deju kopas nītes, DV Pertas nodaļas priekšsēža
Jautrais pāris pārstāvjiem Sandru Ilmāra Rudaka un DV Pertas nodaļas
Strazdu un Ivetu Roni, tad Sidnejas vanadžu vadītājas Ritas Džonsones,
Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Latvijas Okupācijas muzeja pārstāČečiņš un beidzamais bija Sidnejas ves Austrālijā Ināras Graudiņas un
S!K!K!S! seniora Anda Black.
Tad Toms Veidners stājās priekšā
ar īpašu un ļoti jauku pateicības kopsavilkumu no Annas Ziedares Vasaras
Vidusskolas (AZVV) 2022.g. studentiem. DV Sidnejas nodaļa, atzīmējot
70 gadus, nolēma izmaksāt visiem
2022. g. skolniekiem dalības maksu.
Grupa Sidnejas jauniešu, kas piedalījās AZVV, bija iesnieguši rakstiskus
un ar video ierakstītas pateicības, ko
Toms Veidners nolasīja un video ierakstus rādīja uz ekrāna.
Pēcpusdienas oficiālā daļa beidzās
ar DV dziesmu Še kopā mēs, biedri,
FOTO Ojārs Greste

2022. gadā 2. aprīli
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedri un
viesi pulcējās DV namā
Bankstaunā, lai atzīmēt
nodaļas 70 gadu pastāvēšanu.
Pēc atklāšanas un nodaļas karoga
ienešanas mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin McPherson) uzrunāja
dalībniekus ar interesantu sprediķu,
kas ir ievietots pilnībā šajā pašā laikrakstā Latvietis, lai visi var to izlasīt.
Mācītājs beidza ar Dieva vārdiem un
Dievs, svētī Latviju!
Sekoja DV Sidnejas nodaļas priekšsēdes runa. Iesākot savu runu, par godu
visiem 28 Sidnejas nodaļas dibinātājiem, nolasīju viņu vārdus. Organizācija nevar pastāvēt bez biedriem, un tai
skaitā ir jābūt biedri kas uzņemas vadošās lomas un darbus. Nodaļas valdes
vārda izteicu pateicību visiem iepriekšējiem nodaļas priekšsēžiem un valdes locekļiem, kuri pielika savu roku
nodaļas dzīvē. Visi biedri ir svarīgi un
vērtīgi, arī ja viņi nevēlas vai nevar būt
aktīvi. Galvenais ir, ka katrs biedrs samaksājot gadskārtējo biedru naudu, apliecina savu uzticību Sidnejas nodaļas
valdei, turpināt pildīt DV organizācijas
mērķus un pienākumus.
Laika tecējumā DV Sidnejas nodaļā ir iestājušies pāri par 1000 biedru,
bet tagad palikuši tikai 77. Visilgākais,
kas ir vēl šodien nodaļas biedrs un kas
pirms 62 gadiem iestājās 1960. gadā,
27 gada vecumā, ir Ivars Apelis,
kas tagad dzīvo Melburnas Latviešu
ciemā. Ivars lūdza nodot sveicienus
visiem Sidnejas DV biedriem un jubilejas dalībniekiem. Ir skaidri zināms, ka biedru skaits krītas, bet tas
nenozīmē ka jābeidz darbību. Kamēr
vēl esam, darīsim, strādāsim un palīdzēsim viens otru turpināt šo svēto
darbu. Nobeidzu savu runu ar parasto
DV uzsaukumu – Daugavas Vanagi,
sasauksimies!
Sekoja jauno biedru uzņemšana.
Beidzamajā gadā nodaļā iestājušies
divi jauni biedri – Aivars Sidorenko

FOTO Ojārs Greste

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
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Laikraksts „Latvietis“

7. lpp.

„NYET, NYET, SOVIET!“

Latviešu demonstrantu „palaistā“ sivēna ķeršana pie Stokholmas pils Ņikitas
Hruščova vizītes laikā 1964. gada 23. jūnijā. Fotogrāfs Jānis Bredermanis.
Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma. Autora dāvinājums.
bāja latvisko identitāti un uzturēja apbrīnojamu misijas un cīņas spara izjūtu,
kļūdami par Latvijas zaudētās brīvības
sargiem un valstsgribas vēstnešiem.
Diemžēl politiskajās demonstrācijās
un protestos izkliegtais, uz plakātiem
un apģērba uzrakstītais sauklis NYET,
NYET, SOVIET!, kas skanīgi raksturo trimdas latviešu pārliecību 46 gadu
garumā Latvija okupācijas laikā, mūsdienās, ņemot vērā esošo ģeopolitisko
situāciju, no jauna kļuvis aktuāls. Tālab
izstāde apzināti veidota kā demonstrantiem noderīga rokasgrāmata. Izstādi
veido pavisam vienpadsmit sadaļas, tādas kā Padomāt par apģērbu, Strādāt ar
izdomu, Izdomāt intriģējošu saukli, Mobilizēties ātri, Demonstrēt individuāli

FOTO nezināms

Muzejs un pētniecības centrs Latvieši pasaulē aicina iepazīt izstādi
NYET, NYET, SOVIET! Politiskie protesti un demonstrācijas ārpus Latvijas
1945–1991.
Latvijas Neatkarības atjaunošanas
dienā, 2022. gada 4. maijā, Latvijas
dzelzceļa vēstures muzejā plkst. 16.00
tiks atklāta izstāde NYET, NYET, SOVIET! Politiskie protesti un demonstrācijas ārpus Latvijas 1945–1991!
Pasākuma ietvaros būs iespēja satikt
ne tikai bijušos trimdas politiskos aktīvistus, bet arī uzrakstīt savu vēstījumu uz Brīvības mūra.
Izstāde NYET, NYET, SOVIET seko
pa pēdām muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē izdotajai grāmatai
Nyet, Nyet, Soviet. Stāsti par latviešu
politiskajām demonstrācijām trimdā
un dokumentālajai filmai VALIANT!
Brauciens uz brīvu Latviju. Ekspozīcija apkopo trimdas latviešu politisko
protestu un demonstrāciju pieredzi, kas
rosina mūs būt ne tikai sabiedriski aktīviem un līdzatbildīgiem, bet arī izprast
savas valsts brīvības cenu un katra paša
iesaisti tās saglabāšanā. Izstāde rosina
meklēt atbildes jautājumu – KO TU
DARI LATVIJAS BRĪVĪBAS LABĀ?
Izstāde ir iedvesmojošs, taču retam
zināms stāsts par to, kā trimdas latvieši
padomju okupācijas laikā uzturēja dzīvu Latvijas neatkarības ideju. Ar aizrautīgu pašaizliedzību un radošu degsmi vairākus gadu desmitus visā pasaulē
latvieši rīkoja politiskus protestus un
demonstrācijas, lai pievērstu vietējās sabiedrības, preses un politiķu uzmanību
Baltijas valstu okupācijas jautājumam.
Šajās demonstrācijās izauga nākamās
paaudzes, kuras, par spīti savas mītnes
zemes dzīves videi un iespējām, sagla-

FOTO Jānis Bredermanis

Politiskie protesti un demonstrācijas ārpus Latvijas 1945–1991“

ikdienā, Nonākt preses uzmanībā u.c.,
kurās apkopota trimdas latviešu pieredze un praksē pārbaudīti ieteikumi.
Trimdas latviešu vēstures stāstus,
politisko demonstrāciju un protestu
kontekstā, atklās muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē krājuma
priekšmeti – demonstrāciju plakāti,
lozungi, apģērbi, rekvizīti, izstādē būs
skatāms arī muzeja krājuma lielākais
priekšmets – demonstrāciju mašīna
Plymouth Valiant, par kuru muzejs
uzņēmis arī dokumentālo filmu VALIANT! Brauciens uz brīvu Latviju.
3. maijā filmas televīzijas pirmizrāde LTV1 plkst. 22.00, bet 4. maijā izrādīšana Latvijas filmu maratonā kinoteātrī Splendid Palace un jebkurā laikā
bez maksas Latvijas teritorijā https://
www.filmas.lv/movie/4166/.
7. maijā plkst. 14.00 būs iespēja
apmeklēt izstādi tās veidotāju un kuratoru vadībā, bet plkst. 16.00 izstādi
apmeklēs Valsts prezidents Egils Levits, lai kopā ar kuratorēm Mariannu
Auliciemu un Ievu Vītolu apskatītu
izstādi un runātu par ikviena latvieša
valstsgribu vārdos un darbos.
Izstāde būs skatāma līdz 2022.
gada 23. jūlijam.
Aicinām sekot līdzi aktuālajiem
notikumiem un izglītojošo nodarbību piedāvājumam muzeja mājaslapā
www.lapamuzejs.lv un www.facebook.
com/LatviansAbroad

