
Pirms 66 gadiem 
pret Baltijas tautām tika 
vērsts noziegums. Se-
višķi smags noziegums, 
kuram nav noilguma – 
noziegums pret cilvēci. 

Joprojām nav precīzi 
zināma motivācija, kāpēc Padomju Sa-
vienība baltiešus deportēja tieši 1948. 
un 1949. gadā. Vai noziegumu izraisīja 
bailes no Trešā pasaules kara sākuma, 
aprēķins satriekt nacionālo partizānu 
kustību, vēlme zemniekus beidzot sa-
dzīt kolektīvajās saimniecībās? Varbūt 
visi šie iemesli kopā? 

Galvenais Padomju Savienības ko-
munistiskās partijas vadības mērķis 
tomēr iezīmējas ļoti skaidri. Baltija – 
iekarotā Rietumu teritorija un nepakļā-
vīgie baltieši bija jānovienādo ar visu 
pārējo Padomju Savienību. Totalitārā 
valstī nebija pieļaujams, ka kāda no re-

publikām varētu domāt citādi, saimnie-
kot citādi, jo tad tauta vēl sāktu justies 
kā saimnieki savā zemē. Ņemot vērā, 
ka baltiešiem divdesmit gadus bija sa-
vas neatkarīgās valstis, ka vairākus 
gadus pēc Otrā pasaules kara beigām 
viņi aktīvi pretojās komunistiskajam 
okupācijas režīmam, baltieši Kremlim 
šķita īpaši neuzticami. Tādēļ Maskavā 
tika nolemts – daļu no latviešiem, lietu-
viešiem un igauņiem no Baltijas izsūtīt.

Komunistiskā režīma veiktās depor-
tācijas Baltiju skāra jau 1941. gadā un 
1945. gadā, taču 1948.-1949. gadā tās bija 
masveidīgākās. 1948. gada maijā no Lie-
tuvas uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk nekā 
39 000 cilvēku. Tādēļ pirmais komu-
nistu trieciens tika vērsts pret partizānu 
atbalstītājiem. Sekoja Komunistiskās 
partijas vadības sastādītais PSRS Minis-

Rīgas pils torņa 
valsts karogs nolaists 
pusmastā, tāpat kā pie 
Melngalvju nama Rāt-
slaukumā, bet visā Rīgā 
un Latvijā plīvo karogi 

ar sēru lentu. 25. martā komunistiskā 
režīma represiju upuru oficiālie piemi-
ņas pasākumi notiek jau tradicionāli – 
pulcēšanās gājienam pie Okupācijas 

muzeja, tālāk ziedu nolikšana pie Brī-
vības pieminekļa.

Rātslaukuma daļu pie Okupācijas 
muzeja aizpilda ļaudis sirmām galvām 
un puķu pušķiem. Lielākoties viņi ne-
nāk vieni, bet kopā ar ģimenēm. Ap-
kampšanās, sabučošanās, asaras un 
nopūtas par tiem, kuru jau sen vairs 
nav šaisaulē un tiem, kuri vairs nav at-
nākuši šogad. Tiek taisītas ģimenes bil-

des – mēs no viena lēģera, runāts tiek 
par turieni un šodienu, brīžiem pat tīri 
temperamentīgi. Tiek pacelti karogi, 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un dubul-
tais – Valsts karogs un Latvijas politis-
ki represēto apvienības karogs, kuru 
nes trīs jaunieši. Fotogrāfi, TV filmēša-
na un intervijas uz katra soļa. Klāteso-
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Upuru piemiņas diena
Deportācijas nav savienojamas ar protokolu
25. marts – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
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Rīgas panorāma 2015. gada 25. martā. Rīgas pils tornī karogs pusmastā.
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Ritvara Jansona uzruna 25. martā
Tauta bez atmiņas par savu vēsturi ir manipulējama
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Priekšā no kreisās: Ilga Vēvere, Jānis Priedkalns, Helmuts Vabulis, Gunta Va-
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Aleksandrs Grimms.

Mīļā Mildiņ!
Nebiju apciemo-

jusi Melburnu kopš 
1960. gada Kultūras 
dienām, tādēļ ar prieku 
piedalījos delegācijā uz 
DVAV sapulci. Ne jau, 
ka daudz dabūju redzēt 

no tās Melburnas: tik vien, kā DV 
namu un ceļu starp to un moteli, bet tas 
nekas; divās dienās piedzīvoju daudzus 
jaukus brīžus, daudz ko iemācījos un 
varēju aci pret aci aprunāties ar ļaudīm, 
kurus sen jau pazīstu vārda pēc. Jauki!

Sestdienas rītā Adelaidē vajadzēja 
ļoti agri celties, lai izlidotu jau laikus 
uz Vanadžu sanāksmi Melburnā. Nez, 
cikos pašas melburnietes bija cēlušās, 
lai sagatavotu visus tos gardumus, ar 
kuriem mūs pamieloja divās dienās. 
Bija padomāts ne tikai par kārtīgām 
maltītēm, bet arī par visādiem na-
šķiem un kafiju. Tik vienādus pīrāgus 
savu mūžu neesmu redzējusi: visi tik 
vienādi brūni, kā ar otu nokrāsoti, un 
lielums visiem kā ar colštoku nomē-
rīts. Un tik garšīgi! Paldies vārdā ne-
nosauktai Latviešu ciema iemītniecei 
par tiem un čaklajai Silvijai Miglis un 
viņas palīdzēm par neatlaidīgo darbu 
virtuvē. Paldies arī vienmēr smaidī-
gam un izpalīdzīgam bārmenim Jurim 
Vīksnem, kas ar savu preci vienmēr 
mācēja nomierināt mūsu sarunās uz-
budinātos nervus.

Vanadžu saiets noritēja raiti. Iz-
ejošā Austrālijas Vanadžu priekšniece 
adelaidiete Ilga Vēvere apsveica savu 
vietnieci melburnieti Silviju Miglis ar 
ziediem un piesprauda viņai vadītājas 
saktu, lai būtu pavisam skaidrs, kura 
vada Austrālijas Vanadzes uz nāka-
miem trim gadiem.

Iemācījos, ka visā Austrālijā ir 214 
Vanadzes, no kurām, apmēram, 15% 

ir aktīvas Vanadžu darbā. Ņemot vērā, 
cik daudz naudas tie 15% sapelna ar 
savu darbu, lai veicinātu palīdzības 
darbu gan šeit, gan Latvijā, varu ti-
kai teikt – cepuri nost! Turklāt jāņem 
vērā, ka lielākā daļa no šīm aktīvām 
Vanadzēm savu 75to dzimšanas dienu 
vairs neredzēs kā savas ausis! Taču jā-
saka, ka darbošanās Vanadzēs dod arī 
savu prieku, jo tur ir tā burvīgā kopī-
bas sajūta, ne tikai savā nodaļā, bet ar 
līdzīgām darbiniecēm pa visu Austrā-
liju un pat pa visu pasauli.

Vanadžu galvenais mērķis ir at-
balstīt bijušos leģionārus un sniegt pa-
līdzību audžubērnu un daudzbērnu ģi-
menēm Latvijā. Liels žūksnis sirsnīgo 
pateicības vēstuļu liecina, ka šī palī-
dzība ir patiešām vajadzīga un novēr-
tēta. Dažs uz šauras papīra strēmelītes 
ar drebelīgu roku uzrakstījis dažus 
pateicības vārdus un novēlējis Dieva 
svētību devējiem; cits uzrakstījis garu 
lappusi skaistā rokrakstā par saviem 
audžubērniem, kuri nonākuši tā aiz-
bildniecībā, un atsūtījis pat fotogrāfi-
jas; cits savu pateicību uzrakstījis uz 
skaistas kartiņas ar dzejoli vai tautas 
dziesmu. Tik aizkustinošas vēstules, 
kuras izstaro tik daudz mīlestības, sen 

nebiju dzirdējusi.
Atbalsts netrūkst arī Jaunsargiem 

un Vanadzēniem, lai tie izglītotos par 
kārtīgiem, patriotiskiem Latvijas dē-
liem un meitām. Vanadzes apzinās, ka 
vajag atspēkot melīgo propagandu no 
Latvijas lielā austrumu kaimiņa, un 
to var tikai ar izglītību un patriotisko 
audzināšanu.

Sapulci beidzām ar Vanadžu dzies-
mu Daugav’ abas malas, un tad jau bija 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Vēstule Mildiņai
Nedēļas nogalē 21. un 22. martā Melburnā DV mītnē notika DVAV Delegātu sapulce
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Piecdesmitos gados Aivars ar ci-
tiem labi pazīstamiem latviešu darbi-
niekiem bija redzami bibliotēkā, kur 
Lidijas Dunsdorfas kundzes pārraudzī-
bā izvētīja tā laika publikācijas. Tās šo-
dien varēsit atrast izvietotas atsevišķās 
atvilktnēs aiz lielā kartotēkas skapja.

Tad Aivaru jau satikām Akadē-
miskās vienības Auseklis vidū.

Kādu laiku, tas bija lielāko mūža 
daļu, Aivars bija ļoti aizņemts – pēc 
mūsu modes sēesāraion (CSIRO)* pē-
tījumos, līdz varējām Aivaru atkal sa-
tikt mūsu Melburnas Latviešu biblio-
tēkā, turpinot prof. Dunsdorfa darbu, 
vācot graduantus. Bet ne tikai. Tai lai-
kā, sākot ar deviņdesmitajiem gadiem, 
Aivaru ik gadu sastapām Rīgā.

Pa pārējo laiku Aivars pienāca 
bibliotēkā. Ja mums kas bibliotēkā 
nojuka, Aivars to mācēja nokārtot; sa-
meklēja vajadzīgo vai atnesa no sava 
krājuma mūsu lasītāju nozaudētās grā-
matas. Tas līdzēja uzturēt mūsu biblio-
tēkā grāmatu skaitu, kas samazinājās 
sakarā ar dublikantiem, ko Dunsdorfa 
kundze laikus izvāca ārā un aizsūtīja 
Misiņiem vai uz Latvijas lauku biblio-
tēkām.

Tagad Aivars ir nolēmis pārvieto-

ties uz Latviešu ciemu, lai novecotu.
Mūsu bibliotēku Aivars atceras pa 

laikam kā Draudzīgā aicinājuma rei-
zēs. Aivars par mums domā. Aivaru 
nav iespējams aizmirst ne ausekliešu 
saimē, ne pie mums bibliotēkā kā tal-
cinieku un padomdevēju.

Draudzībā,–
Olga Siliņa

Melburnas Latviešu biedrības 
bibliotēkas bibliotekāre

*CSIRO  –  Commonwealth  Scien-
tific  and  Industrial  Research  Organ-
isation –  valsts  zinātniskās un  indus-
triālās pētniecības institūts Austrālijā.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Traģēdija nāk ne-

gaidīta. Ne 1949. gada 
25. martā, ne 1941. gada 
14. jūnijā nebijām gatavi 
triecieniem, ko mums 
deva valsts, ar kuru bi-

jām 1939. gadā parakstījuši Savstarpē-
jās palīdzības paktu, un kuru zināma 
Latvijas sabiedrības daļa 9. maijā atkal 
suminās kā mūsu atbrīvotājus.

Neatkārtošu visu statistiku par tā 
saukto sieviešu deportāciju, kas notika 
5 gadus pēc kara beigām 1949. gadā, 
kad mūsu kaimiņzeme deportēja 
2,35% no visām Latvijā dzīvojošām 
sievietēm. Katrā 42. sieviete Latvijā 
tika vesta uz lopu vagonu un izsūtīta no 
mūsu zemes! Par to, ka grūtnieces tika 
uzskatītas par tik bīstamām okupācijas 
varai, ka bija jādeportē, liecina fakts, 
ka ceļā piedzima 6 bērni. Un cik bīsta-
mi bija tie 183 cilvēki, kuri ceļā mira?

Nebijām gatavi, kaut arī mūsu ie-
naidnieks jau labu laiku plānoja šīs 
akcijas, un pats bija labi sagatavojies.

Ļaunums rēķinās ar mūsu labsir-
dīgo naivumu, ka nebūsim ne gatavi, 
ne pretosimies tam. Ļaunums vēlas, 
lai aizmirstam par pagātni, jo, kā teica 
Ritvars Jansons pirms 25. marta gājie-
na, „tauta bez atmiņas par savu vēsturi 
ir manipulējama.“

Krievijas pastāvīgais pārstāvis 
NATO Aleksandrs Gruško sūdzas 
par NATO bruņojuma izvietošanu pie 
Krievijas robežas, ne ar vārdu neminot 
jau esošo Krievijas bruņojuma izvie-
tošanu pie Latvijas robežas. Viņš pie-
ņem, ka mēs esam aizmirsuši par oku-
pācijām, slepkavībām, deportācijām, 
un paļausimies uz Maskavas godīgu-
mu un draudzību.

Mēs nedrīkstam šaubīties par to, 
ka Latvija nesa tik lielus upurus tikai 
tāpēc, ka nespējām nosargāt savas ro-
bežas. Un tagad arī nespēsim to darīt 
vieni paši. Tāpēc ir bēdīgi klausīties, 
ka arī tādi cilvēki, kuri ir devuši zvē-
restu stiprināt Latvijas suverenitāti 
cenšas mazināt mūsu draugu pulku.

Latvijai ir nesamērīgi daudzas pie-
miņu un sēru dienas, kurām jākalpo 
kā atgādinājumam mūsu pienākumam 
pret sevi un savu valsti – nepieļaut, lai 
tādas lietas atkārtotos. Šis darbs nav 
ne vienkāršs, ne viegls, un vienmēr 
būs centieni mest sprunguļus mums 
ceļā uz patieso brīvību – to brīvību, 
kuru var baudīt bez bailēm no viena 
vai otra kaimiņa.

Līdz tam laikam sapakosim savu 
ārkārtas  gadījumu  somu ar lukturīti, 
sērkociņiem, nazi, cirvi, zāģi, telti un 
vēl citām lietām, kas uzskaitītas Iekš-
lietu ministrijas sagatavotā saraksta.

Bet nodrošināsim vispirms stingru 
sētu – stingru robežu, lai kalendārā 
nav jāieraksta kārtējā jaunā sēru diena.

GN

Kur mēs viņu redzējām?
Aivaram Meisteram – 90

Aivars Meisters 90. dzimšanas dienā.
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Laikraksts „Latvietis“ sveic 
Aivaru Meisteru 90. dzimšanas dienā!

