
Deklarācija
Par godu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
valstiskuma simtgadei un partnerības nostiprināšanai

Amerikas Savienotās Valstis, 
Igaunijas Republika, Latvijas Repub-
lika un Lietuvas Republika,

Pieminot Igaunijas, Latvijas un Lie-
tuvas neatkarības simtgadi 2018. gadā,

Atzīmējot diplomātisko attiecību 
nodibināšanu starp Amerikas Savie-
notajām Valstīm un Igauniju, Latviju 
un Lietuvu 1922. gada 28. jūlijā,

Atgādinot par Amerikas Savienoto 
Valstu nemainīgo Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas neatkarības atzīšanu, to-
starp 1940. gada 23. jūlija Samnera 
Velsa deklarāciju,

Atsaucoties uz Amerikas Savienoto 
Valstu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
saistībām saskaņā ar Amerikas Savieno-
to Valstu, Igaunijas Republikas, Latvi-
jas Republikas un Lietuvas Republikas 
1998. gada 16. janvāra parakstīto Balti-
jas valstu un ASV Partnerības hartu,

Atzīstot Igaunijas, Latvijas un Lietu-
vas ievērojamo progresu politiskās sta-
bilitātes, ekonomiskās izaugsmes un sa-
darbības drošības jomā, kā arī Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas ieguldījumu Eiropas 
un starptautiskajā drošībā, kā arī demo-
krātisko vērtību veicināšanā NATO un 
Eiropas Savienības dalībvalstu statusā,

Vēloties izveidot plānu Amerikas 
Savienoto Valstu, Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas sadarbības paplašināšanai 
un stiprināšanai,

Apstiprina sekojošus principus un 
ideālus, pēc kuriem vadīties savstarpē-
ji izdevīgu attiecību tālākajā attīstībā:

Partnerības principi
Amerikas Savienotās Valstis, Igau-

nija, Latvija un Lietuva ir vienisprātis, 
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Valsts prezidenta paziņojums
Par trīs Baltijas valstu un ASV samita rezultātiem

Otrdien, 2018. gada 3. aprīlī, Va-
šingtonā notikušais trīs Baltijas valstu 
un ASV prezidentu samits kalpo kā 
spēcīgs vēstījums Baltijas valstu un 
ASV ciešajai partnerībai. Īpašu simbo-
lismu Samitam piešķir fakts, ka šogad 
atzīmējam Baltijas valstu neatkarības 
simtgadi.

Samita laikā esam saņēmuši ap-
liecinājumu par ASV militārās klāt-

būtnes reģionā saglabāšanu un ASV 
gatavību turpināt atbalstīt Baltijas 
valstu aizsardzības spēju stiprināšanu. 
Baltijas valstis un ASV apņēmušās ko-
pīgi strādāt pie jaunām idejām, priekš-
likumiem, lai nostiprinātu atturēšanas 
politiku un palīdzētu Baltijas valstīm 
attīstīt jaunas aizsardzības spējas. 
Vienojāmies cieši sadarboties cīņā ar 
hibrīdajiem draudiem un propagandas 

ietekmes mazināšanā.
Baltijas valstis un ASV ir apņēmu-

šās aktivizēt ekonomisko sadarbību. 
Kopīgi strādāsim, lai sekmētu jaunu 
projektu īstenošanu inovācijās, moder-
najās tehnoloģijās, digitālajā ekonomi-
kā. Sekmēsim investīciju, preču un 
pakalpojumu apmaiņu. ASV apstipri-

 
Turpinājums 15. lpp.

 
Turpinājums 7. lpp.
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Nu jau 25. gadu pa-
redzēts sūtīt palīdzības 
konteineri uz Latviju. 
Sūtījumā ietilpst galve-
nokārt grāmatas un drē-
bes, ko saziedojuši tau-
tieši Austrālijas latviešu 
centros. Kā katru gadu, 

Adelaides Vanadzes 16. martā veselu 
dienu šķiroja, locīja un pakoja Adelai-
dē saziedoto mantu.

Par dažiem ziedotājiem tiešām jā-
pabrīnās: vai paši gribētu saņemt tā-
das nemazgātas, saburzītas drānas un 
novalkātas kurpes, kādas noziedojuši? 
Tāds devums pazemo gan ziedotāju, 
gan saņēmēju. Protams, nelietojamas 
mantas atrada taisnu ceļu uz miskas-
ti. Laimīgā kārtā tādas mantas bija 
nedaudz, toties varēja priecāties par 
labas kvalitātes vīriešu uzvalkiem, 
krekliem un adījumiem. Viens maiss 
bija pilns ar vīriešu apakšbiksēm; 
kāda veco ļaužu mītne noteikti prie-
cāsies par tikpat kā jauniem palagiem 
un dvieļiem un daudzbērnu un audžu-
bērnu ģimenēm noderēs zīdaiņu un 
bērnu drēbes un māmiņai – sieviešu 
higiēnas dvielīši. Vajag tikai zināt, kur 
un kam sūtīt, un labas mantas sasniegs 
pateicīgus saņēmējus. Ir žēl konstatēt, 
ka 27 gadus pēc brīvības atgūšanas, 
Latvijā vēl ir ļaudis, kuriem ir vaja-
dzīga palīdzība no ārzemju latviešiem. 
Ievērojams skaits vēl dzīvi palikušie 
leģionāri dzīvo neapskaužamos aps-
tākļos, un palīdzība no ārzemēm ir ne-
pieciešama, lai kaut mazliet uzlabotu 
viņu dzīves ikdienu.

Otra kontei-
nera sastāvdaļa ir 
grāmatas, bet tikai 
tādas, kas izdotas 
ārpus Latvijas; 
okupācijas laika 
grāmatas Latvijā 
jau ir. Visu gadu 
Rasma Lāce un 
Jānis Caune (Ade-
laides Latviešu 
Draudžu Palīdzī-
bas Apvienības 
priekšsēdis) šķiro 
un pako Adelaidē 
saziedotās grā-
matas, kas atradīs 
jaunas mājvietas 
Latvijas Bruņoto 
Spēku, lauku sko-
lu un pagastu bib-
liotēkās. Latvijā 
būs liela lasīšana, 
jo blakus tām kastēm, ko sapakojuši 
Rasma un Jānis, no Sidnejas gaidāmas 
54(!) kastes ar grāmatām. Liels paldies 
Baibai Harringtonai ar palīgiem, Jo-
lantai un Jurim Ulrichiem par grāmatu 
pakošanu Sidnejā.

Sapakojuši 25 kastes ar drēbēm, 
Adelaides strādnieki pusdienlaikā at-
pūtināja nogurušās kājas un uzpildīja 
tukšos vēderiņus ar frikadeļu zupu, 
maizi un saldo ēdienu. DV Adelaides 
nodaļas priekšniece lika galdā šam-
pānieša pudeli un citus dzērienus pēc 
baudītāju izvēles, kā pateicību par 
padarīto darbu. Vanadzēm ar smago 
cilāšanu palīdzēja arī daži Vanagi – 

Valdis Jaudzems, 
Jānis Caune, Tālis 
Dicmanis, Agris 
Ezeriņš un Imants 
Kronītis. Vēl nā-
košā dienā visas 
kastes vajadzēja 
pamatīgi aizlīmēt, 
un 7. aprīlī tās no 
Vanagu nama va-
jadzēs nogādāt uz 
Tālavu, kur gaidīs 
konteiners. Vēl 
nav viss darbs pa-
darīts. Aicinām 
palīgā spēka vī-
rus un jaunākas 
darba rokas, visas 
kastes glīti salikt 
konteinerī, jo līdz 
šim darītāji ir bi-
juši krietni gados, 
un jaunāki palī-
gi ir ļoti vēlami. 
Nenāks par skādi 
kaut stundiņu pa-
strādāt Latvijas 
aizmirsto latviešu 
labā. Sāk rādīties, 
ka pēc 25 gadiem, 

šis būs pēdējais sūtījums, jo darbinie-
kiem pietrūkst spēka, lielo darbu veikt. 
Lūdzu, jaunā paaudze, nāciet palīgā, 
lai šis svarīgais palīdzības darbs var 
turpināties!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Gadskārtējais palīdzības sūtījums
Vanadzes DV namā pako palīdzības kastes konteinerim
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Svētdien, 2018. gada 15. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Latvijas Valsts pre-
zidents Raimonds Vējo-
nis aprīļa pirmajā nedēļa 
viesojās ASV. Vizītes 
laikā prezidents R. Vē-
jonis tikās ne tikai ar 
ASV prezidentu Donal-
du Trumpu Baltā namā, 

Vašingtonā, bet 6. un 7. aprīlī iegrie-
zās arī Ņujorkā.

Ņujorkā R. Vējonis tikās ar ASV 
investoriem Latvijā, ar ASV kongresa 
pārstāvjiem, ar žurnālistiem (tajā skai-
tā no Wall Street Journal un Financial 
Times laikrakstiem), ar ASV ārpoliti-
kas speciālistiem, kā arī ar vietējo lat-
viešu kopienu.

Sestdien, 7. aprīlī, LV prezidents 
R. Vējonis apmeklēja Ņujorkas Lat-
viešu namu Jonkeros, kur viņš tikās 
ar sestdienas skolas audzēkņiem, kas 
viņam sniedza priekšnesumu. Pēc 
biznesa pusdienām ar žurnālistiem, 
Valsts prezidents iegriezās kādā kro-
dziņā 38. ielā, Menhatenā, kur bija 
pulcējušies daudz 
latviešu, kas gata-
vojās tajā vakarā 
piedalīties basket-
bola spēlē slavena-
jā Madison Square 
Garden (MSG) 
zālē. Spēle bija 
veltīta Latvijas 
simtgades svinī-
bām. MSG ēkā bija 
apgaismota Latvi-
jas karoga krāsās. 
Starp 19 812 ska-
tītājiem bija vairāk 
nekā 700 latviešu; 
daži bija pat iera-
dušies no Latvijas, 
Anglijas, Kanādas 
un Austrālijas, lai 
varētu piedalīties 
šajā speciālajā va-

karā. Pirms spēles sākuma Ņujorkas 
Latviešu koris nodziedāja ASV valsts 
himnu un LV prezidents R. Vējonis 
spēles laukumā publikas priekšātikās 
ar NY Knicks zvaigzni Kristapu Por-
ziņģi, kas prezidentam Vējonim uzdā-
vināju speciālu Knicks kreklu ar logo 
Vējonis 100.