Izstādes veidotāji

Ideja, saturs, teksti: muzejs un pētniecības centrs Latvieši pasaulē, Marianna Auliciema, Ieva Vītola. VēsturisĢirts Zēgners ar dēlu Daini un Guntis Siliņš ar dēlu Krišjāni demonstrācijā kā izpēte: Kristīne Beķere (no grāmatas
pie Kanādas parlamenta ēkas Otavā 7. Vispasaules latviešu jauniešu kongresa Nyet, Nyet, Soviet. Stāsti par latviešu
laikā 1986. gada 10. jūlijā. Fotogrāfs nezināms. Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma. Ģirta Zēgnera dāvinājums.
Turpinājums 9. lpp.
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Rīgas Latviešu biedrībā skanēs lielākā kokle pasaulē
Kā skan pasaulē
dižākā kokle? Rīgas
Latviešu biedrības Folkloras komisija aicina
būt klāt īpašā Dižkokles
daudzināšanā, kas notiks 7. maijā plkst. 17.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē.
Tāda izmēra kokle skan zemos
reģistros, tātad to var saukt par basa
kokli jeb bāgu. Par bāgu to nosauca
dižkokles izgudrotājs Jānis Eduards
Krauksts. Viņš izgatavoja bāgu jau
1947. gadā, tomēr tas vairs nav spēlējams, jo daudzus gadu desmitus ir
stāvējis kādas mājas bēniņos Jūrmalā.
Pēc rūpīgas izpētes kokļu meistars
Rihards Valters izgatavoja dižkokles kopiju. Izpēti veica Rīgas Latviešu
biedrības darba grupa ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Bāgs pārsteidz
ar savu iespaidīgo izmēru. Ja vidējais mūsu valsts iedzīvotāju garums ir
175 cm, tad dižkokles garums ir 209 cm.
Dižkokli ieskandinās vairāki talan-

FOTO Publicitātes foto

Pirms daudzinājuma varēsim ieskatīties dižkoklei un tās gatavošanai veltītā izstādē

Dižās kokles oriģināla pārvešana uz Rīgas Latviešu biedrību. Rīgas Latviešu
biedrības darba grupa.
tīgākie Latvijas jaunie koklētāji etnomuzikologa Valda Muktupāvela vadībā.
Pirms daudzinājuma varēsim ieskatīties dižkoklei un tās gatavošanai veltītā izstādē, kā arī iepazīties ar
J. E. Krauksta un viņa iedvesmotāja,
koklētāju Pētera Korāta dzīves gājumu, kā arī aplūkot XX gadsimta vidū
tapušos mūzikas instrumentus – dažā-

das kokles, švīku, timbu un neparastus
sitamos instrumentus.
Ieeja par ziedojumiem. 25% no šī
sarīkojuma ieņēmumiem Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.
Dana Zālīte
Rīgas Latviešu biedrības Publicitātes
un reklāmas projektu vadītāja

Alfrēda Kalniņa solodziesmu koncertcikla
Rīgas Latviešu biedrībā izskanēs pēdējais koncerts
Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas
komisija aicina uz koncertcikla Visas
Alfrēda Kalniņa 250 solodziesmas sešos koncertos noslēguma koncertu
„Vēl dziesmu gribētos man dziedāt“
2022. gada 9. maijā plkst. 17.00 Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē.
Atzīmējot izcilā komponista Alfrēda
Kalniņa (1879 – 1951) 140. dzimšanas
dienu, jau 2019. gadā bija uzsākts projekts, kura ietvaros tika caurskatīta skaņraža daiļrades mantojuma īpašā daļa –
250 solodziesmas. Šajā žanrā A. Kalniņš
dēvējams par komponistu par excellence. Cikla sešos koncertos iekļauti
absolūti visu A. Kalniņa solodziesmu
atskaņojumi, kas padomju periodā nebija iespējams atsevišķu dziesmu satura
– sakrālās tematikas dēļ. Vēsturiski visas solodziesmas (ar apmēram 15 dziesmu iztrūkumu) skanējušas tikai vienu
reizi – pirms vairāk nekā 60 gadiem
1958. gada sezonā, profesoram Hermanim Braunam sadarbojoties ar toreizējās
Valsts Filharmonijas solistiem.
Cikla VI koncerta programmā ar 48
dziesmām piedalīsies visu piecu iepriekšējo koncertu dalībnieki – 23 dziedātāji.
Tie ir mākslinieki, kuri daudzkārt spilgti prezentējuši latviešu kamermūziku
gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām.
Blakus jau bieži dzirdētām klausītāju
iemīļotām dziesmām, tādām kā Jau aiz
kalniem, Šīs brīnišķīgās acis, Verdzenes
dziesma, Aijaijā un vēl pārdesmit citām,
skanēs retumi – opusi, kuri uzrakstīti
komponista mūža nogalē un kurus klausītāji nepazīst, piemēram, Ziedoņa nakts

negaiss, Ap manām dienām, Spēks, Starp
lakstīgalu un bezdelīgu un virkne citu.
Cikla programmu iniciatori un veidotāji ir pieredzējušie koncertmeistari –
Lielās Mūzikas balvas par mūža ieguldījumu 2015 ieguvējs Ventis Zilberts un
Lielās Mūzikas balvas 2019 kategorijā
Par izcilu darbu ansamblī nominants
Mārtiņš Zilberts. Pašreizējā cikla koncertos par solistiem aicināti piedalīties
Latvijas vidējās un jaunākās paaudzes ievērojamākie dziedoņi, tā uzsverot atskaņotājmākslas paaudžu pēctecību un aktīvu līdzdalību mūsu valsts kultūrvides
veidošanā un tradīciju pārmantošanā.
Šī itin apjomīgā projekta virsuzdevums – koncertos veikt izcilā skaņraža visu solodziesmu audio dokumentējumu, kurš paliktu Latvijas Radio
fonotēkas rīcībā kā ļoti vērtīgs kultūr-

vēsturisks izziņas materiāls.
Koncertciklu informatīvi atbalsta
Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3
Klasika, Latvijas Mūzikas informācijas centrs, www.music.lv, www.apollo.
lv, www.tvnet.lv, laikraksti Diena, Neatkarīgā, Latvijas Avīze, Laiks, Brīvā
Latvija, Latvietis.
Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties Biļešu Paradīzes kasēs un
tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.
lv (5.00 EUR un 3.00 EUR skolēniem,
studentiem, pensionāriem).
25% no koncerta ieņēmumiem
Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.
Dana Zālīte
Rīgas Latviešu biedrības
Publicitātes un reklāmas projektu
vadītāja
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„Glābsim Ukrainas kultūras mantojumu!“

Kravas mašīna iebrauc Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās.

Krauj.

DV Sidnejas nodaļas 70 g. ...
Turpinājums no 6. lpp.

Andreja Medņa klavieres pavadījumā. Tad visi sēdās pie skaisti uzklātiem svētku galdiem, un vanadžu gatavotās pildītās pankūkas ar buljonu

„NYET, NYET, SOVIET!“
Turpinājums no 7. lpp.

politiskajām demonstrācijām trimdā. Izdevis muzejs un pētniecības centrs Latvieši pasaulē, 2018). Mākslinieks Jānis
Zvirgzds-Zvirgzdiņš. Teksta, multimedija dizains Džeremijs Smīdss (Jeremy

Sakrauts.

FOTO Kristians Luhaers

Ziedot.lv komanda.
pastiprināja Jūsu sūtītās fotogrāfijas
no kravas automašīnas iekraušanas • Ziedotāji 399 privātpersonas, organizācijas un uzņēmumi.
Rīgā, kas, kā izskatās, arī bijis ārkārtīgi emocionāls un vienojošs process. Es • Uzņēmumi un iestādes, kas piedāvāja atlaides un ziedoja konkrētas
no visas sirds ceru, ka nākamreiz mēs
preces: SIA A&A, SIA Depo DIY,
tiksimies Ukrainā, bet jau pēc kara –
SIA Kamalats, SIA Pakella, SIA Opšoreiz palīdzot izpakot rūpīgi slēptās
timera Latvia (Būvniecības ABC),
un sargātās kultūras vērtības un padaSIA Polap, SIA Lenta, Latvijas Unirot tās atkal brīvi pieejamas apskatei
versitātes muzejs, Dobeles centrālā
un izmantošanai ikvienam. Un, probibliotēka, Lietuvas Nacionālā bibliotams, pēc tam mēs visi kopā sēdīsimies
tēka, Igaunijas Nacionālā bibliotēka.
pie svētku galda, baudīsim boršču un
ukraiņu dziesmas,“ saka Romāns Me- • Transports un piegāde: Biedrība
Tavi draugi un Artūrs Kristlībs, Riteļskis (Роман Метельський), Ukčards Danelis, Laimdota Bauere.
rainas Kultūras mantojuma glābšaĪpašs paldies medijiem, kuri pienas centra vadītājs.
vērsa šim tematam pastiprinātu uzmaPATEICĪBAS
nību un informēja par to savās publi• Ziedojumu akcijas ideja un koor- kācijās un raidījumos!
dinēšana – Latvijas Nacionālā bibAugusts Zilberts,
liotēka.
Latvijas Nacionālā bibliotēkas
• Ziedojumu akcijas aktivizēšana –
Sabiedrisko attiecību vadītājs