Latvijas vēstnieks Austrālijā
Vienojas par biznesa vizīšu apmaiņu ar Austrāliju

23. un 24. martā Latvijas vēst-
nieks Andris Teikmanis uzturējās 
darba vizītē Austrālijas galvaspilsē-
tā Kanberā, kur tikās ar Austrālijas 
Ārlietu ministrijas, parlamenta ārlie-
tu komisijas un sadarbības grupas ar 
Ziemeļeiropu deputātiem, Austrālijas 
tirdzniecības un rūpniecības kame-
ras pārstāvjiem, kā arī nolasīja lekciju 
Austrālijas Nacionālajā universitātē 
un tikās ar latviešu diasporu. Vēst-
nieka vizītes mērķis Austrālijā bija 
informēt Austrālijas amatpersonas un 
sabiedrību par Latvijas prezidentūras 
prioritātēm un norisi ES Padomē, kā 
arī pārrunāt divpusējās sadarbības un 
starptautiskās drošības jautājumus. 
Īpašu atbalstu vizītei galvaspilsētā 
sniedza Kanberas latviešu kopiena, 
kuru vēstnieks informēja par aktuāla-
jiem notikumiem Latvijā un Latvijas – 
Austrālijas attiecībām.

Tiekoties ar Austrālijas Ārlietu 
ministrijas amatpersonām, vēstnieks 
izteica līdzjūtību saistībā ar mūžībā 
aizgājušo Austrālijas premjerminis-
tru Malkomu Freizeru (Malcolm Fra-
ser), atzīmējot viņa īpašo ieguldījumu 
Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas 
politikā. Vēstnieks iesniedza Latvijas 
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča ie-
lūgumu Austrālijas ārlietu ministrei 
Džūlijai Bišopai (Julie Bishop) apmek-
lēt Latviju, kā arī pārrunāja veiksmī-
go Latvijas un Austrālijas sadarbību 
žurnālista Pētera Grestes atbrīvošanas 
lietā. Vienlaikus tika panākta vienoša-
nās par biznesa vizīšu apmaiņu starp 
Latviju un Austrāliju, kā arī vēstnieks 
mudināja Austrālijas pusi noslēgt ar 
Latviju sarunu procesā esošo līgumu 
par dubulto nodokļu neaplikšanu un 
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2015. gada 21. mar-
tā bērnudārza zālājā no-
tika Adelaides Latviešu 
skolas olu krāsošana, 
gatavojoties uz Lieldie-
nām. Bērnudārznieki 
kopā ar saviem vecā-
kiem satina baltas olas 

zeķbiksēs ar sarkanām un brūnām sī-
polu mizām, kā arī izmantoja visādas 
sēklas, lai izveidotu spilgtāku un kon-
trastaināku olas čaumalu.

Pamatskolnieki, turpretī, Rasmas 
Celinskas vadībā, izmantoja sarkanu, 
oranžu un dzeltenu krāsvielu ar nelielu 
etiķa piedevu, kopā ar krāsainu pasteļa 
zīmuli (crayon), lai radītu visādus krā-
su veidus un rakstus.

Tagad, kad olas ir gatavas, bēr-
nudārznieki un skolas bērni varēs 

sacensties olu 
ripināšanā sest-
dienas, 28. mar-
ta, rītā Adelaides 
Latviešu skolas 
Lieldienu pasāku-
mā. Viss sāksies 
plkst. 11.00 Tā-
lavas zālājā, kad 
beidzās latviešu 
valodas stunda.

Būs kūkas, 
īstā kafija, karstie 
suņi ar sīpoliem un 
siers, alus, bezal-
koholiskie dzērieni, olu ripināšana, šū-
poles – un, kā iepriekšējos gados – Ve-
cais Bērziņš ar saviem dzīvniekiem.

Ieeja pret ziedojumu. Visi ir laipni 
ielūgti, un, lūdzu, aiciniet savus radus 

un draugus, lai nāk baudīt Lieldienas 
ar Mūsu skolu! Atceraties: Mūsu Skola 
ir Jūsu Skola!

Reinis Dancis
Laikrakstam „Latvietis“

„Mūsu skola ir jūsu skola“
Adelaides Latviešu skolas bērni gatavojas Lieldienām

Zinta Moore:
Burvis  no Oza  zemes bija ļoti in-

teresants, priecīgs notikums, it sevišķi 
mēģinājums, kas notika visu svētdie-
nu, un lielais mēģinājums ar visiem 
aktieriem. Mums ļoti patika dziesmas, 
ko Valts Pūce uzrakstīja. Man vislabāk 
patika, kad mēs mēģinājām kostīmos, 
un mums bija liels prieks redzēt, ka 
visi aktieri izskatās un spēlē kā vajag.

Tas bija jauns notikums mūsu bēr-
niem tāpēc, ka šī bija mūsu pirmā uz-
stāšanās īstā teātrī.

Man ir žēl, ka Burvis  no Oza  ze-
mes ir pabeidzies, bet es priecājos, ka 
man ir šīs atmiņas, – un kad es klausos 
mūsu dziesmas, es jūtos ļoti lepna, ka 

es biju šinī lugā.
Paldies visiem aktieriem, palīgiem 

un it sevišķi režisorei Ilonai Brūverei. 
Paldies!

* * *
Kārla Tuktēna:
Man pašai ļoti patika piedalīties 

teātra uzvedumā. Bija interesanti pie-
dalīties ar vecākiem, jaunākiem un ci-
tiem aktieriem, kas jau ir piedalījušies 
citās izrādēs.

Es domāju, ka bija ļoti svarīgi, ka 
skolas bērni piedalījās, jo tas mums 
deva jaunu pieredzi. Varbūt nākotnē va-
rēsim vēl lielākas lomas uzņemties. Lo-
mas bija tieši piemērotas bērniem, un 

mēs daži nekad nebi-
jām uzstājušies. Tas 
mums visiem patika. 
Ilonas enerģija deva 
mums iedvesmu.

* * *
Laima Jurāna:
Es domāju, ka 

izrāde bija ļoti veik-
smīga. Viss bija labi 
pārdomāts. Ilona 
kopā ar Valtu Pūci 
izveidoja unikālu teātra izrādi pēc 
stāsta par meiteni, kas devās uz Oz 
zemi. Man patika ne tikai aktieri, bet 
arī skatuves dekorācijas un mūzika.

Es domāju, ka mans tēls bija svarīgs, 
bet tas neizcēlās izrādē. Varbūt, ja izrāde 
tiktu uzvesta atkal, tad munčiem un zal-
dātiem tiktu pievērsta lielāka uzmanība.

Es nedomāju, ka es atkal piedalītos 
tādā izrādē, jo tā aizņēma daudz laika 
un bija grūti spēlēt tādā līmenī, kā ve-
cākie aktieri.

No šīs izrādes es iemācījos, kā sa-
spēlēties ar citiem un arī kā iejusties 
tēlā. Es iemācījos regulēt savu balsi.

Es domāju, ka kritiķe izanalizēja 
lugu labi. Viņas rakstā bija gan pozitī-
vi, gan negatīvi komentāri. Viņa anali-
zēja tēlus un viņu kostīmus.  ■

Munču/raganas zaldātu piedzīvojumi Oza zemē
Sidnejas Latviešu vidusskolnieču atmiņas no AL55.KD izrādes „Burvis no Oza zemes“

Kultūras dienu teātra izrāde „Burvis no Oza zemes“.
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Olu krāsošana Adelaides Latviešu skolā.
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gaisa satiksmes nolīgumu. Vizītes lai-
kā Austrālijā vēstniekam bija iespēja 
tikties arī ar Austrālijas ārlietu minis-
tri.

Savukārt, tiekoties ar parlamen-
ta deputātiem, A. Teikmanis sniedza 

ieskatu Latvijas prezidentūras prio-
ritātēs ES Padomē, kā arī pārrunāja 
starptautiskās drošības jautājumus. 
Deputāti īpaši izrādīja interesi par 
Krievijas agresiju Ukrainā un Eiropas 
drošības arhitektūru. Sarunu laikā tika 
pārrunāta arī ES – Austrālijas ietvarlī-
guma virzība un tā iespējamā noslēg-
šana tuvāko mēnešu laikā. Austrāli-

jas parlamenta deputāti izteica vēlmi 
attīstīt parlamentāro sadarbību starp 
abām valstīm, kā arī izrādīja interesi 
par vizīšu apmaiņu.

Austrālijas Tirdzniecības un rūp-
niecības kamerā tika pārrunāta sa-
darbība biznesa veicināšanā un pa-

Latvijas vēstnieks Austrālijā
Turpinājums no 3. lpp.
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Maratona ātrumā 
LR vēstnieks Austrālijā 
un Jaunzēlandē, Andris 
Teikmanis veiksmīgi 
pārskrēja plašo Austrā-
lijas kontinentu, katru 
dienu piepildot ar daž-

dažādiem pienākumiem, veicinādams 
labāku Latvijas izpratni gan austrālie-
šu, gan citu tautu Austrālijā rezidējo-
šiem konsuliem.

Sestdien 22. martā, viņš uzrunāja 
aptuveni 60 tautiešus LR goda konsu-
la Dienvidaustrālijā Valda Tomaņa un 
Adelaides Latviešu biedrības rīkotajā 
pēcpusdienā Tālavas Mazajā zālē par 
Latvijas prezidentūru Eiropas Savie-
nības Padomē un dalījās pārrunās par 
pašreizējo situāciju Latvijā.

Saistošā pārskatā vēstnieks aicināja 
klausītājus atskatīties atpakaļ 25 gadus 
uz 1990. gada 18. martu, kad notika Lat-
vijas PSR Augstākās Padomes vēlēša-
nas, kurās uzvaru guva Latvijas Tautas 
Frontes (LTF) izvirzītie kandidāti. Ceļš 
uz neatkarību bija sācies. Kopš tā laika 
Latvija piedzīvojusi daudz baltu, kā arī 
nebaltu dienu, bet kopsummā daudz ir 
panākts. Runātājs uzsvēra Latvijas mū-
žīgo tieksmi uz rietumiem, pieminot ie-
kļaušanos NATO un ES, gan drošības, 
gan sabiedriskās attīstības jautājumos.

Kā Latvijas prioritātes ES pado-
mes prezidentūras laikā, vēstnieks 
uzsvēra ekonomiskās attīstības plāna, 
digitālās Eiropas un kiberdrošības plā-
na attīstīšanu un izveidošanu. Attīstot 

Eiropas nākotnes 
enerģētikas un 
drošības plānus, 
Eiropas valstis 
arvien vairāk no-
vērtē Latvijas pie-
redzi, īpaši – kur 
iesaistīta Krievija.

Latvijas un 
Austrālijas dip-
lomāti, sastrādā-
joties žurnālista 
Pētera Grestes at-
brīvošanā no cietu-
ma Ēģiptē, ieguva 
savstarpēji dziļāku izpratni. Austrālija 
labāk izprot Latviju un Latvijas poli-
tisko situāciju, kopš Krievijas iejauk-
šanās Krimā un Ukrainā. Mainījušies 
ir pasaules uzskati par Krieviju un ie-
spējām sadarboties.

No 19.-21. martam vēstnieks pie-
dalījās Dienvidaustrālijas valdības 
rīkotā konferencē īpaši Austrālijā re-
zidējošiem vēstniekiem un konsuliem. 
Triju dienu semināros un izbraukumos 
viņiem parādīja tirdzniecības, inves-
tīcijas, tūrisma un kultūras izmaiņu 
iespējas. Oficiālās vakariņās vēstnieks 
tikās arī ar Džūliju Bišopu (Julie Bis-
hop) – Austrālijas Ārlietu ministri.

Ārpus konferences Latvijas vēst-
nieks apciemoja latviešu uzņēmēju 
Edgara un Paula Ceplīša uzņēmumu 
Adelaidē. Kad semināra dalībniekiem 
izrādīja jauno Dienvidaustrālijas Ve-
selības un Medicīnisko Pētniecības 

institūtu, viņi staigāja pa Ceplīšu fir-
mas, no Latvijas importēta kokmate-
riāla, darinātām grīdām!

Vēstnieks pavadīja dažas stundas 
pārrunās ar Ilmāru Lūsi – Austrālijas 
Latviešu Tirdzniecības Kameras di-
binātāju. Šogad tirdzniecības kamera 
atzīmēs savu 21 darbības gadu.

Sestdienas pēcpusdienā, vēstnieks 
lidoja uz Pertu, lai tiktos ar tautiešiem 
saviesīgā saietā, bet jau svētdienas rītā 
atgriezās Adelaidē.

Adelaides sarīkojumā, vēstnieks 
Latvijas valdības un īpaši Ārlietu mi-
nistrijas vārdā pateicās un pasniedza 
Atzinības rakstu goda konsulam Val-
dim Tomanim par Nozīmīgu ieguldīju-
mu  Latvijas  republikas  stiprināšanā. 
Valdis Tomanis ir kalpojis LR kā goda 
konsuls kopš 2005. gada.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“

Andris Teikmanis Adelaidē
LR vēstnieks Austrālijā

No kreisās: Reinis Dancis, Pēteris Strazds, Astra Kronīte, 
Andris Teikmanis, Valdis Tomanis.
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Sarīkojuma dalībnieki Latviešu namā.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Andris Teikmanis (no kreisās) pasniedz 
atzinības rakstu Valdim Tomanim.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

nākta vienošanās par biznesa misiju 
organizēšanu. Vēstnieks sniedza ie-
skatu Latvijas ekonomikas attīstībā 
un informēja par Latvijas uzņēmēju 
interesi par ienākšanu Austrālijas tir-
gū.

Austrālijas Nacionālajā universi-
tātē (Australian National University) 
A. Teikmanis uzrunāja klātesošos par 
Latvijas prezidentūras ES Padomē 
prioritātēm un Eiropas drošības izai-

cinājumiem.
Vizītes laikā vēstnieks apmeklēja 

Melburnu, kur tikās ar Viktorijas pa-
valsts gubernatoru Aleksu Černovu 
(Alex Chernov), parlamenta spīkeru 
Telmo Langileru (Telmo Languil-
ler), Melburnas domes priekšsēdētāju 
Brūsu Atkinsonu (Bruce Atkinson) 
un Melburnas mēru Robertu Doilu 
(Robert Doyle), kā arī nolasīja lekciju 
par Latviju un Latvijas prezidentū-
ras ES Padomē prioritātēm Melbur-
nas Karaliskajā tehnoloģiju institūtā 
(Royal Melbourne Institute of Tech-

nology). Adelaidē notika tikšanās ar 
Dienvidaustrālijas pavalsts guberna-
toru Hjū Vanu Lī (Hieu Van Le) un 
Adelaides latviešu kopienu. Tāpat 
vēstnieks apmeklēja Latvijas Goda 
konsulātu un uzrunāja latviešu kopie-
nu Pertā.