Publika spēles laikā varēja baudīt 
svaigi ceptus pīrāgus, kas ļoti ātri tika 
izpirkti!

Prezidenta R. Vējoņa apmeklēju-
mu Ņujorkā palīdzēja organizēt LR 
goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.

Daris Dēliņš
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Sīrija pārkāpa ASV 

prezidenta Donalda 
Trampa novilkto sar-
kano līniju, un saņēma 
triecienu – vairāk nekā 
100 spārnotās raķetes no 

ASV, Apvienotās karalistes un Franci-
jas kuģiem un lidmašīnām. Iemesls? 
Sīrijas militārie spēki esot izmantoju-
ši ķīmiskus ieročus – hlora gāzi, – lai 
nogalinātu 60 cilvēkus Doumas pilsētā 
vienu nedēļu agrāk.

Sīrijas režīma atbalstītāja – Krie-
vija – bija brīdinājusi, lai neizpildītu 
solīto triecienu, bet tas tomēr neatbai-
dīja prezidentu Trampu un viņa domu-
biedrus.

Ko lai mēs domājam par šādu rī-
cību? Vidusjūrā esošie ASV karakuģi 
USS Porter un USS Ross vien esot pa-
laiduši 59 Tomahawk spārnotās raķetes 
uz Sīriju. Katra varētu izmaksāt ap 1 
miljons Austrālijas dolāru, tātad ir bijis 
arī nopietns finansiāls ieguldījums.

Sarkanās līnijas ir tikai efektīgās, 
ja tās ir ticamas. Esam agrāk piedzīvo-
juši citus draudus par sarkanām līni-
jām, kuras tika pārkāptas bez sekām. 
Tāpēc, neatkarīgi no tā, vai piekrītam 
vai nepiekrītam, kur ir novilkta sarka-
nā līnija, ir labi zināt, ka tādas ir reālas.

NATO un Latvijas gadījumā, sar-
kanā līnija ir uzbrukums jebkurai no 
alianses valstīm, un NATO līguma 
5. paragrāfa ticamība ir galvenais, kas 
mūs sargā no iebrukuma. Ne jau tas, 
ka tie minimālie NATO spēki, kas at-
rodas uz vietas Latvijā paši varētu at-
vairīt nopietnu uzbrukumu.

Mēs arī varam būt pateicīgi par to, 
ka šī cīkstēšanās abu lielvalsts starpā 
notiek tālu no mūsu robežām, un ka 
mēs neesam Ukrainas vai Gruzijas si-
tuācijā, kad cīņa notiek mūsu teritorijā.

Cīkstēšanās par ietekmi, tomēr, 
notiek visur pasaulē un visu laiku, un 
ne visi mūsu NATO un Eiropas Savie-
nības sabiedrotie ir vienlīdz palīdzīgi. 
Briselē šonedēļ ir noplūduši doku-
menti par Krievijas Gazprom soļiem 
uzspiest Krievijas ārpolitikas prasī-
bas Eiropai. Gazprom esot pārkāpusi 
vairākus Eiropas Savienības likumus, 
izmantojot savu vadošo stāvokli gāzes 
tirgū, bet Eiropas komisija esot gatava 
tos pieļaut, lai tikai Rietumeiropa sa-
ņemtu labvēlīgāku statusu.

Slepenais dokuments esot sagata-
vots 2015. gadā pēc 4 gadu izmeklē-
šanas. Piemēram, Polijai bija jāmaksā 
$350 par 1000 kubikmetriem gāzes, 
kamēr Vācijai bija jāmaksā tikai $200, 
kaut arī gāze plūda pa to pašu vadu. Un 
nedrīkstēja Krievijas gāzi no Rietu-
miem sūtīt atpakaļ uz Austrumeiropu.

Mums jāpastāv par sarkano līniju 
ievērošanu ne tikai bruņotā konfliktā, 
bet arī ekonomiskā konfliktā.

GN

Prezidents Vējonis Ņujorkā
Latvijas simtgades svinēšana „Madison Square Gardens“

No kreisās: LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Latvijas Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis, Matīss Dēliņš, LR goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš 
un LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš.
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No kreisās: Kristaps Porziņģis, prezidents Raimonds Vē-
jonis.
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Melburnas tautas deju kopa „Ritenītis“
Jau sasniegusi 65 pastāvēšanas gadus!

Ritenītis uzsāka de-
jot 1953. g. Ainas Jurjā-
nes vadībā un turpmāk 
to vadīja arī Dagmāra 
Stils (1972. g.), Ilga 
Beka  (Beck) (no 1973. 
līdz 1983. g.), Ivars 

Dragūns  (no 1984. līdz 1994. g.), 
Kalvis  Jaunalksnis  (1995. g.), Lāra 
Brennere (no 1996. līdz 2006. g.) un 
Markus Dragūns (2006. g.).

No 2007. g. Lāra  Brennere un 
Markus  Dragūns kopīgi (2007.g. – 
2016.g) un turpmāk Lāra  Brennere 
vada Ritenīti.

Caur gadiem Ritenītis ir turpinājis 
reizi nedēļā savus mēģinājumus Mel-
burnas Sv. Krusta baznīcā un jau sāk 

nākt caur trešo 
paaudzi – bērni, 
kuriem vecāki arī 
savā laikā dejoja. 
Melburnas sa-
biedrībā Ritenītis 
vēl palīdz veidot 
latviešu jauniešu 
kultūras manto-
jumu un to cer 
turpināt vēl ilgus 
gadus.

Nāc ar mums 
svinēt!

Jubilejas uzvedums notiks Mel-
burnas Latviešu namā 2018. g. 21. ap-
rīli plkst. 16.00.

Uzvedumā piedalīsies kori Daina 

un Veseris, deju kopa Piektais Ritenis 
un Ritenītis un arī Austrālijas Jūrmal-
nieki.

Lāra Brennere
Laikrakstam „Latvietis“

Mēs drīz atzīmēsim 
250 dienas līdz Austrā-
lijas Latviešu 57. Kul-
tūras dienu atklāšanai 
Adelaidē, un Rīcības ko-
miteja dūšīgi strādā, lai 
sagatavotu ražīgu dienu 
programmu!

Mēs nupat saņēmām ziņu, ka mūsu 
svētkos piedalīsies TDA Rotaļa no 
Rīgas. Rotaļa ir viena no augstākās 
kvalitātes deju grupām Latvijā, un sa-
vas darbības gados saņēmusi vairākas 
godalgas un atzinības rakstus. Runājot 
ar Rotaļas dalībniekiem, uzzināju, ka 
viņi ar nepacietību gaida braukšanu 
uz siltām zemēm, lai piedalītos mūsu 
Kultūras dienās! Rotaļa piedalīsies ko-
pējā tautas deju uzvedumā, kas notiks 
28. decembrī  Skotu teātrī, Adelaidē. 
Būs vēl īpaša iespēja redzēt rotaļnie-
kus 29. decembrī viņu pašu koncertā 
(arī Skotu teātrī). Koncerta nosau-
kums Pa Saules ceļu. Publika jau inte-
resējas, kā var nopirkt biļetes!

Lilita Daenke cītīgi strādā pie At-
klāšanas koncerta, kas notiks 26. de-
cembrī, Tālavas Lielajā zālē. Atklā-
šanas koncerts ir ļoti svarīga daļa no 
Kultūras dienām, jo tas atver durvis 
mūsu nedēļas dienu programmai. Mel-
burnas slavenais vīru koris Veseris ir 
apsolījis Atklāšanas koncertā dziedāt 
savā veserīgajā manierē, kas publikai 
ir vienmēr patikusi. Un būs vēl citi in-
teresanti un skaisti priekšnesumi, ko 
pašreiz vēl neatklāsim.

Pie informācijas izplatīšanas strā-
dā Māris Ozols. Māris ir sagatavojis 
mūsu tīmekļa lappusi ar ļoti daudzvēr-
tīgu informāciju, ieskaitot mūsu dienu 
programmu. Šobrīd nav redzama visa 
programmas informācija, bet mēs jūs 
aicinām turpināt apmeklēt tīmekļa 
lappusi jūsu brīvajā laikā, lai saņemtu 

jaunākās Kultūras dienu ziņas! Lap-
pusē var arī uzzināt saiti ar mūsu ofi-
ciālo Facebook lappusi. Lappusē var 
skatīties jaunākas ziņas video un bilžu 
formātā.

Katrā mēneša pēdējā ceturtdienā 
notiek radio intervijas ar Rīcības ko-
mitejas dalībniekiem Adelaides radio 
raidījumā, ko vada Skaidrīte Aguļē-
viča. Notiek pārrunas un diskusijas 
par Kultūras dienu jaunumiem. Mēs 
jūs aicinām klausīties! Raidījums no-
tiek plkst.7 pēc Adelaides laika un to 
arī var klausīties internetā, apmeklē-
jot tīmekļa lappusi www.5ebi.com.au. 
Stacijas numurs ir 103.1FM. Ieslēdziet 
savus radio!

Pie KD Noslēguma Balles strā-
dā Ināra Kalniņa. Ināra ir viena no 
Adelaides latviešu sabiedrības darbi-
niecēm, kas uztur mūsu latviešu sa-
biedrību ar stiprām rokām un savām 
latviešu ēdienu gatavošanas spējām! 
Ināra bieži demonstrē latvisko ēdienu 
gatavošanu ALB pavārmākas nodarbī-
bās; viņa ir arī klājusi galdus vairākos 
sarīkojumos. Šogad Ināra cītīgi strādā 
pie Vecgada balles sagatavošanas. Mēs 
varēsim priecīgi sagaidīt Jauno gadu 
Ellingtonas centrā. Ellingtona ir ļoti 
skaists svinību centrs, kas atrodas ne-
tālu no pilsētas centra. Vakars iecerēts 
ļoti speciāls. Kamēr gaidīsim pusnak-
ti – plkst. 12, dalībnieki aicināti baudīt 
Dienvidaustrālijas garšīgākos vīnus 
un šampānieti. Galdi būs klāti kā uz 
karaliskām kāzām ar augstākā stila 
ēdieniem. Mūziku spēlēs latviešu ka-
pella, ieskaitot latviešu dejas. Vecgada 
vakara ballē jāpiedalās visiem, kas ir 
Kultūras dienas apmeklējuši. Par biļe-
šu iegādi un citām detaļām mēs dzir-
dēsim no Ināras nākamajos mēnešos. 
Aicinu visus sagatavot vakartērpus un 
piedalīties šajā nozīmīgajā notikumā!