FOTO Kristians Luhaers

Šī gada 18. martā, atsaucoties
starptautiskai iniciatīvai, lai atbalstītu
Ukrainas arhīvu, muzeju un bibliotēku
kolekciju glābšanu, Latvijas Nacionālā
bibliotēka (LNB) sadarbībā ar labdarības organizāciju ziedot.lv sāka ziedojumu vākšanas akciju Glābsim Ukrainas kultūras mantojumu.
22 dienu laikā (līdz 8. aprīlim), iesaistoties ziedotājiem (privātpersonām,
organizācijām un uzņēmumiem) no
visas Latvijas un ārzemēm, tika saziedoti 16 118.29 €. Izmantojot naudu un
ziedotās fiziskās krājuma saglabāšanai
noderīgās preces, tika apkopoti vairāk
nekā 70 kubikmetru materiāla. 14. aprīlī tie piegādāti Ukrainas Kultūras
mantojuma glābšanas centrā, kas atrodas Ļvivas Nacionālās politehniskās
universitātes zinātniskajā bibliotēkā.
Lielākā daļa materiālu jau ir izvadāti pa
dažādām Ukrainas pilsētām un tur esošajām kultūras mantojuma iestādēm.
Akcijas laikā saziedoti un iegādāti
šādi materiāli: bieza kartona kastes,
burbuļplēves un sintipona ruļļi, tvaika izolācijas plēve, dažādas izolācijas
lentes, akmens vate, folija, putuplasta
loksnes, bezskābes kartons, iepakojuma papīrs u.c.
„Mēs esam no sirds aizkustināti un pateicīgi ikvienam ziedotājam,
palīgam un labdarim par atsaucību!
Dārgie draugi Latvijā, kad saņēmām
kravu, mēs patiesi nevarējām valdīt
prieka un saviļņojuma asaras! To visu

FOTO Kristians Luhaers

Noslēgusies ziedojumu vākšanas akcija

tika izdalītas visiem. Nodaļa cienāja visiem, kas pielika roku pie galdu
ar dzirkstošo vīnu, bet vēlāk ēdām trīs klāšanu, ēdienu gatavošanas un t0 padažādas tortes ar kafiju.
sniegšanas.
Liels paldies visiem biedriem
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
un viesiem par dalību un jauko pēcInāra Sīkā,
pusdienu; tāpat – apsveicējiem par
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde
ziediem un dāvanu. Arī liels paldies
Laikrakstam „Latvietis“
Smedes). Tekstu redaktore Dite Liepa.
Tehniskie rasējumi Gundars Gulbis. Izstādes ražošana, iekārtošana – SIA Form
Art Lab. Auto konservācija Ivars Dortāns. Deponējumi: Egils Levits, Ingrīda Zemītis, Pavlovsku ģimene, Latvijas
Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālā
bibliotēka. Sadarbības partneri – Latvi-

jas dzelzceļa vēstures muzejs. Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijai 100, Latviešu fonds, Pasaules Brīvo
latviešu apvienības Kultūras fonds.
Vairāk informācijas – www.lapamuzejs.lv
Latvieši pasaulē –
muzejs un pētniecības centrs

Laikraksts „Latvietis“
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Elizabetes stāsts

Kāpēc viņa nopietni mācās latviešu valodu

Viņas stāsts

Nu jau kādu laiku man ir bijusi tā
doma, ka vajadzētu nopietnāk mācīties
latviešu valodu. 2019. gadā, kad mēs
Latvijā pavadījām 3 mēnešus, mana
apņemšanās mācīties valodu ļoti pastiprinājās.
Rīgā pavadītā laika pēdējās nedēļās es, kopā ar mana vecuma latviešu
dāmām, piedalījos vingrošanas nodarbībās. Tā kā manas latviešu valodas
zināšanas tajā laikā bija ļoti ierobežotas, kā arī man trūka drosmes to lietot,
tad visu, ko varēju darīt, bija pasmaidīt
un pateikt – Sveika. Pēdējā vingrošanas nodarbībā kā atvadu sveicienu uzcienāju visas dāmas ar šokolādes konfektēm un pateicu dažus atvadu vārdus
latviski, kurus biju iepriekš rūpīgi sagatavojusi. Manas klases dalībnieces
bija ļoti pārsteigtas un visas sirsnīgi
atvadījās. Viena kundze sliktā angļu
valodā mēģināja pastāstīt, ka viņas
meita dzīvo Sidnejā. Tad es nodomāju,
ka esmu palaidusi garām labu izdevību
tuvākām draudzībām, manas nepietiekamās latviešu valodas prasmes dēļ.
Pārbraucot mājās Austrālijā, lai
būtu labāk sagatavota nākošam laikam Latvijā, es apņēmos nopietni mācīties latviešu valodu un izlietot katru
dienu vismaz vienu stundu mācībām.
Es domāju, ka mācoties svešvalodu
70 gadu vecumā, būs pietiekošs vingrinājums manām smadzenēm, lai
vismaz dažus gadus aizkavētu Alcheimera slimību.
Līdz šim es esmu cītīgi pildījusi
šo apņēmību, tikai ar dažiem izņēmumiem, kad bijām prom no mājām.
Ir daudz un dažādi veidi, kā mācīties valodas, un ir pieejami dažādi
mācību palīglīdzekļi. Tas, kas visvairāk palīdz man un ko es visvairāk arī
lietoju, ir grāmata A Course in Modern Latvian, Valentīna Lasmane,
Amerikas latviešu izdevums, 1985.
Grāmatā ir 26 nodaļas ar stāstiem par
kādu latviešu ģimeni ar skandināvu
izcelsmi. Katrā nodaļā ir vairāki stāsti un melnbaltas ilustrācijas, kā arī
lietoto vārdu saraksts un gramatikas
vingrinājumi. Man ļoti patīk dažas
pasakas grāmatā, piemēram, pasaka
par sēni un ozolu. Es jau esmu tikusi
līdz 22. nodaļai, un mana grāmata izskatās ļoti nolietota.
Es lasu stāstus kopā ar manu latviešu izcelsmes vīru Mārtiņu. Teikumu pēc teikuma un katru teikumu
es skaļi pārtulkoju, pievēršot sevišķu
uzmanību izrunai. Mārtiņš ieraksta

manis lasīto telefonā tā, lai
es to varu vēlreiz noklausīties brīvajos brīžos. Es pati
esmu sev uztaisījusi latviešu vārdu mācību kārtis. Uz
katras kārts vienā pusē ir
vārds latviski un tam piemērots teikums, un otrā
pusē ir vārda tulkojums angliski.
Daži varbūt dod priekšroku līdzīgām kārtīm, kas
veidotas datoru lietotnēs
(apps), kā piemēram Anki.
Mans mācīšanās veids
ir neparastāks, jo man patīk
mācīties gramatiku, un izpētīt dažādus tās likumus.
Mārtiņš ir dzimis Austrālijā un iemācījās sarunu
latviešu valodu mājās, bet
viņam nebija izdevības iet
latviešu skolā. Dažreiz es
pat laboju viņa kļūdas latviešu valodā, un tā arī viņš
mācās latviešu gramatiku
kopā ar mani. Lai es saprastu viņa teikto, Mārti- Elizabete Bičevska ar saviem latviešu valodas
ņam ir jārunā ļoti lēnām mācību līdzekļiem.
un līdz šim manas atbildes
latviski ir ļoti vienkāršas.
Mans vārdu krājums lēnām pieaug. ikdienas mācību stundas, kuras ir patīun mana sarunu valoda paliek aizvien kami un pat izklaidējoši lietot.
labāka un bagātāka. Es jau mazliet
Otra lietotne, kas man patīk un ir
varu lietot manas valodas zināšanas bezmaksas, ir Latvian Verb. Tajā visikdienas vajadzībām, un es pat raks- aptveroši un ļoti uzskatāmi parādīta
tu manu veikala iepirkumu sarakstu darbības vārdu gramatiku, un tas ir
latviski.
lielisks veids, kā iemācīties grūtās vārMūsu nākošais mērķis ir reizi ne- du galotnes.
dēļā visu dienu runāt tikai latviski.
HUGO ir Latvijā sagatavota tīMācībās mums ļoti palīdz 100 000 mekļa vārdnīca. Google pārtulkos ievārdu vārdnīca, kas izskaidro sīkumos runāto vai ierakstīto vārdu vai teikuvārdu nozīmi. Tā ir English Latvian mu abos valodu virzienos.
and Latvian English Dictionary, KalPēc trīs mēnešiem mēs gatavojaniņa Dzintra, Avots, 2019.
mies atkal doties uz Latviju, kur arī
Vēl viena grāmata ar labu satu- svinēsim Jāņus. Es ļoti gaidu un ceru,
ru un viegli lietojama ir Latvian: An ka šoreiz varēšu daudz veiksmīgāk saessential grammar; Praulinš Dace, runāties ar manām Rīgas vingrošanas
Routlege, 2018.
klases dāmām.
Es arī izmantoju, un man ļoti paElizabete Bičevska
līdz dažas valodas mācīšanās lietotnes
No angļu valodas tulkoja
(apps) manā telefonā. Viena no tām ir
Ieva Šaulis un Ilona Jacobson
Mondly, kas ir maksas lietotne. Tajā ir
Laikrakstam „Latvietis“

FOTO Ieva Šaule

Tasmānijas latviešu pēdējā saietā,
9. aprīlī, kā daļu no saieta programmas, Elizabete Bičevska, Mārtiņa
Bičevska sieva (austrāliete) mums pastāstīja, kā un kāpēc viņa nopietni mācās latviešu valodu.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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„Gaisma mūsu brīvībai“

