
Šodien svinam savu 
valstsgribu un tās īste-
nošanos pirms 32 ga-
diem. Latviešu literārās 
valodas vārdnīca vārdu 
svinēt definē šādi: veikt 

parasti tradicionālas, neikdienišķas 
darbības saistībā ar ko nozīmīgu, ie-
vērojamu!1 Šodienas datums, 4. maijs, 
ir nozīmīgs un svarīgs. Neikdienišķa 
darbība ir apjēgt toreiz notikušo lielās 
līnijās, kopsakaros, aptvert tā būtību 
un nepārejošo vērtību. Un nepazaudēt 
toreiz iegūto šodienas aktualitātēs.

Mēs toreiz apliecinājām savu vēlmi 

atgūt mums atņemto valsti. Ar šodie-
nas datuma svinēšanu mēs atkal pie-
slēdzamies savai toreizējai drosmei, 
izlēmībai, iniciatīvai. Tāpēc būsim tam 
atbilstoši drosmīgi un atklāti arī šodien. 
Sauksim lietas savos īstajos vārdos.

Tas, kas notika toreiz pirms 32 ga-
diem, bija latviešu tautas nacionālās 
atbrīvošanās kustības uzvara pār brū-
košo krievu imperiālismu.

Mēs toreiz apliecinājām mūsu tau-
tas valstsgribu:
1. sev, – pakļautai, bet nesalauztai tau-

tai;
2. krievu okupācijas varai un 

Saeimas Ārlietu ko-
misija piektdien, 6. mai-
jā, beidza izvērtēt Latvi-

jas Republikas un Krievijas Federācijas 
noslēgtos divpusējos līgumus. Komisija 
lēma rosināt astoņu līgumu vai atseviš-
ķu to pantu apturēšanu un viena līguma 
denonsēšanu. Par divu Saeimas ratifi-
cētu divpusējo līgumu vai to pantu dar-
bības apturēšanu būs jālemj Saeimai.

Komisija lēma sagatavot un virzīt 
skatīšanai Saeimā likumprojektu, kas 

paredz apturēt Krievijas Federācijas 
valdības un Latvijas Republikas valdī-
bas vienošanās par Latvijas Republikas 
teritorijā dzīvojošo Krievijas Federāci-
jas militāro pensionāru un viņu ģimenes 
locekļu sociālo aizsardzību protokola 
13. panta darbību attiecībā uz memoriā-
lajām būvēm un pieminekļiem.

„Sabiedrībā ļoti aktuāls kļuvis jau-
tājums par padomju režīmu un tā repre-
sīvās iestādes – arī armiju – slavinošu 
pieminekļu un monumentu turpmāko 

klātbūtni Latvijas publiskajā vidē. Līdz 
ar līguma par Krievijas Federācijas mili-
tāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu 
sociālo aizsardzību 13. panta apturēšanu, 
tiks noņemti visi juridiskie šķēršļi un aiz-
sardzība šāda veida pieminekļiem – tā-
diem kā Pārdaugavā, Uzvaras laukumā 
esošais okupācijas stabs, paverot ceļu šo 
monumentu demontāžai vai pārvietoša-
nai,“ pēc sēdes norādīja Saeimas Ārlietu 
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Apturēs Latvijas-Krievijas līgumus
Saeimas Ārlietu komisijas ierosinājumi

LR neatkarības atjaunošanas svētku dienai
Kristīgais radio, cikls „Zvans mācītājam“
Aicināti brīvībai
Dievs sacīja uz Mozu: „ES ESMU, kas ES ESMU“(2 Moz 3, 14)
Jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai Gal 5, 13 (2012)

3. pasaulei, kas aiz drūpošā dzelzs aiz-
kara sāka mūs sadzirdēt.

Dievs saka: Es esmu, kas Es esmu. 
Dievs atsaucas pats uz sevi. Viņam, lai 
sevi definētu, nevajag neko lielāku par 
sevi, kā daļa viņš būtu, jo Viņš jau ir 

 
Turpinājums 13. lpp.

Brīvības piemineklis Rīgā, 4. maijā.
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Akadēmiskās vienības „Atāls“ 63. gada svētki
„Vienībnieku sadzīve ir latviska“

Akadēmiskā vie-
nība Atāls 2022. gada 
1. maijā nosvinēja savu 
63 gadu pastāvēšanu.

Kādā siltā vasaras 
dienā 1959. gada sāku-
mā sanāca kopā četri 

Adelaidē dzīvojoši draugi, kas visi bija 
Latvijā studējuši un sastāvējuši vienā 
no akadēmiskām studentu vienībām; 
tie bija“ prof. Dr. Kārlis Ābele sen. 
(vienība Atauga); Jānis Ātrens sen. 
(vienība Līdums); Kārlis Līdums sen. 
(vienība Kursa); Alberts Skābe (vie-
nība Kursa), lai pārrunāt akadēmisko 
vienībnieku darbību Adelaidē.

Pēc ilgām un apsvērtām pārrunām 
tika nolemts, ka vajadzētu atjaunot 
vienībnieku darbību Adelaidē un tika 
izsūtīts ielūgums uz pārrunām visiem 
Adelaidē dzīvojušiem vienībniekiem.

Vienībnieki sanāca kopā uz vai-
rākām pārrunas sanāksmēm. Tika 
nolemts neatjaunot aktīvu darbību 
visās bijušajās Latvijas akadēmiskās 
studentu vienībās, bet dibināt jaunu 
sparīgu akadēmisko vienību Adelaidē.

Tā 1959. g. 3. maijā tika dibināts 
jauna akadēmiska vienība Atāls. Dibi-
nāšanas aktu paraksta 11 vienībnieki:

Prof. Dr. Kārlis Ābele sen. (vienī-
ba Atauga), Jānis Ātrens sen. (vienība 
Līdums), Veronika Bergfelda (vienība 
Ausma), Arvids Lūks (vienība Zel-
menis), Kārlis Līdums sen. (vienība 
Kursa), Irēne Minkiewicza (vienība 
Ausma), Arveds Pļavnieks (vienība 
Kursa), Malda Puķīte (vienība Aus-
ma), Alberts Skābe (vienība Kursa), 
Ingrida Vītola (vienība Ausma), Os-
valds Vītols (vienība Līdums).

Ko tad Atāls tieši nozīmē? Atāls ir 
jauns, sparīgs dzinums pļavā, kas iz-
aug pēc bijušās zāles nopļaušanas vai 
ganīšanas.

Tā arī akadēmiskā vienība Atāls 
ir jauna, sparīga akadēmiska vienība, 
kas izauga no Latvijas vienībnieku 
tradīcijām. Šīs tradīcijas ir skaidri iz-
teiktas mūsu centienos: „Par Zinātni, 
Darbu, Skaidrību, Brīvību, Latvietību 
lai mūsu domas un darbi.“

Atāla biedri ir izcili pildījuši mūsu 
centienus, ieņemot vadošus amatus un 
nepagurstoši strādājot gan savā darba, 
gan sabiedrības laukā.

Sabiedrības laukā atālieši vada un 
ir vadījuši LAAJ, LJAA, konsulāro 
dienestu, Adelaides Latviešu biedrību, 
Austrālijas Latviešu Kultūras dienas 

un Jaunatnes dienas, korus, 
tautas deju kopas, latviešu 
skolu, gaidas un skautus un 
3x3, pieminot tikai dažus. 
Plašākā sabiedrībā dau-
dziem atāliešiem ir piešķirti 
apbalvojumi un Atzinības 
raksti no latviešu centrālām 
organizācijām, kā arī Latvi-
jas un Austrālijas valdībām 
par savu darbu, uzturot un 
atbalstot latviešu kultūru.

Citējums no profesora 
Dr. Kārļa Ābeles sen. svinīgās 
runas, atklājot Atālu: „Vie-
nībnieku sadzīve ir latviska. 
Mums nav jāaizņemas no 
svešvalodām sadzīves termiņi 
un tie jālatvisko. ...Mums ir 
latviešu dziesmas dziedamas, 
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mums ir augstu stādāms mūsu locekļu 
individuālais un intelektuālais līmenis.“

Šī gada svētku runu teica Laura 
Daenke (bakalaura grāds Kultūras 
mantojumā un restaurācijā, maģistra 
grāds Kultūras materiāla restaurāci-
jā) par tematu: „Vēstures saglabāša-
na. Mana pieredze papīra un mākslas 
darbu restaurēšanā“.

Juris Skābe,
Akadēmiskās vienības „Atāls“ vecākais

Laikrakstam „Latvietis“

Dalībnieki akadēmiskās vienības „Atāls“ 63. gada svētkos.
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Svētku runu teica Laura Daenke par tematu 
„Vēstures saglabāšana“.
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Sveicieni laikrakstam „Latvietis“
700. numura iznākšanā

Sveicu laikrakstu „Latvietis“ un tā redakciju 700. laikraksta 
izdevumā.

Šis laikraksts ir ziņu avots par latviešu saimes dzīvi Austrāli-
jā, un tas vieno mūs ar latviešu saimi pasaulē un Latvijā.

Paldies Ilzei Nāgelai un Gunāram Nāgelam, un redakcijas 
darbiniekiem!

Skaidrīte Dariusa
* * *

Cik ātri laiks skrien!
Grūti ticēt, ka laikrakstam „Latvietis“ jau iznā-

kuši 700 numuri.
Ik nedēļu ar nepacietību gaidām uzzināt jau-

nāko, kas noticis gan citur Austrālijā, gan Latvijā, 
gan pārējā pasaulē. Ja laikraksts aizkavējas, tad jau 
sākam uztraukties, ka paliksim neziņā! Apsveicam 
abus redaktorus, Gunāru Nāgelu un Ilzi Nāgelu, ar 
tik nozīmīga skaita sasniegšanu! Paldies! Ir bijis pa-
tiess prieks un gods sadarboties.

Novēlam Jums nepagurt un vēl ilgi turpināt šo zelta darbu.
Jānis Čečiņš un Linda Ozere

* * *
Apsveicu jūs 700 LL numurā!!
Atceros, kā 2008. g. dibināja LL, un šodien mēs slavējam jūs, 

ka Nr. 700. tika publicēts!!
Paldies par šo lielu ieguldīto darbu! Paldies, ka jūs turpiniet 

ziņot Austrālijas latviešiem par notikumiem Austrālijā! Tas ir ļoti 
svarīgs!

Rūdis Dancis
* * *

Apsveicam!
Apsveicam par darbu, ko esat veltījuši laik-

raksts „Latvietis“ izdošanai aizvadītajos 14 gados!
Vēlam sekmes, turpinot šo vērtīgo darbu nāka-

majos gados,
Arnis & Māra Siksnas

* * *
Sūtu apsveikumus sasniedzot tik varenu skaitli. Liels paldies 

par Jūsu augsti vērtējamo darbu.
Ar sveicieniem,

Pēteris Strazds

* * *

Egons Eversons

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
9. maijs ir pavadīts 

samērā mierīgi. Latvijā 
nebija nekādi nopietni ne-
mieri; Maskavā Putins ne-
izsludināja karu pret visu 
Brīvo pasauli. Tikai Uk-

rainā turpinājās Krievijas sirojums pret 
savu kaimiņvalsti, kuras robežas un teri-
toriālo integritāti tā bija solījusi respektēt.

„Sirojums“ – „Iebrukums (kādā 
zemē, valstī) laupīšanas nolūkā.

Katram jābūt tagad skaidrs, kāda 
valsts ir krievija. Pēc Ukrainā ieviestās 
prakses, te vārds „krievija“ ir rakstīts 
ar mazo sākumburtu, lai vismaz šādā 
veidā izrādītu necieņu pret to. Indi-
viduālie krievijas karavīri izvaro un 
noslepkavo mierīgos civiliedzīvotājus, 
un tad izlaupa ko vien var. Bez armijas 
augstākās vadības piekrišanu, tas ne-
būtu iespējams tādos mērogā.

Tagad laupīšana ir sasniegusi indus-
triālus mērogus – nozog simtiem tūksto-
šus tonnu graudu un aizved uz krieviju; 
nozog lauksaimniecības tehniku un aiz-
ved uz krieviju. Melitopolā vien nozagta 
lauksaimniecības tehnika 5 miljonus 
ASV dolāru vērtībā. Izlaupīti muzeji.

Putina „specoperācijas“ oficiālais 
mērķis ir atbrīvot Ukrainu no nācis-
tiskiem apspiedējiem. Ja krievijas spē-
kiem izdotos uzvarēt un iznīcināt Uk-
rainu, tad, iespējams, varētu sagaidīt, 
ka Kijivā uzslej jaunu, varenu piemi-
nekli „atbrīvotājiem“.