Kultūras dienas ir Austrālijas vis-
lielākie un svarīgākie latviešu svētki. 
KD aicina latviešus no visām Austrāli-
jas malām piedalīties un apmeklēt kon-
certus. Kultūras dienas bagātina mūsu 
Austrālijas latviešu sabiedrību un pa-
līdz sabiedrībā uzturēt latvisku garu. 
Ņemot vērā, ka šogad notiek Dziesmu 
Svētki Rīgā un daudzi Austrālijas lat-
vieši ceļos tālo ceļu, lai savienotos ar 
savām latviskajām saknēm, KD Rīcī-
bas komiteja nevar atturēt cilvēkus no 
braukšanas un Latviju, bet mēs varam 
jūs aicināt uz Adelaidi, lai parādītu 
mūsu KD to, kas ir apgūts Latvijā! 
Brauciet, lūdzu, droši uz Rīgu, bet de-
cembrī, tikpat droši un braši brauciet 
uz Adelaidi!

No Rīgas uz Adelaidi. Tiksimies 
Kultūras dienās!

Rūdis Dancis,
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 
dienu Rīcības komitejas vadītājs

Laikrakstam „Latvietis“

Kas notiek, gatavojoties Kultūras dienām Adelaidē?
Droši un braši brauciet uz Adelaidi!

Tautas deju kopa „Ritenītis“.
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Svētdien, 2018. gada 15. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 5. lpp.

Š.g. 8. martā, ko 
daudzās pasaules malās 
atzīmē kā Starptautisko 
sieviešu dienu, Adelai-
des mērs Mārtins Hei-
zījs  (Martin  Haese), 
kopā ar Dienvidaustrā-

lijas daudzkultūru padomi (Multicul-
tural Communities Council of SA Inc) 
rīkoja pieņemšanu Adelaides pilsētas 
nama greznajā Karalienes Adelaides 
telpā (Queen Adelaide Room), pirmo 
reizi piešķirot apbalvojumus, dēvē-
tus – Quiet achievers Awards – sievie-
tēm, kuras ar lielu entuziasmu un ne-
atlaidību bez atalgojuma strādā kādā 
no Adelaides daudzajām etniskajām 
grupām.

Ieejot Karalienes Adelaides telpā, 
man pretī uz liela ekrāna parādījās 
Adelaides latvietes Margotas  Puķī-
tes smaidošā seja, un tūlīt sapratu, ka 
starp sievietēm, kuras šajā dienā godi-
nās, būs arī mūsu Margota.

Formālā ceremonijā mērs un viņa 
kundze  Ženevīva  Tesēra  Heizija 
(Genevieve Theseira-Haese) pasnie-
dza Margotai apbalvojumu par viņas 
lielo un ilggadīgo darbu ne tikai vie-
tējā latviešu sabiedrībā, bet baltie-
šu aprūpes namā Amber Aged Care, 
kurā Margota bija valdes priekšsēde 
no 2006. – 2012.g. un vēl arvien ir 
valdes locekle, un Dienvidaustrālijas 
daudzkultūru padomē, kurā Margo-
ta darbojās kā valdes locekle kopš 
2014. gada.

Latviešu sabiedrībā Margota il-
gus gadus darbojās gan gaidu orga-
nizācijā, gan skolā. Par šo darbu sa-
ņēmusi austrāļu gaidu organizācijas 
Banksijas (Banksia) apbalvojumu 
1991. g. un 2009. g., saņēmusi etnis-
ko skolu labākās tā gada skolotājas 
apbalvojumu. Jau vairāk nekā desmit 
gadus Margota pazīstama ar savu 
devumu aprūpētāju grupai Laima. 
Margota ir studentu apvienības Atāls 
locekle un dzied ALB jauktajā korī 
Dziesmu laiva. Ir vēl daudz pasāku-
mu, kuros Margota ir ziedojusi savu 
laiku.

Varu droši teikt, ka būtu rets cil-
vēks Adelaides latviešu sabiedrībā, 
kurš nepazītu vai nebūtu sastapies ar 
Margotu. Apbalvojums Quiet achiev-
ers award ir noteikti pelnīts, un va-
ram būt pateicīgi un lepni, ka Margo-
ta ceļ latviešu vārdu arī austrāliešu 
sabiedrībā.

Rudīte Bērziņa
Laikrakstam „Latvietis“

Ciema mājas pārdošanā
Viena no skaistākām un moderni pārbūvētām mājām Ciemā ir 
pārdošanā. Caur lielo viesistabas logu skats uz Mt. Dandenong kalnu. 
Mājai ir divas guļamistabas un liela darbistaba ar lielu logu, pārskatot 
koptu dārzu. Jauniem īpašniekiem nekas mājai nav jādara vai jāmaina 
tikai jāatved un jāpakar savas iemīļotās gleznas un fotogrāfijas un jāizlikt 
savas dekoratīvās mantiņas un sedziņas.

Mājas cena: $450 000.

Vēl ir dažas citas mājas pārdošanā ar cenām starp $250 000 un $350 000.

Tuvāko informāciju varat saņemt no Ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres, Wantirna South, VIC 3152, Tālr.: 03 9800 2977 

epasts: administration@latvianfs.org.au

Sieviešu dienas apbalvojums Margotai Puķītei
Apbalvojumu pasniedz mērs un viņa kundze

No kreisas: Adelaides mērs Mārtins Heizijs (Martin Haese), Margota Puķīte un 
Ženevīva  Tesēra-Heizija (Genevieve Theseira-Haese).
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6. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 15. aprīlī

Lieldienu olu krāso-
šana Amber Aged Care 
Adelaidē ir palikusi par 
tradīciju visiem, kas tur 
dzīvo, neskatoties uz 
tautību.

Visi tie, kuri vēlās 
piedalīties šai aktivitātei, pulcējās lielā 
telpā un pacietīgi gaida, kamēr olas, sī-
polu mizas, ūdens bļoda un citi svarīgi 
piederumi tiek izdalīti kas nodrošina, 
ka olas būs skaistas un raibas. Arī ie-
rodas vairāki brīvprātīgi darbinieki 
palīdzēt tiem, kam pirksti vairs tik 
veikli nelokas

 Šogad visi spēja ļoti ātri satīt savu 
olu sīpolu mizās, un šogad bija daudz 
vairāk olas nekā iepriekš. Man liekās, 
ka viens otrs bija vairāk nekā pat divas 
olas lietojis. Bet lielais katls bija pilns, 
un tad mierīgi iedzērām tasi kafijas vai 
tējas, kamēr sīpolu mizas darīja savu 
burvju māku.

Šajos laikos ir ļoti grūti atrast olas 
ar baltu čaulu. Esmu izstaigājusi vai-
rākas iestādes, no kurienes pagājušā 
gadā varēju nopirkt olas ar baltu čaulu; 
šogad nekā. Meklēju tās bālākas brū-

nās olas, ko varēju atrast.
Tomēr bija liels pārsteigums, kad 

attinām olas – tur tiešām bija skais-
tas, raibas olas. Tad uzlikām tās uz 
paplātes, kas noklātas ar ozolu lapām. 

Izskatījās kā skaistā Lieldienu apsvei-
kuma kartītē, uz kuras rakstīts Priecī-
gas Lieldienas!

Margota Puķīte
Laikrakstam „Latvietis“

Lieldienas Latviešu ciemā Melburnā
Saulainas un saldas

Lieldienas Latviešu 
Ciemā bija saulainas un 
rosības pilnas. Svētku 
ieskaņa sākās ar Lieldie-
nu tirdziņu, kur Ciema 
ļaudis varēja iegādāties 
saldumus paša vēder-

priekiem, saviem apciemotājiem un 
kā vienkāršu paldies kādam no dar-
biniekiem. Tāpat tirdziņā starp citām 
lietām varēja iegādāties Lidijas Berg-
mansons darinātas kartītes, pēc ku-
rām bija liels pieprasījums.

Vāzēs tika likti bērzu zari, kas 
pušķoti ar krāsainiem dekoriem – oli-
ņām un lentītēm.

Tad pienāca lielais darbs pie bal-
to olu krāsošanas sīpolu mizās; divas 
dienas olas tika tītas zaļās lapiņās, klāt 
pietinot iepriekš visu gadu krātās sīpo-
lu mizas. Pēc divu dienu darba, klūgu 
grozā iegūla 58 raibas vārītas olas, 
kuras svētdienas rītā brokastīs vieni 
apēda, bet citi aiznesa uz istabu, lai 
varētu par skaisto darbu turpināt prie-
cāties, atrādot to saviem ciemiņiem, 
kuri šajās dienās ieradās ciemos.

Pusdienās pēc izvēles Ciema iedzī-
votājiem tika piedāvāts vīns, kuru bija 
sarūpējusi Ingrīda Hoiksa  (Hawke); 
kāds nu kuram tīk – baltais, rozā, sar-

kans. Tad arī katrs 
tika pie mazām 
saldām dāvaniņām 
skaistā papīra kār-
biņā.

Tiem, kas 
seko līdzi tam, 
kas notiek Latvi-
jā Lieldienās, tika 
piedāvāts skatīties 
dažādus Dievkal-
pojumus no da-
žādām baznīcām 
Latvijā.

Svētdienas rītā 
Ciema baznīcā 
daudzi bija sanā-
kuši uz Lieldienu 
Dievkalpojumu, 
kuru vadīja mācī-
tājs  Dainis  Mar-
kovskis.

Lielāko rosību, 
prieku un jautrību izraisīja olu ripinā-
šanas sacensības, kad daudzie sanāku-
šie ripināja no koka darinātas olas, un 
katrs dalībnieks tika pie balvām – spo-
žas šokolādēs olas izskatā.

Anna  Švalbe pa Lieldienu laiku 
bija izgatavojusi pūpolu zariņus no 
papīra un vatītēm un dāvāja tos dar-

biniekiem, kas atgriezās no Lieldienu 
brīvdienām. Visi bija apdāvināti, ap-
mīļoti un priecājās par atkal satikšanās 
prieku!

Tādas saulainas un saldas bija 
Lieldienas Latviešu Ciemā!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Lieldienu olas Latviešu ciemā.