„Par brīvības nosargāšanu ir jābūt gataviem maksāt augstu cenu“
Valsts prezidenta Egila Levita runa Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda labdarības
kustības „Gaisma mūsu brīvībai“ pārstāvju godināšanas pasākumā Rīgas pilī

FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Zatlera kungs!
izpausmes brīvības un citas politiskās ka tai ir jāaizstāv savas robežas ne tiGodātie klātesošie!
brīvības.
kai attiecībā uz nedemokrātiskām, ekDāmas un kungi!
Šo aksiomātisko patiesību mēs, spansīvām diktatūrām, bet arī iekšējs
Mūsu Brīvības pie- kuri dzīvojam brīvībā, uztveram tik- stiprums ir ļoti svarīgs, lai nepadotos
mineklī ir iekodēta vēs- pat pašsaprotami kā gaisu, ko elpojam. populistiskām un dažādām citām deture, kas atgādina, ka Bet diemžēl tas nav pašsaprotami. mokrātiju graujošām idejām.
Latvija ir sākusies, at- Mēs varam paraudzīties tepat uz AusInformācijas un komunikācijas
dzimusi un plaukusi līdz ar mūsu tau- trumiem no Zilupes.
tehnoloģiju attīstība šo problēmu –
tas brīvības apziņu.
Krievijā un Baltkrievijā cilvēka iekšējo aizsardzību – ir padarījusi vēl
Brīvība sākas ar cilvēku; tā sākas autonomija un brīvība tiek ilglaicīgi grūtāku, un tas parāda klasiskās libear personības autonomiju.
un sistemātiski grauta. Cilvēki tiek ie- rālās demokrātijas ievainojamību. TāApziņa, ka cilvēkam ir iespēja un slodzīti un vajāti par to, ka viņi vēlas dēļ mums ir jādomā par to, kādā veidā
neatņemamas tiesības brīvi augt, at- būt brīvi.
to stiprināt.
tīstīties un būt līdzvērtīgam, saliedēTas arī mums ir atgādinājums, ka
Jāsaka, ka tieši informatīvajā plākja un stiprināja pilsoniskās aprindas par brīvības nosargāšanu ir jābūt ga- snē pēdējos 5–10 gados šī ievainoja20. gadsimta sākumā.
taviem maksāt augstu cenu. To ik die- mība ir redzama arvien vairāk. Mums
Latviešu brīvības balss pašapzinī- nu apliecina Ukraina. To apliecina arī ir jādomā citādāk, nekā mēs klasiski
gi izskanēja, dibinot Latvijas valsti un Latvija, palīdzot Ukrainai militāri, po- domātu, kā darbojas liberālā demokrāvēlāk to aizstāvot Neatkarības karā.
litiski un humāni.
tija. Liberālajai demokrātijai ir jāspēj
Brīvības sajūtu nespēja iznīcināt
Un to vēl nāksies mums ilgi aplie- sevi aizsargāt, jo citādāk tā iet bojā.
arī nacistiskās Vācijas un padomju cināt. Par Krievijas agresora ierobežoDemokrātija ir kā brīvs mājoklis,
okupācijas režīmi. Pēc kara to turpi- šanu un izolēšanu mums būs jāmaksā un mūsu uzdevums ir nostiprināt šo
nāja nest nacionālā pretošanās kustība. arī ar kādu daļu savas labklājības. Bet mājokli pret apdraudējumiem un izBrīvība kā liesma izlauzās 80. gadu vienmēr atcerēsimies, ka ukraiņi par gaismot demokrātijas vērtību brīvas
beigās – Atmodas laikā.
savas valsts brīvību maksā ar asinīm. personības un brīvas sabiedrības atBrīvība sākas ar cilvēku, bet tā
20. gadsimts mums māca, ka de- tīstībā.
nebeidzas ar cilvēku. Tā gūst ietvaru mokrātijām ir jāspēj sevi aizsargāt, jo
Godātie klātesošie!
brīvā sabiedrībā un valstī. Šajā valstis- pretējā gadījumā tās kapitulē autokrāIzgaismojot Brīvības pieminekli,
kajā ietvarā individuālā brīvība saska- tiem, demokrātiju graujošām idejām jūs padarījāt vienu ārkārtīgi svarīgu
ras ar citu cilvēku brīvību, institūciju, un rīcībai.
darbu.
tiesību un sociālo normu radīto telpu,
Pagājušā gadsimta 30. gados dauJūs padarījāt mūsu brīvību, mūsu
kas sabiedriskā labuma vārdā var līdz- dzu demokrātiju vājums padarīja tās gatavību to izcīnīt un pēc tam aizstāsvarot un arī ierobežot atsevišķas per- uzņēmīgas pret totalitārisma vīrusu. vēt ikkatram labāk redzamu. Tagad
sonas brīvības.
Iracionālas un ekstrēmas idejas, kas neviens nevar paiet garām mūsu brīSabiedriskā telpa – sabiedrība, izmantoja pašas demokrātijas dotās vības idejai, jo Brīvības piemineklis ir
valsts – piešķir brīvībai atbildības un brīvības, kļuva par daudzu demokrā- izgaismots. Brīvības ideja ir ārkārtīgi
piederības dimensiju.
tiju kapračiem.
stipra jau vairāk nekā simt gadu, un tā
Brīva indivīda un brīvas sabiedrīPašaizsargājošā demokrātija ir ir pamatā mūsu Latvijas valstij.
bas ideja ir 20. gadsimta mantojums, viens no domāšanas un rīcības virPaldies prezidentam Zatleram par
kas joprojām ir svarīgs un kam, nerau- zieniem, kam esmu pievērsis īpašu iniciatīvu! Paldies jums visiem par to,
goties uz kritiku, joprojām piemīt uni- uzmanību savas prezidentūras laikā. ko darījāt, lai šis projekts varēja kļūt
versāla pievilcība.
Aizvien biežāk par to diskutē visa Rie- par īstenību!
Mēs bieži runājam par demokrāti- tumu pasaule.
Gods Tēvzemei un Brīvībai!
jas norietu, taču, ja mēs paskatāmies
Rietumu pasaule redz, ka demo- Latvijas Valsts prezidents Egils Levits
precīzāk, tad mēs redzam, ka šī brīvī- krātija nav un nedarbojas universāli,
29.04.2022.
bas ideja nenoriet,
tā ir tikpat spēcīga
kā agrāk (varbūt
par
spēcīgāka).
Problēma ir tajā,
ka autokrātiski un
populistiski režīmi
mēģina to ierobežot un ka demokrātija nav pietiekoši
stipra, lai aizsargātu sevi.
20. gadsimts
mums māca, ka
cilvēka
brīvības
visplašāk un vislabāk tiek realizētas Prezidents Egils Levits uzrunā klātesošos. Pirmā rindā no kreisās: Rīgas pieminekļu aģentūras ditieši demokrātiskā rektors un laikraksta „Latvietis“ palīgredaktors Gunārs Nāgels, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārsistēmā, kas pama- tiņš Staķis, bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs, Brīvības pieminekļa izgaismošanas
tā ir, protams, vār- fonda valdes loceklis Sandis Bertaitis, Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta,
da, biedrošanās, Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda valdes loceklis un bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers.
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„…un pelnos vīru kori dun...“

Pirms jau tagad
vairākām nedēļām, es
laikam nebiju vienīgais, kurš ar skumjām
lasīja, ka Sidnejas Latviešu vīru koris izbeigs
savu darbību („Sidnejas Latviešu vīru korī
maiņas” Laikraksts nr. 689). Iemesls
tam – ilggadējās diriģentes Dainas
Jaunbērziņas dzīves vietas maiņa un
atvadīšanās no Sidnejas bija saprotams, bet pacēla jautājumu, vai korim
tiešam jāpazūd diriģenta aiziešanas
dēļ. Nez cik daudz koru nav spējuši
turpināt kā kori arī ar diriģenta aiziešanu, vai Latvijā vai citur pasaulē;
daži turpinājuši tāpat ar jaunu spēku,
citi vienojušies vai pārprofilējušies,
bet tomēr – turpinājuši.
Vai tiešam nebija domāts par alternatīvu? Mēs neesam vairs izolēti

nabaga trimdinieki, tagad ir saites ar
Latviju un iespēja iegūt gan finansējumu vai ko, ne no vietējām organizācijām vien. Un, vai vietējie spēki ir
tiešam izsmelti? Pēdējos gados gan
Teterovskis vairāk Sidnejā, gan Cinkuss vairāk Melburnā ir izaudzina
jaunu kadru diriģentu un dziedātāju,
un neliekas ticami, ka neviens vai nekāda komanda nevarēt turpināt vīru
kori kaut kādā formātā. Ap šo raksta
par vīru kori, ir virkne rakstu pēdējos mēnešos par jauno talantu, kas atrasts dziedātājos, diriģentos, komponistos, it sevišķi Sidnejā! Nav jābūt,
ka viens tikai var uzņemties būt vienīgais diriģents – var būt komandas,
sadarbība, un taču tagad ir neskaitāmas neklātienes iespējas. Dienas, kad
bija jābūt vienam vienīgam varonim
diriģentam pie katra kora, jau sen norietējušas.