Pie pieminekļa „atbrīvotājiem“ 
Rīgā netrūka ziedu licēju, arī krievijas 
vēstnieks nolika ziedus. Skarbā patiesī-
ba ir tāda, ka lielais „atbrīvotāju“ skaits 
terorizēja mierīgos Latvijas iedzīvotā-
jus. Pierādījumi ir meklējami pašas oku-
pācijas varas dokumentos. Piemēram:
„LPSR iekšlietu tautas komisāra A. 
Eglīša 1944. gada 14. oktobra ziņo-
jums par Sarkanās armijas militār-
personu noziegumiem
Pilnīgi slepeni
LPSR Iekšlietu tautas komisariāta
Sekretariāts, Nr. 1/0033
1944. g. 14. oktobrī, Daugavpilī
...
Pēdējā laikā – septembrī – Latvijas 
PSR IeTK orgāni Latvijas PSR teri-
torijā ir reģistrējuši lielu skaitu ma-
rodierisma, zādzību un laupīšanas 
gadījumu ar bandītisma elementiem, 
pielietojot ieročus pret mierīgajiem 
iedzīvotājiem. Tos ir izdarījušas Sar-
kanās armijas atsevišķas militārper-
sonas, tā, piemēram:...“

Seko daudz piemēru. Un tā tas tur-
pinājās, sevišķi pirmos pēckara gados.

Ir pilnīgi saprotami, ka „atbrīvo-
tie“ nejūt nekādu pateicību pret viltus 
„atbrīvotājiem“, un nevēlas tikt atgā-
dināti par piespiedu pazemošanos.

Karš Ukrainā liek saukt lietas īstā 
vārdā.

GN
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Kurzemes cietokšņa atcere 
Sidnejas Daugavas Vanagu namā svin arī Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu

Daugavas Vanagu 
Sidnejas nodaļa katru 
gadu maija sākumā rī-
koja un vēl arvien rīko 
Kurzemes cietokšņa at-
ceri, bet kopš 1991. gada 
klāt vēl nāk vēsturiskais 
4. maijs, Latvijas Neat-

karības atjaunošanas diena, ko visur 
atzīmē kā balto galdautu dienu.

Sestdien, 7.  maijā,  skaistā, sil-
tā rudens dienā Sidnejas DV namā 
Benkstaunā uzstādījām baltiem gal-
dautiem apklātus galdus, greznotus 
ar dzeltenām krizantēmām, ar gaiši 
zilām salvetēm, kas nejauši arī atspo-
guļoja Ukrainas nacionālās krāsas, tā 
izsakot solidaritāti Latvijas kaimiņu 
tautai. Arī Austrālijā maija pirmajā 
svētdienā svin mātes dienu.

Diemžēl pēdējās divās nedēļās Co-
vid-19 sērga pamatīgi izplatījās Sid-
nejas latviešu vidū, kaut pateicoties 
augstās potēšanās līmenim, slimība 
izpaudusies, cik uzzinām, ļoti mērenā 
veidā, bet valdības noteikumi nosaka, 
ka vismaz vienu nedēļu obligāti jāievē-
ro mājas režīms.

Varētu būt, ka tas bija noteicējs, 
vai arī cilvēki vēl arvien baidās, vai arī 
Mātes dienas un to saistīto ģimenes 
pienākumi ietekmēja to, kāpēc uz at-
ceres svinībām atnāca tikai tik daudz, 
ka aizpildīja tikai divus galdus. Bet 
priecājamies arī par to.

Vanadžu priekšniece Gundega 
Zariņa, nodaļas priekšnieces Ināras 
Sīkās prombūtnē, sveica klātesošos un 
pakavējās atmiņās par tiem gadiem, 
kad gadskārtēji ar godu atcerējās Kur-
zemes cietokšņa posmu un to varonī-
gos leģionārus. Ar 1945. g. 8. maija 

kapitulāciju Latvijas un to 
karavīru, kas palika Kur-
zemē, liktenis bija nolemts 
uz nezināmu nākotni, kaut 
trimdas tautieši vienmēr 
darbojās ar cerīgu nākotni 
un mērķtiecīgi turpināja 
darboties, atgādināt pa-
saulei par tās nelikumīgo 
stāvokli. Latvijas tautas 
1980to gadu beigu Atmoda, 
to starpā 1989. gada Baltijas 
ceļa vēsturiskais notikums, 
kulmināciju sasniedza ar 
1990. g. 4. maija Latvijas 
Augstākās padomes vēs-
turisko balsojumu atjaunot 
Latvijas neatkarību. Tā 
noslēdzās 45 gadu nebrīvī-
bas posms Latvijas vēsturē, 
kaut varētu arī uzskatīt, ka 
bija 50. Vēl priekšā stāvēja 
barikāžu dienas, 1991. g. 
21. augusts un 1993. g. Sa-
eimas atjaunošana.

Tagad varam svinēt Bal-
to galdautu dienu ar pateicī-
bu visiem, kas pielika roku, 
lai Latvija atkal ir atzīta kā 
brīva, neatkarīga valsts.

Viktors  Sīkais pēc sievas norā-
dījumiem no tālienes bija sagatavojis 
telpas, kā arī cūkas cepeša mielastu, 
un palika tikai Gundegai sasildīt ābol-
maizes kā saldo piedevu.

Pie reizes 7. maijs arī sakrita ar 
Sidnejas nodaļas biedrenes un ilg-
gadējās virtuves darbinieces Zentas 
Krautmanes 90. dzimšanas dienu, un 
bijām priecīgi, ka viņa ar lielām, bet 
nepārvaramām pūlēm varēja ierasties 
mūsu vidū! Nodziedājām tradicionālo 

Augstu laimi, prieku un apsveicām ar 
ziedu velti.

Vēl ilgi pakavējamies draugu vidū, 
pārrunājot visu, kas bija sakrājies uz 
sirds, kopš pēdējo reizi tikāmies. Tā 
šķīramies līdz nākamās satikšanās 
reizei vai nu biedrības Senioru saietā 
nākamajā piektdienā, vai nākamajās 
DV pusdienās sestdien, 4. jūnijā, kur 
atjaunosim Cēsu kauju atceri.

Gundega Zariņa
Laikrakstam „Latvietis“

LJAA (Latviešu jauniešu apvie-
nība Austrālijā) pēdējā sēdē ievēlēja 
Tamāru  un  Mārtiņu Līdumus  par 
38. Jaunatnes dienas rīcības komitejas 
priekšsēžiem.

Mēs sniedzam sekojošo ielūgumu.
Aicinām ikvienu no jums, kam 

dārga un saistoša latviešu kultūra, 
kopā ar mums turpināt uzturēt skaistās 
latviešu tradīcijas. Jaunatnes dienās ir 
iespēja baudīt jauniešu dziesmu, deju 
un mākslas bagātību. Mūsuprāt, turpi-
nāt uzturēt Jaunatnes dienas ir tikpat 
svarīgi, kā tas bija arī mūsu vecākiem 
un vecvecākiem.

Šī –  2022.  gada  decembrī būs 
38. Jaunatnes dienas Adelaidē, Austrā-
lijā. Pēc garāka pārtraukuma no vairā-
kiem latviešu pasākumiem COVID-19 
ierobežojumiem dēļ, ir beidzot iespēja 
atkal sanāk kopā, lai saglabātu un svi-

nētu mūsu latvietību Aus-
trālijā.

Rīcības komiteja ir cītī-
gi darbojusies, lai var izvei-
dot interesantu un pievilcī-
gu programmu četru dienu 
garumā, kurā būs iespēja 
parādīt jauniešu spējas un 
talantus. Būs Atkāšanas 
svētki, Tautas dejas uzve-
dums, mūzikas koncerts, 
Noslēguma balle un vēl citi 
pārsteigumi.

Jaunatnes dienu norises 
detaļas vēl kārtojām. Papil-
dus informācija sekos gan 
laikrakstā, gan mūsu Facebook un In-
stagram mājas lapās. Biļešu pārdošanā 
sāksies oktobra mēnesī.

Aicinām jauniešiem piedalīties un 
uzstāties, kā arī visus Austrālijas lat-

viešus – nākiet un atbalstiet 38. Jaunat-
nes dienas Adelaidē 2022. g. decembrī.

Tamāra un Mārtiņš Līdumi,
38. JD priekšsēži

Laikrakstam „Latvietis“

Aicinājums svinēt jauniešu svētkus
38. Jaunatnes dienas Adelaidē

Tamāra un Mārtiņš Līdumi.
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No kreisās: Vanadžu priekšniece Gundega Zari-
ņa, jubilāre Zenta Krautmane.

FO
TO

 V
ik

to
rs

 S
īk

ai
s



Trešdien, 2022. gada 11. maijā Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Uz priekšu Latviešu Fonds!
Atbalstīti 11 mazie projekti

Pēc pāris gadu pārtraukuma, Latviešu 
Fonda (LF) padome martā atsāka savu tradi-
cionālo pavasara sanāksmi. Un bija arī laiks – 
Fondā ir daudzas jaunas sejas un prasījās sa-
sveicināties personā, ne tikai par Zoom.

Galvenais mērķis LF padomes sēdē ir ļoti 
praktisks – izvērtēt iesniegtos projektus, ko 

ir pieteikuši mākslinieki, dzejnieki, filmu režisori, studenti 
un skolotāji, vēstures un literatūras mīļotāji un citi.

Mūsu lietvedis Mārtiņš  Hildebrants sakopo pietei-
kumus, kuros ir aprakstīts projekta tēma, izpildītāja kva-
lifikācijas, pieprasītā summa un rekomendācijas vēstules; 
padome tad izvērtē Mazos projektus un izvirza Lielos pro-
jektus LF saimes balsošanai (skatiet sarakstu).

Šogad mēs ilgi un dikti pārspriedām izvērtēšanas kri-
tērijus – cik labi mūsu objektīvi nospraustais rubriks palīdz 
saprast, vai projekts ieder LF noteikumu robežās. Sekoja arī 
intensīvas pārrunas par īpašām akcijām. Fondam parasti pie-
teicās vairāk projektu nekā tas ir spējīgs atbalstīt; tādēļ mēs 
veidojām šo crowdsourcing kategoriju, kur ikviens indivīds, 
LF dalībnieks vai nē, var ziedot konkrētam projektam.

Runas noveda pie ziedošanas un jaunu dalībnieku ie-
saistīšanu stratēģijām. Šis, saprotams, ir katru organizāciju 
galvenais izaicinājums. Un jāsaka, lai pievilktu ziedotājus 
un dalībniekus, Latviešu Fonda jaunā padome ir pamatīgi 
centusies. Daži piemēri: Mums ir (un vēl veidojas!) uzlabo-
ta mājas lapa – ieskatieties: www.latviesufonds.com.

Par Latviešu Fondu ir bieži rakstīts internetā. Drīz, 
pateicoties Žubītei, būs apraksts Wikipedia. Ja kādam ir 
Spotify aplikācija, uzklikšķinot uz LF dziesmu playlist, var 
noklausīties Sibīrijas dziesmas, Ilģus un Akaci, starp citu... 
Latviešu Fonda redzamību ceļ mūsu suvenīri (Ritas Gren-
dzes paspārnē) – ūdens pudeles, t-krekli, mugursomas, ap-
rocītes un lipekļi ar Latviešu Fonda zīmolu.

Austras koks ir stiprs, klasisks simbols, kas viegli iekrīt 
acīs. Mēs to izceļam! Mūsu aktīvā projektu lietvede, talan-
tīgā Beta Ludvika, ir izveidojusi burvīgus Austras koka 

auskarus un karulīšus! Mums šogad vēl turpinās virtuālā 
pastaiga gar Daugav abām malām. Interesanti, ka liela daļa 
staigātāju nav aktīvi LF dalībnieki, taču ir LF atbalstītāji!

Par visu šo mēs runājām sēdē; arī par LF galdiņu un laimī-
go stundu Vispārējos XV Dziesmu un deju svētkos St. Paulā šo-
vasar. Mēs gaidīsim jūs satikt! Būs balvas un citi pārsteigumi!