FO
TO

 Īn
gr

īd
a 

B
ie

za
ite

„Amber Aged care“ ļaudis gatavojās Lieldienām
Skaistas, raibas olas

No kreisās: Roberts, Margota, Jānis un Paulīne.
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Palīdzība Latvijai
Tilpņa iekraušana pie ALB namā

ka miers, drošība un labklājība ir atkarī-
gas no spēcīgām suverēnām valstīm, kas 
ciena savas valsts pilsoņus, un sadar-
bojas ar mērķi veicināt mieru ārvalstīs. 
Partnerība starp Amerikas Savienotajām 
Valstīm, Igauniju, Latviju un Lietuvu ir 
balstīta uz mūsu kopīgo uzticību demo-
krātijas, indivīda brīvības un tiesiskuma 
principiem. Mēs joprojām esam stingri 
apņēmušies ievērot visu Eiropas valstu 
suverenitātes, robežu neaizskaramības 
un teritoriālās nedalāmības principus.

Sadarbība drošības jomā
Amerikas Savienotās Valstis, Igau-

niju, Latviju un Lietuvu vieno pastāvīga 
darbība Eiropas drošības labā un apņem-
šanās padziļināt mūsu sadarbību, lai stā-
tos pretī spēkiem, kas apdraud mūsu kopī-
gās vērtības, drošības intereses un kopīgo 
redzējumu. Nelokāmā Amerikas Savie-
noto Valstu vadībā NATO ir transatlan-
tisko saišu pamatu pamats un kolektīvās 
drošības stūrakmens. Kopīgiem spēkiem 
mēs turpināsim vairot NATO kapacitāti, 
nodrošinot aktīvu atturēšanos un aizsar-
dzību. Amerikas Savienotās Valstis, Igau-
nija, Latvija un Lietuva atkārtoti apliecina 
savu dzelžaino apņemšanos ievērot Zie-
meļatlantijas līguma 5. pantu. Igaunija, 
Latvija un Lietuva turpinās modernizēt 
savus bruņotos spēkus, lai uzlabotu sa-
darbspēju ar Amerikas Savienotajām 
Valstīm un citiem NATO sabiedrotajiem, 
kā arī stiprinātu savas teritoriālās aizsar-
dzības spējas, izpildot savas Ziemeļatlan-
tijas līguma 3. pantā noteiktās saistības. 
Igaunija, Latvija un Lietuva strādās pie 
turpmākas reģionālās infrastruktūras 
uzlabošanas, lai atbalstītu papildu ASV 
un NATO rotācijas spēku izvietošanu un 
mācības reģionā. Amerikas Savienotās 
Valstis izsaka atzinību Igaunijai, Latvijai 
un Lietuvai par to, ka tās ir izpildījušas 
NATO augstākā līmeņa sanāksmes Velsā 
atrunātās saistības attiecībā uz aizsardzī-

bas budžeta palielināšanu un uzņemto 
vadošo lomu Aliansē jautājumā par slo-
ga sadali. Amerikas Savienotās Valstis, 
Igaunija, Latvija un Lietuva turpinās at-
balstīt NATO darbības, kas vērstas uz hib-
rīdo draudu novēršanu, tostarp izmantojot 
NATO izcilības centrus Baltijas valstīs.

Papildus sadarbībai NATO alianses 
ietvaros Amerikas Savienotās Valstis, 
Igaunija, Latvija un Lietuva augstu no-
vērtē savu ilgstošo divpusējo un reģionā-
lo sadarbību drošības jomā, ko cita star-
pā apliecina 1993. gadā uzsāktās valsts 
partnerības programmas starp Igauniju 
un Merilendas štata Nacionālo gvardi, 
Latviju un Mičiganas štata Nacionālo 
gvardi, kā arī Lietuvu un Pensilvānijas 
štata Nacionālo gvardi. Amerikas Savie-
notās Valstis, Igaunija, Latvija un Lietuva 
augstu novērtē sadarbību kopējā cīņā pret 
starptautisko terorismu un apņemas stip-
rināt sadarbību cīņā pret terorismu un ki-
berdrošības draudiem, kā arī stratēģiskās 
komunikācijas, robežu drošības un kodol-
ieroču drošības un neizplatīšanas jomā.

Amerikas Savienotās Valstis plāno 
turpināt periodisku spēku izvietošanu 
Baltijas valstīs, lai stiprinātu atturēša-
nās politiku un katalizētu Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas centienus attīstīt 
savu valstu aizsardzību. Amerikas Sa-
vienotās Valstis ir apņēmušās palīdzēt 
Igaunijai, Latvijai un Lietuvai uzlabot 
militāro gatavību un kapacitāti, nodro-
šinot pastāvīgu palīdzību drošības jomā. 
Mēs turpinām apzināt jaunas idejas un 
iespējas, tostarp pretgaisa aizsardzību 
divpusējā formātā un NATO ietvaros, 
lai pastiprinātu atturēšanos visā reģionā.

Ekonomiskā sadarbība
Amerikas Savienotās Valstis, Igau-

nija, Latvija un Lietuva ir kopīgi ieintere-
sētas taisnīgas un savstarpējas tirdzniecī-
bas īstenošanā un ieguldījumu veikšanā 
partneru vidū, kas sniedz ekonomiskus 
ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. 
Mēs stiprināsim sadarbību, lai veicinā-
tu tiesiskumu un uzlabotu finanšu tirgu 

drošību. Kopīgiem spēkiem mēs atrai-
sīsim iedzīvotāju un uzņēmumu ekono-
misko potenciālu, veicinot tehnoloģiskus 
jauninājumus un kapitāla pieejamību. 
Mēs veicināsim investīciju, preču un pa-
kalpojumu apmaiņu starp Amerikas Sa-
vienotajām Valstīm, Igauniju, Latviju un 
Lietuvu, un pastiprināsim tirdzniecības 
misiju un biznesa forumu apmaiņu, lai 
atbalstītu mūsu ekonomisko izaugsmi.

Amerikas Savienotās Valstis, Igau-
nija, Latvija un Lietuva sadarbosies, 
lai uzlabotu energoapgādes drošību un 
neatkarību, dažādojot energoresursu 
avotus, piegādes un maršrutus, iekļaujot 
ASV sašķidrinātās dabasgāzes eksportu 
un citu jaunāko enerģijas avotu tehno-
loģijas. Mēs centīsimies atbalstīt mūsu 
stratēģiskās infrastruktūras, tostarp 
enerģētikas, individuālo un kolektīvo 
noturību, attīstot un uzlabojot esošos 
pārrobežu pārvades maršrutus, palieli-
not reģionālo enerģijas tirgu integrāciju 
un nepārtraukti uzlabojot mūsu kiber-
drošības spējas. Mēs arī turpināsim stip-
rināt sadarbību drošības un aizsardzības 
nozarēs, iekļaujot tehnoloģiju un aprīko-
juma savstarpēju iegādi vienam no otra.

Personiskie kontakti
Amerikas Savienotās Valstis, Igauni-

ja, Latvija un Lietuva vienojas vēlmē tur-
pināt kontaktu veidošanu starp kopienām 
un valstīm. Mēs godinām Baltijas valstu 
pilsoņu un Baltijas valstu izcelsmes ame-
rikāņu ieguldījumu politikas, ekonomikas, 
kultūras un mākslas, zinātnes un sporta 
jomās, kā arī apņemamies turpināt studen-
tu un jauniešu apmaiņas, stipendiju prog-
rammas, sadarbību starp augstskolām, 
inovācijas un pētniecību, kā arī atbalstu 
tūrisma nozarei un privātā sektora ekono-
miskajām partnerībām. Amerikas Savie-
notās Valstis, Igaunija, Latvija un Lietuva 
turpinās sadarbību un atbalstu neatkarīgu, 
profesionālu un objektīvu plašsaziņas lī-
dzekļu un žurnālistikas attīstībai, lai vei-
cinātu sabiedrības kritisko domāšanu, me-
dijpratību un informācijas lietotprasmi.  ■

Deklarācija
Turpinājums no 1. lpp.

Sestdien, 7. aprīlī, 
agrā rītā gandrīz pirms 
gaiļiem čaklā ALDPA ko-
manda sāka darbu ar do-
kumentiem ALB birojā, 
kamēr ārā pie tilpņa spēka 
vīri un pāris sievas ņēmās 
ar smagajām kastēm. Bei-

dzot vairāku mēnešu priekšdarbi vaina-
gojās ar paku iekraušanu tilpnī, lai sazie-
dotās drēbes un grāmatas sāktu savu garo 
pārjūras ceļu pie saņēmējiem Latvijā.

Biroja darbs vingrina smadzenes, til-
pņa pakošana – muskuļus. Taisni apbrī-
nojami, cik daudz papīru darbi saistās ar 
katru paku. Tāpēc jau birojā sēdēja sep-
tiņi skrīveri. Ja šai galā dokumenti nav 
kārtībā, tad otrā galā var iznākt nepatik-

šanas. Katru paku 
aizved saņēmējam 
uz māju, kaut arī 
tas dzīvo ārpus Rī-
gas, citā pilsētā vai 
uz laukiem, tādēļ 
visam jābūt ļoti pre-
cīzi pārbaudītam un 
pierakstītam. Saņē-
mējam ziņo, kad vi-
ņam jābūt mājā, lai 
sūtījumu saņemtu, 
jo to nevar vienkār-
ši atstāt pie durvīm. Ne visiem ir godīgi 
kaimiņi...!

Agrais sākums ļāva darbu pabeigt tie-
ši pusdienlaikā, kad visi 15 nogurušie dar-
binieki ieradās DV namā, kur viņus gaidī-

ja pusdienas – gaļas pankūkas ar buljonu.
Un tā, līdz nākošā gada palīdzības 

akcijai. Ja tāda būs. Cerēsim.
Gunta R.