Goda konsuliem Melburnā, Ade-
laidē, Pertā, Sidnejā un Brisbanē 
tika pasniegti atzinības raksti par 
2014. gadā sniegto palīdzību mobilo 
pasu darbstaciju brauciena organizē-
šanā un norisē.

LR Ārlietu ministrija

Latvijas vēstnieks Austrālijā
Turpinājums no 4. lpp.
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Pēc vairākiem mēģi-
nājumiem Latvijas vēst-
nieks Austrālijā – And-
ris Teikmanis beidzot 
savā cieši pieblīvētajā 
programmā varēja arī ie-
spiest apciemojumu pie 
mums Pertā. Īsi pirms 

diviem pēcpusdienā, Pertas lidostā 
beidzot sagaidīju ilgi gaidīto viesi. 
Sagaidījām bagāžu, salikām mašīnā 
un devāmies uz sarunāto viesnīcu, bet 
taču nevaram pabraukt garām Latvie-
šu Centram. Jāiegriežas, jo zinu, ka 
augstais viesis šovakar ir aicināts uz 
pertiešu, nu jau slavenajām, cūku bē-
rēm.

Iebraucam pagalmā un tur jau viss 
iet pilnā sparā: galdi jau salikti, tiek 
sakārtots apgaismojums un sivēna 
darba galds, bet jo sevišķi jau var sa-
ost garšīgo cepeti. Ilmārs aicina viesi: 
Nu  pacelsim  vāku,  lai  var  redzēt  šo 
slavenību’,  vēlāk  jau  tāds  tas  nebūs, 
jo būs jau sagriezts gabaliņos, gatavs 
kā  likt  uz  šķīvjiem.  Nu  skaties  tikai, 
skaists gan, tāds liels, tumši brūns, un 
smaržo tā kā siekalas jau tek. Vai tad 
gaidām daudz ēdāju? Esot gan jau pāri 
par simtu pieteikušies. Ak, bet taču tik 
labi tas smaržo. Nu labi, labi, labāk 
brauksim tālāk, jo mums vēl daudz 
darīšanu pirms varam tikt šeit atpakaļ 
uz šo mielastu. Ā, bet kā viņš, tik labi 
smaržo! Bet nu labāk brauksim ātrāk 
prom.

Braucot uz pilsētas centru, pār-
braucam pāri Gulbju  Upei, un tad 
jau turpat ir arī mūsu viesnīca. Tā kā 
tikai tik vien tā laika ir kā šovakar, 
jo jau no rīta vēstnieks atkal brauc uz 
ciemiem pie mūsu kaimiņiem Ade-
laidē. Aizbraucam uz viesnīcu, pie-
rakstāmies, sanesam savus nesamos 
istabās un nu bez nekādas lielas ka-
vēšanās braucam atkal. Taču viesim 
ir jāparāda arī kaut kas drusku no 
Pertas. Uzbraucam lielajā piepilsētas 
kalnā Ķēniņa Parkā, kur Perta ir kā 
uz delnas. Nu taču nemaz tik maziņa 
tomēr nav. Nu, jā, Rietumaustrālijā ir 
tikpat daudz cilvēku kā visā Latvi-
jā – 2,5milj. un no tiem 1,5milj. dzīvo 
Pertā.

Braucam tālāk, jo Latvijas cie-
miņiem ir obligāti vismaz jāredz, ja 
ne pavisam jāpapeld Indijas okeānā. 

Šodien Koteslovā ļoti vējains un viļ-
ņains. Nav gan lieli viļņi, bet nu sa-
bangota jūra. Jūrmala pilna ar ūdens 
slēpotājiem (vēja slēpotājiem). Tā jūr-
malā taču bija vismaz jānofotografē, 
jo okeānu taču nevar paņemt līdz, bet 
vismaz varēs redzēt, kāds tas izskatās 
bildē un ar visu vēstnieku. Nu tagad 
jau gandrīz esam Fremantlē. Tad Jūras 
muzejā varēju parādīt slaveno Austra-
lia II jahtu un drusku arī apskatīt citas 
laivas un kuģīšus, kuri saistās ar mūsu 
vēsturi. Ārpusē pie ieejas apskatījām 
arī emigrantu sienu un arī manu vār-
du atradām ierakstītu šajā sienā. Tad 
bija jāsteidzas uz Ziemeļpertu, kur 
vēstniekam bija paredzēta intervija 
Latviešu Radio stundā. To arī godam 
izpildījām. Bet nu gan žigli prom uz 
Latviešu Centru.

Piebraucam pie Centra, bet iekšā 
netiekam, jo tas pieparkots ar ma-
šīnām tā, kā nekad vēl to nebiju re-
dzējis. Dabūjām mašīnu atstāt ārā uz 
ielas. Nu šoreiz tiešām mūsu pagal-
miņš bija palicis par mazu. Tur bija 
krēsls pie krēsla un galds pie galda, 
bet garām tikt tikai ar lielu māku. 
Tomēr mums vietiņa bija, un drīz jau 
arī cepetis bija gatavs saņemšanai. 
Nu kad cepetim klāt vēl pielika da-
žnedažādos salātus, un te jau arī iz-
vēle: gan kartupeļu salāti, gan gurķu, 
gan kāpostu, gan vēl kāds tomātiņš, 
un labi, ka bija tāds kārtīgs šķīvis, un 
tas pats pilns līdz malām. Nu labi, ka 
tas sivēns jau arī brangi liels, citādi 
jau šim baram nepietiktu. Tagad ti-
kai sēdies un ēdi, un ēdi, un ēdi, un 
piedzer klāt kādu aliņu. Ak vai, kas 
par bērēm, nu īstas dzīres. Nu kā jau 
katru gadu Pertas Latviešu Centrā ap 
šādu laiku. Tas laikam tā, lai mēs va-
ram nu iešvunkoties šī gada jaunam 
darbam.

Kad jau bijām tā kārtīgi ieēduši un 
arī izrunājušies ar tuviem un tāliem 
radiem un draugiem, es skatos, ka 
mans viesis tā kā saguris. Padomāju, 
viņš jau vēl ir uz Adelaides laika: di-
vas ar pusstundu tālāk; tātad jau pāri 
par pusnakti. Bet nu vēl taču jāgaida 
slavenā loterija, varbūt kaut ko vēl var 
vinnēt? Tālais ciemiņš bija arī jāiepa-
zīstina ar Pertas latviešiem, ko goda 
konsuls izdarīja īsi un aši, bet vēst-
nieks bija sev atvedis līdzi arī pārstei-
gumu mūsu goda konsulam un to tad 
tagad viņam arī pasniedza. Atzinības 
Raksts no Latvijas Ārlietu ministra 
par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas 
Republikas stiprināšanā un klāt arī 
speciāla Eiropas Savienības Prezidija 
gada kakla saite. Nu loterija arī bija 
klāt, un vinnesti nāca ātrā gaitā, ar 
kuriem Ilmārs izrīkojās bez lielas ka-
vēšanās. Arī mūsu galdam tika kāds 
vinnests.

Tā nu bijām paēduši tā, ka rīt ne-

vajadzēs ne brokastu, ne pusdienu. 
Tagad tikai jāsaka lielo paldies ce-
pējiem, cepējām, salātu gatavotājām 
un arī dalītājām un trauku mazgātā-
jām, saimniecēm, griezējiem, loteri-
jas kārtotājiem un galdu licējiem, kā 
arī visiem pagalma kārtotājiem un 
nokārtotājiem. Nu tad laikam arī vi-
siem, kuri bija nākuši ēst un mielo-
ties, par labi izdevušos cūkas bērēm, 
un, cerams, nākamgad sāksim atkal 
visu no gala. Paldies par labi pavadī-
tu vakaru ar labiem draugiem un labu 
ēdienu!

Mēs ar vēstnieku taisījāmies uz 
viesnīcu, jo rīt vēl agri no rīta atkal 
jātiek un lidostu, jo viņš atkal dodas 
atpakaļ uz Adelaidi un tad vēl tālāk 
uz Kanberu un citur. Tā nu sēdāmies 
savā Toyota  karietē un braucām, bet 
mājās vēl nevar braukt. Vēstniekam 
vēl noteikti ir jāredz Perta naktī no 
Ķēņina  Parka. Nu jau nakts, Perta 
patukša, braucam tieši cauri Centram 
un augša kalnā. Parkā pieturam un 
ejam tālāk kājām uz pieminekli. Te 
liels brīkšķis, tad atkal un atkal. Es 
nosaku: Vēstnieka kungs, es biju Jums 
par  godu  pasūtījis  speciālu  uguņo-
šanu  tieši  no  Dienvidpertas  krasta. 
Mēs pasmējāmies, jo vai nu biju vai 
nebiju, skaidrs, ka – nē, bet skaista 
uguņošana tomēr bija. Vēl apskatījā-
mies zvaigznēs, kur un kāds tad ir tas 
Dienvidu Krusts un turpat bija arī Ju-
piters; zvaigznājs Latvijā ir pavisam 
citādāks. Bet nu gan bija arī pēdējais 
laiks tikt viesnīcā un pēc šīs trakās 
dienas atpūsties.

No rīta jau plkst. 7.40 no rīta bijām 
atkal lidostā, atvadījāmies ar cerībām, 
ka Latvijas vēstniekam Andrim Teik-
manim vēl kādreiz būs izdevība mūs 
Pertā apmeklēt un varbūt uz dienu vai 
divām, ne tikai uz pus dienu. Bet sa-
kām paldies arī par šo devumu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Latvijas vēstnieks Austrālijā – Pertā
„Cūku bēres“ Latviešu centrā

Vēstnieks Pertas Latviešu Centrā pa-
sniedz Goda konsulam Jānim Purvins-
kim Atzinības rakstu.
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„Cūkas bēres“ Pertas Latviešu centrā.
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Ilze Nāgela: Kas ir šīs vizītes ie-
mesli? Kura reize Jums kā Latvijas 
vēstniekam šī ir Austrālijā?

Andris Teikmanis: Šis faktiski ir 
tāds ekstrā brauciens, un es ļoti gribu 
cerēt, ka man izdosies atbraukt vēlreiz 
tuvāk pie šī gada beigām. Šis brauciens 
ir saistīts ar Latvijas prezidentūra ES 
Padomē un prezidentūras programmu 
Austrālijā, un es noteikti gribēju iz-
mantot prezidentūras laiku, lai pievēr-
stu uzmanību Austrālijas sabiedrībai 
un Austrālijas valdībai par Latviju. Tā-
dēļ arī tikšanās gan Austrālijas valdībā, 
gan ir tikšanās Austrālijas Parlamentā.

IN: Šīs Austrālijas vizītes laikā ap-
meklēsit Melburna, Adelaidi, Pertu un 
Kanberu; ko katrā no tām Jums pare-
dzēts darīt?

AT: Kanberā, protams, Ārlietu 
ministrija, Tirdzniecības kamera un 
Parlaments, Ārlietu komiteja un arī 
tikšanās ar Kanberas latviešiem. Rīt es 
braucu uz Adelaidi; Adelaidē pamatā 
ir Vēstnieku programma; lai tiktos ar 
tautiešiem, es braukšu otrreiz. Vēstnie-
kiem pēdējā dienā būs izbraukums uz 
Ķenguru salu (Kangaroo Island), bet, 
diemžēl, es uz to nepalikšu, jo došos uz 
Pertu. Līdz ar to vēstnieku izbraukumu 
vizīte, kurā gribēju palikt ilgāk, saīsi-
nās. Bet es jau sen ļoti gribēju Pertā būt, 
un labi, ka varēšu tagad to apciemot.

IN: Kaut arī šorīt agri no rīta tikai 
ielidojāt (IN: Kas lidojis uz Austrāliju, 
zin,  ka  tās  ir  garas  un  nogurdinošas 
24+ stundas), zinu, ka esat jau paspējis 
pa dienu Melburnā daudz ko veikt.

AT: Jā, šorīt jau bija tikšanās ar 
laikraksta Herald-Sun žurnālistu, lie-
tuvieti Džonu (John) Masanauskas; 
viņš jau ir paspējis daļu intervijas no-
publicēt. Tikos ar parlamenta spīkeru 
Telmo Langileru (Telmo Languiller), 
Melburnas domes priekšsēdētāju Brū-
su Atkinsonu (Bruce Atkinson). 

IN: Vai Kanberā paredzētas kādas 
zīmīgas tikšanās?

AT: Ar Džūliju Bišopu tikšos ta-
gad Adelaidē. Kanberā, kā jau minē-

ju, parastā prog-
ramma – Ārlietu 
ministrijas vadība 
utt. Tikšos ar sa-
viem kolēģiem, ar 
kuriem jau agrāk 
esmu ticies un lab-
prāt tikšos vēl.

IN: Jūs esat 
pirmais Latvijas 
diplomātu pār-
stāvis, kurš bie-
žāk ir apmeklējis 
Austrāliju. Vai 
ir novērota kāda 
maiņa Austrālijas 
valdības un iestā-
žu attieksmē pret 
Latviju?

AT: Pamazām, tiešām, mainās; 
attiecības kļūst arvien ciešākas. Ak-
tīvi strādā arī Austrālijas vēstniecība 
Stokholmā. Un, patiešām, tā atpazīsta-
mība kļūst aizvien lielāka, un ar šiem 
sakariem arī veidojas nākamie. Piemē-
ram, pagājušo reizi es Brisbanē tikos 
ar Ārlietu komitejas vadītāju, un toreiz 
sarunājām, ka būs šī vēstnieku prog-
ramma martā un būs tikšanās Ārlietu 
komitejā. Caur kontaktiem jau kaut ko 
tālāk var attīstīt.

IN: Mazliet garāks jautājums – 
jautājums par Latvijas drošību. Ir zi-
nāms, ka Krievija patreiz izsludinājusi 
jūras flotei kaujas gatavību. Protams, 
kā iemesls tiek minētas kaujas apmācī-
bas, bet zinot Krievijas darbību Krimā 
un Ukrainā, nopietns apdraudējums 
tomēr jāņem vērā. 

AT: Krievijā patiešām notiek ļoti 
daudz militārās mācības visos apga-
balos – rietumos, dienvidos un austru-
mos. Krievija nepārtraukti rīko mācī-
bas. Un ne tikai mācības, bet arī sūta 
savas zemūdenes un kara kuģus un 
lidmašīnas – iznīcinātājus un bumbve-
dējus – pāri visai pasaulei. Viņi lido arī 
tur, kur viņi nelidoja pat aukstā kara 
gados. Pirmo reizi vēsturē viņi lido 
pāri Lamanšam (English Channel).