LF 2022. g. atbalstītie mazie projekti
1. Baltic Transit mūzikas albums (CD).
2. Grāmatas tulkošana – Baiba Bičoles White Waterbirds/

Balts ūdensputns.
3. Danču krātuves satura papildināšana.
4. Grāmata par Margu Teteri Valdmani.
5. Ilģu dziesmas izcelsmes stāsti.
6. Eslingenas dziesmu svētkiem 75.
7. „Dziesmu sētas“ atbalsts XV Dziesmu un deju svētkos ASV.
8. Grāmata par Līviju Akurāteri.
9. Mūzika un dejas konference – Veronikai Strēlertei 110, 

Andrejam Johansonam 100 un Pāvilam Johansonam 75.
10. Doma skolas audzēkņu mūzikls „Pūt, vējiņi!“
11. Grāmata Providences mīlulis. Sarunas ar Imantu Lancmani.

Ilze Pētersone
Laikrakstam „Latvietis“

Šī gada 3.  maijā, 
Watson Comunity tel-
pās, Kanberas Latvie-
šu skolas saime, Ivetas 
Leitases vadībā, klāja 
B a l t o 
g a l -

dautu galdus un atzī-
mēja Latvijas Otrās 
neatkarības dienu – 
4. maiju.

Svētkus ievadīja 
skolas pārzine Ive-
ta Leitase, pastāstot 
par šo svētku nozīmi 
un tradīcijām. Runas 
noslēgumā visi vie-
nojās, nodziedot Lat-
vijas valsts himnu.

Un patiesi, Bal-
tais galdauts bija pul-
cinājis kopā latviešu 
saimi – jaunās un 
vecās paaudzes, kā 
vienu ģimeni kopīgā 
gaisotnē.

Apmeklētāju vidū bija Latvijas 
vēstniecības Kanberā darbinieki.

Šo svētku noslēgumā, Tomasa 
Volša (Walsh) vadībā, Kanberas lat-
viešu tautas deju kopas Sprigulītis 

dejotāju saime dejoja tautas dejas un 
tajās iesaistīja pārējos svētku apmek-
lētājus.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

4. maija atcere Kanberā
Baltais galdauts

Svētku dalībnieki.
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MARA SAULITIS
CEMETERY FUND

PILNSAPULCE
notiks 2022. gada 5. jūnijā plkst. 11.00
Latviešu ciema – Sabiedriskajā namā,

48/61 Fraser Cres., Wantirna South
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Studenšu korporāci-
jas Daugaviete dibināša-
nas 100 gadu atceres va-
kariņas notika sestdien, 
30.  aprīlī, plkst. 18.00, 
Stratfildas (Strathfield) 
golfa kluba telpās. Kor-

porācijas vadībā patlaban ir seniore fil! 
Baiba Liepiņa, viceseniore fil! Baiba 
Bērziņa un sekretāre fil!  Vita Kris-
tovska.

Ieejot telpās, viesus sveica prezi-
dijs. Pasniedza dzeltenmaizi un šampā-
nieti. Viesus, ieskaitot Latvijas vēstnie-
ku Austrālijā Krama kungu un kundzi, 
uzrunāja seniore, pirms visi nosēdās 
pie svētku galdiem. Vakariņu laikā fil! 
Lauma Reinfelde lasīja programmu 
par Daugavietēm latviešu un angļu va-
lodā. Viņa vispirms lūdza klātesošiem 
nodziedāt Daugaviņa, māmuliņa, kas 
veltīta Daugavietes dibinātājām.

Daugavieti dibināja Rīgā, 1921. gada 
6. novembrī, un tās locekles nēsā violeti/
zaļu/zelta lentu. Turpinot fil! Reinfelde 
pastāstīja par Daugavietes vīziju, kas bija 
par jaunu latviešu sievietību latvju tautā 
un latvju dzimtā, pieminot rakstnieci un 
dzejnieci Annu Brigaderi. Daugavie-
tes netrokšņoja ne ielās, ne namos (kā 
saffradžetes angļiem un austrāliešiem 
darīja), bet klusi un pārliecinoši pierādīja 

sevi darbā. Tas ir mantojums, ko Dau-
gavietes joprojām cildina un ciena. Visi 
nodziedāja Div̀  pļaviņas es nopļāvu.

Ar trešo dziesmu – Še kur līgo prie-
žu meži sveica tēvzemes mīlestības garu, 
ko mantoja šūpulī, izauklēja ģimenē, au-
dzināja latviešu skolā un sabiedrībā un 
pilnveidoja Daugavietē. Nākamā dzies-
ma Trīs priedītes siliņā sveica Daugavie-
tes vienotības garu un mūža draudzību.

Es atnācu uguntiņu bija veltīta 
Daugavietēm, kas nosargāja korporā-
cijas uguntiņu cauri mūsu valsts tum-
šākajiem laikiem. Pēc 50 okupācijas 
gadiem Daugavietes gars no jauna ie-
gailējās. Šodien, pateicoties plašsaziņas 
līdzekļiem, Daugaviete ir viena, vieno-

ta, globāla organizācija. Daugavietes 
vienotības spēku un 100 gadu pastāvē-
šanu pieminēja ar dziesmu Pa to ceļu.

Vivat, crescat, floreat Daugaviete 
in aeternum! Ļoti enerģiski un ar iz-
teiksmi Aldis  Liepins, Sel. novadīja 
dziesmu Skaista bij jaunība. Viesi ar 
prieku dziedāja līdz.

Visiem, aplī turot rokas, nodziedāja 
tradicionālo vakara dziesmu Aijā, žūžū. 
Vakariņās viesus pacienāja ar trīs gar-
šīgiem ēdieniem, kad arī varēja paru-
nāties ar veciem un jauniem draugiem.

Paldies Daugavietēm par jauko va-
karu!

Valdis Krādziņš
Laikrakstam „Latvietis“

Korp! Daugaviete svin 100 gadus Sidnejā
Piedalījās Latvijas vēstnieks Austrālijā ar kundzi

1. rindā no kreisās: Edīte Birzule, Gunta Anspal, Baiba Liepiņa, Lauma Reinfelde, Vita Parcell;
2. rindā: Indra Mamczuk, Vita Kristovska, Lelde Teilora (Taylor), Sandra Bērziņa-Džounsa (Jones), Ilze Švarca, Alin-
ta Klarka (Clarke), Rasma Celinska, Ilze Lamberton, Līga Takers (Tucker), Alinta Freizera (Fraser), Ilga Horvat.
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Daugavietes seniore Baiba Liepiņa uzrunā viesus.
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Korporācijas Selonijas loceklis Aldis Liepiņš vada dziesmu. No 
kreisās puses: Rasma Celinska, Aldis Liepiņš, Velga Galviņa, 
Zennia Csikos.
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Viesu grāmata.

FO
TO

 O
jā

rs
  G

re
st

e



Trešdien, 2022. gada 11. maijā Laikraksts „Latvietis“ 7. lpp.

K! Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcere Sidnejā
Laumas Reinfeldes vadībā
K! Daugaviete 100 gadu dibināšanas atceres sarīkojumu sestdien, 30. aprīlī, Sidnejā gan latviešu, gan angļu valodā 
vadīja Lauma Reinfelde. 

Labvakar, godātie – 
vēstnieka Krama kungs 
un kundze, cienījamie 
viesi un mīļās daugavie-
tes!

Esiet vēlreiz sveici-
nāti Korporācijas Dau-
gaviete 100 gadu dibinā-

šanas atcerē!
Dienai par godu mēs esam sagata-

vojušas mazu programmu, kas prasīs 
arī jūsu līdzdalību. Nodoms ir kopā ar 
jums dziesmā sveikt mūsu dibinātāju 
vīziju, Daugavieti dibinot, un tāpat 
dziesmā aplēst šīs vīzijas realizēšanu. 
Vai esam īstenojušas to, ko mūsu dibi-
nātājas bija iecerējušas? Tādēļ, ka šis 
vakars būs dziesmots vakars, ja kāds 
vai kāda no jums vēlētos mums veltīt 
dziesmu, mēs būtu iepriecinātas un 
pagodinātas. Sāciet domāt...
Silentium  dibinātāju  dziesmai  – 
Daugaviņa, māmuliņa

Programmu ievadot, mēs teicāmies 
sveikt mūsu dibinātāju vīziju. Kas tad 
bija šī vīzija, kas iedvesmoja mūsu 
dibinātājas un turpina iedvesmot mūs 
līdz pat šodienai? Tā bija vīzija par 
jaunu latviešu sievietību latvju tautā 
un latvju dzimtā (Anna Brigadere).

Rakstniece un dzejniece Anna Bri-
gadere raksturoja Daugavieti kā spēka 
meitu, kā sava stigas vilcējiņu un sav’ 
karoga nesējiņu. Ar vārdu sakot, kā 
pilnvērtīgu latviešu sievieti, kas zin un 
spēj ieņemt savu vietu tautas labklājī-
bas celšanā.

Daugavietes tapšana sakrita ar 
vispārējo t/l sieviešu atmodu rietumu 
pasaulē. Angļiem/austrāliešiem bija 
saffradžetes, amerikāņiem sieviešu 
tiesību cīnītājas zem dažādiem vār-
diem, dažādos laikos un vietās. Visas 
šīs grupas savas prasības izcīnīja ielās.

Latviešiem bija daugavietes. Dau-
gavietes netrokšņoja ne ielās, ne na-
mos, bet klusi un pārliecinoši pierādīja 
sevi darbā. Klusi un pārliecinoši. Tas 
ir mantojums, ko joprojām cildinām 
un cienām.
Silentium – Div’ pļaviņas es nopļāvu

Ar trešo dziesmu mēs sveiksim 
Daugavietes tēvzemes mīlestības 
garu: mantotu šūpulī, izauklētu ģime-
nē, audzētu latviešu skolā un sabiedrī-
bā, bet pilnveidotu – Daugavietē. 

Daugavietē mēs mācījāmies dzim-
tenes mīlestību izvērst darbos. Kad 
trimda kļuva mums par mājām, mēs 
ar pilnu krūti iesaistījāmies latviešu 
sabiedriskajā darbā, ceļot un veidojot 
mūsu Latviju šeit. Mūsu pienesumu ap-
kopojot, mēs kļuvām skolotājas latvie-
šu skolās, izcīnījām latviešu valodu kā 
abitūrijas priekšmetu austrāliešu vidus-
skolās, ieguvām vietu latviešu radio rai-

dījumiem valsts raidītājā, rīkojām Kul-
tūras dienas, sakopojām un izdevām 
greznu grāmatu par latviešu mākslinie-
kiem/māksliniecēm Austrālijā, sagādā-
jām latvisku aprūpi mūsu māmuļām un 
tēviem un ne mazākais – gādājām par 
latviskiem gardumiem mūsu kafejnīcā.

Kādēļ? Toreiz, kad mums nebija 
Latvijas pašas, mums rūpēja, lai mums 
pieejamā latvietība būtu tik pilnīga, cik 
pilnīgu mēs spējam to veidot un celt.

Lai mums būtu skola, biedrība, 
baznīca, bibliotēka, kori, koncerti, te-
ātri, tautas dejas un Kultūras dienas! 
Lai mums būtu...

Mūsu nākamā dziesma godina 
Daugavietes patriotisko mīlestību un 
uzņēmību.
Silentium – Še, kur līgo!

Ar ceturto dziesmu mēs sveiksim 
Daugavietes vienotības garu. Mūsu 
dibinātājas to formulēja kā vīziju, kur 
katra viena daugaviete stāv par visām 
un savā reizē – visas par vienu. Ko 
viņas gara acīm skatīja, to sekojošās 
paaudzes īstenoja. Mūža draudzībā, 
blakus rosmes un darbības videi, Dau-
gaviete mums ir kļuvusi par garīgu 
telpu, kur personīgie prieki tiek vairo-
ti, bet bēdas dalītas, mazinātas:

Mēs māsiņas nebijām,
Māsiņāmi saucāmies;
Ļaudīm lieli brīnumiņi,
Ka mēs mīļi dzīvojam.

Silentium – Trīs priedītes siliņā
Mūsu nākošo – piekto dziesmu 

dziļā pateicībā mēs veltām tām dau-
gavietēm, kuras Daugavietes ugunti-
ņu nosargāja un saglabāja cauri mūsu 
valsts vēstures tumšākajiem laikiem. 
Lai atsvaidzinām atmiņu!

Līdz ar jaundibināto Latvijas valsti 
Daugaviete zēla turpat 20 gadu. Tad 
nāca pārbaudījums, kas ar dzels dūri un 
dzels varu, kā šodien Ukrainā, atņēma 
tautai valsti, pārkārtoja sabiedrisko ie-
kārtu un likvidēja studentu un studen-
šu korporācijas. Zaudēto visskaudrāk 

apcerēja mūsu 
filistre, nelaiķe 
Lilija Oliņa. Es 
citēju no Lilijas 
nekrologa: „Li-
lija visu mūžu 
atcerējās dienu, 
kad pēdējo reizi 
aizvēra konven-
ta dzīvokļa dur-
vis. Ar smagu 
sirdi viņa aizslē-
dza durvis un at-
slēgu iemeta ielas notekā – mēslainē.” 
Tik zemu notriekta bija Daugaviete; tik 
zemu tās mērķi un ideāli.