Laikrakstam „Latvietis“

Tilpņa iekraušana.
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8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 15. aprīlī

Aprīlī izdevniecī-
bā Pētergailis nāk klajā 
rakstnieces Noras Ikste-
nas sastādītais Voldemā-
ra Zariņa (1917. – 1981.g) 

dzejas krājums Jāizdomā brīvība.
Rakstniece savu darbu ieguldījusi kā 

sirds ziedojumu un ievadā raksta: „Man 
Voldemāra Zariņa dzejas lasīšana ir kā 
dziedināšana. Pa visu tumšo laiku, ko 
pārdzīvojis, cilvēks paliek garīgi spēcīgs 
un tīrs. Cauri nežēlības un šausmu la-
birintiem viņš izved mūs pie mīlestības, 
dzimtenes un dzejas spēcinošā avota. 
Mums – 21. gadsimta bērniem – ir grūti 
iedomāties, ko nozīmēja apcietinājuma 
un ieslodzījuma pārbaudījumi, kā bija 
dzīvot atstumtam un aizliegtam. Kā bija 
visu mūžu rakstīt dzeju un gaidīt, ka tā 
nonāks pie tautas, kurai tā veltīta. Uz šī 
fona mūsu gaušanās par šodienas dzīves 
netaisnībām patiesi ir tikai nieki... Bet šī 
dzeja nav tikai laikmeta liecība. Tā ir aug-
stas raudzes lirika, kurā dzīves pamatvēr-

tības iemirdzas grodas valodas gaismā. 
Gods, sirdsapziņa, cieņa, uzticība – vār-
di, kuru nozīmi tik bieži piemirstam.“

Ieslodzījumā Voldemārs Zariņš bija 
neapstrīdama autoritāte. Viņa domas un 
atzinumu par sarakstīto ar bijību gaidīja 
arī divi citi Mordāvijas lēģeros turētie 
latviešu dzejnieki Knuts  Skujenieks 
un Gunārs Freimanis. Dzejnieks, kuru 
lēģerī sauca par Balto tēvu, izglītoja un 
iedvesmoja jaunāko brīvības cīnītāju 
paaudzi, tai skaitā Gunāru Astru, Juri 
Ziemeli, Bruno Javoišu un citus. Bez 
viņa ietekmes, visticamāk, nebūtu ra-
dies Gunāra Astras Pēdējais vārds, kas 
skaļi izskanēja brīvajā pasaulē.

Visus gadus līdz Latvijas brīvības 
atjaunošanai Voldemāra Zariņa dzeja 
bija pazīstama šaurā domubiedru lokā 
un tika izplatīta galvenokārt rokrak-
stos. Arī atjaunotās valsts pirmajās 
desmitgadēs Voldemārs Zariņš bija un 
palika neērts. Daži dzejoļi publicēti At-
modas laikā žurnālā Avots (1989. gada 

10. numurā), laikrakstā Pilsonis un ci-
tos nenozīmīgākos izdevumos.

Dzejas krājuma Jāizdomā brīvība 
atvēršana paredzēta 12. jūnijā  bijušās 
VDK ēkas pagalmā. Grāmatas izdoša-
nu ar 1700 EUR lielu budžetu atbalsta 
VKKF; 500 EUR dotāciju paredzējusi arī 
Nacionālā Apvienība, vēl vajadzīgi aptu-
veni 1500 EUR tipogrāfijas izdevumiem.

Atverot pagājušajā 
gadā apgādā Neputns 
izdoto  Īras  Rozentāles 
albumu Glezniecība, uz 
apvāka lasu manis reiz 
rakstītus, bet sen piemir-
stus vārdus par mākslinie-
ci, izdevuma autori: „Īra 

Rozentāle strādā ar prieku, gleznošana 
viņai dod gandarījumu. Varbūt var pat 
teikt, ka viņai glezniecība ir kaut kas vai-
rāk nekā pašizteikšanās veids – mīlestī-
ba. Bez šaubām, gleznošana ir darbs, 
bet viņas krāsu virmojumos „sviedru 
smaku“ nesajutīsi, un tas norāda, ka Īra 
Rozentāle sasniegusi augstu profesiona-
litātes pakāpi: skatītājam šķiet, ka redzē-
tais ir vienā mirklī un uzreiz tapis.“

Še ko pielikt vai atņemt nav nepie-
ciešams. Tāda ir Īra, un tāda arīdzan ir 
viņas māksla – priekpilna, koša, krā-
saina, spoža savā izteiksmē un pilna 
vitalitātes un iekšēja spēka. Varbūt ta-
gad es teiktu, ka gleznot viņai nozīmē 
dzīvot, arī to, ka viņas darbos atklājas 
viņas dzīve, slēptākās ilgas un ilūzijas.

Māksliniece, kā pati stāsta tēlo-
jumā Mana dzīve, ir gājusi ārkārtīgi 
mērķtiecīgu ceļu pretim glezniecībai, 
krāsu pasaulei. Kopš agras bērnības 
radies šīs noslēpumu un apsolījumu 
pilnais vilinājums, kas īstenojies ļoti 
secīgi – 1979. gadā viņa beigusi Rī-
gas Lietišķās mākslas vidusskolu, kam 
seko studijas stājglezniecības nodaļā 
Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru ab-
solvē 1988. gadā ar diplomdarbu Mū-
ziķis tāda krāsu meistara vadībā, kāds 
ir Imants  Vecozols. Viņai bijusi ie-

spēja papildināties arī Borisa Bērziņa 
meistardarbnīcā. Kopš 1980. gada Īra 
Rozentāle piedalās izstādēs, bet perso-
nālizstādes rīkotas daudzviet Latvijā, 
kā arī Vācijas vairākās pilsētās. Tiesa 
gan, grupu izstādes mākslinieces dar-
bi ceļojuši gan uz Franciju, gan Austri-
ju, gan ASV, praktiski visur uz neskai-
tāmām mūsu zemītes valstīm.

Bet albums iepazīstina ar gleznotā-
jas daiļradi; viņa pati pamatīgi izstāsta 
savu ceļu mākslā, stāstījumu papildi-
na apjomīgie pielikumi – īss dzīves 
ritējums, piedalīšanās izstādēs līdz 
2015. gadam, gari garais darbu saraksts 
un bibliogrāfija. To visu aizēno darbu 
reprodukcijas. Albuma māksliniece 
Inese  Hofmane izvēlējusies lielo for-
mātu, tādējādi lielākā daļa gleznu ie-
komponēta pa visu lapu, kādēļ labi var 
redzēt un iedziļināties to formālajā ri-
sinājumā, krāsritmos, motīvā, tonālajā 
saskaņojumā, faktūru veidojumos. No 
343 lappusēm darbiem atvēlētas ap 230 
lappuses, bet gleznu reprodukcijas ie-
vietotas samazinātā lielumā arī tekstuā-
lajā daļā, tātad lasītājs var iepazīties ar 
tuvu pie 300 Īras Rozentāles gleznām.

Pašas reprodukcijas sagrupētas da-
žādās grupās – Agrīnais, Muzikālā ģe-
ometrija, Gaišais centrs utt. Agrīnajā 
periodā ieraugām mākslinieces studiju 
laika gleznas, kas tapušas gan kā mācību 
uzdevumi, gan kā personīgās iniciatīvas 
darbi. Tie ir reālistiski, brīžiem izvir-
zās centrā materialitāte, jūtīgas ainavas 
un lieliski portreti. Tiesa gan, portretu 
fonos parādās koši krāsu akcenti, ener-
ģiski uztriepti. Pēc tam 20.gs. 90. gados 

fonu krāsu mutuļi kļūst par galveno Īras 
Rozentāles daiļrades saturu. Ar tiem 
viņa kļūst populāra ne tikai Latvijā. 
21. gadsimtā krāsu kontrasti vairs nav 
tik spēcīgi, viss iekšēji norimst, tagad 
valda klusinātas krāsas, parādās orna-
mentāli ieskrāpējumi. Kā rāda albums, 
vienlaikus viņa atgriežas arīdzan pie pa-
saules reālistiska tvēruma. Tomēr abs-
traktais izjūtu attēlojums pēdējos gados 
atkal uzvar visu pārējo, jo ar triepiena 
gleznieciskumu, telpiskumu un dinamis-
mu iespējams pārvarēt plakni.

Lai cik dramatiska vietvietām pa-
rādās Īras Rozentāles pasaules izjūta 
un tvērums, tomēr viņa savā mākslā iz-
plata harmoniju un estētisku garīgumu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Ceļš pretim glezniecībai

Īras Rozentāles albuma vāks.

Dzejnieka Voldemāra Zariņa atgriešanās
Voldemāra Zariņa (1917. – 1981.g) dzejas krājums „Jāizdomā brīvība“

 
Turpinājums 14. lpp.

Voldemārs Zariņš.

FO
TO

 n
o 

Ie
va

s 
N

ik
ol

et
as

 D
āb

ol
iņ

as
 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va



Svētdien, 2018. gada 15. aprīlī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Daugavas Vanagu 
(DV) Minsteres kopas 
tikšanas notika Vanadžu 
zīmē, 2018. g. 7. martā 
pie ilggadīgās Minsteres 
Latviešu ģimnāzijas un 
Latviešu Kopības Vāci-
jā darbinieces Silvijas 
Lazdiņas, Sendenes pil-
sētiņā.

Kopas vadītāja un kasiere Rita 
Kizildaga turpinās sarunas ar DV Vā-
cijā referentu Robertu  Spoģi (kopas 
biedru) par DV Vācijas darbību. Viņš 
nevarēja piedalīties sanāksmē. Helga 
un Dzidra Neimanes (bij. kopas ka-
siera Jāņa Neimaņa sieva un meita) arī 
piedalās pārrunās un praktiski palīdz 
DV Minsteres kopai.

Aija Ebdene informēja par Beļģi-
jas pilsētas Zēdelgemas un Okupāci-
jas muzeja ierosmē topošo Pieminekli 
Brīvībai Zēdelgemā, Beļģijā, kura at-

klāšana paredzēta 
Latvijas 100ga-
des zīme 23. sep-
tembrī. Tieši šeit 
bijušajā II Pasau-
les karagūstekņu 
nometnē dibināja 
latviešu lielāko 
labdarības biedrī-
bu – Daugavas Va-
nagi. Kopas goda 
biedrs Alberts 
Spoģis  (Roberta 
tēvs) ir līdzdibinā-
tājs un nesavtīgs 
DV darba labvēlis.

Pieminek l im 
Brīvībai Zēdelge-
mā ziedojiet Latvi-
jas Okupācijas muzeja mājaslapā:
http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot. 
Ziedojumus var nodot, sūtot, pieteikt 
pie muzeja pārstāvjiem pasaulē (ASV, 

Kanādā, Lielbritānijā, Austrālijā).
Aija Ebdene

DV Minsteres kopa
Laikrakstam „Latvietis“

Daugavas Vanagi Minsterē
Pārrunas par darbību un par Latvijas Okupācijas muzeja projektu Zedelgemā

Latvijas Okupācijas 
muzejs ir piedzīvojis 
svarīgu un līdz šim ne-
bijušu notikumu – mu-
zeja izdotā grāmata ir 
nonākusi starptautis-
kajā Londonas Grāma-
tu tirgū (London Book 

Fair), kas šogad norisinājās no 10. līdz 
12. aprīlim. Baltijas valstu simtgades 
svinību gadā Igaunija, Latvija un Lie-
tuva grāmatu tirgū bija ielūgtas īpašo 
viesu statusā.