IN: Izaicinājums?
AT: Jā; viņi nekad gar Anglijas 

robežām nebija lidojuši, un tagad viņi 
tieši lido. Protams, briti ceļ gaisā savus 
iznīcinātājus un pavada krievu bumb-
vedējus.

IN: Apdraudējums?
AT: Tas varbūt nav tiešs apdraudē-

jums, bet tā ir tāda spēku demonstrā-
cija, un 21. gadsimtā ar tādām lietām 
valsts nu nemēģina demonstrēt šādā 
veidā. Eiropas valstis viena otrai ne-
mēdz rādīt savu spēku. Krievija bū-
tībā pasludinājusi Eiropas valstis un 
NATO par saviem pretiniekiem un tā 
arī uzvedās, ka tie būtu pretinieki ne-
vis partneri. Un tas arī jāņem vērā.

IN: Kā, Jūsuprāt, Austrālija vērtē 
Latvijas patreizējo drošību? Vai, Jū-
suprāt, Latvijas apdraudētība varētu 
būt arī kā iemesls drošai vai ne arī tik 
drošai ekonomiskai sadarbībai?

AT: Tas nevar ietekmēt. Es do-
māju, ka Latvija ir pietiekami droša, 
tikpat droša kā jebkura NATO valsts. 
Latvija patreiz ir drošāka nekā jebkad. 
Un apdraudējums ir vienlīdzīgs kā 
jebkurai NATO valstij. Tas neietekmē 

Andris Teikmanis – Austrālijā
Saruna Melburnā ar Latvijas vēstnieku Austrālijā un Jaunzēlandē

Otrdien, 17. martā, Latvijas Goda konsulātā Melburnā, tiekoties ar Andri Teikmani, kurš tikko bija ieradies Austrā-
lijā un savas vizītes sākumā laipni piekrita īsai sarunai.

No kreisās: Speaker of the Legislative Assembly Hon Tel-
mo Languiller MP, vēstnieks Andris Teikmanis, President 
of the Legislative Council Hon Bruce Atkinson MLC,  goda 
konsuls Jānis Dēliņš.
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Andris Teikmanis (no kreisās) pasniedz 
atzinības rakstu Goda konsulam Jānim 
Dēliņam.
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Pieņemšana Goda konsulātā Melburnā.
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Aldis Sils jau 20 ga-
dus ir strādājis Marijatvi-
les (Marryatville) Vidus-
skolas speciālās mūzikas 
skolas fakultātē. Jau 
septiņus gadus viņš ir fa-
kultātes galva un skolas 

vicepārzinis. Alda rokās Marijatviles 
koru programma ir augusi lielumā un 
arī panākumos. Skolēni var piedalīties 
koros kā daļu no savām mūzikas mācī-
bām, kā arī atsevišķi savā brīvajā laikā. 
Šie brīvā laika kori ir kopā – septiņi: 
Koncertkoris, Kamerkoris, Jauniešu 
koris, Meiteņu koris, Zēnu koris un divi 
populārās mūzikas kori.

Marijatviles Koncertkorī dzied 
40 – 60 skolēnu. Katru gadu sastāvs 
mainās, bet mēģinājumu režīms un 
augstie muzikālie mērķi patur kori 
labā standardā. 2005. gadā koris ie-
ņēma 2. vietu ABCFM  Choir  of  the 
Year sacensībās. 2007. gadā koris de-
vās uz Baltijas valstīm koncertturnejā. 
Igaunijā koris sacentās Tallinn 2007 – 
10. starptautiskajā Koru festivālā un ie-
guva pirmo vietu jauniešu koru grupā.

Koris piedalās koncertos un kon-
kursos Adelaidē, kā arī citās Austrāli-
jas pavalstu galvaspilsētās. Koris bieži 
tiek aicināts dziedāt kopā ar citiem ko-
riem un orķestriem. Beidzamos gados 
tas ir uzstājies ar Adelaides Filharmo-
nisko kori, kā arī Adelaides Simfonis-

ko orķestri. 2014. gadā koris dziedāja 
Carla Orfa Karmina  Burana ar Ade-
laides Festivāla kori un simfonisko 
orķestri. Šogad, nedēļu pirms dosies 
uz Melburnu, koris dziedās Adelaides 
Simfoniskā orķestra Proms koncertā.

Šogad, no 9. līdz 12. aprīlim, 
Koncertkoris dosies uz Melburnu pie-
dalīties Choralfest 2015. Šo koru festi-
vālu rīko Austrālijas Koru sabiedrība, 
un tur piedalīsies koru izlase no visas 
Austrālijas. No Adelaides piedalīsies 
trīs kori: pasaules slavenais Adelai-
des  Kamerkoris, bērnu koris Jaunās 
Adelaides  Balsis un Marryatvilles 
Koncertkoris. Festivālam Alda kora 
repertuārā būs arī latviešu komponis-
tu darbi: Em. Melngaiļa Tumša nakte, 
zaļa zāle un Ā. Šķepasta Es gulu, gulu.

Festivālā Marijatviles koris uzstā-
sies trīs koncertos:

Ceturtdien, 9. aprīlī, plkst.19.00. 
St. Paula katedrālē (Flinders Lane un 
Swanston Str. stūris) koncertā Austrā-
lijas jaunatne dzied.

Piektdien, 10. aprīlī, plkst. 13.45. 
Wesley skolas kapelā (577 St. Kilda 
Rd.).

Svētdien, 12. aprīlī, plkst. 13.45. 
Wesley skolas Adamsona zālē (577 
St. Kilda Rd.).

Sestdien, 11. aprīlī, plkst. 16.00. 
Melburnas Latviešu nama Lielajā zālē.

Melburnas Latviešu namā Ma-
rijatviles koris uzstāsies ar speciālu 
programmu latviešu publikai ar kora 
mūziku un arī instrumentālistiem. 
Koncerts ilgs vienu stundu; ieeja pret 
ziedojumiem, sākot ar $10.

Visi laipni ielūgti klausīties!
Aldis Sils

Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ prezidijs mai-
nās ik pa trīs gadiem, 
proti, tiek pārcelts uz 
citu Austrālijas pilsētu. 
Nākošos trīs gadus, ro-
tācijas kārtībā, LAAJ 

prezidijs atradīsies Melburnā.
Gada gaitā vēlamies iepazīstināt 

tautiešus ar LAAJ darbu, projektiem, 
kurus atbalstām gan mēs, gan ikviens 
no Jums – mūsu ziedotājiem un labvē-
ļiem. Esam pateicīgi par jebkuru zie-
dojumu!

Pirmais šī gada projekts ir Grāma-
tu sūtīšana uz Latviju.

Pēdējā laikā ir bieži dzirdēts, ka 
Latvijā grāmatu vairs nevajag. Tiesa 
gan, ka tādās vietās kā Rīgas lielāka-
jās bibliotēkās grāmatu ir gana, bet kā 
ir ar nomaļākām vietām Latvijā? Kā ir 
ar lauku skolām, bibliotēkām, aprūpes 
namiem un vienkārši grāmatu mīļotā-
jiem?

Tautieši Adelaidē, Brisbanē un 
Melburnā šogad ir cītīgi strādājuši, lai 
apzinātu iespējamos grāmatu saņēmē-
jus, uzzinātu par to, tieši kāda litera-
tūra ir nepieciešama, pieņemtu dāsnos 
devumus, izskatītu, atlasītu, sakārto-

tu, sapakotu...
Darba ir daudz, 

un milzīgs paldies 
lielajiem darba 
rūķiem – gan zie-
dotājiem, gan arīd-
zan grāmatu talku 
rīkotājiem un dar-
biniekiem.

Jau pēc dažām 
dienām Adelaidē 
tiks pakota tilpne, 
kurā atradīsies arī 
kastes pildītas ar 
latviešu grāmatām.

Kad prasīju 
Rasmai Lāces 
kundzei par sa-
ziedotajām grāmatām, tad pēc viņas 
vārdiem vislielākā pateicība pienāktos 
Laimonim Kļaviņam, par īpaši dāsno 
ziedojumu.

Adelaides sūtītās grāmatas tiks 
adresētas Mežmaļa kungam, kurš 
savukārt tālāk nogādās grāmatas Jau-
nsargiem.

Andrejs Mežmalis ir Daugavas Va-
nagu  centrālās  valdes  priekšsēdis  un 
amata pienākumus pārņēmis no  Jura 

Augusta. Ir pirmais šīs trimdā dibinā-
tās  latviešu  palīdzības  organizācijas 
vadītājs, kurš pastāvīgi dzīvo Latvijā. 
Par  vienu  no  uzdevumiem  viņš  izvir-
zījis apvienot  tos cilvēkus, kuri  ir  sa-
dalījušies  divās  grupās – „Daugavas 
vanagos Latvijā“ un „Tēvzemes Dau-
gavas vanagos“.

Sūtījuma organizētājs Brisbanē 

LAAJ atbalstītais projekts
„Grāmatu sūtīšana uz Latviju“

Marijatviles Vidusskolas koris Melburnā
Aldis Sils ar savu izcilo Mūzikas skolas kori koncertēs arī Latviešu namā

Marijatviles Vidusskolas koris Marijatviles Pilsētas namā.
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No kreisās: Henrijs Pacers,  Ilze Nāgela  un Arnis Vējiņš 
Melburnā šķiro grāmatas sūtīšanai uz Latviju.
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Svētdien, 1. martā, 
Sietlas Latviešu namā 
tautiešus priecēja ļoti 
gaidītā Pītera Kviltera 
(Peter Quilter) komēdi-

ja Žilbinoši.  To izrāda mazais  teātris 
sanfrancisko Laimoņa Siliņa režijā 
ar Brigitu Siliņu galvenajā lomā. Tēls 
pieprasa plaša spektra aktrisi, kāda 
Brigita Siliņa arī ir – talantīga, piere-
dzējusi, šarmanta. Luga ir patiess stāsts 
par ļoti neparastu, spēcīgu personību 
Florensi Fosteri Dženkinsu (Florence 
Foster Jenkins). Šī sieviete ir iegājusi 
vēsturē kā visekscentriskākā, visnemu-
zikālākā, visnetalantīgākā dziedātāja, 
kura spējusi noturēt uzmanībā un līdz 
asarām izsmīdināt slavenās Karnegī 
Koncertzāles trīs tūkstošus klausītāju 
1944. gadā. Lai cik neticami tas arī ne-
būtu, vēl šodien pasaules mūzikas vei-
kalos var iegādāties koncerta ierakstus, 
vai tos noklausīties vietnē youtube.com

Lugas saturam pieskaršos tikai 
nedaudz, jo tas analizēts neskaitāmās 
recenzijās daudzās valodās. Tulko-
jums latviešu valodā ir izcils – Edvīns 
Raups. Luga iestudēta gandrīz 20 pa-
saules valstīs un Anglijā nominēta 
Lorensa Olivjē balvai Labākā  jaunā 
komēdija. Florenses vēlme kļūt par 
slavenu dziedātāju nepazīst šķēršļus. 
Tās vārdā viņa azartiski ar neparas-
tu vieglumu tērē naudu, lai uzturētu 
savus labvēļus Sentklēru, Doroteju, 
Kosmu Makmūnu un rīko viesības 
slavenībām, kuri viņu atbalsta. Tomēr 
tā nav tikai nauda. Viņas talants ir op-
timisms un ticība sev, savam sapnim. 
Florence iekaro cilvēkus ar savu plašo 
sirdi, dāsnumu, ar savu dīvaino, kvē-
lo vēlmi, kuru viņa ļoti mērķtiecīgi 
cenšas realizēt. Bet, ar vienu noteiku-
mu: viņas spēju kritizētājiem durvis ir 
slēgtas, viņa ir kurla un akla pret jeb-
kuru, kas varētu ierobežot viņas absur-
do rīcību. Vienlaikus Florences tēls ir 
aizkustinoši smieklīgs, bet ne banāls.

Brigitas Siliņas Florense IR ŽIL-
BINOŠA atbilstoši lugas saturam: va-
lodā, manierēs, šķērsajā dziedāšanā, 
īpaši 2. cēlienā, kad Dorotejas visā no-
pietnībā pieteiktais koloratūrsoprāns 
tradicionālajā, krāšņajā Karmenas 
tērpā uzveic pēdējo nopietno skatītāju 
(zāle līgojās smieklu jūrā). Iespējams, 
ka ziedu mešana publikā bija vēstu-
risks žests, bet šajā reizē vienam ot-
ram Sietlas latvietim, kuram laimējās 

uzķert sarkano ziediņu, tas paliks kā 
mīļa piemiņa no mūsu teātra dīvas Bri-
gitas – Florenses lomā. Bet Florense 
nav viena. Sens un uzticams draugs, 
labs palīgs praktiskajā dzīvē viņai ir 
Sentklērs (Andrejs Gulbis – aktieris 
ar stāžu) – drošs, pašapzinīgs, bet tajā 
pašā laikā īsts dzīves baudītājs, kuram 
patīk Florences piedāvātais dzīves 
veids. Viņas drošais balsts muzikāla-
jos eksperimentos kļūst nopietnais pi-
anists Kosms Makmūns (lieliski tēlo 
Kārlis Veilands, kurš beidzis Latvijā 
Jelgavas Mūzikas skolu, un ir labs 
pianists, bet teātri gan esot spēlējis ti-
kai skolā), kurš pamazām sāk saprast 
Florensi un novērtē viņas uzticību, 
kaut arī redzams, ka tas nav viegli – 
Florenses šķībās  notis sagādā viņam 
gandrīz fiziskas ciešanas. Bet, naivā, 
mīlīgā Florenses apjūsmotāja Doroteja 
(aizkustinoši tēlo Taira Zoldnere), kas 
ir uzticīgi no sirds pieķērusies dros-
mīgajai madāmai vēl vairāk izgaismo 
tieši pašas Florences raksturu.

Grotesks, bet ļoti piezemēts ir mā-
jkalpotājas Marijas (Rūta Grand) tēls. 
Marijas izaicinošā uzvedība, valodas 
neprasme, spāniskā buldurēšana uz-
jautrina skatītājus, bet atstāj diezgan 
vienaldzīgu pašu Florenci – vēl viens 
akcents, kas parāda, cik patiesībā 
viņa ir tālu no reālās dzīves. Un vēl 
viens ļoti spilgts tēls, teorētiski pozi-
tīvs, kurš acumirklī šajā bezkonflikta 
atmosfērā rada disonansi. Verindera 
Gerdas kundze (Sallija Filitsa) parādās 
pēkšņi un pilnīgi negaidīti (iespaidīgs 
ir uznāciens tieši no zāles). Melnā tēr-
pā, ar mazu elegantu cepurīti galvā, 
viņa nesas pa skatuvi, svētās dusmās 
izkliegdama savu sašutumu par Flo-
rences muzikālajām aktivitātēm, rokā 
vicinot daudzu ievērojamu mākslas sa-
pratēju parakstīto dokumentu aizliegt 

Florencei dziedāt uz skatuves. Kad pēc 
īsa šoka momenta viņa tiek izraidīta 
ārā, Florence liek viņu atsaukt atpakaļ 
un savā ierastajā manierē piedāvā Ger-
das kundzei pudeli šerija ar īpašu uzlī-
mi – reklāmu dziedošai Florencei. Pro-
tams, Gerdas kundze nav uzpērkama, 
un Sentklērs viņu vienkārši izmet ārā.