Taču Daugavietes gars nebija ap-
slāpējams. Izvests bēgļu gaitās, tas ne-
daudz gadu laikā no jauna uzliesmoja 
pasaules tālākajās malās – Eiropas brīv-
valstīs, Kanādā, Amerikā un toreiz, ne-
vienam neiedomājami tālajā Austrālijā.

Toties Padomju Latvijā daugavie-
tes savu gara uguntiņu saglabāja bū-
tiskā pagrīdē, kur ne gailis nezināja 
dziedāt par tās eksistenci. Pēc 50 ga-
diem, līdz ar jaunatgūto Latvijas valsti, 
Daugavietes gars no jauna iegailējās, 
lai šodien degtu spožāk nekā jebkad. 
Šodien, pateicoties plašsaziņas līdzek-
ļiem, Daugaviete ir viena, vienota, glo-
bāla organizācija, kas apņem pasauli.
Silentium – Es atnācu uguntiņu

Esam nonākuši pie programmas 
pēdējās dziesmas. Uz jautājumu, vai 
esam īstenojušas mūsu dibinātāju vīzi-
ju, lai atbild mūsu vienotības spēks un 
mūsu 100 gadu pastāvēšana.
Silentium – Pa to ceļu

Ar šo mūsu oficiālā programma ir 
galā. Paldies jums par sirsnīgo dziedā-
šanu un līdzdalību mūsu jubilejā. Taču 
palieciet vēl brītiņu, kamēr vakars vēl 
jauns. Šķirsimies tikai tad, kad būs 
izskanējusi mūsu tradicionālā vakara 
dziesma Aijā žū-žū.

Lauma Reinfelde
Sidnejā, 2022. g. 30. aprīlī

Lauma Reinfelde vada sarīkojumu.
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Neparasti sausā svēt-
dienas, 27.  februāra, 
rītā Sidnejas Latviešu 
vīru koris ar 25 dziedātā-
jiem bija sapulcējies Svē-
tā Jāņa baznīcā, lai bei-
dzamo reizi kā vienība 

pateikties Dievam, savām ģimenēm un 
tuviem kora draugiem par 65 sekmī-
giem gadiem, kalpojot latvju dziesmai.

Kā zinām jau vairākus mēnešus 
Sidnejā un visā austrumu krastā lietus 
bija nemitīgi gāzis. Līdz šim nepiedzī-
vots katastrofiskais ūdens daudzums ir 
izpostījis laukus un mājas. Cilvēki ir 
zaudējuši visu, pat savas dzīvības.

Bet tieši šajā svētdienā lietus bija 
apstājies, un pat saulīte izlīda no pe-
lēkiem mākoņiem. Tā staroja caur 
baznīcas logiem, iepriecinot mūs vi-
sus. Pēc kora tradīcijas lielos svētkos 
koristi sastājās svinīgam gājienam aiz 
baznīcas mācītāja Kolvina Makferso-
na (Colvin Macpherson).

Vīru kora karogu, kas tika gatavots 
Latvijas simtgadei, lepni nesa Ivars Bir-
ze, tāpat kā Rīgā Dziesmu Svētku gājienā. 

Ivars ir korī dziedājis 60 gadus. Sekoja di-
riģente Daina Jaunbērziņa, priekšnieks 
Andris Jaunbērziņš un visi koristi.

Kovid likumi bija atcelti, un spēcīgi 
skanēja korim ienākot baznīcā, klāteso-
šo balsis Pie rokas ņem un vadi. Atcerē-
jos mūsu 50 gadu jubileju, kuras Pateicī-
bas Dievkalpojumā piedalījās nelaiķis, 
Latvijas mūzikas leģenda maestro Ed-
gars  Račevskis.  Toreiz bija priecīga, 
cerību pilna sajūta. Šoreiz skumji ap 
sirdi, jo izbeidzam mūsu kora darbību.

Lai gan jutāmies skumji, smēlām 
spēku mācītāja vārdos, pateikties Die-
vam par paveikto. Esmu jau iepriekšē-
jos rakstos minējusi kora sasniegumus 
65 gados. Tos neatkārtošu, bet zinu, ka 
mūsu ilggadīgie klausītāji un atbalstī-
tāji novērtē mūsu darbu.

Dievkalpojumu noslēdzot, koris kā 
vienība beidzamo reizi dziedāja divas ie-
mīļotās dziesmas – Jāņa Sieriņa Dievam 
Slava un Bruno Skultes Aijā ar sidnejie-
ša Teodora Tomsona vārdiem. Ar asa-
rām acīs diriģēju savus mīļos koristus, 
kuri dziedāja, kā vienmēr, no visas sirds.

Sekoja priekšnieka Andra Jaun-

bērziņa uzruna. Lai gan esmu 40 gadus 
uzrunājusi klausītājus kora vārdā visā-
dos gadījumos, šoreiz nespēju to pa-
veikt. Citēšu tagad priekšnieka vārdus.
„Ja vēlies, lai ceļā skumji Tev nava,
Lai dzīvē Tev atstaro rīts.
Vienalga kur vestu taka reiz Tava,
Ņem dziesmu vienmēr sev līdz, ņem 

dziesmu vienmēr sev līdz.“
„Mīļā kora ģimene. Šodien esam 

pulcējušies šeit baznīcā Pateicības 
Dievkalpojumā atvadīties no Sidnejas 
Latviešu vīru kora.

Ir ļoti piemēroti, ka mūsu dziesma 
izskanēs šeit, kur baznīcas pamatak-
meņa likšanas svētku dienā dziedāja 
vīru koris. Mūsu ciešās draudzības sai-
tes un labā sadarbība, sākot ar nelaiķa 
mācītāja Jāni Kraukli ir turpinājušās 
jau tagad vairākus gadu desmitus ar 
tagadējo mācītāju Kolvinu Makferso-
nu (Colvin Macpherson).

Esam pateicīgi Dievam par to, kā 
arī par svētību un gādību korim visus 
65 pastāvēšanas gadus.

Diriģente ir jau laikrakstos Ritumā 
un Latvietī pateikusies visiem par līdz-
dalību kora dzīvē. Izsaku tagad vēlreiz 
sirsnīgu paldies ikkatram par neatvie-
tojamo atbalstu mūsu korim, kā arī 
Dainas un savā vārdā pateicos visiem 
koristiem par labo sadarbību, draudzī-
bu, lojalitāti un dziesmas mīlestību vi-
sus šos gadus. Koris ir tiešām darbojies 
kā nedalāma, spēcīga vienība. Organi-
zācija var tikai pastāvēt, ja viņas locek-
ļi uztur tos pašus mērķus un ideālus.

Turpināšu ar dzejnieka vārdiem: 
„...un skumji un priecīgi reizē ir man.“ 
Skumji, jo slēdzam darbību vecākam 
vīru korim ārpus Latvijas, bet priecīgi 
un pateicīgi, ka esam spējuši uzturēt kora 
tradīcijas, kā arī dibinātāju nospraustos 
statūtus. Esam spējuši latviešu sabiedrī-
bai sniegt augstvērtīgus sarīkojumus, un 
tā kalpojot latviešu dziesmas uzturēšanai.

Lai gan koris ir izbeidzis darbību, 
un esam par to skumji, mēģināsim ne-

„Visam sākums, visam gals“
Sidnejas Latviešu vīru kora Pateicības Dievkalpojums un atvadu pēcpusdiena

 
Turpinājums 9. lpp.

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Dainu Jaunbērziņu.
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Gājienu vada mācītājs Kolvins Makfersons. Vīra kora karogu nes Ivars Birze; 
aiz viņa diriģente Daina Jaunbērziņa un kora priekšnieks Andris Jaunbērziņš.
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Valsts drošības die-
nestam marta sākumā par 
kara noziegumu attais-
nošanu aizturot vienu no 
redzamiem kovidskep-
tiķiem Aivi  Vaseiļvski, 

viņa domubiedri savos izteikumos par 
karu Ukrainā runā ļoti uzmanīgi. Viņu 
interneta pārraidēs karš nebūt nav temats 
nr. 1, taču, ja tam pieskaras, tad Ukrai-
nas pusē neviens atklāti nenostājas, bet 
vairāk tiek lietoti vārdi – par mieru un 
pret karu, kas var arī nenozīmēt Krievi-
jas nosodījumu. Pazemes studijā, kurā 
top vairāki vakcīnu pretinieku raidījumi, 
pēdējās nedēļās arī notikusi šķelšanās. 
Tur palikušie tagad izsver, kuru partiju 
atbalstīt Saeimas vēlēšanās rudenī.

LTV raidījums de facto pērn jau 
vēstīja par kovida noliedzēju pārrai-

dēm, kas visas top kādā pagrabā Rīgas 
centrā. LTV izdevās gūt apstiprināju-
mu, ka raidījumus filmē ēkā Krišjāņa 
Barona un Ģertrūdes ielu stūrī.

Marta beigās de facto pie mājas 
piefiksēja uzņēmēju Arnoldu  Babri, 
kurš pagrabā bijis redzams ne reizi 
vien. Pēc brīža tur uzradās krievu valo-
das referenduma iniciators Vladimirs 
Lindermans. Bija redzams, ka viņš 
kaut ko gaida. Pēc pāris minūtēm no 
ēkas iznāca bijušais eiroparlamentārie-
tis, žurnālists Andrejs Mamikins. Abi 
sarokojās, un devās iekšā vārtrūmē.

Intervija ar Lindermanu jūtūbā pa-
rādījās nākamajā dienā. Runāja par dze-
ju, kovidu un vakcīnām. Par karu Lin-
dermanam neko neprasīja, bet, apskatot 
viņa feisbuku, ir skaidrs, kurā pusē viņš 
stāv. Piemēram, 14. martā viņš aicinā-

ja sarīkot talku, lai satīrītu, kā pats tei-
ca, pretkrievu izgāztuvi, ar to domājot 
Ukrainu atbalstošos plakātus iepretim 
Krievijas vēstniecībai. Dažus darbus 
izmetis miskastē, rakstīja Lindermans.

Sazvanīts, viņš saka, ka pēdējā 
laikā no tiesībsargājošām iestādēm ne-
kādas pretenzijas nav saņēmis, bet par 
karu runāt negrib. „Es, atklāti sakot, 
negribu par to runāt, jo šodien paskaid-
rot savu pozīciju tā ir bīstamība, ka būs 
kriminālatbildība,“ teica Lindermans.

Citi Mamikina raidījuma viesi savos 
Facebook kontos iebilst gan pret Ukrainas 
karogu izkāršanu, gan pret ieroču piegā-
dēm Ukrainai, kā, piemēram, nemiera 
cēlājs Kaspars Lasis. Līdzīgu viedokli 
Eiropas Parlamentā izteica arī kreiso de-

domāt par to, kas ir zaudēts, bet par to, 
ko esam sasnieguši un ieguvuši – ņem 
dziesmu vienmēr sev līdz, ņem dzies-
mu vienmēr sev līdz!

Tagad, šodien, mūsu Pateicības Diev-
kalpojumā, lai man atļauts pateikties visu 
mūsu vārdā divām personām. Vispirms 
mūsu bijušam priekšniekam, tagadējam 
valdes loceklim un koristam Ivaram 
Birzem. Ivars ir korī aktīvi darbojies 60 
gadus un ir dziedājis pie visiem vīru kora 
diriģentiem. Kā pateicību pasniedzam vi-
ņam kora nozīmi ar sudraba numuru 60.

Un tagad pienākam pie mūsu kora 
sirds un dvēseles – Dainas. Daina ir 
pašaizliedzīgi kori vadījusi jau 40 gadus. 
Mēs visi esam baudījuši, ko viņa ir vei-
kusi ar savu lielo mīlestību latviešu tautai 
un dziesmai. Viņas profesionālā pieeja, 
prasme ar cilvēkiem sadarboties vienmēr 
ar smaidu, ir priekšzīme mums visiem. 
Citēšu Laumas Reinfeldes vārdus: „Tu 
patiesi kalpoji latviešu dziesmai. Celda-
ma dziesmu, Tu to ierakstīji savu koristu 
un Tavu neskaitāmo cienītāju sirdīs .“

Mēs visi zinām, ka bez Dainas 
mūsu koris nebūtu tik ilgi pastāvējis.