Latvijas, lakoniski un gaumīgi ie-
kārtotajā stendā, kategorijā Māksla un 
dizains savu vietu godam ieņēma Oku-
pācijas muzeja un Karšu izdevniecības 
Jāņa sēta sadarbības rezultātā tapušais 
Piemiņas vietu ceļvedis. 1918 – 1991. 
Izdevuma autori ir mākslas vēstur-
nieki muzeja līdzstrādniece Kristīne 
Čakstiņa un Latvijas Okupācijas mu-
zeja biedrības valdes loceklis Rihards 
Pētersons. Māksliniece –  Līga  Dub-
rovska.

Ceļvedī ir apkopotas ziņas un fo-
togrāfijas par piemiņas vietām Rīgā un 
Rīgas apkārtnē, kas vēstī par Latvijas 
vēsturi no Latvijas valsts dibināšanas 
līdz neatkarības atgūšanai. Tajā stās-
tīts par valsts tapšanu un nosargāšanu 
1918., 1919. gadā, pieminēts sarkanais 
terors un baltais terors 1919. gadā, kā 
arī atzīmētas piemiņas vietas saistībā 
ar valsts simboliem un Latvijas prezi-
dentiem.

Tālāk tajā var atrast ziņas par na-
cistiskās Vācijas okupācijas laikā no-

tikušā holokausta piemiņas vietām, 
kā arī par latviešu pretošanos vācu 
okupācijai – Latvijas Centrālās pado-
mes memoranda parakstītāju piemiņas 
vietām.

Tomēr lielākā daļa ceļveža ir vel-
tīta padomju okupācijas periodiem: 
no 1940. – 1941. gadam un no 1944. – 
1991. gadam. Teksti ir latviešu un an-
gļu valodā.

Piedalīšanās Londonas Grāmatu 
tirgū ir būtisks solis Latvijas okupā-
cijas vēstures skaidrošanai un izprat-
nes veidošanai ārvalstīs, kā arī uzsver 
Okupācijas muzeja nozīmīgumu un 
aktualitāti.

Kā zināms, Latvijas grāmatas un 
grāmatniecība ir guvusi panākumus 
trīs kategorijās – Latvija Nacionā-
lā bibliotēka ieguva Starptautiskās 
izcilības balvu – Gada bibliotēka, 
konkurējot ar Norvēģijas, Brazīlijas 
un Dānijas bibliotēkām. Kategorijā 
Baltijas valstu pieaugušo literatūras 
izdevējs balvu saņēma izdevniecība 
Dienas Grāmata, bet kategorijā Bal-
tijas valstu mācību grāmata – izdev-
niecība Zvaigzne ABC.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja direktora 

vietniece attīstības jautājumos

„Piemiņas vietu ceļvedis. 1918 – 1991“
Okupācijas muzeja izdotais „Ceļvedis“ – Londonas Grāmatu tirgū

Londonas Grāmatu tirgus. Dzeltenos vākos – Latvijas Okupācijas muzeja grāmata.
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No kreisās: Silvija Lazdiņa, Aija Ebdene, Rita Kizildaga.

 



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Svētdien, 2018. gada 15. aprīlī

Ar siltu sirdi Austrālijā!
Operdziedātāja Maija Kovaļevska ielūdz uz labdarības koncertiem!

Pasaules operzvaig-
zne – latviete Maija 
Kovaļevska – ielūdz 
Austrālijas latviešus uz 
labdarības koncertiem 
Sidnejā, Adelaidē un 
Melburnā šī gada aprīļa 

beigās un maija sākumā.
Maija Kovaļevska patreiz atrodas 

Sidnejā, lai Austrālijas Operā dziedā-
tu Mimi lomu Dž. Pučīni Bohēma no 
23. marta līdz 22. aprīlim. Maija Ko-
vaļevska pirmo reizi Austrālijas Operā 
Mimi lomā uzstājās 2015. gada janvā-
rī, gūstot izcilu atzinību. (Red.: Skat. 
LL346, (laikraksts.com/raksti/5105) 
un LL404 (laikraksts.com/raksti/6171)) 
Māksliniece Austrālijas operā ir ļoti 
gaidīta. Iestudējums, kurā viņu var re-
dzēt tagad, ir pavisam jauns, darbībai 
risinoties Parīzē, 1960. gadu beigās.

Pienākumiem ar Austrālijas Operu 
beidzoties, Maija Kovaļevska iztei-
kusi vēlēšanos sniegt koncertus Aus-
trālijas latviešiem un ziedot koncerta 
ienākumus ar labdarības organizācijas 
Ziedot.lv starpniecību bērniņiem ar 
īpašām vajadzībām – mākslinieces dā-
vana Latvijas Simtgadei.
Koncerttūre latviešu centros 
Austrālijā

Maija  Kovaļevska uzstāsies kopā 
ar starptautisko konkursu laureāti, izcilo 
pianisti Dzintru Erlihu. Dzintra Erliha, 
kura ieradīsies no Latvijas mēneša bei-
gās, lai pievienoties operdziedātājai un 
bagātinātu koncertu arī ar klaviermūzi-
kas solo skaņdarbu izpildīšanu. Pirmais 
koncerts māksliniecēm būs Sidnejā sest-
dien, 28. aprīlī plkst. 14.00, Sidnejas 
Latviešu namā. Koncerti notiks vēl Ade-
laidē piektdien, 4. maijā, plkst. 18.00, 
Sv. Pētera Latviešu ev. lut. baznīcā un 
pēc tam Melburnā svētdien, 6. maijā, 
plkst. 14.00, Melburnas Latviešu namā.

Koncertā skanēs garīgā mūzika, lat-
viešu kamermūzika un populārā oper-
mūzika. Mākslinieces izpildīs L. Ga-
rūtas, J. Vītola, A. Kalniņa, P. Vaska, 
J. S. Baha, Š. Guno, Dž. Pučīni u.c. 
komponistu radītos skaņdarbus.

Maija Kovaļevska un Dzintra Er-
liha, kopā ar basu Krišjāni  Norveli, 
Latvijas Nacionālās operas solistu, 
ieskaņojuši latviešu kamermūzikas 
kompaktdisku Ar siltu sirdi, kuram 
prezentācija paredzēta Austrālijas kon-
certos. Mākslinieces pēc koncerta lab-
prāt tiksies ar tautiešiem un ar prieku 
parakstīs jaunizdotos diskus. Visi ie-
nākumi no albuma pārdošanas arī no-
nāks īpašo bērniņu atbalstam; Ziedot.
lv no saziedotās naudas neieturēs nekā-
du komisijas vai starpniecības maksu.

Labdarības akcijas Ar siltu sirdi mēr-
ķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, kuras vēr-
sušās pie labdarības organizācijas Zie-
dot.lv, lai saņemtu speciālistu nozīmēto, 

ārstniecisko terapiju bērniem ar īpašām 
vajadzībām, kura tiem nepieciešama, bet 
valsts un pašvaldība to nespēj finansēt 
pietiekamā apmērā. Maija Kovaļevska ir 
akcijas Ar siltu sirdi patronese.

„Daudz mazu bērnu sirsniņas dzī-
vo cerībā, ka arī viņi reiz varēs būt lī-
dzīgi saviem vienaudžiem – spēs kopā 
ar tiem skriet un rotaļāties, paslepus 
veikt kādu nelielu palaidnību un ar la-
biem darbiem iepriecināt vecākus.

Tomēr mūsu vidū ir bērni, kuriem 
šī ir tikai cerība. Īsta mīlestība un ne-
izmērojama pacietība nepieciešama 
vecākiem, kuru ikdiena paiet, cīnoties 
par savu bērniņu. Tas ir emocionāli 
un fiziski smagi. Ģimenēm ar īpašiem 
bērniņiem nepieciešams mūsu atbalsts 
un sajūta, ka arī šādi bērni un viņu ve-
cāki ir Latvijai svarīgi.

Brīnišķīgo mūziķu – dziedātāju 
Maijas Kovaļevskas un Krišjāņa Nor-
veļa, pianistes Dzintras Erlihas veido-
tais albums „Ar siltu sirdi“ ir dāvana 
Latvijas sabiedrībai un ģimenēm ar 
īpašiem bērniņiem,“ stāsta Ziedot.lv 
pārstāve Ilze Ošāne. 

Tuvāka informācija atrodama: 
https://www.ziedot.lv/

Maija Kovaļevska
Operdziedātāja ieguvusi maģistra 

grādu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā A. Garančas  klasē un kopš 
2003. gada vokālās prasmes papildina 
pie Mirellas  Freni, Itālijā. Maija Ko-
vaļevska ir pirmā no mūsdienu latviešu 
dziedātājām, kas uzstājusies Ņujorkas 
Metropolitēna Operā un tajā piedalīju-
sies jau vairāk nekā 50 izrādēs. Pēc uz-
varas starptautiskajā jauno operdziedoņu 
konkursā Operalia 2006. gadā māksli-
niece izveidojusi internacionālu karjeru 
un turpina uzstāties ievērojamākajos 
operteātros visā pasaulē – Eiropā, Āzijā, 
Amerikas Savienotās valstīs, Austrālijā.

Dziedātāja saņēmusi Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Goda pro-
fesora titulu par īpašu ieguldījumu mū-
zikas attīstībā un Latvijas vārda nešanu 
pasaulē, kā arī Latvijas valsts augstāko 
apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni.

Tuvāka informācija atrodama: 
maijakovalevska.com.

Dzintra Erliha
Dzintra Erliha absolvējusi Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, 
kur ieguvusi mākslas zinātņu doktora 
grādu ar disertāciju par Lūcijas Garū-
tas kamermūziku: biogrāfiskais kon-
teksts, stils un interpretācija. Veiksmī-
gi piedalījusies vairākos starptautiskos 
konkursos, tostarp 1. vietu ROMA-
1997 Itālijā, 3. vietu Ludmilas Kņezko-
vas-Hasijas pianistu konkursā Kanādā, 
1. vietu starptautiskajā Nikolaja Ru-
binšteina pianistu konkursā Francijā.