Bet rakstā arī piemita īpaša gaisotne, kas neļauj justies ērti un tā nedēļām grauž un grauž: šis jutās kā ne
tikai raksts, kas informē par koru izbeigšanu („maiņas“!), bet gan par kora
aprakšanu – ar sentimentālo „nu tagad
arī Sidnejas Latviešu vīru koris ir pievienojies aizsaules koriem.“ Raksts
žigli, žigli vien pārlēca no informāciju
par stāvokli uz tūlītējas minēšana, ka
tagad vēsturiski jāatceras koru eksistenci, lūk jau norunāts (pārsteidzīgi?),
ka pieminēs kori ar plāksni Namā, kas
liks „atcerēties, ka Sidnejā reiz bija
varens vīru koris!“
Daina Jaunberziņa ar godu un cieņu diriģēja šo kori 40+ gadus. Domāju,
ka viņas mantojums vislabāk būt kora
turpinājums ar jauniem spēkiem, ne
mēma plāksnīte Latviešu nama sienā.
Uldis Ozoliņš
Laikrakstam „Latvietis“

XI Latviešu kultūras svētki Īrijā
Būs LKSĪ desmitgades vēstures grāmatas prezentācija

jot visplašāko pasākumu
programmu pašā Dublinas
centrā – vēsturiskajā Temple Bar kvartālā.
Latviešu
kultūras
svētki Īrijā tika veidoti ar
mērķi latviskās piederības
stiprināšanai starp tautiešiem svešumā, veicinot arī
kopienas aktīvāku līdzdalību sabiedriskajā dzīvē,
savu sakņu apzināšanos
un tradīciju uzturēšanu,
taču vienlaikus svētki ļāva
iepazīstināt plašāku Īrijas
sabiedrību un tūristus ar
latviešu kultūru, valodu,
tradīcijām, tautastērpiem,
dziesmām, dejām un tradiLKSĪ desmitgades vēstures grāmata. Grāmatas
cionālajiem ēdieniem.
No 2011. līdz 2020. ga- dizains: Santa Siliņa.
dam Latviešu kultūras svētkos Īrijā piedalījušās 29 latviešu māks- Īrijas latviešu kopienas nu jau ir pārņēlinieciskās kopas un skolas no Īrijas un muši gan latvieši Lielbritānijā, Vācijā,
Ziemeļīrijas, 23 latviešu māksliniecis- Igaunijā un citās Eiropas valstīs.
kās kopas no Latvijas, Lielbritānijas,
Latviešu kultūras svētku Īrijā
Zviedrijas, Vācijas, Šveices un Kanāorganizatoru grupa
das, sešas igauņu
un lietuviešu mākslinieciskās kopas
no Īrijas, latviešu
MARA SAULITIS
hokeja komandas
CEMETERY FUND
Longford Hawks
delegācija no Īrijas,
PILNSAPULCE
kā arī 33 latviešu
amatnieki, mājranotiks 2022. gada 5. jūnijā plkst. 11.00
žotāji un pārtikas
Latviešu ciema – Sabiedriskajā namā,
produktu tirgotāji.
Ideju par Lat48/61 Fraser Cres., Wantirna South
viešu
kultūras
svētku rīkošanu no

FOTO Inguna Grietiņa-Dārziņa

Šogad latvieši Īrijā ir ļoti gandarīti, XI Latviešu kultūras svētkus Īrijā
(LKSĪ) atkal varēs svinēt Dublinas vecpilsētā, satiekot vienam otru. Svētkos
paredzēti Baltā galdauta svētki, LKSĪ
desmitgades vēstures grāmatas prezentācija, plašs dziesmu, deju, instrumentālo priekšnesumu klāsts, danči ar publiku, sejiņu krāsošana, latviešu ēdienu
degustācija un informatīvais stends.
XI LKSĪ piedalīsies teju visas Īrijas latviešu mākslinieciskās kopas,
kuras atsākušas savu darbību klātienē
pēc divu gadu pārtraukuma interneta formātā un divas latviešu skolas.
Svētku organizatori atzīst, ka šogad šī
diena būs īpaša, jo tā ir kā atdzimšana,
uzsākot LKSĪ otro desmitgadi.
Svētku idejas autori ir Inguna
Grietiņa-Dārziņa, Latviešu biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja, Pēteris
Kārlis Elferts, bijušais Latvijas pilnvarotais vēstnieks Īrijā, un viņa kundze
Anta Spunde, kā arī visos svētkos līdzdarbojušies ir noformējuma un dizaina
autore Santa Siliņa, svētku tirdziņa
vadītāja Indra Jākobsone un saimniecisko jautājumu vadītājs Juris Eksts.
Svētku organizēšana nebūtu iespējama
bez neskaitāmu brīvprātīgo atbalsta gan
šeit, Īrijā, gan Latvijā, kuri šo desmit
gadu laikā ir ieguldījuši nenovērtējamu darbu, lai svētki varētu notikt katru
gadu un priecētu ne tikai Īrijā dzīvojošo
latviešu kopienu, bet arī vietējos iedzīvotājus un Dublinas pilsētas viesus.
Desmit gadu laikā šis kultūras pasākums no neliela koncerta apmēriem
ir izvērties par svētkiem vairāku dienu
garumā, kopā pulcinot latviešu kopienu no visām Īrijas malām un piedāvā-
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Sveiki, domubiedri un varbūt arī kāds citādi domājošais!
Šogad aprīlī tik
daudz notikumu, ka visus īsā vēstulē neaptversim. Mēģināšu uzrakstīt, manuprāt, tikai par
pašu galveno. Nešaubīgi – tas ir karš Ukrainā,
kurš turpinās jau pilnus divus mēnešus. Cerams, nepieradīsim, un reportāžas no kaujas lauka nekad nespēsim
skatīties bez emocijām. Tur notiek
dzīvas šausmas, ārprāts un veselajam
saprātam pilnīgi nepieņemamas lietas.
Mana pārliecība ir, ka tas skar mūs visus. Dažādos veidos skar, ietekmē un
paģēr rīcību. Arī dažādu.
Latvijā šobrīd ir nedaudz vairāk
par 20 000 Ukrainas bēgļu. Tas nav
daudz. Polija uzņēmusi turpat 3 miljonus. Saprotams, tā ir daudz lielāka
valsts, ar citām iespējām un tieši kaimiņos Ukrainai. Lielāko daļu mūsu
ukraiņu uzņēmusi Rīga, kas arī pašsaprotami. Tomēr kaut ko lietas labā
cenšas darīt arī novadi. Mans Ogres
novads izmitinājis vairākus simtus
ukraiņu. Viņi ir izvietoti viesu namos,
Suntažu internātskolā un Ogres Meža
tehnikuma kopmītnēs. Pašreiz jumtu
virs galvas viņiem apmaksā valsts,
pašvaldība un nereti arī uzņēmumi.
Sociālie dienesti izsniedz pārtikas pakas, pēc iespējas ēdinot arī ar siltām
maltītēm un piešķirot krīzes pabalstus
naudas izteiksmē. Ar katru dienu bēgļu skaits aug. Interneta dzīlēs atrodu,
ka Ogres novads deklarējis, ka spēs
uzņemt ap tūkstots cilvēku no kara
plosītās valsts.
Mūsu ielā Ikšķilē mīt divas ukraiņu ģimenes, kuras pie sevis izmitinājuši draugi. Grebņovu ģimenē ir
3 cilvēki : mamma, meita un mazmeitiņa. Meita Jeļena viendien caur
kaimiņiem padeva ziņu, ka viņa ir
šuvēja. Ja kādam būtu diegi un citi
šujampiederumi, ko noziedot, viņa
labprāt kaut ko kādam uzšūtu. Izdomājām, ka mums arī ir iekrājušās diega spolītes, vairāki adatu komplekti,
arī izšujamie piederumi un auduma
gabali, kurus mēs varētu ukrainietei uzdāvināt. Kamēr visu dodamo
savācām un sasaiņojām, pāris dienu
pagāja un tikmēr jau pienāca ziņa, ka
Jeļena esot nokrauta ar visu vajadzīgo
un pasūtījumiem, lūdz, lai neko vairāk nenes. No sirds nopriecājos par
tādu cilvēku atsaucību. Otru ģimeni
ne dzird, ne jūt.
Vedekliņas klasē, kur viņa māca
angļu valodu Ropažu vidusskolā, arī
ir ukraiņu zēns. Kluss, nobijies, sevī
ierāvies sestklasnieks. Ar viņu jāstrādā īpaši, ko skolotāji arī cenšas darīt.
Izlasīju psihologu atzinumus, ka liela
daļa bēgļu no Ukrainas ir kara briesmu satraumēti, tāpēc jācenšas viņiem
neuzmākties, jāizturas pēc iespējas