Pateiksimies Dainai un kā piemiņu 
pasniedzam arī viņai Ivara Birzes dari-
nāto nozīmi šoreiz ar apzeltītu numuru 
40. Ivars ir arī darinājis īpašu dāvanu 
Dainai no visiem koristiem – zelta vi-
joles atslēgas kakla rotu ar briljantiem. 
Citēju Ivara vārdus: „Kaļu rotas līga-
vai – mīļai, skaistai Dainai!“

Nobeigšu ar Dainas ievietotiem 
vārdiem laikrakstos: „Kalējs, kurš 65 
gadus kala rotas savai līgavai – mīļai, 
skaistai Latvijai, ir tagad nolicis savu 
āmuru un izdzēsis sārto versmi.““

Priekšnieks kopā ar koristu Oskaru 
Štubi,  kurš nolasīja sava brālēna Ivara 
Štubja atsūtīto sveicienu un pateicību 
korim un diriģentei, nolasīja personīgus 

pateicības vārdus no 
Marijas  Perejmas, 
Lijas Veikinas un 
bijušā korista Mar-
tona  Marosszeky. 
Sidnejas Jauktā kora 
vārdā vīru korim un 
diriģentei pateicās 
kora ilggadīgā pava-
dītāja Daina Kaina.

Koristiem izejot 
gājienā no baznīcas, 
turpinājās draudzes 
zālē atvadu pēc-
pusdiena. Pie galda 
pienesa visiem šam-
pānieti, un, mācītāja 
aicināti, visi glāzes 
pacēluši uzdzēra 
tostu vīru korim. 
Diriģentei pasnie-
dza ziedu velti un 
priekšniekam iegravētu kora zvanu, ar 
ko viņš pirmdienās skaļi sasauca koristus 
mēģinājumiem. Apsveicam arī trīs koris-
tus, kuri sasnieguši cienījamu vecumu – 
Valdi  Krādziņu ar 70 gadiem, Andri 
Kristovski ar 80 gadiem un Gunāru 
Zodiņu ar 90 gadiem. Priekšnieks pa-
teicās mācītājam Kolvinam Makferso-
nam (Colvin Macpherson) un draudzes 
priekšniekam Eigitam Timermanim 
par sadarbību un draudzību.

Blakus Latvju dziesmas uzturēšanai, 
svarīga sastāvdaļa kora dzīvē ir arī bijusi 
saimniecība. Pusdienas bija sagādāju-
šas mūsu kora ilggadīgās saimnieces un 
goda biedres Māra Timermane un Rita 
Plikšs. Priekšnieks pateicās viņām visu 
klātesošo vārdā, kā arī Ārijai Zodiņai 
par tiem bagātiem ēdienu klāstiem, ku-
rus esam baudījuši vairākus gadu desmi-
tus. Pasniedzām viņām ziedu velti, kā arī 
Inārai Krūmiņai par ziedotām tortēm. 
Pateicāmies arī visiem tiem, kuri ņēmuši 
aktīvu dalību un pašaizliedzīgi strādājuši 
mūsu labā. To lielo seno un tagadējo pa-

līgu starpā Dainai Timermanei, Baibai 
Libertei, Rutai un Uldim Hāgeniem.

Starp uzrunām un pusdienām, 
kā parasti, ik pa laikam uzdziedājām 
dziesmas no lapiņām, kuras sagatavoja 
Viktorija un Andrejs Mačēni. Arī uz-
ņēmām daudz fotogrāfijas. Paldies Ojā-
ram Grestem par oficiālo fotogrāfijas 
uzņemšanu. Pavadījām emocionālu pēc-
pusdienu, kavējoties skaistās atmiņās.

Bija ļoti grūti no visiem šķirties, no 
saviem tuviem, mīļiem draugiem, un pēc 
ierastās tradīcijas visi kopā nodziedājām 
Pūt, vējiņi. Negribējām iet mājās, jo zi-
nājām, ka ilgu laiku viens otru vairs ne-
redzēsim. Dzīve turpināja savu ritējumu, 
un kā šoreiz piedzīvojām, mūsu personī-
gie un kora apstākļi mainījās ļoti strauji.

Tad, kad skumji ap sirdi, atcerēsi-
mies visu, ko esam paveikuši un jutīsi-
mies pateicīgi un lepni, ka esam bijuši 
daļa no tik varena vīru kora. Kā mācītājs 
teica – „Visam sākums, visam gals.“

Daina Jaunbērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

„Visam sākums, visam gals“
Turpinājums no 8. lpp.

No kreisās: Kora priekšnieks Andris Jaunbērziņš, diriģen-
te Daina Jaunbērziņa, bijušais priekšnieks Ivars Birze.
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Šķelšanās „antivakseru” pagrabā
Palicēji domā, ko atbalstīt Saeimas vēlēšanās

 
Turpinājums 14. lpp.
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Vēlos pastāstīt par to, ko mēs kā 
ģimene piedzīvojam, aklimatizējo-
ties un iedzīvojoties dzīvei Latvijā.

Mēs esam četru cilvēku ģime-
ne – Amanda, Džeimss un meitas 
Annika (11) un Emīlija (8).

Es – Amanda, esmu dzimusi un 
augusi Melburnā, Austrālijā. Mani 
vecvecāki no mātes puses ir dzimu-
ši Latvijā. Es pabeidzu Melburnas 
Latviešu biedrības (MLB) Dau-
gavas skolu, Melburnas Latviešu 

vidusskolu, AZVV (Annas Ziedares Vasaras vidusskolu), 
piedalījās tautas deju kopā Piektais Ritenis, vairākus gadus 
vadīju MLB latviešu bērnudārzu Daina, mācīju Latviešu 
skolā un biju vadītājas palīdze guntiņa pulciņā.

Mans vīrs Džeimss ir Kanādas izcelsmes austrālietis, 
kurš ļoti atbalsta iedziļināšanos latviešu kultūrā. Meitas – 
Annika un Emīlija abas apmeklēja MLB Daugavas skola 
un ir guntiņas Rīgas 1. Gaidu vienībā.

Mēs plānojām pārcelties uz dzīvi Latvijā vismaz uz 2 
gadiem. Kāpēc? Es esmu par šo domājusi jau kopš tās rei-
zes, kad pirmo reizi biju Latvijā 1987. gadā. Mēs gribam 
pēc iespējas vairāk iedziļināties Latvijas kultūrā un ikdie-
nas dzīvē, lai bērni apmeklē vietējo skolu, lai viņi varētu 
pilnveidot un uzlabot savu latviešu valodu, veidotu jaunas 
draudzības un prasmes.

1. nedēļa Latvijā
Jūsmoju jau tad, kad Zviedrijā, iekāpjot lidmašīnā, pa 

skaļruni dzirdēju: „Dāmas un kungi!“ 8 gadīgā Emīlija ar 
lielo smaidu izkliedza: „Mamma, mamma...viņi runā lat-
viski!“ Emīlija arī bija pirmā, kura ieraudzīja lielos burtus 
RĪGA, kad nolaidāmies lidlaukā. Lidojuma laikā latviešu 
stjuarte varēja ar mums pavadīt laiku sarunām. Lidmašīnā 
bijām tikai 25 pasažieri.

Pazīstama seja mūs sagaidīja lidlaukā un aizveda uz 
mūsu pagaidu apmešanās vietu, lai varētu iekārtoties tajā. 
Turpmākos mēnešus mēs šo dzīvokli sauksim par mājām!

Šī bija veļas mazgāšanas un papīru kārtošanas nedēļa. 
Esam dikti priecīgi, ka esam vienā vietā, jo esam ceļojuši 
pēdējās 7 nedēļas, apmetoties tikai viesnīcās. Apciemojam 
ģimeni Kanādā un draugus Zviedrijā.

Satikām draugus no Melburnas, kuri tagad dzīvo Rīgā. 
Viņi mūs uzaicināja uz vakariņām. Kompānija bija brīniš-
ķīga, un ēdiens garšīgs. To mēs ļoti novērtējām, jo mūsu 

dzīvoklī vēl nav 
uzstādīta virtuve. 
Tas ir paredzēts 
uz maija beigām.

Izgulējāmies, 
izpakojām somas. 
Aizgājām līdz 
tuvākajam LMT 
veikalam un sa-
kārtojām mobilā 
telefona un inter-
neta plānus. Sa-
kārtojām mūsu 
deklarēto dzīves 
vietu, kas ir nepie-
ciešams, ja plāno-
jat Latvijā dzīvot 
un ne tikai apcie-
mot uz īsu laiku.

Deklarēta dzī-
ves vieta ir nepie-
ciešama lielākajai 
daļai lietu, it īpaši, ja plānojat atvērt bankas kontu un reģis-
trēt bērnus skolā. Tas bija salīdzinoši vienkārši, jo mums 
ir lieliski saimnieki, kuri ir strādājuši ar mums kopš brīža, 
kad mēs nolēmām pārcelties uz Latviju. Latvijā ir ļoti liela 
dokumentācija, un daudzi procesi aizņem ilgāku laiku tikai 
dēļ dokumentiem. Annika un Emīlija bija sajūsmā par Rī-
dzinieka kartes saņemšanu ar savām fotogrāfijām – tās vi-
ņas abas lepni ielika savos maciņos. (Rīdzinieka kartes tiek 
uzlādētas ar naudu braukšanai sabiedriskajā transportā.)

Mēs piedzīvojām sniegu pirmajās dienās Rīgā! Mei-
tenes nevarēja sagaidīt, kad atkal varēs skriet pa sniegu. 
Sniegs drīz nokusa, un Džeimss varēja atsākt ikdienas 
skrējienus. Viņš katru dienu noskrien, apmēram, 15 km. 
Tas viņam ir palīdzējis iepazīt un apgūt Rīgas ielas. Esmu 
ļoti pateicīga par to, jo es bieži esmu apmaldījusies.

Apciemojām draudzeni, kura iemācīja Emīlijai tamborēt.
Apciemojam Centrāltirgu, kur nopirkām virtuļus (lī-

dzīgi mūsu donātiem Austrālijā, bet mazāki).
Visur Rīgā redzami Ukrainas karogi. Daudzos veikalos 

ir iespēja ziedot, lai palīdzētu Ukrainai.
Paziņas aizdeva mums uz divām nedēļām mašīnu, kuru 

izmantojām, lai aizbrauktu līdz LIDO restorānam – Dzir-
navām, jo Annika to izvēlējas kā vietu, kur svinēt savu 
vārda dienu!!

Benzīna cenas augstas, kā visur: 0.04- e95 Eiro 1.819/
litrā, dīzeļdegviela Eiro 1.832/litrā.

Elektriskos skrejriteņus var redzēt braucam visur, īpaši 
pa gājēju celiņiem, kopā ar riteņiem, bet nekur neredzam, 

Amanda no Latvijas
No 4. aprīļa līdz 4. maijam – 1. mēnesis – 30 dienas

 
Turpinājums 11. lpp.Ierodamies Rīgas lidostā.
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Sniegs Vērmanes dārzā pie pieminekļa Filipam Pauluči.
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Džeimss un Emīlija ar virtuļiem Rīgas 
Centrāltirgū.
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ka kādam būtu ķivere galvā. (Protams, dažiem ir, bet pār-
svarā neredzam!!!).

Mašīnās – pārsvarā – viena roka uz stūres, otrā – tele-
fons.

Sods par braukšanu sabiedriskajā transportā bez biļe-
tes – 20 Eiro; prasīju to biļešu kontrolierim, jo redzēju, kā 
viņš tur skaidru naudu maciņā kārto.

2. nedēļa
Staigājam visur kājām; dzīvojam ļoti centrālā vietā, ne-

kas nav par tālu. Džeimss savā ikdienas skrējienā ievēroja 
rindu pie Rāma sociālā centra (Tur Hari Krišniem ir res-
torāns un veikals.)... un mēs uzzinājām, ka rītos piedāvā 
sociālās brokastis no plkst.9.00-10.00 katru darbu dienu 
par 2 eiro ziedojumu vai mazāk; ja esi students – (1 eiro), 
vai 0,70 eiro, ja uzrāda invaliditātes apliecību. Tur piedāvā 
putru ar riekstiem vai sēklām, maizi, augļus, tēju. Tie, kas 
pasniedz ēdienu, to dara brīvprātīgi.

Esmu korporācijas Dzintra locekle. Mums caur e-pa-
stiem atnāk ziņas par tikšanos, un es piedalījos Viktorīnas 
vakarā, kur iepazinos ar vairākām no savas korporācijas, 
kā arī no Selonijas.