Vairākas reizes devusies skoloties 

uz Kanādu pie izcilā latviešu pianista 
Artura Ozoliņa. Papildinājusi zinā-
šanas starptautiskās slavenu pianistu 
meistarklasēs.

Koncertējusi Latvijā un ārpus Latvi-
jas vairākās valstīs, tostarp Brazīlijā, Ka-
nādā, Islandē, Francijā, Somijā, Polijā, 
Ukrainā un tagad pirmo reizi Austrālijā.

Tuvāka informācija atrodama: 
dzintraerliha.com.
Informācija par koncertiem/
biļešu iegādi:
Sidnejā: Imants Līcis, Latviešu namā 

9744 8500 vai office@slb.org.au;
Adelaidē: Ilze Radziņa, 0406 716 464 

alb@alb.org.au;
Melburnā: Anita Andersone 

0411 263 973 granita@ozemail.
com.au.
Sirsnīga pateicība LAAJ par dāsno 

atbalstu koncerttūres rīkošanā!
Anita Andersone

LAAJ vicepriekšsēde (Viktorijā)
Laura Freināte

„Ziedot.lv“ pārstāve
Laikrakstam „Latvietis“

Maija Kovaļevska.
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Maija paskaidroja: „Tās lietas jau 
vienmēr nāk no augšas, kā teikt. Tas 
nav tā, ka Tu pats to izvēlies. Piedāvā-
jums bija, un es jutu, ka tas varētu iz-
doties labi. Tad bija tikšanās ar Rolan-
du Pīlmanu, un biju vienkārši sajūsmā 
par to, kāds viņš ir mūziķis un pianists. 
Kad viņš piesēdās un no lapas lasīja 
latviešu mūziku, es nevarēju noticēt, 
ka viņš nav latvietis! Tas man tiešām 
bija pagodinājums ar viņu kopā uzstā-
ties. Un koncerta mērķis atbalstīt Prei-
ļu Brīvo skolu arī bija labs. Izdevās 
tāds sirsnīgs koncerts; man bija prieks 
palīdzēt, kaut vai ar mazumiņu.“

Programmas pirmajā daļā Maija 
dziedāja trīs latviešu dziesmas: Jāņa 
Mediņa Ir viens vakars, Emīla Dārzi-
ņa Mātes gars un Jāzepa Vītola Aizver 
actiņas un smaidi. Sekoja Rolanda 
Pīlmana solo – Franča Šūberta Trīs 
muzikāli momenti. Pianists saistoši ie-
pazīstināja klātesošos ar Šūberta dzīvi 
un pastāstīja, kā šī mūzika tapa.

Maija atgriezās ar trijām Džakomo 
Pučīni operu ārijām – Mi chiamano 
Mimi no Bohēma, Tu che di gel sei cinta 
no Turandota un O mio babbino caro no 

Gianni Schicchi. Pirmā dziesma ir labi 
pazīstama visiem operas cienītājiem; to 
dzied Mimi, kad pirmo reizi iepazīstas 
ar Rodolfo. Otrā ārija, ko dzied verdzī-
bā sagūstītā Liu, ir it sevišķi drama-
tiska un beidzās ar Liu pašnāvību. Lai 
izceltu dramatisko, Maija dziedāju šo 
āriju stāvot uz kāpnēm. Trešā dziesma 
no Pučini vienīgās komēdijas ir viena 
no populārākam soprāna ārijām – tajā 
Lauretta lūdzas savam tēvam, lai neiz-
šķir viņu no viņas iemīļotā Rinuccio.

Rolands turpināja ar Kloda De-
bisī (Claude Debussy) Etude pour les 
arpèges composes. Noslēdzot koncertu, 
Maija dziedāja Lūcijas Garūtas Mēness 
laiva ar Raiņa skaistajiem vārdiem.

Par izvēlētajām latviešu dziesmām 
Maija teica: „Pirmkārt vairākas no tām 
ir ļoti pazīstamas, piemēram, Vītola 
„Aizver actiņas“ visi zina, un arī Me-
diņa dziesmas daudzi zina. Tāpat Lūci-
jas Garūtas „Mēness laiva“ ir viena no 
skaistākajām dziesmām, kas veltīta Mil-
dai Brehmanei-Štengelei. Viņa bieži iz-
pildīja to koncertos arī tad, kad braukā-

„Tas bija ne tikai 
koncerts, – tas bija no-
tikums!”, „Pa ķerme-
ni skrēja skudriņas“, 

„Asaras acīs un prieks sirdī“, „Skaists 
un emocionāls koncerts; tas paliks at-
miņā uz mūžu!“ – tā teica klātesošie 
par pasaules slavenās latviešu soprā-
na – Maijas Kovalevskas – 18. marta 
labdarības koncertu Sidnejā.

Koncerts notika Ojāra  Grestes 
mājā. Pie klavierēm koncertmeistars 
Rolands Pīlmans (Roland Peelman). 
Viesi bija lūgti plkst. 16.00 uz atspirdzi-
nājumiem un uzkodām, ar koncerta sā-
kumu plkst. 17.00. Grestes dzīvojamā 
istaba bija iztukšota no mēbelēm, un to 
vietā rindās bija salikti krēsli 40 latvie-
šu un cittautiešu mūzikas cienītājiem. 
Šī bija reta izdevība dzirdēt divus pa-
saules klases māksliniekus intīmā vidē. 
Un ne tikai dzirdēt, bet tuvā klātbūtnē 
izjust skaņu vibrācijas visā ķermenī.

Maija  Kovaļevska ir starptautiski 
atzīts soprāns un ir dziedājusi uz pasaulē 
pazīstamāko operu skatuvēm, tai skaitā 
Ņujorkas Met, Milānas La Scala, Lon-
donas Covent Garden, Sidnejas Operas 
namā, Vīnē, Minhenē, Losandželosā, 
Ženēvā, Meksikā, Buenosairesā, San-
paulo un citur. Viņai ir bijušas vadošās lo-
mas operās Bohēma, Jevgeņijs Oņegins, 
Orfejs un Eiridīke, Dons Žuans, Figaro 
kāzas, Turandota, Simon Boccanegra un 
Traviata. Pašlaik Maija Kovaļevska Sid-
nejā dzied Mimi lomu šī gada Opera on 
the Harbour uzvedumā Bohēma.

Koncertmeistars Rolands Pīlmans 
ir viens no Austrālijā pazīstamākajiem 
muzikantiem un moderno mūzikas an-
sambļu mākslinieciskajiem vadītājiem. 
Viņš pašlaik vada Kanberas Starptau-
tisko mūzikas festivālu un pirms tam 25 
gadus bija mākslinieciskais vadītājs a 
capella ansamblim The Song Company.

Šis labdarības koncerts atbalstīja 
Preiļu Brīvo skolu, Preiļos, Latgalē, Lat-
vjā. Skolu pirms dažiem gadiem dibināja 
vecāki un draugi, lai skolniekiem mācītu 
par vidi, par pasaules dažādību, par Lat-
vijas vēsturi un kultūras bagātību un par 
Latgales īpašo valodu un kultūru. Skola 
pašlaik atrodas ārpus Preiļiem, bet ir at-
rastas telpas pilsētā, un mērķis ir tās re-
montēt un atvērt skolas gada sākumā šī 
gada 1. septembrī. Koncerta apmeklētā-
ju ziedojumi atbalstīs remonta projektu.

Maija Kovaļevska atsaucās Grestes 
aicinājumam dziedāt šajā labdarības 
koncertā, jo izrādās, ka viņai ir netie-
šas saites ar Preiļu Brīvo skolu. Divi 
no vissvarīgākajiem dibinātājiem ir 
Ingūna un Aigars Zīmeļi. Viņu vecā-
kā meita Lelde pavadīja gadu Sidnejā 
2015/2016. gadā, studējot Sidnejas Uni-
versitātē. Mācību laikā Lelde dzīvoja 
Grestes mājā un caur viņu satika Maiju 
Kovaļevsku, kad Maija dziedāja Mimi 
lomu Sidnejas Operas namā 2016. gadā.

Maija Kovaļevska dzied Sidnejā
Koncerts veltīts Preiļu Brīvajai skolai

Koncertmeistars Rolands Pīlmans un soprāns Maija Kovaļevska ar koncerta 
organizētājiem Baibu Bērziņun (2. no kreisās) un Ojāru Gresti (1. no labās).
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Turpinājums 13. lpp.

Koncertmeistars Rolands Pīlmans un soprāns Maija Kovaļevska.
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Pirmdiena, 
16. oktobris

Pēc lietus vizītēm 
naktī, no rīta piecēlā-
mies svaigā gaisā ar jūras 
šalkšanu, un brokastis 
baudījām Mājas verandā. 

Dienas plāni tika grozīti, un rīta stundas 
pavadījām Avrilas kompānijā, izbraukā-
jot kultūrvēsturiskas vietas.

Piebraucām pie ēkas, kur bija ievie-
totas koka laivas. Tās bija daļa no Indijas 
okeāna oficiāliem salas treniņa grupas at-
zītiem kursiem, ko atbalsta mūsu valdība. 
Jaunieši un pieaugušie var piedalīties vai-
rākos kursos, kā piemēram, virtuves va-
dīšana vai pirmās palīdzības sniegšana, 
un saņemt atzinību ar cerību, ka zināša-
nas pielietos dzīves nākamajos ceļos. Lai-
vas bija daļa no jūras glābšanas kursiem.

Redzējām pie lagūnas malām ģime-
nes pondokus, līdzīgas lapenēm. Tur var 
rīkot piknikus, ūdens priekus vai ģime-
nes svinības. Zemei nav oficiālie īpašu-
ma papīri, bet visi zin, kas kam pieder.

Uzzinājām, ka jūras rifs reizēm 
bauda lielus vējus un ciklonus, mainot 
jūras un zemes struktūru, reizēm veido-
jot jaunas salas, dažreiz tās savienojot.

Tertula (Turtle) jūrmalā bija saskalo-
tas daudz baltas smiltis. To vietējie sau-
ca Smilšainā jūrmala, un tā bija debešķī-
ga ar savām krāsām un kokosu palmām, 
bet vējš gan liels. Nākas piebilst, ka šeit 
dzīvo ļoti daudz bruņurupuču. Absolūti 
neviens cits tur nebija, un jutāmies bur-
vīgi, to baudot vieniem. Pastaigā Pēteris 
atrada man zilas tupeles (thongs) – katra 
bija nomesta savā vietā, veidojot pāri. 
Ak, cik labi pa karstām smiltīm.