saudzīgi un uzmanīgi. Skatos TV kameransambļa Kijivas solisti reklāmas
rullīti, jo viņi pašreiz uzstājas vairākās vietās Latvijā, un saprotu, ko
psihologi saka. Mākslinieku sejas ir
kokainas, it kā sasalušas. Tikai pirksti
spēlē ierastos instrumentus. Intervijā
žurnālam SestDiena mūziķi stāsta,
ka koncertturnejā pa Eiropu devušies
dienu pirms kara sākuma un tagad nezina, kad varēs atgriezties mājās. Tur
koncerti vairs nenotiek, un galu galā
viņiem ir jānes sava vēsts pasaulei par
Ukrainas traģēdiju, tikai jāizstāsta tā
mūzikas valodā. Kad koncerti vienā valstī izskanējuši, aicina nākamā
valsts, un tā turneja izstiepusies garumā. Bet katru brīvu brīdi visi ir ekrānos un telefonos, lai uzzinātu jaunāko
par notikumiem mājās un vai ar tuviniekiem viss kārtībā.
Varu to saprast, jo arī man ir ik
pa laikam jāieslēdz kāds ekrāns un
jāpaskatās, kā attīstās kara darbība.
Ļoti pārdzīvoju par Mariupoli, Mikolajivu, Odesu, citām Ukrainas vietām,
kas, šķiet, kļuvušas man personīgi
ļoti svarīgas. Un nebeidzu apbrīnot to
varonīgos aizstāvjus. Nebeidzu mocīties ar jautājumu, kā tas var būt, ka
šīs šausmas nevar apturēt – neviens un
nekas. Lai drusku remdētu gruzdošo
sāpi, kaut kā mierinātu sevi, griežu un
plēšu audumu strēmeles maskēšanās
tīkliem, ko mēs te, Ikšķilē, darinām un
sūtām uz Ukrainu. Mani jaunieši pērk
Ukrainas zoodārzu biļetes, zvērus,
skaidrs, aplūko tikai bildēs.
Dēls ar bērnības draugu kopīgi
nopirka vienu apvidus auto un nogādāja to līdz Ukrainas robežai. Vedekliņa sapakoja bērnu un citas drēbes
no savām mājām, savāca tās arī no
mūsu mājas, iepirka lielu daudzumu
gaļas produktu un našķus bērniem,
mēs pielikām pašu gatavotus konservus, beigās pa abām mājsaimniecībām piekrāvām pilnu bagāžnieku, un
vedekliņa aizveda to visu uz Ropažu
novada Norkalniem, kur privātā īpašumā, kas citkārt kalpo par bērnu vasaras nometni, mīt 50 ukraiņu – sievietes, bērni un sirmi kungi. Viņi ar
lielu pateicību dāvinājumu pieņēma.
Tagad aicinu viņus pievienoties maskēšanās tīklu darināšanas kompānijai. Varbūt tā būs vienkāršāk satuvināties un izzināt, kā vēl varam viņiem
palīdzēt.
Nupat notika brīvības cīnītājam
Gunāram Astram veltītas filmas
Drosmes diena pirmizrāde. Beidzot
filma par šo apbrīnojamo personību.
Grāmatu par Gunāru Astru – Kas
jūs bijāt, Gunār Astra? – sarakstīju
un ar lielām grūtībām to izdevās izdot 1998. gadā. Nepiekritu rediģēt ar
domu, ko par viņu drīkst rakstīt un ko
ne. Rakstīju godīgi, neslēpjot nevie-

nu faktu, ko toreiz noskaidroju. Man
liekas, ka tieši tā atklājās, kā viņš izveidojās par brīvi domājošu, drosmīgu
cilvēku, kuru nespēja lauzt ne čeka, ne
garie gadi ieslodzījumā. Viņa atstātā
politiskā mantojuma nozīmīgākā daļa
ir Pēdējais vārds 1983. gada 15. decembra prāvā LPSR Augstākajā tiesā.
Tieši par to ir arī filma. Tās scenārija autors ir Lauris Gundars, ar kuru
mēs sazvanījāmies scenārija tapšanas
laikā, režisors Jurģis Tūbelis. Manuprāt, izdevusies filma, bez samākslojumiem, bez liekas uzspēles. Lieliski,
ka filmā iekļautas intervijas ar Lidiju
Lasmani, Jāni Rožkalnu, Jāni Vēveri, Knutu Skujenieku, kā arī viņu
palīgiem brīvajā pasaulē: Pāvilu Brūveru un Egilu Levitu. Tie ir atklāti,
godīgi viedokļi. Teicējas lomā – aktrise Lidija Pupure, arī manis vienmēr
apbrīnots cilvēks. Ar viņu tuvāk iepazinos pie mūsu kopējiem draugiem.
Lidijai nesen apritēja 80 gadu, taču
viņa vēl aizvien tik daudz strādā, ka
nespēju pat izsekot viņas daudzajām
lomām. Turklāt ir ļoti profesionāla,
gudra māksliniece, uz kuru nevar ne
atskatīties. Arī šī filma no viņas klātbūtnes daudz iegūst.
Un vēl viens kultūras notikums,
kuru man liekas svarīgi pieminēt.
Nupat notika baleta pirmizrāde Ņižinskis. Lasīju anotācijās un reklāmās, ka tas ir kas neparasts, Latvijas
baletā nebijis. Tad nu abas ar meitu,
kas ir liela baleta cienītāja, izlēmām
aiziet. Izrāde stāsta par Kijivā, poļu
ģimenē 1889. gadā dzimušo Vaclavu
Ņižinski – baletdejotāju un horeogrāfu, kuru uzskatīja par 20. gs. sākuma
izcilāko vīriešu dejotāju. Pēc desmit
gadu intensīva darba baleta mākslā
Ņižinskis zaudēja prātu, gadiem ilgi
ārstējās, par ko nenogurstoši rūpējās
viņa sieva Romola. Šī mākslinieka
vārdu biju dzirdējusi jau ne reizi vien,
arī lasījusi par viņu un nu baleta izrāde. Šķita iederīgi viņa piemiņai un
arī Ukrainas kontekstā. Friderika
Šopēna un Kloda Debisī mūzika. Tā
ir horeogrāfa Marko Gekes laikmetīgā baleta izrāde. Jāatzīst – ļoti neparasta. Pārsteidzoša. Klasisko baletu
mēs baudām, priecājamies par skaisto
ķermeņa valodu, vijīgumu, kustību
izsmalcinātību. Bet te ir dzīvas sāpes,
baudījuma vietā – kāpj saspringums
un brīžiem ir bail par māksliniekiem,
jo viņu atdeve dejā, liekas, pārsniedz
iespējamo. Ļoti novērtēju mūsu jauno
premjeru un galvenās lomas izpildītāju Aidenu Viljamu Konefriju, lieliski bija arī citi mākslinieki Antons,
Freimans, Elza Leimane, Jūlijs
Brauers un vēl daudzi.
Vienbrīd domāju, kāpēc to ballīšu
Turpinājums 15. lpp.

14. lpp.
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Dusi saldi

INGA FREIDENFELDS
Dzimis 25.4.1935, Rīgā.
Miris 9.4.2022, Adelaidē.
Mīļā piemiņā sieva Lolita, bērni, mazbērni un mazmazbērni,
māsas Rasa, Maija, Ieva, Māra, brālis Uģis.

DV Sidnejas nodaļas 70 gada jubilejas sarīkojumā
Svētbrīdis

Mīļie Daugavas Vanagi!
Šodien, 70 gada jubilejā, mūsu domas aiziet
atpakaļ uz to, kas kādreiz bijis un kas vēl būs.
Mēs dabīgi aizceļojam atmiņās uz bijušajiem laikiem. Domājām par mūsu leģionāriem, mūsu karavīriem, par tiem,
kas cīnījušies par tēvzemes brīvību.
Daugavas Vanagu organizācija
dzimusi grūtos apstākļos, ļoti sarežģītos laikos. Tās šūpulis ir kārta nevis
Latvijā, bet svešumā – Zedelgemas nometnē, Beļģijā. Tumsas spēki bija pārrāvuši dzimtenes saites, daudziem –
uz nekad neatgriešanos.
Daugavas Vanagu šūpulis kārta lielā
neziņā par nākotni. Tās mērķis bija cēls
un apsveicams – palīdzēt karavīriem un
viņu ģimenēm. Gatavojot šodienas svētbrīdi, es uzgāju sprediķi, ko teica armijas mācītājs Pēteris Apkalns 1939. gada
17. februārī Svētā Pētera baznīcā. Svētku
dienā, atzīmēja 4. Valmieras kājnieku pulka 20 gada svētkus. Kaut gan šis sprediķis
teikts pirms 81 gada, citēšu dažas domas
no mācītāja Apkalna, jo šķiet, ka šie vārdi
der mums arī šodien šajā sarīkojumā.
„Kas bijis – pagājis. Šie vārdi vispirms risina jūsu veco karavīru, gara acu
priekšā notikumus, kas saistās ar pulka
dibināšanu un atver atmiņa krājumus no
pirmām cīņām par dzimtās zemes atbrīvošanu. Daudz no pirmajiem cīnītājiem,
pulka dibinātājiem, jau atdusas dzimtenes smiltājā, bet viņu skatieni un tēli, liekās, kā dzīvi stāv jūsu acu priekšā.“
Mēs varētu teikt to pašu par daudziem
no oriģinālajiem Daugavas Vanagu dibinātājiem. Viņi jau atdusas, bet viņu tēli
liekās kā dzīvi mūsu acu priekšā šodien.
Bet kas ir bijis, ir pagājis. Labi pastaigāt vecās tekas, bet nevaram un nedrīkstam tur pārāk ilgi kavēties un palikt. Tas
mūs pieved pie šodienas un nākotnes. Te
atkal citēšu no mācītāja Apkalna sprediķa: „Skatoties uz tagadnes uzdevumiem,
mēs vairs nedrīkstam griezt mūsu skatienus senākā vai nesenā pagātnē, bet