Esam nopirkuši Hot dogus pie Narvessen un dzēruši 
kakao kafejnīcās. Jau pirmajās dienās bijām Mārtiņa be-
ķerejā, kas ir uz Matīss iela stūra. Tur jau sāk mūs pazīt, 
un prasīja – vai gribot 3 vai 4 kakao, kad bijām visi kopā. 
Emīlija parasti vienmēr pasūtīja 4 pīrāgus, kad bijām Lat-
viešu namā Melburnā... laikam viņai likās, ka esam Latvie-
šu namā, jo viņa pasūtīja četrus pīrāgus!

Šonedēļ sākam meklēt meitenēm skolas. Meitenēm lika 
rakstīt mazu pārbaudījumu divās skolās, lai saprastu, kāds 
ir viņu valodas līmenis gan latviešu valodā, gan angļu va-
lodā. Kad apciemojām skolas, meitenes būtu jau tajā pat 
dienā sākušas mācības!

Apciemojām: 1.  – Rīgas Kristīgo pamatskolu, 2. – Na-
tālijas Draudziņas vidusskolu (nespējam apskatīt skolas tel-
pas... utt.; direktors teica, ka bija sakarā ar COVID, jo tikai 
pirms 2 nedēļām klasēs atcēla masku valkāšanu) un 3. – arī 
Rīgas Humanitāro vidusskolu. (Šai skolai bija jau pāri par 
1000 skolēnu un nebija brīvu vieta.) Nav viegli atrast sko-
las, kurām ir pieredze ar ārzemju latviešiem. Es runāju ar 
daudziem, un daudzi gribēja ieteikt starptautiskās skolas, 
bet es negribu meitenes sūtīt tajās.

Skolotāji visās skolās šķita ļoti pretimnākoši. Ar latvie-
šu valodas prasmi viņi bija ļoti apmierināti un matemātikas 
pārbaudē bija jāpaskaidro daži simboli, kuri mūsu meite-
nēm nebija pazīstami.

Izvēlējam Rīgas Kristīgo skolu, jo tā ir mazāka skola, ar 
mazāku skolēnu skatu klasēs; mēs domājam, ka būs labāka 
iespēja iejusties un tikt līdzi ar visiem darbiem. Šim skolas 
gadam Latvijā ir palicis tikai mazāk par četrām nedēļām, 
bet gribēju, lai viņas iesāk tagad, un tad pēc brīvdienām 
viņām viss būs jau pazīstams.

Bet, lai sāktu iet skolā, mums ir jāatrod ģimenes ārsts, 

pie kā reģistrēties, lai varam dabūt izziņu, kurā rakstīts, ka 
meitenes ir veselas un drīkst iet skolā.

Es pavadīju vairākas dienas, zvanot gan uz veselības die-
nestu/veselības ministriju, gan ārstiem. Daudzi atsaka; saka, 
ka neesot vietas, vai arī, ka mūsu adrese NAV viņu rajonā 
(dažreiz 15 minūtes ko iet ar kājām!)... un līdz ar to ir jāmek-
lē tālāk. Parasti visās vietās ir jāiet ar iepriekšējo pierakstu.

Apciemojam IKEA, nopirkām plīti un vok pannu, līdz 
ar drēbju statīvu un pakaramiem. Salīdzinājām Austrālijas, 
Zviedrijas un Latvijas IKEA kotletes – garšīgi bija!

Apmeklējām Rundāles pili, jo lietainajā dienā nebija ko 
darīt pa āru. Meitenes pārnakšņoja pie māsīcas.

Lieldienas! Pavadījām Lieldienu nedēļas nogali Talsos 
pie draugiem, kur cepām pīrāgus, krāsojām olas, sitam olas 
(„olu kaujas“), ripinājām olas un šūpojāmies lielās šūpolēs 
Talsu pilsētā. Mums nevienam odi nekodīs vasarā. (Red.: 
Tautas ticējums –„Lai vasarā nekostu odi, Lieldienās jā-
šūpojas šūpolēs.“)

Baudījām svaigo gaisu, karsto balļu, pirti un foršo 
kompāniju.

3. nedēļa
Uzzinājām, ka vienai draudzenei 

tēvs palīdz ar tautas deju vadīšanu, un, 
līdz ar to, meitenes to izmēģināja. Mei-
tenēm patika! Arī izmēģināja Capoei-
ra... viņām tas arī patika, bet pašlaik 
mēģinām izgudrot un izvēlēties nodar-
bības, kuras viņām īpaši interesē, bet 
jāskatās, lai mēs iespējam uz visām 
lietām tikt.

Džeimss ir paņēmis līdzi savu ledus 
hokeja somu, un viss, kas tur ir, lai va-
rēt piedalīties, kad būs iespēja. Džeimss 
spēlē ledus hokeju komandā Melbourne 

Amanda no Latvijas
Turpinājums no 10. lpp.

 
Turpinājums 12. lpp.

Amanda, Džeimss, Emīlija un Annika pie Rīgas robežas.
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Emīlija un Annika –  te ir pīrāgi!
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Annika, Amanda un Emīlija pie Rundāles pils.
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Demons. Mēs šo-
nedēļ apciemojām 
vairākas slidota-
vas un runājāmies 
ar vairākiem cil-
vēkiem. Džeimss 
aizgāja uz treniņu 
un spēlēja labi, 
viņam pat prasīja, 
lai nāk atpakaļ! 
Es arī paņēmu sa-
vas slidas līdzi un 
piedalījos vienā 
slidošanas treni-
ņa stundā kopā ar 
Anniku.

Apciemojam 
Siguldu. Noska-
tījāmies Eiropas 
čempionāta zem 
18 gadu vecuma 
kvalifikācijā starp 
Latviju un Grie-
ķiju. Kolosāla at-
mosfēra un spēle, 
bet diemžēl, lai 
gan viņi cīnījās, 
Grieķija uzvarēja.

Bija trīs spē-
les, un Grieķijai 

tagad bija 2.! Varu ieteikt PICA Siguldā!
Es pievienojos S!P!K! korim; mēģinājumi otrdienas va-

karos.

4. nedēļa
Šonedēļ Annika izmēģināja futbolu treniņus Metta fut-

bola skolā.
Jā, mums patīk, un tā ir interese, kas ir turpinājusies 

kopš 2019. gada Melburnā, pirms COVID.
Ar trešdienu viņai bija forma un jauna bumba! Satikām 

tos, kuri uzsāka šo klubu/skolu, un 3. maijā bija 16 gadi 
kopš tā dibināta.

Es pievienojos vidējās paaudzes deju kolektīvam Rīts. 
Nu... divas reizes nedēļā un diezgan nopietna un smaga slo-
dze, bet ja viņi mani ņem, būšu priecīgi pievienoties. Viens 
mēģinājums iet 3 stundas un tai skaitā – 1 baleta stundu!

Atradām ģimenes ārstu, un pavisam varu ieteikt – Ve-
selības Centru 4. Izrakstīju mums izziņas un tad analīzes... 
hmm... kādas? Latvijā bērniem reizi gadā taisa asins analī-
zes, profilaktiski – ārsts teica. Nu tā meitenēm pirmo reizi 
mūžā ņēma asinis, nekādas problēmas.

Iepērkamies RIMI lielveikalā. Esam jau pieraduši pie 
tā, ka cilvēki neiepērkas vienu vai 2 reizes nedēļā... pat rati 
nav pietiekama lieli, lai to darīt. Ir pieņemts daudz biežāk 
braukt iepirkties.

5. nedēļa
Liela nedēļa!
Meitenes pirmdien sāka iet jaunajā skolā! Annika – 

5. klasē un Emīlija – 3. klasē. Nu, protams, mammai bija 
jāuzņem bildes. Tā taču ir tradīcija!

Nav skolas formas, bet uz otrdienu jāvelk svētku tērps. 
Skola iedeva viņām skolas tautas tērpu svārkus, ko uzvilkt.

Pirmā reize, kad viņām ir siltas, skolā gatavotas pusdie-
nas. Esot bijusi kāda rīsu recepte. Visiem iedeva piena kas-
tīti un drīkstēja paņemt, cik tik daudz gribēja. Emīlija man 
iedeva kasti pēc skolas. Saldā bulciņa esot bijusi ļoti garšīga.

Meitenēm skolā patika, draugi jau ir.
Otrdien Emīlijai 9. dzimšanas diena. Vēl diviem klases 

biedriem arī bija dzimšanas dienas! Bija svētku galds, jo 
svinēja 4. maiju – Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas 
svētkus.

Īsa diena... ko vēl var 
prasīt dzimšanas dienā? 
Un viss, ko viņa vēlējās 
dzimšanas dienā, bija, lai 
vakariņas varētu ēst pie 
LIDO – šoreiz izvēlējāmies 
LIDO pilsētas centrā.

4. maijs! Es piedalījos 
tautas tērpu gājienā kopā 
ar dažiem no RĪTS tautas 
dejas kolektīva. Man bija 
Bārtas tautas tērps, kuru 
man palienēja.

Ļoti iespaidīga un aiz-
kustinoša diena. Ziedi pie 
pieminekļa! Tas bija aiz-
liegts, kad es pirmo reizi 
te biju 1987. gadā! Tagad 
cilvēki var brīvi to darīt. 
Ai, kā es būt gribējusi, lai 
mani vecvecāki šo būtu 
piedzīvojuši!

Annika ar mani kopā 

Amanda no Latvijas
Turpinājums no 11. lpp.

Džeimss dodas uz pirmo hokeja treniņu.
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Annika izmēģina futbola treniņu.FO
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Veselības Centrā 4.
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Annika un Emīlija pie savas jaunās skolas.
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pats lielākais.
Bet, kad attiecinām šo jautājumu 

uz sevi, kā mēs toreiz varētu uz to at-
bildēt? Kā lielāka daļa mēs esam?

Vai PSRS?, bet bijām jau sapratuši, 
ka šis saīsinājums pēc būtības nozīmē: 
Pastāvīgās Slepkavošanas, Represiju 
Sistēma. Mēs centāmies visādi iek-
šēji atgrūsties no šī krievu imperiā-
lisma. Arī pats V. Putins taču atzina, 
ka PSRS bija nekas cits kā vēsturiskā 
Krievija, tikai tā saucās citādi.2

Mēs ar politisku instinktu, pareizi-
nātu ar tās paaudzes, kas vēl bija dzi-
muši brīvajā Latvijā, atmiņām par to, 
pareizinātu ar trimdas latviešu pūlēm 
ārzemēs, nojautām, un vismaz ar sirdi 
zinājām, ka esam kas cits. Mēs esam 
tas, ko bijām zaudējuši, kas mums tika 
ļaunas, sātaniskas varas varmācīgi 
atņemts, un pēc tam gadu desmitiem 
tikām krāpti, maldināti.

Mēs jutām, zinājām, ka esam Ei-
ropas daļa. Tā, kas no dziļām saknēm 
nākusi. No Grieķijas mākslas un filo-
zofijas, Romas jurisprudences, kristie-
tības humānisma. Mēs nekad neesam 
gribējuši būt Krievija, kur tā visa ir 
trūcis. Mēs gribējām atpakaļ savās Ei-
ropas Mājās. Savās mājās, savā nācij-
valstī. Latviešu tautas valstī.

Garīdznieks Francis Trasuns 
(1864-1926) vēl 1917. gadā Latgales 
kongresā sacīja: Kungi, mums reiz jā-
izķiras. Vai nu ar barbarismu uz aus-
trumiem vai ar kultūru uz Rietumiem!3 

Un mēs izšķīrāmies. Toreiz 1917. gadā, 
toreiz 1918. gadā un toreiz 1990. gadā.

Mēs, latvieši, caur saviem priekš-
stāvjiem – deputātiem, balsojot par 
Neatkarības deklarāciju, apliecinā-
jām, ka gribam atjaunot mums atņem-
to valsti. Tie deputāti, kuri nevēlējās 
apliecināt savu piekrišanu latviešu 
valstsgribas apliecinājumam, pameta 
zāli pirms balsojuma.

Izskatīju šo 57 balsojumu pame-
tušo deputātu sarakstu.4 Tikai trīs bija 
latvieši. To vidū tādi bēdīgi slavenie 
kolaboranti kā Viktors Alksnis un Jā-
nis Dzintars. Pārējie absolūtā pārsvarā 
bija krievi.

Neviens cilvēks nepiedzimst, lai 
būtu vergs: jūs, brāļi, esat aicināti 
brīvībai. Dievs rada mūs brīvībai – 
vispirms garīgai, bet, lai tā varētu 
pilnvērtīgi īstenoties, tad arī visa cita 
veida to veicinošām brīvībām – nacio-
nālai, kulturālai, politiskai.