Luga ne tikai fascinē ar asprātībām 
un komiskām situācijām, izsmīdinot 
skatītāju līdz asarām; tā ir laikmetīga 
un uzdod daudz jautājumu, un pašu 
galveno: kas īsti ir šis fenomens Floren-
ce? Lugas pēcvārdā režisors Laimonis 
Siliņš sirsnīgi pateicas skatītājiem: Bez 
jums nebūtu teātra! Savukārt Latviešu 
biedrības Vašingtona štatā valde aktie-
riem pateicībā dāvina rozes.

Vēlreiz milzīgs paldies visiem ak-
tieriem, režisoram un sevišķi – Brigi-
tai Siliņai par lielisko tēlojumu un iz-
turību! Cepuri nost! Bravo!

Sarmīte Lunde
Laikrakstam „Latvietis“

Žilbinoši! Cepuri nost!
Teātra uzvedums Sietlas Latviešu namā

No kreisās Laimonis Siliņš, Sallija Filitsa, Andrejs Gulbis, Brigita Siliņa, Kārlis 
Veilands, Taira Zoldnere, Rūta Grand.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Ziemai lēnām atkāpjoties, tum-
šās naktis kļūst īsākas, un parasti ap 
21. vai 22. martu klāt ir tā diena, kad 
diena ir jau tikpat gara cik nakts. Tad 
ir laiks svinēt Lielo dienu. Tāpēc pagā-
jušajā nedēļas nogalē Ņujorkas drau-
dzes lauku īpašumā Katskiļu kalnos 
jau sestdienas vakarā pulcējās folklo-
ras entuziasti no Ņujorkas un Ņūdžer-
sijas apkaimes. Sestdienas vakarā visi 
darbojās pie liela kopīgā galda, īsteno-
jot par pašu populārāko kļuvušo Lielās 
dienas tradīciju – olu krāsošanu. Katra 
ģimene bija sagādājusi dažādus krā-
sojamos materiālus – krāsainas sīpolu 
mizas, putraimus, ziediņus, zālītes, 
rakstainus un sieta audumus, lai olas 
iznāktu dažādas, raibas, dzīvesprieku 
raksturojošas, jo tieši ola ir viens no 
svarīgākajiem Lielās dienas simbo-
liem, – tā nes sevī dzīvības spēku un 
ir apaļa, tāpat kā saule. Aplis ir mūžī-
bas un dzīvības simbols, kas sevišķi 
svarīgs šajās gadskārtu svinībās, jo 
ziemas miegā līdz šim dusējušai da-
bai nu laiks mosties jaunam dzīvības 
cēlienam, un cilvēkam ir vēlēšanās un 
ticība palīdzēt dabai mosties pēc ie-
spējas ātrāk.

Spīdi nu, saulīte, Lieldienas rītā,
Nu mūsu bāliņi šūpoles kāra.
Krāsosim, māsiņas, oliņas raibas,
Bāliņiem vajaga šūpoļa tiesu.
Svētdienas, 22. marta, rītā pirms 

saules lēkta Katskiļu nometnes Debe-
su pļavās pulcējās ļaudis tautastērpos, 
lai ar Lielās dienas dziesmām sagaidī-
tu saulīti, kas gan šajā rītā slēpās aiz 
mākoņiem, tomēr pēc vairāku dzies-
mu dziedāšanas uz brīdi parādījās arī 
zilas debesis.

Svarīgs Lielās dienas darbs ir aiz-
siet ļaunajām raganām un burvjiem 
rīkles, lai tie nevarētu visu gadu ļaunu 
runāt un burt. Tāpēc ceļā līdz šūpoļu 
kāršanas vietai svinētāji krūmāju zaru 
stakles aizsēja ar sarkanas krāsas dzi-
jiņām.

Arī putnu dzīšana ir viena no se-
nākajām Lielās dienas rītā veicamām 
darbībām. Putni šoreiz nozīmē ļau-
numu, nelaimes un slimības, tāpēc tā 
noris ar lielu troksni, klaigāšanu un 
dziedāšanu, cerot, ka tā viss ļaunums 
tiks padzīts un nākamgad nebūs jāpie-
dzīvo.

Lai nodrošinātu sev veselību un 
skaistumu visa gada garumā, Lielās 
dienas rītā jāsteidzas nomazgāt seju 
pret rītiem tekošā ūdenī. Par laimi, 
Katskiļu nometnē tāds atrodams! No-
mazgājot seju vēl nedaudz ledus klāta-
jā ūdenī un noslaukot to linu dvielī, visi 

svinību dalībnieki 
iemantojuši skais-
tumu un veselību 
nākamajā gadā.

Netālu no 
strauta aug dižs 
koks ar pārkare-
nu zaru, kas ļoti 
labi noder drošai 
šūpoļu kāršanai. 
Dēli un virves vīri 
sarūpējuši jau ie-
priekšējā vakarā, 
tāpēc rīta agrumā, 
dziesmām skanot, 
atliek tikai šūpoles iekārt un izpušķot, 
un bērnu gaidītākā norise var sākties!

Nezinātu Ziemassvētku,
Ka nediltu kamaniņas;
Nezinātu Lielu dienu,
Ka nekārtu šūpolītes.
Agrāk ticēja: jo augstāk šūpojas, 

jo labāka raža, jo brangāki lopi. Reti 
kuram šodien vairs aktuāli šie lauku 
saimniecībai svarīgākie nosacījumi, 
tomēr – kurš gan nevēlas sekmīgas 
darba un mācību gaitas, ja pārceļam 
laba vēlējumus uz mūsdienu cilvēkam 
svarīgākām nodarbēm?

Lielās dienas rītā pati saule dejojot 
un šūpojoties. Tāpēc ticams, ka, atda-
rinot šādas kustības, tiek vairoti dzīvī-
bas un auglības spēki dabā, bez kā pats 
cilvēks arī nevar pastāvēt.

Kad visi izšūpoti un apdziedāti, 
atliek vēl tikai nākotnes zīlēšana, kas 
raksturīga visiem latviešu gadskārtu 
svētkiem. Šoreiz, protams, tā saistīta 
ar dzīvības spēka nesēju – olu. Puiši 
un vīri to met pāri zaram, kurā iekār-
tas šūpoles. Olu met pāri zaram, un, 
pašam izskrienot pa zara apakšu, otrā 
pusē tā jānoķer. Tam, kurš stiprs un iz-
veicīgs, tas arī izdodas, un tam nāka-
mais būs ļoti veiksmīgs gads.

Kad nerak-
sturīgi aukstajā 
rītā sasildīt vairs 
nespēj arī raitās 
Lielās dienas ro-
taļas Sij,  sij,  sietiņ 
un putnos iešana, 
skaidrs, ka jādodas 
iekštelpās. Brokas-
tis ir Lielās dienas 
svarīgākā mal-
tīte, tāpēc galds 
tiek klāts skaisti 
un rūpīgi: ar zaļu 
galdautu un pū-
poliem, sūnām un 
citām pieticīgām 
pavasara dabas 

veltēm rotāts.
Svarīgākā vieta brokastu galdā tiek 

ierādīta krāsotām olām. Ēdieni pēc ie-
spējas tiek veidoti apaļā formā un likti 
apaļos traukos, uzsverot galvenās da-
bas modinātājas – saules – simboliku. 
Mielastu sāk ar vienu kopīgi apēstu 
krāsoto olu draudzības, kopības un 
latviskās vienotības garā.

– Lieldienas sestdienā visām saim-
niecēm bija jāvāra olas, tad nākošajā 
gadā varēja labi satikt ar saimi un kai-
miņiem.

– Lieldienās olu čaumalas jāber 
caur vīrieša biksēm, tad vārnas cāļus 
neēd.

– Kas olu bez sāls ēd, tas visu va-
saru daudz melo.

Tā gaidu Lieldienu kā bāleliņu,
Aizgāja garām kā rīta rasa.
Pavadu Lieldienu Pār augstu 

kalnu,
Pār augstu kalnu, Caur zaļu birzi.
Guli nu Lieldiena, līdz citam 

gadam,
Līdz citam gadam upītes malā!
Upītes malā – augstajā kalnā!

Dace Mažeika
PBLA Izglītības padomes locekle

Laikrakstam „Latvietis“

Lielās dienas sagaidīšana Katskiļu kalnos Ņujorkā
Diena ir jau tikpat gara cik nakts

Lielās dienas sagaidīšana.
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Vieta Jūsu reklāmai.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $28.



Otrdien, 2015. gada 31. martā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

1910. gadā, sakarā 
ar pirmā pasaules kara 
tuvošanos, Kalpaks no-
kļuva Kostromā, kur 
viņš kā jaunākais pulka 
virsnieks kļuva par ins-
truktoru un sagatavoša-

nas komandas priekšnieku. Pirmā pa-

saules kara sākumā Kalpaks nokļuva 
krievu-austriešu frontē. Galicijā, kur 
viņu arī apbalvoja Sv. Annas ordeņa 
4. pakāpi. 1915. gadā viņš arī tika ap-
balvots ar Sv. Jura zobenu un Sv. Jura 
ordeņa 4. pakāpi. Kalpaks pirmā pa-
saules kara laikā saņēma gandrīz vi-
sus apbalvojumus, ko bija iespējams 

saņemt kājnieku virsniekam.
1918. gada rudenī Kalpaks atgrie-

zās Vācijas okupētā Rīgā. 1918. gada 
31. decembrī K. Ulmaņa pagaidu val-
dība viņu iecēla par Landesvēra lat-
viešu vienību komandieri. 1919. gada 

Sestdien, 14. martā, DV Melbur-
nas nodaļas O. Kalpaka piemiņas svēt-
brīdis notika Foknera (Fawkner) kapos 
pie Baltijas pieminekļa ar DV, Skautu 
un Gaidu un Latviešu Vidusskolas au-
dzēkņu godasardzi, ko ievadīja mācī-
tājs Dainis Markovskis ar dziesmu:

Pateicībā uzliekam ziedus jūsu ve-
lēnām,/ Kā jūs ziedam devuši dzīvību 
par  dzimteni./  Gadu  gadi  garām  ies, 
prieks  un  bēdas  mitēsies;/  Mīlestība 
nemitās, tā jūs godam daudzinās.

Piemiņas runā Mācītājs Dainis 
Markovskis stāstīja par plkv. O. Kal-
paka (6.01.1882.g. – 6.03.1919.g.) dzīvi 
un nopelniem. Par karavīru, kurš vairs 
nebija tautas vidē, Kalpaks bija izpelnī-
jies ar savu uzņēmību un patriotismu, 
kad tauta viņu sāka dēvēt par varoni, ko 
mēs vēl darām šodien. Mācītājs mums 
atgādināja, ka nedrīkst aizmirst mūsu 
leģionārus, kuri daudzi deva savu dzī-
vību kā tikai jaunieši, sargādami savu 
zemi; mūsu uzdevums būtu stāstīt sa-
viem bērniem, mazbērniem jau no ma-
zām dienām par mūsu varoņiem.

Beidzām ar dziesmu: Tu, kas valdi 
mūžībā, šodien Tevi dziesmā sveicam,/ 
Jo mums visiem atmiņā/ Darbi, ko ar 
Tevi veicām,/ Savu zemi sargājot Dai-
ļu, krāšņu padarot.

Pēc svētbrīža braucām uz DV 
namu, kur bija karoga ienešana, Dievs, 
svētī  Latviju!, lūgšana un Melburnas 
priekšnieka Jāņa Kārkliņa uzruna, kas 

mums stāstīja par O. Kalpaka dzīvi, iz-
glītību, kara skolām.

Pēc Jāņa Kārkliņa runas saņēmām 
apsveikumu no DV Centrālās Valdes 
priekšsēža Andreja Mežmaļa ar raks-
tu par varoni plkv. O. Kalpaku un le-
ģionāriem. Paldies Andrejam Mežma-
lim!

Svinīgo solījumu deva trīs jaunie 
Daugavas Vanagi: Ivars Mirovics, Ju-
ris Nemīro un Davids Chachs. Atzinī-
bas rakstu saņēma Māra Kaziņa. Ap-
sveicām jaunos biedrus un atzinības 
rakstu saņēmēju.

Sekoja Anitas Hermanes stās-
tījums par viņas 7 gadu skolotājas 
darbību Anglijā un Latvijā. Pirmos 2 
gadus Anita Hermane strādāja Anglijā 

kā angļu un divas valodas skolotāja, 
tad pēc tam 5 gadus Latvijā; visilgāk 
Ādažu brīva, kur viņa bija 5. klases 
audzinātāja. Braucot no Anglijas uz 
Latviju, viņai bija samaksāts ceļš un 
dzīvoklis. Ādažos viņa strādāja kā va-
lodas un mākslas skolotāja, bija intere-
santi klausīties un salīdzināt starpību. 
Latvijā vēl joprojām par bērnu nedar-
biem jāzvana vecākiem, un ir daudzas 
citas atšķirības no Austrālijas skolām.

Noslēgumā visi pakavējamies pie 
garšīgiem, karstiem pīrāgiem, smalk-
maizītēm un dzērieniem.

Paldies par jauki pavadīto pēcpus-
dienu.

Silvija Kreitāls
Laikrakstam „Latvietis“

Pulkveža O. Kalpaka atcere Melburnā
Foknera kapos un DV namā

Piemiņas svētbrīdis Foknera kapos.
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mūsu savstarpējo biznesu ar Austrā-
liju. Pēdējo trīs gadu laikā Latvijas 
eksports ir dubultojies uz Austrāliju. 
Protams, salīdzinoši ar citām valstīm 
mums ir lielāka tirdzniecība, bet ar 
Austrāliju tā aug, un es domāju ka tā 
augs arī uz priekšu. Protams, Austrā-
lija nav kaimiņu valsts, bet tirdzniecī-
bas dinamika ir ievērojami pieaugusi.

IN: Vai ir kādas jaunas ziņas Lat-
vijas vēstniecības vai konsulāta atvēr-
šanas Kanberā jautājumā?