Māc. Kolvins Makfersons sniedz svētruna DV Sidnejas nodaļas jubilejā.
tie mums visiem jāsaista pie dzīves, uz
ko mēs visi esam aicināti no viena vienības gara, no viena mūsu visas laicīgās
dzīves Vadoņa. Šiem uzdevumiem, jo
jaunais laikmets diktē, ko šā laika dzīve
neatlaidīgi no mums prasa, mums jānāk
pretim ar visu sirdsdegsmi un skaidrību. Šie uzdevumi būs skaidri ikvienam,
ka ka atjaunots Latvijas pilsonis stāvēs
savā vietā un pienākumā ar jaunā rīta
saucienu sirdī: redzi, viss ir tapis jauns.“
Ja mēs uz tagadnes uzdevumiem un
pienākumiem tā raudzīsimies un šādā
apziņā viņu izpildīšanai pretim iesim, tad
arī mūsu skatiens nākotnē nebūs drūms
un aptumšots, jo tumšu to var padarīt tikai pagātnes ēnas un tagadnes drosmes
gara trūkums. Cilvēka, tautas un valsts
nākotnes cerība dibinās uz iekšējo veselīgo saturu un paļaušanos Visuvarenajam:
„Dievs ir mūsu cerība. Sātans nevar nomainīt, ko Dievs pats grib pasargāt.“
Kas zina, kādi laiki mums vēl jāpiedzīvo un ko Dievs būs lēmis piedzīvot
mūsu dārgai tēvzemei – Latvijai nākotnē.
Tomēr šajā lielajā, gaišajā svētku stundā
mēs vēlētos, lai visi ar drošu cerību raudzītos nākotnē. Un tas būs sasniedzams
un piedzīvojams tikai tad, ja arī nākotnē
raugoties, visi Latvijas nācijas locekļi
varētu savās sirdīs apliecināt: „Kas bijis – pagājis; redzi viss jauns tapis.“ Bet
ar mūsu cilvēku spēkiem un Dieva palīdzību tas būtu iespējams tikai tad, ja
pagātnes tumšajām ēnām varam savus

FOTO Ojārs Greste

„Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns“

skatienus celt pāri. Tāpēc
visu, kas no pagātnes varētu pacelties kā traucējums,
liksim ne tik daudz vēstures, bet gan savas sirds svaru kausos. Tad arī nākotnes
cerības atmirdzēs apustuļa vārdu spožājā
gaismā – „redz – viss jauns tapis.“
Labi pateikts. Ņemsim šos vārdus
vērā. Vēl tikai pāris domas. Caur savu
pravieti Jeremiju Dievs reiz teica: „Jo
mana tauta ir atļāvusies divkārtēju
grēku, tie atsājuši Mani, dzīvā ūdens
avotu un izrakuši sev akas, cauras
akas, kas nepatur sevī ūdeni.“
Kad aizejam no Dieva, kas ir dzīvā
ūdens avots, un paļaujamies uz saviem
spēkiem, tad grēkojam un nav Dieva svētība bet lāsts. Mūsu darbs ir tukšs un lieks.
Mūsu baznīcas himna, kas arī bija mūsu
karavīru sauciens, ko tūlīt dziedāsim, izsaka: „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils.“
Atgriezīsimies pie tās atziņas un ticības.
101. Psalmā atkārtotu lasām vārdus: „Un tie piesauca to Kungu savās
bēdās, un Viņš izglāba viņus no vinu
posta un vadīja uz pareiza ceļa.“
Piesauksim to Kungu un zināsim,
ka ja no sirds lūgsim, Viņš palīdzēs,
un kas bijis pagājis, un viss tapis jauns
Viņam par godu.
Lūgsim Dievu!
Mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin McPherson)
2022. g. 2. aprīlī
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Lasītājas vēstule

Turpinājums no 13. lpp.
saradies tik daudz. Bet tad apķēros,
ka no 1. aprīļa taču nav vairs gandrīz
neviena kovidierobežojuma. Tad nu
draugi steidzas nosvinēt dzimšanas un
vārda dienas, vēl pa vidu Lieldienas,

Laikraksts „Latvietis“
arī viena sālsmaize. Bet Anitas mēs
nosvinējām ar greznām brokastīm pie
Anitas – meitenes no mūsu ielas. Vai,
tur gan labi bija! Kādu dienu man zvana draudzene un paziņo, ka man arī
pie viņas jānāk uz sālsmaizi. Izbrīnījos. Saku, bet tu taču neesi adresi mainījusi, – kāda sālsmaize?! Viņa atbild:

15. lpp.
es pārkārtoju istabu, tu to neesi redzējusi, – nāc tik šurp!
Tā, lūk, ar tām ballītēm. Jānovērtē
katrs mirklis, kas mums dots. Uz saziņu!
Sirsnīgi, jūsu Biruta,
Ikšķilē 2022. gada 23. aprīlī
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. maijs
Henriete, Henrijs, Jete
1945. vācu ģenerālis Alfrēds Jodls paraksta Vācijas bezierunu kapitulāciju,
kas stājās spēkā nākamajā dienā.
1947. Pinebergā (Vācijā) dibināta studentu korporācija Fraternitas Cursica.
1972. diriģents Ints Teterovskis.
1992. Latvijas Banka apgrozībā laida
Latvijas rubļus, tautā sauktus par repšiem.
8. maijs
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
1882. Latvijas diplomāts, publicists Kārlis Ozols. Nošauts Maskavā
1941. gadā.
1907. filoloģe, rakstniece Lūcija Bērziņa.
1926. MLB bibliotēkas bibliotekāre
Olga Siliņa.
1945. Otrais pasaules karš: beidzās
karadarbība Eiropā, Vācijai pieņemot
bezierunu kapitulāciju.
1952. latviešu uzņēmējs Raimonds
Gerkens.
1967. vijolnieks Nilss Silkalns.
1972. scenogrāfe, gleznotāja Ieva Jurjāne.
1990. Igaunija pasludina atjaunotu neatkarība (no PSRS).

9. maijs
Einārs, Ervīns, Klāvs
Eiropas diena,
Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas diena (2022)
1907. rakstnieks, publicists, skolotājs
Vilis Ešots.
1922. kinorežisors Rolands Kalniņš.
1941. lai izpatiktu Vācijai, PSRS atceļ
atzīšanu no Beļģijas, Norvēģijas un
Dienvidslāvijas.
1945. pēc karaspēka grupas Kurzeme
kapitulācijas Latvijas okupācijas laikā
Sarkanā armija ieņēma Liepāju, Saldu,
Sabili un Talsus.
1945. Žukovs un Keitels Berlīnē paraksta Vācijas padošanās apstiprinājumu.
1949. sāk iznākt laikraksts Austrālijas
Latvietis.

Sarkanā armija ieņēma Grobiņu, Kuldīgu, Valdemārpili un Pilteni.

10. maijs
Maija, Paija
1882. Tērbatas šaržēto konvents legalizē studentu korporāciju Lettonia.
1895. pulkvežleitnants, pēdējais Latvijas sūtnis PSRS Fricis Kociņš (nošauts
Maskavā 1941.g.).
1940. Vācija iebrūk Holandē un Beļģijā – sākās Blitzkrieg.
1943. ALT aktrise un režisore Ieva
Kaina.
1945. pēc karaspēka grupas Kurzeme
kapitulācijas Latvijas okupācijas laikā

13. maijs
Ira, Iraīda, Irēna, Irīna
1832. dzejnieks, publicists, jaunlatviešu
kustības dalībnieks Juris Alunāns (īst.
v. Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns).
1922. rakstnieks Dzintars Sodums.
1932. ALT aktrise Irēna Klausa.
1947. vides aizsardzības darbinieks,
politiķis Arvīds Ulme. Atmodas laikā
piedalījies Vides aizsardzības kluba
dibināšanā un kļuvis par tā prezidentu.
Viens no Latvijas Zaļo partijas dibinātājiem un tās biedrs.
■

11. maijs
Karmena, Manfreds, Milda
1932. baletdejotājs Haralds Ritenbergs.
1940. sabiedriska darbiniece Austrālijā Māra Siksna.
1940. sabiedriska darbiniece Austrālijā Ieva Šaule.]
12. maijs
Ināra, Ina, Inārs, Valija
Starptautiskā medmāsu diena
1897. Latvijas armijas pulkvedis Lkok,
Alfrēds Audze.
1907. literatūras teorētiķis Kārlis Kurcalts.
1938. arhitekts, sabiedriskais darbinieks Austrālijā Arnis Siksna.