Tāpēc mēs gribējām atpakaļ savu 
valsti, savu Latvijas – kā latviešu 
valstsnācijas valsti. Mēs gribējām iz-
rauties no krievu barbarisma ķetnām, 
kas bija likvidējis mūsu valsti. 50 oku-
pācijas gados tas bija nīcinājis mūs fi-
ziski, izsūtot verdzībā uz Sibīriju, no 
kurienes daudzi neatgriezās, un iesū-
tot te vietā simtiem tūkstošu migran-
tu – militāro un civilokupantu, kopā 
vairāk nekā miljonu, kuri gan šeit ir 
palikuši un nemaz nekāro atgriezties 

savā vēsturiskajā dzimtenē.
Okupācijas režīms bija apspiedis 

mūsu valodu, kultūru, mentalitāti. 
Visapkārt viens šķebinošs krievis-
kums. Kurš gan neatceras: govoriķe 
po čelovečeski, ja vaš sobačij jazik ņe 
poņimaju. – runājiet cilvēku valodā, es 
to jūsu suņu valodu nesaprotu.

Mums centās atņemt mūsu atmi-
ņu, jo tieši tā ir katras tautas identitā-
tes glabātāja. Mēs esam tas, ko atce-
ramies. Redzēju kādu LPSR cenzūras 
dokumentu, kas noteica iznīcināšanai 
divas no trimdas ievestas grāmatas. 
Viena bija bībele, otra – E. Andersona 
sarakstītā Latvijas vēsture. Zīmīgi.

Mūs gribēja izolēt no mūsu vēstu-
res, to iznīcinot, kropļojot, apmelojot. 
Mūs nošķīra no ārpasaules ar supers-
lēgtu robežu. Mēs bijām ietverti t.s. Lie-
lajā zonā, proti, milzīgā koncentrācijas 
nometnē. Tas norobežoja mūs no pārē-
jās pasaules informatīvi, kulturāli, garī-
gi. Kurš gan neatceras brīvās pasaules 
raidījumus traucējošos zāģus ēterā.

Mūs centās pārmalt par rusificētu 
padomju tautu, kura priecīgi skandētu: 
moi adres ņe dom, i ņe uļica, moi adres 
sovetskij sojuz. – Mana adrese nav ne 
māja, ne iela, mana adrese ir Padomju 
Savienība. Mums vajadzēja tapt tādai 
pašai bezidentitātes biomasai, par kādu 
gadu desmitiem krievu režīms centās 
padarīt pārējās sev pakļautās tautas. 
Mankurtizētu demogrāfisku pūli vieg-
li var uzrīdīt vēl pakļaujamām tautām. 
Tas arī tika darīts. Atceramies PSRS 
kaunpilno karu Afganistānā (1979-
1989), uz kuru taču nosūtīja arī 3653 
latviešu puišus.5 Tās faktiski bija mūsu, 
latviešu – okupētas tautas militāras 
klaušas, kurā mēs tikām piespiesti pie-
dalīties svešas varas agresijā. Tas mūs 
pazemoja un iznīcināja aizvien vairāk.

Vajadzēja izrauties no šīs impēri-
jas. Bija trīs ceļi:
1. Latvija PSRS sastāvā, noslēdzot 

jaunu savienības līgumu. To mums 
M. Gorbačovs centās uzspiest. Tas 
būtībā nozīmēja tika dekoratīvas pār-
maiņas un okupācijas saglabāšanu.

2. Pasludināt jaunu valsti, ar zināmu 
pēctecību no iepriekšējās.

3. Atjaunot Latvijas Republiku, proti 
tās sākotnējo 1922. g Satversmes 
darbību.

Mēs izšķīrāmies par vidusceļu 
starp otro un trešo. Un sekmīgi to arī 
īstenojām. Kāpēc gan par šiem politis-
kiem notikumiem runāt Kristīgajā Ra-
dio? Tāpēc, ka tas, kas notiek uz zemes, 
ir atblāzma tam, kas par mums rakstīts 
debesīs un tekstā, kas no turienes.

Mēs, kā kristieši, zinām, ka esam 
notverti, sagūstīti grēka lielajā zonā. 
Tas savulaik, pēc pasaules radīšanas 
ļaunam spēkam mūs piekrāpjot, arī 
notika. Tā politisko paralēli apstipri-
nāja Neatkarības deklarācija, sakot: 
Tautas apmānīšanas rezultātā prettie-
siski izveidotā Saeima nepauda Latvi-
jas tautas suverēno gribu.6

Zinām, ka pareizais ceļš aizvien ir 
atgriešanās pie sākotnējā, oriģinālā Die-

va plāna un aplamā atmešanu, atteikša-
nos no tā. Arī to kā politisku paralēli šai 
atziņai lasām Neatkarības Deklarācijā: 
Uzskatīt par prettiesisku PSRS un Vāci-
jas 1939. gada 23. augusta vienošanos 
un no tās izrietošo 1940. gada 17. jū-
nija Latvijas Republikas suverēnās 
valsts varas likvidēšanu PSRS militārās 
agresijas rezultātā. Atjaunot Satvers-
mes sapulces 1922. gada 15. februārī 
pieņemtās Latvijas Republikas Satvers-
mes darbību visā Latvijas teritorijā.7

Mēs, kā kristieši, esam aicināti 
savā dzīvē atjaunot sākotnējo Dieva 
plānu, Viņa satversmes darbību mūsu 
dzīvēs. Ja mums ikdienā visa Viņa sat-
versmes bībeles lasīšana šķiet par garu 
un nepraktisku, tad baznīca ir atradusi 
veiksmīgu risinājumu. Proti, ir radīts 
sv. Rakstu konspekts, tā esence – ticī-
bas apliecības (Apustuļu, Nīkajas uc). 
Līdzīgu iemeslu dēļ 2014. gada 19. jū-
nijā ir pieņemta mūsu Satvermes Pre-
ambula, kur katrs var iegūt koncentrē-
tu ieskatu, kādēļ pastāv un uz kādām 
vērtībām ir balstīta mūsu valsts.

Tajā ir formulēta Latvijas Repub-
likas pamatlikuma pastāvēšanas pa-
matjēga: balstoties uz latviešu nācijas 
negrozāmo valstsgribu un tai neatņe-
mamām pašnoteikšanās tiesībām, lai 
garantētu latviešu nācijas, tās valodas 
un kultūras pastāvēšanu un attīstību 
cauri gadsimtiem. Latvijas identitāti 
Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem 
veido latviešu un lībiešu tradīcijas, lat-
viskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vis-
pārcilvēciskās un kristīgās vērtības.8 

Tātad, mūsu pamatvērtības ir na-
cionālās un kristīgās, kā jau Eiropā. Tā-
pēc būt patriotiskam kristietim ir tikai 
normāli un pareizi, svētīgi un jēgpilni.

To tad arī šodien svinam.
Guntis Kalme

2022. gada 4. maijā

Vēres
1 Latviešu literārās valodas vārdnīca 

7. sēj, I daļa, (R: 1991), 324.
2 h t t p s : / / w w w . l s m . l v / r a k s t s /

zinas/arzemes/putins-padomju-
savieniba-bija-krievijas-vesturiska-
teritorija.a405500/

3 Pēteris Zeile, Nezināmais 
Trasuns. «Mani kungi! Mums reiz 
jāizšķiras!» https://www.apollo.
lv/4731043/nezinamais-trasuns-
mani-kungi-mums-reiz-jaizskiras

4 https://lv.wikipedia.org/wiki/Par_
Latvijas_Republikas_neatkarības_
atjaunošanu

5 No viņiem 52 krita un viens pazuda 
bez vēsts. Dati no: G.Rūsiņš, „Cil-
vēk, apstājies!“ // Svētdienas Rīts, 
Nr. 5, 2022, 21.lpp.

6 https://likumi.lv/ta/id/75539-par-
latvijas-republikas-neatkaribas-
atjaunosanu

7 https://likumi.lv/ta/id/75539-par-
latvijas-republikas-neatkaribas-
atjaunosanu

8 https://www.saeima.lv/satversme/
Ievads_Balodis.pdf

LR neatkarības atjaunošanas ...
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Mūžībā aizgājis

JĀNIS BERKĀNS – JANCIS
Dzimis 1931. gada 18. novembrī Iecavā, Latvijā
Miris 2022. gada 4. maijā Melburnā, Austrālijā.

Ar padarītiem darbiem
Tu paliec šaisaulē un mūžībā. Laikraksta „Latvietis“ redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.
Tāpat komisija sagatavos likum-

projektu, kas paredz apturēt Latvijas 
Republikas valdības un Krievijas Fede-
rācijas valdības līguma par nodokļu du-
bultās uzlikšanas un nodokļu nemaksā-

šanas novēršanu attiecībā uz ienākuma 
un kapitāla nodokļiem darbību.

Ārlietu komisija šodien sagatavos 
un nosūtīs Ministru kabinetam vēstuli, 
aicinot tā kompetences ietvaros aptu-
rēt piecu citu un denonsēt viena Lat-
vijas un Krievijas divpusējā līgumu 
darbību, informēja R. Kols.

Deputāti vairākās komisijas sēdēs 

uzklausīja nozaru ministriju viedok-
ļus par Latvijas un Krievijas divpu-
sējo līgumu atbilstību ģeopolitiskajai 
situācijai saistībā ar Krievijas īsteno-
to agresiju Ukrainā un starptautiskās 
sabiedrības vērstajām sankcijām pret 
Krieviju. Kopumā Ārlietu komisija trīs 
sēdēs izskatīja 58 divpusējos līgumus.

Saeimas Preses dienests

Apturēs Latvijas-Krievijas ...
Turpinājums no 1. lpp.

   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

putāte no Īrijas, kas kopā ar Latvijas Krie-
vu savienības līderi Tatjana Ždanoku un 
vēl nedaudziem neatbalstīja rezolūciju pret 
Krievijas agresiju Ukrainā. „Jo vairāk ie-
ročus jūs iepumpēsiet Ukrainā, jo vairāk 
karš tiks paildzināts, jo vairāk ukraiņu 
mirs,“ šādu vēstījumu plenārsēžu zālē 
pauda eiroparlamentāriete Klēra Deilija.

Marta sākumā Valsts drošības die-
nests par kara noziegumu attaisnošanu un 
etniskā naida izraisīšanu aizturēja Aivi 
Vasiļevski, vienu no pagraba raidījumu 
veidotājiem. Pēc tam kolektīvs sašķēlās. 
Daļa raidījumu pazuda, bet vietā nāca citi.

Studiju pametis, piemēram, mūziķis 
Kaspars Pudniks, kurš nesen izpelnījās 
mediju uzmanību, paužot, ka pie Krievi-
jas vēstniecības logiem izkārtais plakāts 
ar skeletam līdzīgo Vladimira Putina 
seju kurina naidu un ka Ukrainas tauta 
ir vainīga pie tā, kas ar viņiem notiek.

Pagraba pamešanu Pudniks LTV 
raidījumam skaidro šādi: „Gaisotne 
kļuva pārpiesātināta ar savtīgām po-
litiskajām interesēm, kuras joprojām 
tika maskētas kā rūpes par cilvēkiem. 
Arī mani mēģināja iesaistīt „pareizā“ 
satura veidošanā, taču nesekmīgi.“

Jaunajā tā sauktās Brīvības studijas 
platformā tagad piedalās arī ūdens tir-
gotājs Jānis Pļaviņš, kurš ziemā ar do-
mubiedriem nolēma dibināt jaunu brīv-
valsti. Vienā no pagraba raidījumiem 
viņš sūdzējās, ka mediju uzraugs bez 
pamatojuma aizvēris viņa interneta 
lapu Mainām Pasauli kopā ar 70 citām 
vietnēm, kas izplata Krievijas propa-
gandu. Pļaviņš šo lēmumu apstrīdējis.

„Tiesvedība ir sākusies un sūdzī-
bas iesniedzējs Pļaviņš, kurš ir atzinis, 
ka ir ne tikai „Mainām Pasauli“ lieto-
tājs, bet arī domēna turētājs, viņš varēs 
lietas ietvaros iepazīties ar visu viņam 
interesējošo informāciju,“ sola Nacio-
nālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes (NEPLP) locekle Ieva Kal-

Šķelšanās „antivakseru” ...
Turpinājums no 9. lpp.

derauska. Viņa skaidro, ka informāci-
ja, uz kuras pamata vietne tika slēgta, 
bija saņemta no Valsts drošības dienes-
ta, tāpēc tai ir ierobežota pieejamība.