AT: Jaunu ziņu nav, bet plāni nav 
mainījušies; tāpat kā iepriekš, es teik-
tu, ka pamatoti varam cerēt – pirms 

2020. gada mēs to varēsim atvērt. Šo-
gad mēs atvērām vēstniecības Indijā 
un Emirātos; šogad atvērsim arī Ko-
rejā; tad plānā Brazīlija mūs gaida... 
Plāni mums ir, un kā plānots, tā arī 
realizējam.

IN: Droši vien visās pilsētās, ku-
ras apmeklēsit, tiksieties ar latviešiem. 
Ko Jūs gribētu paziņot, novēlēt un par 
ko informēt latviešus Austrālijā?

AT: Es gribētu aicināt visus lat-
viešus nopietni padomāt, kā Austrālijā 
latvieši grib sagaidīt Latvijas 100 ga-
dus. Pašiem jau mums tie 100 gadi ir 
jāsvin. Austrālija ir spēlējusi nozīmīgu 
lomu Latvijas vēsturē, un Austrālija 
būtu pelnījusi, lai Latvijas simtgade 
plaši izskan arī šeit. Un, protams, kas 

gan to varētu rīkot, ja ne paši latvieši. 
Ārlietu ministrija ir uzsākusi jau tādu 
apzināšanas darbu. Arī es labprāt sa-
ņemtu no Austrālijas latviešiem, ko 
viņi domā – kādā veidā varētu iezīmēt 
Latvijas simtgadi: vai kādu notikumu, 
vai kultūras projektu, vai piemiņas 
zīmi, vai ko citu. Mēs arī vēstniecībā 
likām galvas kopā, aizsūtījām idejas 
un priekšlikumus pāris lapu garumā 
uz Rīgu – kas varētu notikt simtgades 
sakarā, jo Lielbritānija īpašu lomu ir 
spēlējusi Latvijas vēsturē. Tas, kā mēs 
svinēsim mūsu valsts 100 gadus, tas 
no mums pašiem ir atkarīgs. Jo vairāk 
izdomas bagāti mēs būsim, jo plašāki 
būs šie svētki – svētki mums un Latvi-
jai par prieku!  ■

Andris Teikmanis – Austrālijā
Turpinājums no 7. lpp.

Jāņa Kārkliņa runa
Pulkveža O. Kalpaka atcere Melburnā

 
Turpinājums 14. lpp.
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laiks pusdienām. Jāsaka gan, ka sest-
dien dabūjām divas pusdienas, jo bijām 
knapi paēduši, kad DV namā sāka pul-
cēties plašāka sabiedrība uz Saviesīgo 
Pēcpusdienu, un tur pasniedza veselu 
mielastu – trīs riktes! Mīļā Mildiņ, 
man jau ar priekšēdienu būtu pieticis, 
turklāt vēl tik garšīga pastēte! Tad vēl 
nāca viltotais zaķis ar piedevām un sal-
dā ēdienā biezpiena torte ar kafiju. Nu, 
es Tev teikšu, karaliska paēšana!

Pa starpām bija dažādi priekšne-
sumi, galvenokārt, lustīgi skeči. Tur 
kāda vecmeita stāstīja par savām ne-
veiksmēm ar interneta iepazīšanās bi-
roju; divi pensionāri attēloja savu dzīvi 
Latviešu ciemā, kur lielu lomu spēlēja 
šūpuļkrēsls un tautiešu bagātīgos dau-
dzumos dāvātās plūmes. Divas drau-
dzenes satikās Latviešu nama kafejnī-
cā, kur varēja smalki aprunāt savu vīru 
trūkumus, pirms vienai bija jāsteidzas 
uz skaistumkopšanas salonu. Ske-
čos piedalījās Ivars Mirovics, Gunārs 
Klauss, Ilga Vēvere un Gunta Rudzīte.

Latviešiem bez dziesmām nav dzī-
ves; tādēļ Viktors Brenners un Roberts 
Brenners, ģitāras pavadījumā, vadīja 
vairākas kopdziesmas.

Bija atbraukušas dažas Adelaides 
Vanadžu Ansambļa dalībnieces ar 
akordeonistu Imantu Kronīti, un arī 
viņas nodziedāja pāris dziesmas ar 
publikas palīdzību. Kad lielākā publi-
kas daļa jau sen bija prom, dziedāša-
na vēl negribēja rimties, taču beidzot 

apžēlojāmies par 
mājiniekiem un at-
griezāmies motelī, 
kur daži vēl ciemo-
jās vienā istabā, lai 
pārrunātu dienas 
notikumus. Ar pu-
deli vīna sarunas 
ritēja itin viegli.

Svētdienas rītā 
stāvēju nopietnas 
izvēles priekšā: 
klausīties, kas no-
tiek Vanagu dele-
gātu sapulcē, vai 
braukt apskatīt 
Melburnas Lat-
viešu ciemu. Abas 
izvēles vienādi 
vilinošas, taču beigās nolēmu paklau-
sīties, ko tie Vanagi nospriedīs. Es Tev 
pateikšu, Mildiņ, kas man pie tiem Va-
nagiem patīk: sanāksmē viņi reizēm 
viens pret otru var izteikties ļoti asos, 
varētu pat likties, apvainojošos vārdos, 
bet, tikko sapulce ir beigusies, viņi at-
kal ir vislabākie draugi, kopā aiziet uz 
bāru, un neviens nav ņēmis ļaunā otra 
izteicienus. Būt tik objektīvam ir liela 
māksla, un es nezinu, vai es tā varētu. 
Laikam jau tāpēc tā ir iekārtots, ka Va-
nagiem krīt tā spriešanas un lemšanas 
loma, bet Vanadzēm, rūpes par saim-
niecību, kur bieži nopietnākais lēmums 
attiecas uz ēdienkarti un praktisko ik-
dienu! Vanadzes ar savu darbu to nau-
diņu sarauš, Vanagi spriež, kā to tērēt!

Tas jau arī bija galvenais, par ko 
tika spriests: kā to naudu dabūt un 

kur viņu tērēt. Atbalsts un palīdzības 
lūgumi nāk no Austrālijas un no Lat-
vijas, un kādreiz grūti vienoties, kuri 
projekti būtu tie svarīgākie. Ienākumi 
raujas, prasības vienmēr tikai pieaug 
un no administratīviem izdevumiem 
nevar izbēgt, lai cik taupīgi un prātīgi 
rīkojas. Gan jau Tu lasīsi laikrakstos 
sīkākas ziņas.

Jāsaka lielu paldies Pēterim Delve-
rim par sapulces veiksmīgu vadīšanu 
un Ilzei Ābelei un Jānim Kārkliņam 
par protokola rakstīšanu. Tas ir nepa-
teicīgs un neapskaužams darbs. Pro-
tams, vislielākais paldies pienākas DV 
Melburnas nodaļai par sapulces rīko-
šanu.
Nu gan Tev būs apnicis lasīt. Labāk 
beigšu. Visu labu, 

Gunta

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Turpinājums no 2. lpp.

Priekšnesums. No kreisās: Ivars Mirovics, Gunārs Klauss, 
Māra Kaziņa.

Arnis Siksna savukārt pastāstīja, ka 
brisbanieši šogad sūta grāmatas uz trīs 
vietām, kopā 19 kastes.

Grāmatas atkārtoti tiks sūtītas uz 
Ādažu Brīvo Valdorfa skolu: angļu va-
lodas mācīšanai – latviešu rakstnieku 
darbus, ieskaitot Skalbes, Raiņa kopo-
tos rakstus un Mārtiņa Zīverta lugas.

Daļa nonāks Latvijas Nacionālajā 
Bibliotēkā ar piezīmi – Trimdas lat-
viešu rakstnieku grāmatas Reģionālo 
bibliotēku vajadzībām un izvēlei.

Krietns krājums ir atvēlēts arī 
Valteram Dakšam: Archīvs sējumi un 
trimdas latviešu rakstnieku grāmatas.

11. klases saldenieks Valters Dak-
ša ir pazīstams kā liels grāmatu kolek-
cionārs, taču viņam raizes sagādā tas, 
kas notiks ar viņa gandrīz piectūkstoš 
grāmatu lielo kolekciju. Valteram pa-
šam  nav  iespējams  nodrošināt  grā-

matām piemērotus apstākļus, tāpēc uz 
laiku viņš būtu gatavs tās kādam nodot 
glabāšanā.

17 gadus vecais Valters pašlaik miti-
nās kopmītnē Saldū. Kopš vecāku nāves 
šī ir viņa dzīvesvieta, kur galvenā loma 
atvēlēta grāmatām. „Es skolā nemācē-
ju  lasīt,  tāpēc bibliotekāre Biruta man 
pasniedza privātstundas. Viņa iemācīja 
ne  tikai  lasīt, bet arī mīlestību uz grā-
matām. Grāmatas man ir Latvija, un es 
esmu Latvijas patriots,“ saka Valters.

Valters  ar  grāmatu  kolekcionē-
šanu aizrāvies pirms dažiem gadiem. 
Daudzus  eksemplārus  viņam  dāvinā-
juši ārzemju  latvieši, bet  lielāko daļu 
viņš atradis pats.

Melburnā darbu jau vairākus gadus 
vada Ilze Nāgela un Henrijs Pacers. 
Ilze apzinot saņēmējus – noskaidrojot 
vajadzīgās grāmatas, adreses, telefona 
numurus, e-pasta adreses. Savukārt 
Henrijs, kārtojot praktiskos darbus.

Šogad no Melburnas tika sūtītas 

grāmatas Piebalgas muzeju apvienībai 
Orisāre; Pastendes bibliotēkai; Jura 
Širova kungam Talsos, kurš interesējas 
par Paulīnes Bārdas un viņas dēla (kas 
dzīvojis Austrālijā) Zigurda Bārdas 
jebkādiem darbiem un pierakstiem, vai 
kas ar to saistīts, Laucienes pansionā-
tam; Mūrmuižas bibliotēkai; Biedrībai 
Aleksandra Pelēča  lasītava; Biedrībai 
Latgaļu sāta & Cēsu Mākslas muzejam.

Kad jautāju vai ir tādas grāmatas, 
kas ir visvairāk pieprasītas, tad Ilze 
Nāgela pārliecināti teica: „Visi grā-
matu saņēmēji Latvijā arvien jautā pēc 
Archīva sējumiem.“

No sirds pateicamies visiem grā-
matu ziedotājiem, labvēļiem un darba 
rūķiem.

Par iespēju ziedot, lūdzu, lasīt vai-
rāk www.laaj.org.au

Patiesā cieņā,
Kristīne Saulīte
LAAJ priekšsēde

Laikrakstam „Latvietis“

LAAJ atbalstītais projekts
Turpinājums no 8. lpp.

ATBALSTIET LAIKRAKSTA DARBU,
Izmantojiet tīmekļa vietni:
http://laikraksts.com/Atbalstit.php
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tru Padomes 1949. gada 29. janvāra lē-
mums par 87 000 cilvēku izsūtīšanu no 
Baltijas. Šoreiz izsūtāmo personu loks 
bija plašāks – izsūtāmo kategorijās tika 
iekļauti zemnieki, nacionālo partizānu 
atbalstītāju, neatkarīgo Baltijas valstu 
atbalstītāju – „nacionālistu“ ģimenes lo-
cekļi, legalizētie nacionālie partizāni un 
viņu ģimenes. Pateicoties vietējo čekas 
darbinieku centībai, izsūtāmo skaits tika 
palielināts. Izsūtīja 94 755 cilvēkus. No 
Latvijas tika izsūtīti – 42 125, no Lietu-
vas – 31 917, no Igaunijas – 20 713 cilvēki. 
Vīrieši no izsūtītajiem bija mazākums. 
Izsūtījumā nonāca 42 000 sievietes un 
vairāk nekā 27 000 bērni. Lai sasniegtu 
mērķi, okupācijas režīms nebēdāja par 
to, ka deportāciju laikā daļa tautas tika 
iznīcinātas. Vairāk nekā 95% no izsūtī-
tajiem bija Baltijas pamatnācijas latvieši, 
lietuvieši un igauņi. Izsūtītajiem tīši tika 
radīti tādi dzīves apstākļi, lai tos pilnīgi 
vai daļēji iznīcinātu. Tā no Latvijas ceļā 
uz nometinājumu mira 229 cilvēki, bet 

nometinājumā mira 
5231 cilvēks – vai-
rāk nekā 12% no 
deportētajiem. Slik-
tie apstākļi nome-
tinājumā, pārtikas 
trūkums, smags fi-
ziskais darbs, biežie 
gadījumi, kad daļa 
no ģimenes palika 
Latvijā vai atradās 
ieslodzījumā, bet 
otra ģimenes daļa 
izsūtījumā, nevei-
cināja bērnu dzim-
šanu.

Kāpēc par 1949. gadā veiktajiem 
noziegumiem jārunā vēl šodien? Jāru-
nā, jo noziegumus pret cilvēci aizmirst 
nevar. Aizmirstot, noziegumiem ir ie-
spēja atkārtoties. Jārunā, jo tauta bez 
atmiņas par savu vēsturi ir manipulē-
jama. Savukārt 1949. gada marta de-
portācijas neatzīšana par noziegumu 
vērtējama kā prettiesiska.

Kā jau minēju, viens no deportāci-
ju iemesliem Baltijā bija Kremļa vēlē-

šanās satriekt nacionālo partizānu kus-
tība, kura okupācijai varonīgi pretojās 
līdz pat 1950. gadu sākumam. Šodien, 
pieminot nacionālos partizānus un 
viņu deportētos atbalstītājus Latvijas 
Okupācijas muzejā plkst. 15.00 tiks 
demonstrēta režisora Normunda Puča 
filma Segvārds  Vientulis par partizā-
niem Austrumlatvijā 1945.-1946. gadā.

Ritvars Jansons, 
Latvijas Okupācijas muzeja 

direktora vietnieks

šos uzrunā vēsturnieks, Saeimas deputāts Ritvars Jansons 
(NA) – to nedrīkst aizmirst, tas nedrīkst atkārtoties.

Bet pa to laiku Okupācijas muzeja ēkas otrā pusē – uz 
Daugavas pusi notiek pavisam saimnieciskas lietas. Pie-
braucis pacēlājs, daži vīri dara rutīnas darbu, maina lie-
lo informācijas plakātu. Mani ieintriģē milzīgā ruļļa koši 
dzeltenā krāsa, mostas tādas aizdomas, ka tas ir saistīts ar 
nākošnedēļ gaidāmajiem svētkiem. Pēc brīža ruļļa gals ir 
atritināts, un viss kā uz delnas – pūpoli un Priecīgas Liel-
dienas ar parakstu Rīgas dome. Tas viss ir pašsaprotami. 
Bet ir 25. marts, sēru diena, piemiņas pasākuma dalībnie-
ki vien dažu metru attālumā un tieši uz plakāta fona plīvo 
karogs ar sēru lenti. Uzskatu, ka tas tika darīts nelaikā, un 
Rīgas domes labā roka nezin, ko dara kreisā, daži iet piemi-
ņas gājienā, daži velk svētku plakātus sēru dienā.