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešraidē

Otrdien, 10. maijā, no plkst.16.00 līdz
17.00 pēc Latvijas laika Zoom platformā
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla
(EURES) darba mobilitātes konsultantu
vebinārs remigrācijas atbalstam Gribu
atgriezties Latvijā! Ar ko sākt?, lai Latvijas valsts piederīgajiem, kuri dzīvo
ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā,
sniegtu detalizētāku informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā, izskaidrotu, kādas formalitātes jākārto ārvalstī,
pirms izbraukšanas, un Latvijā, atgriežoties, un kādu atbalstu un pakalpojumus piedāvā NVA un EURES. Dalībai
10. maija vebinārā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikšanās anketu šeit:
https://forms.gle/swVrNfPmm2i43gXH8

Adelaidē

Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10, LAIMAS klientiem $5.
Svētdien, 8. maijā, plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien, 12. maijā, plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 12. maijā, plkst. 10.30,
ALB namā skatīsimies LTV dokumentālo filmu Miers. Robeža. Tilts par vēs-

turiskiem notikumiem, kā arī ieskatīsimies raidījumā Kas notiek Latvijā?.
Pēc tam pasniegsim siltas pusdienas,
tāpēc lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā līdz 5. maijam (tālr. 8172 0820).
Dalības maksa $10; LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 14. maijā, DV namā KINO
PĒCPUSDIENA. Skatīsimies Būt latvietim Austrālijā 4 sērijas, katra 26
minūtes garas. Filmu veidoja žurnālisti Egīls Zariņš un Ilze Jakovļeva
2010. gadā.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Trešdien, 18. maijā, plkst. 10.30 izbrauksim no ALB nama un gar jūras
Turpinājums 16. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

Sarīkojumi, ...

Turpinājums no 15. lpp.
krastu dosimies uz pusdienām Sailmaster Tavern, North Haven. Baudīsim skaistus skatus un garšīgas jūras
veltes. Pieteikties LAIMAS birojā līdz
17. maijam (tālr. 8172 0820). Maksa
par autobusu $7, LAIMAS klientiem
$5.
Ceturtdien, 19. maijā, plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10, LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 20. maijā, Mobilā pasu
stacija ALB telpās. Lūdzu pārbaudiet,
vai jūsu Latvijas pases nav jau
pārsniegušas derīguma termiņu!
Pieteikšanās līdz 15. maijam pie
vēstniecības 2. sekretāres Vinetas
Freimanes uz e-pastu: consulate.
australia@mfa.gov.lv
Sestdien, 21. maijā, Mobilā pasu stacija ALB telpās. Lūdzu pārbaudiet, vai
jūsu Latvijas pases nav jau pārsniegušas derīguma termiņu! Pieteikšanās
līdz 15. maijam pie vēstniecības 2. sekretāres Vinetas Freimanes uz e-pastu:
consulate.australia@mfa.gov.lv
Svētdien, 22. maijā, plkst. 9.30 Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 12.00 Baltiešu spēles, The Lights, 244-270 East
Parkway, Lightsview. Ieeja pret ziedojumiem, vairāk par $5 (skaidrā naudā).

Adelaides Sv. Pētera draudze

valsts karogiem, atbalstot Ukrainu.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā

Sestdien, 7. maijā, plkst.11.00 DV
mītnē DV MN rīko Kurzemes Cietokšņa Atceri un Baltā Galdauta dienas atceri kopā ar Mātes dienas pusdienām. Noteiktas 3 kursu pusdienas;
$20. Visi mīļi aicināti. Lūdzu pieteikties pie Koidulas Nemīro 0416 234 758
līdz trešdienai, 4. maijam. Jums būtu
vēlams iztaisīt RAT ātro pārbaudi no
rīta, lai nepārnēsātu Kovidu.
Sestdien, 7. maijā, plkst. 12.00 Daugavas skolas Ģimenes dienas sarīkojums Latviešu nama lielajā zālē. Visi
laipni lūgti. IEVĒROT VIETU UN
MAINĪTO LAIKU!
Svētdien, 8. maijā, 14.00 Kopienas
teātra (Applied Theatre) forums Latviešu namā
Svētdien, 15. maijā, plkst. 10.00 novusa nodarbības DV mītnē.

Trešdien, 2022. gada 4. maijā
mfa.gov.lv/australija/australijakonsularainformacija/mobilas-pasudarbstacijas-braucieni
Pieteikties līdz 25. aprīlim.

Zviedrijā

Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. maijā, plkst.10.30 dievkalpojums.

Sestdien, 7. maijā, Latviešu apvienība
Gēteborgā (LAG) kopā ar Stokholmas
Spēlmaņiem aicina svinēt pavasari ar
latviešu
mūziku,
instrumentu
spēli, dančiem un jauku kopā
būšanu Gräfsnäsgården, Slottskogen!
Pl.15:00 - mūzikas darbnīca;
No pl.16:30 - laiks uzkodām, atspirdzinājumiem, kafijai, sarunām un dančiem kopā ar Stokholmas
Spēlmaņiem un danču vedējiem.
Līdzi ņemt groziņus ar uzkodām
kopējam galdam. Ieejas maksa –
būsim pateicīgi par ziedojumiem.
Tuvāka informācija: http://laggbg.
se/pavasara-pasak ums- k opa- arstokholmas-spelmaniem-instrumentuspeli-un-danciem/
Svētdien, 8. maijā, plkst. 14.00 Somu
baznīcā (Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, Gamla stan) Stokholmas
latviešu ev. lut. draudzes Ģimenes
dienas dievkalpojums. Mācītājs Kārlis Žols Ērģelniece Rūta Baumgarte.
Dievkalpojumu kuplinās klavieru
duets Ginta un Gints Vītoli, Dāmu
koris Stokholmietes. Pēc dievkalpojuma kafijas galds draudzes namā. Visi
mīļi aicināti! Autobusi 2., 55., 76. piestātne Slottsbacken vai metro stacija
Gamla stan.

Sidnejā

Latvijā

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Svētdien, 8. maijā, plkst.12.00 Ģimenes dienas dievkalpojums Sv.Krusta
baznīcā. Kalpos mācītājs Raimonds
Sokolovskis.

Pertā

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze

Sestdien, 7. maijā, plkst. 12.00 DV Sestdien, 7. maijā, plkst. 17.00 RīPrāv. Dr. J. Priedkalns.
namā pusdienas un Kurzemes cietok- gas Latviešu biedrības nama Zelta
Sestdien, 7. maijā, plkst. 11.00 Skolas šņa atcere.
zālē Dižkokles daudzināšana. Dižģimenes dienas svētbrīdis.
kokli ieskandinās vairāki talantīgāSvētdien, 15. maijā, plkst. 11.00 Liel- Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, kie Latvijas jaunie koklētāji etnomudienu laika 5. svētdiena, dievkalpo- Svētā Jāņa baznīcā
zikologa Valda Muktupāvela vadībā.
jums.
Māc. Kolvins Makfersons.
Ieeja par ziedojumiem. 25% no šī saSvētdien, 8. maijā, plkst. 10.00 diev- rīkojuma ieņēmumiem Rīgas LatvieBrisbanē
kalpojums.
šu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku
Sestdien, 7. maijā, plkst. 12.30 Lat- Svētdien, 15. maijā, plkst. 10.00 diev- atbalstam.
viešu namā viesojas LAAJ priekšsēde kalpojums.
Pirmdien, 9. maijā, plkst. 19.00 LatSkaidrīte Agulēviča. Sarunas pie kafi- Svētdien, 22. maijā, plkst. 10.00 diev- vijas Nacionālās operas Lielajā zālē
jas vai tējas tases un uzkodām. Ieeja kalpojums.
labdarības koncerts Slava Ukrainai!
brīva.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan Biļetes var iegādāties LNOB un BiSestdien, 14. maijā, plkst.12.30 Lat- latviešu, gan angļu valodā. Saites: http:// ļešu Paradīzes kasēs, kā arī interneviešu namā Rummy/zolītes/ latviešu www.sydneylatvianchurch.org.au
tā: https://www.bilesuparadize.lv/lv/
Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.
event/116701. Visi ieņēmumi tiks noSidnejas latv. ev. lut. Vienības virzīti Ziedot.lv projektam Ukrainas
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze draudze
cilvēkiem.
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 21.05 MaGoldkostā
Dievkalpojumi un Bībeles stundas no- zās Ģildes Lielajā zālē Latvijas UniZoom tikšanās neklātienē katra mē- tiks divas reizes mēnesī, un saskanīgi versitātes jauktais koris Juventus
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. ar sabiedriskajām regulām. Lūgums mākslinieciskā vadītāja Valda TomsoZoom saite izsūtīta atsevišķi pirms sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, na vadībā koncertā Jauns sākums pirkatras tikšanā.
lai uzzinātu par nākamajiem dievkal- matskaņos divpadsmit latviešu kompojumiem.
ponistu jaundarbus, kas veltīti korim
Kanberā
tā simtgadē.
■
Demonstrācijas pie Krievijas vēst- Jaunzēlandē
niecības pret varmācīgo iebrukša- Latvijas vēstniecības pārvietojamās
nu Ukrainā notiek katru sestdie- pasu darbstacijas izbraukums:
nu, no plkst. 10.00 līdz apmēram Kraistčērča, Latviešu namā, 38 Gasplkst. 11.30, un arī katru dienu son St., Christchurch 8023:
Eiropas Centrālās bankas atsauces
mazākā veidā no plkst. 12.30 līdz
Piektdien, 6. maijā, 10:00 – 17:00 kurss 3. maijā.
plkst. 13.30. Piedalās dažādu tautīSestdien, 7. maijā, 09:00 – 14:00
€1 = 1,48250 AUD €1 = 1,63660 NZD
bu cilvēki ar plakātiem un saviem Vairāk informācija: https://www2.
€1 = 0,84130 GBP €1 = 1,05560 USD

Eiro kurss