Taču Pļaviņa un domubiedru Tele-
gram kanāls netraucēts turpina darboties, 
un tajā parādās dažādi Krievijas tiražēti 
meli, piemēram, ka vairums ukraiņu Me-
litopolē atbalsta Krievijas militāro operā-
ciju un lūdz krievus palikt, un ka Krievija 
it kā publiskojusi pierādījumus, ka Ukrai-
na grib izkaisīt bīstamus patogēnus, kas 
izstrādāti ASV finansētās laboratorijās.

Uz jautājumu, vai par Telegram ka-
nāla saturu viņam nav uzdevušas jautāju-
mus drošības iestādes, Pļaviņš atbild, ka 
nē: „Kādā sakarā būtu demokrātiskā val-
stī kādam par to jāinteresējas. Padomājat 
taču loģiski. Es saprotu, ka jūsu apmak-
sātajai propagandai nepatīk šī informāci-
ja, jo jūs par to vienkārši klusējat.“

Barona un Ģertrūdes ielu stūra mājas 
īpašnieks negribēja de facto atklāt, kurš 
apmaksā pagraba, kurā iekārtota studija, 
īri un vai vispār par to kāds maksā. Biežs 
raidījumu dalībnieks uzņēmējs Arnolds 
Babris apgalvo, ka katrs no iesaistītajiem 
studijā kaut ko iegulda un darbojas bez 
maksas. Taujāts, kāpēc raidījumos maz 
pieskaras kara tematikai, Babris pauž, ka 
ēters ar to jau ir pārbāzts un Ukrainai jā-
palīdz praktiski, ko pats arī darot.

„Es uzskatu, ka Ukraina karo pa-

reizi. Ir agresors, ir uzbrucis, un Uk-
rainai jāaizstāvas. Un es uzskatu, ka 
Ukraina ir ļoti demokrātiska, bet ko-
rumpēta valsts,“ saka Babris. Par sa-
viem kolēģiem viņš saka: „Domā tāpat. 
Varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem, jo 
es par visiem nevaru atbildēt.“

Babris atklāj, ka pašlaik kopā ar do-
mubiedriem vēl izvērtē, kuru politisko 
spēku atbalstīt rudenī gaidāmajās Saei-
mas vēlēšanās. „Iespējams, mēs [ar kādu] 
parakstīsim līgumu, mēs iedosim pat var-
būt sarakstā cilvēkus, mēs atbalstīsim, 
mēs PRēsim,“ savus plānus atklāj Babris.

Tā sauktās Brīvības platformas 
cilvēki pandēmijas laikā piedalījušies 
dažādu politisko spēku piketos, tajā 
skaitā Aināra Šlesera partijas rīkota-
jos pasākumos. Kā apgalvo Babris, ar 
Saeimas deputātu Aldi Gobzemu gan 
ir pašķīrušies, jo deputāts nav iekļāvis 
savā programmā būtiskas lietas.

Jāatzīmē, ka pagraba raidījumos sā-
kuši parādīties citas vakcīnu pretinieku 
televīzijas Brīvvalsts TV dalībnieki, kas 
līdz šim nebija ar to tieši saistīti. Nupat 
NEPLP ir uzdevis Brīvvalsts TV reģis-
trēties kā pakalpojuma pēc pieprasīju-
ma sniedzējam. Tas nozīmē, ka televī-
zijai būs jāievēro regulatora prasības. 
Ja Brīvvalsts TV to atteiksies darīt, tad 
NEPLP varēs ierobežot tās mājaslapu.

LTV raidījums „de facto“
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gāja gājienā; es pat dabūju satikt Valsts Prezidentu Egilu 
Levitu! Mani intervēja LTV1 ziņās!!

Amanda Hērsta (Vaita)
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  12.  maijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien,  12.  maijā, plkst. 10.30, 

ALB namā skatīsimies LTV dokumen-
tālo filmu Miers. Robeža. Tilts par vēs-
turiskiem notikumiem, kā arī ieskatī-
simies raidījumā Kas notiek Latvijā?. 
Pēc tam pasniegsim siltas pusdienas, 
tāpēc lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 5. maijam (tālr. 8172 0820). 
Dalības maksa $10; LAIMAS klien-
tiem $5.

Sestdien, 14. maijā, DV namā KINO 
PĒCPUSDIENA. Skatīsimies Būt lat-
vietim Austrālijā 4 sērijas, katra 26 
minūtes garas. Filmu veidoja žurnā-
listi Egīls Zariņš un Ilze Jakovļeva 
2010. gadā. 
Svētdien, 15. maijā, plkst. 9.30 Tāla-

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1237. izveidots Livonijas ordenis, Zo-
benbrāļu ordeņa atliekas pievienojot 
Vācu ordenim.
1882. Letoņi (korp. Lettonia) pirmo 
reizi uzstājas krāsās atklātībā.
1902. komponiste, pianiste, dzejniece, 
pedagoģe Lūcija Garūta.
1937. tēlniece Valentīna Zeile.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.
1947. kinorežisors Augusts Sukuts.
1974. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ingrīda Biezaite.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.

16. maijs
Edijs, Edvīns
1877. diplomāts Jānis Seskis. Pieda-
lījies Parīzes miera konferencē, bi-
jis Latvijas sūtnis Igaunijā un PSRS. 
1941. g. izvests uz Krieviju, notiesāts 
un nošauts 1943. g. 10. jūlijā.
1897. sportists Roberts Plūme. Piedalījās 
Olimpiskajās spēlēs Parīzē un Amsterda-
mā 1924. un 1928. gadā kā riteņbraucējs.
1948. mediķe, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Ilga Vēvere.
1957. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts
Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1587. Par Kurzemes hercogiem kļuva 
brāļi Frīdrihs un Vilhelms Ketleri.
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Vita Kristovska.
2007. Latvijas Saeima ratificēja Latvi-

jas un Krievijas robežlīgumu.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1867. publicists, sabiedrisks darbinieks 
Vilis Olavs (arī Vilis Olavs-Plute).
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1882. aktrise, rakstniece Tija Katrīna 
Banga.
1962. ekonomiste un politiķe Vita 
Anda Tērauda.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers. Viens no Austrālijas 
latviešu mākslinieku grupas Zilā Ota 
dibinātājiem.  ■

Amanda no Latvijas
Turpinājums no 12. lpp.

Annika, Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Amanda un Emīlija 4. maijā.
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Amanda pie Brīvības pieminekļa 4. maijā.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. maijā.
€1 = 1,51620 AUD
€1 = 0,85595 GBP

€1 = 1,67070 NZD
€1 = 1,05540 USD

vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Trešdien,  18. maijā, plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama un gar jūras 
krastu dosimies uz pusdienām Sail-
master Tavern, North Haven. Baudī-
sim 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 (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. 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 sta-
cija ALB telpās. Lūdzu pārbaudiet, vai 
jūsu Latvijas pases nav jau pārsniegu-
šas derīguma termiņu! Pieteikšanās 
līdz 15. maijam pie vēstniecības 2. sek-
retāres Vinetas Freimanes uz e-pastu: 
consulate.australia@mfa.gov.lv
Svētdien, 22. maijā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 12.00 Bal-
tiešu spēles, The Lights, 244-270 East 
Parkway, Lightsview. Ieeja pret ziedo-
jumiem, vairāk par $5 (skaidrā naudā).
Ceturtdien,  26.  maijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien,  26.  maijā, plkst.11.00, 
ALB namā atcerēsimies, kā uzturēt 
ugunsdrošību mājās. Visi laipni aici-
nāti. Vēlāk pasniegsim siltas pusdie-
nas, tāpēc lūdzu pieteikties LAIMAS 
birojā līdz 19. maijam (tālr. 8172 0820). 
Dalības maksa $10, LAIMAS klien-
tiem $5.
Sestdien, 28. maijā, plkst. 11.00, ALB 
namā Ināra Kalniņa demonstrēs recep-
ti no pavārgrāmatas Latvian Flavours. 
Visi laipni aicināti. Dalības maksa 
$10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 28. maijā, DV namā KINO 
PĒCPUSDIENA. Skatīsimies Būt lat-
vietim Brazīlijā 4 sērijas, 2015. gadā 
veidota. Režisori: Egīls Zariņš un Ilze 
Jakovļeva.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 5. svētdiena, dievkalpo-

jums.

Brisbanē
Sestdien,  14.  maijā, plkst.12.30 Lat-
viešu namā Rummy/zolītes/ latviešu 
Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.
Svētdien, 29. maijā,  plkst. 11.00 Lat-
viešu namā Brisbanes Latviešu biedrī-
bas pilnsapulce.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 12.00. Lat-
viešu namā Saule Limited ikgadējā 
sēdē (AGM).

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Goldkostā
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Kanberā 
Demonstrācijas  pie  Krievijas  vēst-
niecības  pret  varmācīgo  iebrukša-
nu  Ukrainā  notiek  katru  sestdie-
nu,  no  plkst.  10.00  līdz  apmēram 
plkst.  11.30,  un  arī  katru  dienu 
mazākā  veidā  no  plkst.  12.30  līdz 
plkst. 13.30. Piedalās dažādu tautī-
bu  cilvēki  ar  plakātiem  un  saviem 
valsts karogiem, atbalstot Ukrainu. 

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  15. maijā, plkst. 10.00 no-
vusa nodarbības DV mītnē.
Piektdien,  27.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 28. maijā, plkst. 11.00 Dau-
gavas Vanadžu sanāksme Latviešu 
ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  29.  maijā, plkst. 11.00 
MLELD Ārkārtas pilnsapulce Sv. 
Krusta baznīcā.

Pertā
Piektdien, 27. maijā un sestdien, 28. 
maijā, LR vēstniecības pārvietojamās 
pasu darbstacijas izbraukums. Pieteik-
ties personu apliecinošu dokumentu 
noformēšanai jūs varat līdz 21.maijam, 
pierakstoties elektroniskajā pierakstu 
sistēmā šeit: https://pieraksts.mfa.gov.
lv/lv/australija-izbraukums/index. Kā 
arī aizpildiet iesniegumu un atsūtiet uz 
vēstniecības e-pasta adresi consulate.
australia@mfa.gov.lv. Informācija: 
https://www2.mfa.gov.lv/australija/
australija-konsularainformacija/
mobilas-pasu-darbstacijas-braucieni

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 15. maijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 13. maijā, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā.
Sestdien, 14. maijā, plkst. 12.00 teāt-
ru izrādes Raganiņu klapatas un Bal-

Sarīkojumi, ...
Turpinājums no 15. lpp.

kons Latviešu namā.
Otrdien, 17. maijā, plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Ceturtdien,  19.  maijā, plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas Latviešu 
namā. Iepriekšpieteikšanās līdz otr-
dienai, zvanot 0425392988.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 15. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 22. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 29. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas no-
tiks divas reizes mēnesī, un saskanīgi 
ar sabiedriskajām regulām. Lūgums 
sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, 
lai uzzinātu par nākamajiem dievkal-
pojumiem.

Zviedrijā
Svētdien, 15. maijā, plkst. 14.00, mu-
zikāls dievkalpojums Malmē, St Mi-
kaels baznīcā, Orkestergatan 5. Liel-
dienu laika piektā svētdiena – Jubilate.
Visi mīļi aicināti! Pēc dievkalpojuma 
sarunas pie kafijas. Lūdzu aiciniet līdz 
arī jums zināmos ukraiņus. Būs Bī-
beles teksts, psalmi un lūgšana krie-
vu valodā, kā arī ukraiņu meitenes 
priekšnesums.

Latvijā
Sestdien,  14.  maijā, Dzimtmisas 
muižas dārzā norisināsies pasākums 
KRĀSAINĀ ZEMGALE – pirmais 
pasākums ciklā Daudzveidīgā Latvi-
ja – krāsās, skaņās, ritmos, maņās. In-
formācija: https://guntasaule.blogspot.
com/
Svētdien,  15.  maijā, plkst. 15.00 
Starptautiskajā ģimenes dienā,  Mazā 
Ģildē Lielajā zālē izskanēs bērnu un 
jauniešu vokālā ansambļa Podziņas 
koncerts Ar saviem spārniem Tevi ap-
klāšu. Ieeja bez maksas.
Sestdien, 21. maijā, plkst. 21.05 Ma-
zās Ģildes Lielajā zālē Latvijas Uni-
versitātes jauktais koris Juventus 
mākslinieciskā vadītāja Valda Tomso-
na vadībā koncertā Jauns sākums pir-
matskaņos divpadsmit latviešu kom-
ponistu jaundarbus, kas veltīti korim 
tā simtgadē. ■