Gājiena dalībnieki sastājušies, tiem pievienojas Saei-
mas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece ar ziedu pušķi, kājām 
atnākot no Saeimas nama. Visi pa Kaļķu ielu dodas uz Brī-
vības pieminekli.

Laukumā pie pieminekļa Nacionālo bruņoto spēku pūtēju 
orķestris, Bastejkalna pusē sastājušies Saeimas deputāti, mi-
nistri, ārvalstu diplomāti, pie pieminekļa labajā pusē nostājas 
jaunieši ar Latvijas politiski represēto apvienības dubultka-
rogu, bet vēl viss ir gaidīšanas režīmā. Ierodas prezidents 
Andris Bērziņš. Notiek goda sardzes maiņa, atskan Valsts 
himna, aizsoļo stalti karavīri. Klātesošos uzrunā Latvijas 
politiski represēto apvienības (LPRA) priekšsēdētājs Gunārs 
Resnais, pēc tam dodot vārdu Valsts prezidentam Andrim 
Bērziņam. To nedrīkst aizmirst, tas nedrīkst atkārtoties.

Seko ziedu nolikšana Brīvības pieminekļa pakājē. Cilvē-
ki nāk, ziedi gulst. Daudziem ir ļoti grūti uzkāpt pa tiem pā-
ris pakāpieniem un vēl grūtāk ir saliekties, lai noliktu ziedus, 
sirds sažņaudzas to redzot. Daži ministri un Valsts augstākās 
amatpersonas vēl pakavējas laukumā, iesaistoties sarunās. 
Tā, klusi un ar cieņu, ir pieminēti tie izsūtītie, kas nepārnāca 
no Gulaga un kuru atdusas vieta nav dzimtajā zemē.

Izteikšu savas pārdomas par redzēto – vairākus gadus 
ar foto kameru esmu 25. marta un 14. jūnija sēru dienu pa-
sākumu dalībniece, tiesa, ne vienmēr ar ziediem. 2013. gada 
14. jūnija piemiņas pasākumā Gunārs Resnais (LPRA) savā 
uzrunā aicināja izmainīt pasākuma kārtību un attieksmi pret 
vēl izdzīvojušajiem Sibīrijas lēģeros – viņu paliek arvien 

mazāk un viņiem ir arvien grūtāk nostaigāt to ceļa gabaliņu 
pa Vecrīgas bruģi, un pats galvenais, ja reiz mēs pieminam 
tos, kas palika Sibīrijā un godinām tos, kas izgājuši Gulaga 
šausmas, ir saglabājuši stipru garu un Dzimtenes mīlestī-
bu – Kādēļ tieši viņi neiet pirmie likt ziedus pie Brīvības 
pieminekļa? Jā, kādēļ? Kādēļ šiem sirmgalvjiem ir jāiet gā-
jiena astē un laukumā vēl jāstāv un jāgaida uz amatpersonu 
ierašanos. Te nevar atrunāties ar protokolu un etiķeti, depor-
tācijas nav savienojamas ar protokolu. Varbūt tauta paskatī-
tos citām acīm uz Valsts varu, ja šajos divos datumos diplo-
māti un amatpersonas ar cieņu nostātos gājiena noslēgumā.

Ja kāds, rīkoties spējīgs, lasa šīs rindas, lūdzu, izmai-
niet jau 14. jūnija piemiņas pasākuma gājiena kārtību.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Upuru piemiņas diena
Turpinājums no 1. lpp.

Pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Rīgas domes darbi pie Okupācijas muzeja 25. martā.
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Ritvara Jansona uzruna

Turpinājums no 1. lpp.

Ritvara Jansona uzruna pie Okupācijas muzeja.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
26. marts
Eiženija, Ženija

1895. latviešu pulkvežleitnants Kārlis 
Lobe.

 
Turpinājums 15. lpp.

5. janvārī plkv. Kalpaks izdeva savu 
pirmo pavēli, kurā paziņoja, ka aizsar-
dzības ministrs viņu iecēlis par batal-
jona komandieri. Īsā laikā kā bataljona 
komandieris pulkvedis Kapalks izvei-
doja patriotisku, disciplinētu un ka-
ram gatavu vienību, kas nebija viegls 
uzdevums, jo tajā laikā vairākums ie-
dzīvotāji simpatizēja lieliniekiem. Kad 
1919. gada marta sākumā Kalpaka ba-
taljonam bija uzdots sargāt iedzīvotā-
jus gar Skrundas-Saldus ceļu, batal-
jons nonāca sadursmē ar vācu dzelzs 
divīzijas spēkiem. Krēslā viens otru 
nepazina. 6. marta apšaudē pie Airī-
tēm krita pulkvedis Oskars Kalpaks. 
Kalpakam tad bija tikai 37 gadi, savā 
īsā mūžā viņš kļuva kā viens no mūsu 
tautas varoņiem. Viņš bija ne tikvien 
izcils kara vadonis, bet arī liels Latvi-
jas patriots. To, ka viņu uzskatīja par 
varoni, pierāda tas, ka tūlīt pēc viņa 
nāves tika izsludinātas divu nedē-
ļu sēras. Visa tauta 1919. gadā izjuta 
pulkveža Kalpaka aiziešanu mūžībā. 

Gluži kā mēs to atceramies vēl šodien. 
Šodien mēs arī atceramies Latviešu le-
ģionu; Latviešu leģiona atceres diena 
ir 16. marts. Mums kā organizācijai tā 
ir svarīga. Mēs ar to atceramies mūsu 
varoņus leģionārus, kas toreiz visi bija 
jauni un spēka pilni puiši, daudziem 
nebija lemts atgriezties pie savām ģi-
menēm, tāpat daudzi mira koncen-
trācijas nometnēs. Daugavas Vanagu 
organizācija 1952. gadā izvēlējās šo 
dienu kā atceres dienu jo 1944. gada 
16. marts bija pirmā un vienīgā reize, 
kad abas latviešu divīzijas – 15. divī-
zija un 19. divīzija cīnījās kopā Aus-
trumu frontē pie Veļikajas upes pret 
sarkanarmiju.

Ārpus Latvijas mēs atceramies 
Leģiona dienu jau vairāk nekā 60 ga-
dus. Latvijā bija paredzēts Leģiona 
dienu pirmo reizi pieminēt 1989. gadā. 
Diemžēl milicijas ķēdes tam neatļāva 
notikt. 1990. gadā pirmo reizi notika 
gājiens uz Brāļu kapiem, kur nolika 
ziedus karavīru piemiņai. 1993. gadā 
pirmo reizi Leģiona dienā tika nolikti 
ziedi pie Brīvības pieminekļa. Diem-
žēl Latvijā 2000. gadā leģiona atceres 

diena tika svītrota no oficiālā Latvijas 
svētku un piemiņas dienu saraksta, un 
tā politisku iemeslu dēļ vēl nav atgu-
vusi oficiālo piemiņas dienas statusu, 
kaut par to cīnās Daugavas Vanagi un 
politiskā partija Nacionālā apvienība. 
Interesanti lasīt, ka šogad, kā parasts, 
notiks Leģiona dienas dievkalpojums 
Rīgā un gājiens uz Brīvības pieminek-
li. Starpība būdama, ka dievkalpojums 
nenotika kā parasts Doma baznīcā, bet 
gan Svētā Jāņa baznīcā? Dabīgi, tāpat 
kā iepriekšējos gados, Rīgā notiks pa-
sākumi pret Leģiona dienas piemiņu. 
Latvijas Antinacistiskā komiteja rīkos 
sapulci Brīvības pieminekļa laukumā, 
par sapulces iemeslu šī grupa uzdevusi 
“ka sapulce domāta Waffen SS upuru 
piemiņai un par Waffen SS noziegu-
mu attaisnošanas īstenību“. Šogad, 
tāpat kā parasts. Leģiona dienu piemi-
nēs Lestenes brāļu kapos un vēl citur 
Latvijā. Nobeidzot vēlos uzsvērt, ka 
mēs nekad nedrīkstam aizmirst mūsu 
leģionārus. Gods mūsu tautas varo-
ņiem – latviešu Leģionāriem!

Jānis Kārkliņš
DV Melburnas nodaļas priekšnieks

Jāņa Kārkliņa runa
Turpinājums no 11. lpp.

Astrīde Ivaska
7.08.1926. – 24.03.2015.

Astrīde Ivaska dzimusi 1926. gadā 
Rīgā, Latvijas armijas ģenerāļa Mārti-
ņa Hartmaņa ģimenē; sākoties pirma-
jai Latvijas okupācijai, tēvs arestēts un 
nošauts Maskavā.

1944. gadā viņa emigrēja uz Vā-
ciju, kur beidza Hānavas nometnes 
latviešu ģimnāziju. Studējusi Mārbur-
gas Universitātē romāņu, ģermāņu un 
slāvu valodas (1946–1949); Mārbur-
gas Universitāti pabeigusi ar cand. 

phil. grādu. 1949. gadā apprecējās ar 
igauņu dzejnieku un literatūrzināt-
nieku Ivaru Ivasku. 1949. gadā pār-
cēlās uz ASV un līdz 1967. gadam 
dzīvoja Minesotas pavalstī (ASV), 
pēc tam Normanā, Oklahomā (ASV). 
No 1950. līdz 1952. gadam bija Mine-
sotas Universitātes Mākslas nodaļas 
bibliotekāre. Mācījusi krievu un vācu 
valodu Sv. Olafa koledžā Minesotā un 
Oklahomas Universitātē. No 1991. līdz 
2001. gadam dzīvoja Fauntinstaunā, 
Īrijā, bet pēc tam atgriezās uz dzīvi 
Latvijā, Rīgā.

Darbojusies žurnāla Jaunā  Gai-
ta redakcijā un žurnāla Ceļa  Zīmes 
redakcijas kolēģijā. Kopš 1959. gada 
sāk publicēt savu dzeju. A. Ivaskas 
dzejai mūziku komponējuši P. Plaki-
dis un A. Šturms. Astrīde Ivaska saņē-
musi 1969. gadā Z. Lazdas balvu par 
dzejoļu krājumu  Ziemas  tiesa  (1968), 
PBLA KF 1974. gada Goda balvu par 
dzejoļu krājumu Solis  silos (1973), 
1981. gadā J. Jaunsudrabiņa prozas 
balvu par ceļojumu aprakstu krājumu 
Līču loki, 1984. gadā saņēma K. Gope-

ra fonda balvu par īsprozas krājumu 
bērniem Pārsteigumi un atklājumi.

A. Ivaska kopā ar vīru Ivaru Ivas-
ku bija arī vieni no pirmajiem un aktī-
vākajiem, kas ārpus Latvijas latviešu 
sabiedrībā rūpējās par to, lai pavisam 
nesatrūktu saites ar latviešu rakstnie-
kiem pēckara Latvijā. Tāpēc viņas rak-
stīto un publicēto recenziju un rakstu 
klāstā ir daudzi raksti, kas veltīti tieši 
Latvijas dzejnieku daiļradei. Recenzi-
jas un apceres par latviešu un cittautu 
literatūru viņa publicējusi žurnālos 
Jaunā Gaita, Tilts, Books Abroad (vē-
lāk World  Literature  Today), Journal 
of  Baltic  Studies un arī citos preses 
izdevumos. Latviešu trimdas dzejas 
pārskats publicēts rakstu krājumā Ar-
chīvs (1966, 6), 1967. gadā pārskats par 
latviešu literatūru publicēts izdevumā 
Encyclopedia  of  World  Literature  in 
the XXth Century.

Astrīde Ivaska bija Latvijas PEN 
kluba biedre, Latvijas Rakstnieku sa-
vienības biedre (1993), Īrijas Rakstnie-
ku savienības biedre. 2001. gadā saņē-
ma IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. ■

Astrīde Ivaska 7.08.1926.-24.03.2015.

Ceturtdien, 2. apr., Astrīdes Ivaskas izvadīšana no RLB Baltās zāles. Atvadīšanās no dzejnieces no plkst.12.00.–14.00. Svētbrī-
dis un izvadīšana plkst.14.00. To vadīs prāvests Klāvs Bērziņš. Iespēja ziedot Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendijai:
Nodibinājums “Vītolu fonds”; Danske Bank A/S filiāle Latvijā; SWIFT: MARALV22; Konta nr. LV55MARA0000107895700
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien, 1. apr., ALB namā un ap-
kārtnē Laima uzaicina visus uz spor-
tisku, veselīgu un izklaidējošu vese-
lības dienu. Velciet ērtas drēbes un 
apavus. Atnāciet uz visu dienu, vai 
uz pāris stundām. Maksa visiem $5. 
Dienas kārtība: plkst.10.00. – Tai Či; 
plkst. 10.45. – Latviskas deju kustības 
mūzikas ritmā; plkst. 11.20. – Ulla Gi-
gasvili demonstrēs veselīgas receptes 
vienai personai. Sekos Ullas gatavo-
tas veselīgas pusdienas. Plkst. 13.30. 
Irēna Šmita stāstīs par līdzsvaru un 
mācīs vingrinājumus, kā to uzturēt; 
plkst. 14.15. – Kroketa spēle. Pēcpus-
dienas laikā būs dažādi masāžu de-
monstrējumi un pakalpojumi. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 30. martam.
Otrdien, 7. apr., plkst. 11.30 Tālavas 
Mazajā zālē notiks ALB Rosmes sa-
iets. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$5. Visi laipni aicināti.
Sestdien, 11. apr., plkst. 11.30 Adelai-
des Latviešu nama Tālava mazajā zālē 
3x3 sapulce. Par ½x½ programmu ar 
audiovizuālo palīdzību stāstīs pēdējo 
divu ½x½ vadītāja Inga Jakse. Par pie-
augušo programmu stāstīs 3x3 Aus-
trālijā padomes priekšsēdis Dr. Uldis 
Ozoliņš. Meklējam gan dalībniekus, 
kam patiktu piedalīties bērnu vai pie-
augušo programmā, gan ievirzes un 
nodarbību vadītājus. 3x3 Austrālijā 
materiāli atbalsta Latvijas Kultūras 
Ministrija. Visi laipni ielūgti!
Sestdien, 11. apr., plkst. 12.00 AN-
ZAC dienas sarīkojums un pusdienas 
DV namā. Tā kā šogad ir tieši oriģinā-
lo notikumu simtgade, vanadzes rīko 
speciālas pusdienas, tieši plkst. 12.00, 
godinot gan mūsu Mātes Latvijas, gan 

mūsu Audžumātes Austrālijas karavī-
rus.
Svētdien, 12. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazā zālē.
Svētdien, 12. apr., plkst. 14.00 
58 Avenue Road, Paradise notiks 
AMBER AGED CARE Gadskārtējā 
olimpiāde. Dalībnieki sēž ap galdu un 
pavada pēcpusdienu kopā dzerot kādu 
alus glāzi un uzkožot svaigi ceptas 
desas. Visu var iegādāties uz vietas. 
Laba iespēja tikties ar pazīstamiem no 
lietuviešu un igauņu sabiedrības. Tu-
vākai informācijai zvaniet M. Puķītei, 
AAC priekšniecei 0419 894 007.
Otrdien, 14. apr., plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama – Wallaroo 
brauciens; atgriezīsimies ceturtdien, 
16. aprīlī. Tuvākai informācijai zva-
niet uz LAIMAS biroju.
Sestdien, 18. apr., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi; Anita Hale 
demonstrēs kartupeļu salātu recepti. 
Ieeja pret ziedojumiem, sākot no $4. 
Pieteikties LAIMAS birojā līdz 11. ap-
rīlim.
Svētdien, 19. apr., plkst. 9.30 novuss 
Tālavas mazā zālē.
Svētdien, 19. apr., plkst. 14.00 LB 
namā Adelaides Latviešu biedrība ai-
cina tautiešus apmeklēt literāro pēc-
pusdienu. Fotogrāfs, zemūdens doku-
mentālo filmu režisors un inscenētājs 
Igo Ozols dalīsies savos vizuālos ie-
spaidos par ceļojumu Latvijā Mans 
Latvijas albums. Ieeja $5. Vīns un uz-
kodas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Piektdien, 3. apr., plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena. Dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien, 5. apr., plkst. 11.00 Kristus 

Augšāmcelšanās svētki. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu.
Svētdien, 19. apr., plkst. 11.00 Liel-
dienu laika 3. svētdiena. Dievkalpo-
jums.

Brisbanē
Svētdien, 5. apr., plkst. 9.00 Lieldie-
nu Svētdienas rīts. Lūdzu ņemt līdzi 
groziņus. Visi mīļi gaidīti pie A. un M. 
Siksnām, 4 Marmindie Street, Chapel 
Hill.
Otrdien, 14. apr., plkst. 10.00 Brīvļau-
žu sanāksme Latviešu namā. Dažādas 
nodarbības. Rīta tēja un pusdienas $15.
Sestdien, 18. apr., plkst. 13.00 – 17.00 
pīrāgu cepšanas apmācības Latvie-
šu namā. Dalībnieki iemācīsies cept 
pirmklasīgus pīrāgus. $40 dalības 
maksa sedz visus produktus, recepti, 
apmācību, vieglas uzkodas un iespē-
ju izceptos pīrāgus ņemt mājās! Atli-
kums Latviešu namam.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Piektdien, 3. apr., plkst. 13.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du.
Svētdien, 12. apr., plkst. 14.00 drau-
dzes pilnsapulce.
Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 3. apr., plkst. 18.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons no Sidnejas.

Melburnā
Ceturtdien, 2. apr., Brisbanes pa-
saules mūzikas (world music) grupas 
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1906. ALT aktieris Jānis Birkmanis.
1995. stājās spēkā Šengenas līgums.
2000. prezidenta vēlēšanās Krievijā 
uzvarēja Vladimirs Putins.

27. marts
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Starptautiska teātra diena
1854. Krimas karš: Apvienotā Karalis-
te pieteica karu Krievijai.
1929. datorzinātnieks Andris Padegs.
1930. dzejnieks, literatūras kritiķis 
Inārs Brēdrihs.
1946. tēlnieks, Rietumaustrālijas Tēl-
nieku apvienības (WASA) līdzdibinā-
tājs Māris Raudziņš.

28. marts
Gunta, Ginta, Gunda
1199. Brēmenē iesvētītais bīskaps 
Alberts no vācu karaļa Fīlipa savam 
Gotlandē un Vācijā savervētajam ka-
raspēkam agresijai Baltijā saņem svēt-

ceļojuma statusu.
1795. pēc trešās Polijas dalīšanas Kur-
zemes hercogiste tika iekļauta Krievi-
jas impērijas sastāvā.
1934. sabiedrisks darbinieks, garīdz-
nieks, mediķis, LZA īstenais loceklis 
prāv. Jānis Priedkalns.
1988. sabiedriska darbiniece Jana An-
dersone.
1990. dibināta Latvijas Kultūras aka-
dēmija.

29. marts
Aldona, Agija
1947. garīdznieks Klāvs Bērziņš.

30. marts
Nanija, Ilgmārs
1942. valodniece, dramaturģe Baiba 
Metuzāle-Kangere.
1948. garīdznieks, LELBĀL arhibīs-
kaps Elmārs Ernsts Rozītis.

31. marts
Gvido, Atvars
1905. komponists Arvīds Žilinskis.

1. aprīlis
Dagnis, Dagne
Joku diena
1890. rakstnieks, revolucionārs Au-
gusts Arājs-Bērce.
1910. gleznotājs, Zilā ota biedrs Kārlis 
Mednis.
1925. no Ludzas apriņķa atdalīts Jaun-
latgales (Abrenes) apriņķis.
1925. dibināts Jaunlatgales (Abrenes) 
19. aizsargu pulks.
1930. rakstnieks, inž. Juris Krādziņš.
1930. aktrise Dina Kuple.
1935. likvidēta Latgales lauksaimnie-
cības biedrību savienība, kura dibi-
nāta 1922. gadā. Vienlaicīgi apstājas 
savienības žurnāls Latgolas Zemkūpis 
(1925.-1935.) iznākšana.
1938. tautsaimnieks, deputāts, PBLA 
priekšsēdētājs Uldis Grava.
1947. sabiedrisks darbinieks Mārtiņš 
Sausiņš.
1955. žurnālists, Latvijas Nacionālā 
teātra direktors Ojārs Rubenis.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 27. martā.
€1 = 1,39400 AUD
€1 = 0,72980 GBP

€1 = 1,43420 NZD
€1 = 1,08560 USD

Mzaza (piedalās Ance Deksne) kon-
certs The Spotted Mallard, Brunswick 
(kopā ar La Mauvaise Réputation). 
http://www.mzaza.com
Sestdien, 4. apr., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 4. apr., Brisbanes pasaules 
mūzikas (world music) grupas Mza-
za (piedalās Ance Deksne) koncerts 
The Flying  Saucer Club, Elsternwick 
(kopā ar Zulya and the Children of the 
Underground). Ieeja no plkst.18 sēd-
vietām, plkst.20. General Admission. 
Mzaza uzstāsies plkst.20.40. http://
www.mzaza.com
Ceturtdien, 9. apr., plkst. 14.00 Bībe-
les studija Latviešu ciemā.
Ceturtdien, 9. apr., plkst. 19.00 
Sv. Paula katedrālē (Flinders Lane un 
Swanston St. stūris), Alda Sila vadī-
tais Marryatville Vidusskolas koris 
(Adelaide) dziedās festivāla Austrāli-
jas jaunatne dzied koncertā.
Piektdien, 10. apr., plkst. 13.45 
Wesley skolas kapelā, 577 St. Kilda 
Rd., Alda Sila vadītais Marryatville 
Vidusskolas koris (Adelaide) dziedās 
festivāla Austrālijas  jaunatne  dzied 
koncertā.
Sestdien, 11. apr., plkst. 9.00 Atvērto 
durvju diena un tirdziņi Latviešu cie-
mā.
Sestdien, 11. apr., plkst. 16.00 Mel-
burnas Latviešu namā Alda Sila va-
dītais Marryatville Vidusskolas ko-
ris (Adelaide) uzstāsies ar speciālu 
programmu latviešu publikai ar kora 
mūziku un arī instrumentālistiem. 
Koncerts ilgs vienu stundu; ieeja pret 
ziedojumiem, sākot ar $10.
Svētdien, 12. apr., plkst. 13.45 Wesley 
skolas Adamsona zālē, 577 St. Kilda 
Rd., Alda Sila vadītais Marryatville 
Vidusskolas koris (Adelaide) dziedās 
festivāla Austrālijas  jaunatne  dzied 
koncertā.
Otrdien, 14. apr., plkst. 10.00 – 12.00. 
Katru otrdienu no plkst.10 –12 priekš-
pusdienā 40 Warrigal Road, Surrey 
Hills, Svēta Krusta baznīcas zālē bēr-
nudārzs Daina pirmsskolas vecuma 
bērniem. Tuvāka informāciju, zvanot 
0421709339 vai amanda1971rug@
yahoo.com Amandai Hirst-Whyte, 
bērnudārza Daina vadītājai. Tagad ir 
brīvdienas; nākamā tikšanās 14. aprīlī
Otrdien, 14. apr., plkst. 11.00 Melbur-
nas Latviešu ciema zālē notiks senioru 
saiets. Saietā Edmunds Smalkais ru-
nās par Blaumaņa novelēm. Ieeja pret 
ziedojumiem; līdzi ņemami groziņi.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Piektdien, 3. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums.
Piektdien, 3. apr., plkst. 14.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Mateja 
baznīcā Futskrejā.
Svētdien, 5. apr., plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās rīta dievkalpojums.

Svētdien, 5. apr., plkst. 9.00 Kristus 
Augšāmcelšanās rīta dievkalpojums 
(angļu valodā).
Svētdien, 5. apr., plkst. 14.00 Kristus 
Augšāmcelšanās dievkalpojums Lat-
viešu ciemā.
Svētdien, 12. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 19. apr., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Ceturtdien, 2. apr., plkst. 18.00 diev-
kalpojums. Zaļā Ceturtdiena.
Piektdien, 3. apr., plkst. 15.30 diev-
kalpojums. Lielā Piektdiena.
Svētdien, 5. apr., plkst. 10.30 dievkal-
pojums. Lieldienas.
Svētdien, 19. apr., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Piektdien, 3. apr., plkst. 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 5. apr., plkst. 10.00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. apr., plkst. 10.00 Baltās 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu.
Svētdien, 19. apr., plkst. 11.00 Dārza 
svētku dievkalpojums ar Svēto Vaka-
rēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 2. apr., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boule-
vard, Mermaid Waters (iepretim 
Pacific Fair iepirkšanās centram). Ie-
ejot bibliotēkā, sekot norādījumam uz 
Meeting Room A.

Latvijā
Trešdien, 1. apr., plkst. 18.00 filmu 
izrāde NicePlace Mansards Kr. Baro-
na ielā 21A (pagalmā). NOSLĒGUMA 
SEANSS. Mansarda jubilejas sezonas 
fināls ir atvērts – trīs dažādas personī-
bas, katra kā piepildīts un tālejošs vir-
ziens Latvijas literatūrā. Mēs varam 
sekot jebkuram vektoram uz visām 
pusēm, un varbūt to arī nākamajā se-
zonā darīsim. Seansa garums 63 min. 
Aleksandrs  Čaks (1988, scenārija au-
tors Jānis Rokpelnis, režisors Andrejs 
Apsītis, operators Gvido Zvaigzne, 
komponists Uldis Stabulnieks, 17 
min). Knuts  Skujenieks (1992, scen. 
autors un režisors Tālivaldis Margēvi-
čs, operators Andris Seleckis, 26 min). 

Uldis no Avotu ielas (1992, dokumen-
tālā filma par Uldi Bērziņu, scenārija 
autore Amanda Aizpuriete, režisors 
un operators Juris Bindars, Telefil-
ma-Rīga, 20 min). Ieeja bez maksas, 
darbojas kafejnīca, bārs, grāmatu un 
papīrlietu veikals!
Ceturtdien, 2. apr., Astrīdes Ivas-
kas izvadīšana no RLB Baltās zā-
les. Atvadīšanās no dzejnieces no 
plkst.12.00.–14.00. Svētbrīdis un izva-
dīšana plkst.14.00. To vadīs prāvests 
Klāvs Bērziņš.
Piektdien, 3. apr., plkst. 19.00 Lie-
lajā piektdienā, koncerts Arvo  Perts 
un  Ēriks  Ešenvalds.  Pasijas Rīgas 
Domā. Sinfonietta Rīga, Latvijas Ra-
dio koris ar diriģentu Sigvardu Kļa-
vu. Arvo Perta Jāņa  pasija, Ērika 
Ešenvalda Lūkas pasija, kā arī Pētera 
Vaska skaņdarbs The Fruit of Silence 
(Klusuma auglis) vedīs klausītājus pa 
ticības, cerības un mīlestības ceļu pre-
tī Lieldienu rītam. Solisti – Ieva Parša, 
mecosprāns; Jānis Kurševs, tenors; 
Daumants Kalniņš, baritons; Rihards 
Millers, baritons. Liepājas Simfoniskā 
orķestra kvartets: Ilze Zariņa, vijole; 
Ēriks Kiršfelds, čells; Mārtiņš Zālīte, 
oboja; Artis Zēns, fagots. Radio kora 
solisti – Agati Burkinu, Līgu Paegli, 
Gundaru Dziļumu un Kārli Rūtentālu. 
Pie ērģelēm Ilze Reine.
Piektdien, 3. apr., plkst. 19.00 Lie-
lajā piektdienā, Latvijas Nacionālais 
simfoniskajam orķestrim (LNSO) būs 
pirmatskaņojums Lielajā Ģildē, Rīgā – 
Kārļa Lāča simfonijas Krusta  ceļš ar 
Svēto Rakstu tekstiem un Imanta Zie-
doņa dzeju. Lāča simfoniju Krusta 
ceļš Lielajā Piektdienā, diriģēs Māris 
Sirmais.
Piektdien, 10. apr., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Svētdien, 12. apr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Piektdien, 17. apr., plkst. 17.00 Jūr-
kalnes bibliotēkā komunistiskā geno-
cīda upuru un baltiešu bēgļu piemi-
ņai fotogrāfa D.Holmerta fotoizstāde 
Latviešu  bēgļu  gaitas    1944/1945.g. 
Gotllandē. Pētera Ininberga un Mā-
ras Strautmanes stāstījumi. Atbalsta 
Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais 
Fonds.
Līdz 30. apr. Gunas Oškalnas-Vē-
jiņas fotoizstāde Auto foto spēles Jel-
gavas pils Aulas foajē. Veltījums LLU 
Tehniskajai fakultātei 70 gadu jubile-
jā.  ■
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