Apciemojām kapsētu, kur tautiešus 
apbedī, ar skatienu uz Meku. Dažiem 
mūžīgiem iedzīvotājiem bija uzbūvēts 
jumtiņš, citiem skats uz skaistām debe-
sīm. Koka krusti bija veidoti pēc dzimu-
ma. Vīriešiem bija trīsstūris, bet sievie-
tēm – apaļš. Katrā kapavietā atradās divi 
krusti – viens nozīmēja galvu, otrs kājas. 
Kapi bija skaistā vietā, jūras krāsas tik 
spilgti zilas. Gan teica, ka malajieši nav 

māņticīgi, kapavietas rādīja citu stāstu, 
jo daudz krustiņu bija ietīti baltā audumā 
kā šallē; tas uzturot garus priecīgā omā.

Dafnijas Klūnijas-Rosas kapavieta 
bija būvēta no Mājas kieģeļiem un tu-
rējās grandiozi.

Braucām tālāk pa iekšzemi, un tur 
kā visās pasaules malās bija arī vietas, 
kas nav tik izskatīgas. Vienā atradās 
Gong Gonga izlietotie gliemežvāki. Ga-
dus atpakaļ zvejnieki, izvelkot ēsmu, tos 
atstāja, kur atrada, un smarža nāsīm, ak, 
cik jauka! Tagad ir nozīmēta vieta, kur 

visus pieved.
Nākamā vie-

ta bija klaja vidū. 
Stikla paneļi bija 
sarindoti laukumā, 
tiem apakšā ar teh-
niku, lielās bļodās 
žāvēja jūras sāli. To 
izmēģinās komer-
ciāli tirgot, bet paš-
reiz tas ir pērkams 
vai nu lidlaukā, vai 
vietējā bodē.

Mēs ievērojām, 
ka vienalga kur 
braucām vai stai-

gājām, visur bija vistas, gaiļi un daudz 
cālīšu. Avrila pasmaidīja un teica, ka pa-
lama Kokosu Kīlinga salām esot Mežo-
nīgās vistu salas (Feral Chook Islands).

Kad pēcpusdienā divatā pastaigā-
jāmies gar okeāna pusi, uzsūcot kluso 
apkārtni, netālu piebrauca laiva ar vecā-
ku pārīti, kas pa bišķiņam izlādēja laivu 
ar sazāģētiem malkas gabaliem. Pēteris 
piegāja un palīdzēja sieviņai tos sanest 
no laivas un sakraut krastmalā kaudzī-
tē. Ar to uzsākās saruna ar vīru Pī-Džei 
(P.J). Viņš izskaidroja, ka malku atvedu-
ši no Dienvidsalas, kur arī tos sagriezu-
ši. Malku lietojot, galvenokārt, cepšanai, 
kas tiek paveikta ārā zem jumta, jo ne 
tikai, ka elektrība ir dārga, bet ēdiens 
garšojot labāk. Viņa 3 guļamistabu mājā 
dzīvoja trīs paaudzes. Pēteris pielika 
roku, izvelkot laivu, bet daudz nevaja-
dzēja palīdzēt. Kad laiva bija piekabināta 
pie mašīnas, ar smaidiem atvadījāmies.

Pēc vakariņām baudījām skatu, kā 
Avrila baroja savus pieradinātos put-
nus – skaisti baltais un zilais gārnis.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Kur? Kas? Uz Kokosu (Kīlinga) salām? (2)
Ceļojuma apraksts
Pirmais turpinājums. Sākums LL497.

Mājas salas kapi.
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Pī-Džei (P.J.) ar malku.
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Ģimenes „pondoks“ (lapene).
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ja ārpus Latvijas. Man ir pagodinājums, 
ka es varu šo dziesmu tagad izpildīt, kā 
pēctece, tā sakot. Dārziņš savukārt man 
ir ļoti tuvs komponists un dziesma „Mā-
tes gars“ atspoguļo latviešu kultūras 
mentalitāti, latviešu sirsnību, vienkāršī-
bu un to, ka latvieši ir ļoti emocionāla 
tauta. Šajā gadījumā Dārziņš runā par 
savu māti, par ģimenisko kopību, un tur 
tas viss ir tajā dziesmā. Domāju, ka šī 
kopība arī bija jūtama šajā koncertā.“

Bija labi sagatavota programma 
koncertam (angļu valodā, jo klausī-
tajos bija gan latvieši, gan cittautieši) 
ar paskaidrojumiem par latviešu kom-
ponistiem un viņu nozīmi latviešu 
mūzikas vēsturē. Latviešu dziesmām 
bija angļu tulkojumi un Pučīni ārijām 
paskaidrojumi par dziesmu kontekstu.

Pēc koncerta klātesošie pakavējās 
kopā ar māksliniekiem un turpināja 
baudīt garšīgās uzkodas un atspirdzinā-
jumus. Lai saskaņotu ar latviešu un itāļu 
mūziku koncerta programmā, uzkodas 
un vīni bija attiecīgi izvēlēti. No latviešu 
virtuves bija pīrāgi, protams, un rupj-
maizes ar siļķi. No itāļu virtuves bau-
dījām Sicīlijas kotletes, arancini ar sēņu 
pildījumu, un itāļu dzirkstošos un citus 
vīnus. Šefpavārs bija uzzinājis, ka Maijas 
iemīļotākā virtuve ir itāļu, un otrā vietā 
japāņu; tāpēc pie uzkodām bija arī suši.

Klātesošie jūsmoja par koncertu. 
Vita: „Tas bija vienreizējs piedzīvojums. 
Bija tik patīkami pacilāta gaisotne, un 
mīlīga, priecīga, draudzīga noskaņa. Es 
jutu, ka visi bija kopā it kā lielos ģimenes 
svētkos. Viss notika dabiski bez formali-
tātes, ar bērniņiem un sunīti pa starpu. 
Man gribējās raudāt; es jutos ļoti aizkus-

tināta līdz sirds dziļumiem. Te dvēseles 
satikās, tā bija bauda! Paldies, Maija, ne 
tikai Jūsu dziesmai, bet arī Jūsu sirdij.“

Pēteris: „Man viss ķermenis no 
galvas līdz kāju pirkstgalu kauliņiem 
ievibrējās. Iespaids bija tik ilgstošs, ka 
pat nedēļu vēlāk, kad iedziedājāmies 
vīru kora mēģinājumā, varēju to vib-
rāciju vēl sajust. Grūti paskaidrot, bet 
koncerts ievibrējās manī vairāk nekā 
kaulos vien. Maijai balss ir tik dzid-
ra un skanīga, ka tā pārņem domas; 
domas izgaist, laiks paplašinās un tu 
baudi dziesmas saviļņojumu.“

Koncertu organizēja Ojārs Greste 
kopā ar Baibu Bērziņu, kuri abi pazīst 
Zīmeļu ģimeni un citas Preiļu Brīvās 
skolas ģimenes. Paldies Ojāram un Bai-
bai par uzņēmību! Paldies Yuga resto-
rānam par ēdienu un vīniem, Marijai 
Podniecei par siļķu maizītēm, Mārim 
Celinskim par pīrāgiem, Oliveram 
Vudkokam  (Oliver  Wood cock) (The 
Tattooed Sailor Coffee Roasters) par ka-
fiju un Sidnejas Latviešu biedrībai par 
iespēju aizņemties krēslus koncertam.

Liels paldies visiem, kas nāca uz 
koncertu un tik devīgi ziedoja naudu. 

Ziedojums Preiļu Brīvajai skolai pār-
sniegs $4 000. Varat iepazīties ar Prei-
ļu Brīvo skolu un skolas nama remonta 
projektu šeit: youtube.com/watch?v=_
iqlxBsvkfE. Ja vēlaties ziedot Preiļu 
Brīvajai skolai, lūdzu, sazinājāties ar 
Baibu Bērziņu (tālr.: 0488 772 000) 
vai Ojāru Gresti (tālr.: 0434 295 871).

Un vislielākais paldies Maijai Ko-
vaļevskai un Rolandam Pīlmanam par 
šo vienreizējo koncertu; tas tiešām 
bija notikums!

Maiju Kovaļevsku var dzirdēt Sidne-
jā Opera on the Harbour „La Bohème“ 
uzvedumā: 13., 15., 18., 20. un 22. aprīlī.

Tautiešiem arī būs iespēja dzirdēt 
Maiju koncertā kopā ar koncertmeis-
tari Dzintru Erlihu Sidnejas Latviešu 
namā  28. aprīlī  plkst. 14.00; Ade-
laides Svētā Pētera baznīcā 4. maijā 
plkst. 18.00 un Melburnas Latviešu 
namā 6. maijā plkst. 14.00.

Jānis Pīrāgs
Laikrakstam „Latvietis“

Fragments no koncerta:
https://www.youtube.com/
watch?v=BrTnAFomWKQ

Svētki nosvinēti... ko nu?
Jancis par Lieldienām

Lieldienas nosvi-
nētas kā pienākas. Bija 
olas, bija pīrāgi, bija ar 
ko noskalot tos lejā... un 
čumā šokolādes zaķīši 
un oliņas. Tā, ka man 
viss kas prasās dubul-

tīgi, tad man jāsaka, ka tās šokolādes 
oliņas man nu vienreiz ir līdz kaklam. 
Bet tā kā uz nākamiem svētkiem – Jā-
ņiem vai Līgo svētkiem, – kā nu ku-
ram patīk,– ir tikai kādi pāris mēneši 
jāgaida, tad jau ir laiks atkopties un to 
šokolādi izdzīt no tās sistēmas laukā, 
lai vairāk vietas sieram un alutiņam...

Bet divi mēneši ir garš laiks. Se-
višķi, ja tev nekādas citas darīšanas 
nav, kā tikai gulēt un ēst, gulēt un ēst... 
Citi jau nu gan te nodarbojās ar visvi-
sādiem pigoriņiem – gan roku un kāju 
staipīšanu, gan bingo, resp. – azartspē-
ļu spēlēšanu, gan bērnu mīklu minē-
šanu... Bet tā kā es esmu tāds kūtrāks, 
tad man liela kustēšanās neiznāk, kaut 

arī manam svaram tas par labu nenāk. 
Bet es nežēlojos, reizēm pat piebiedro-
jos (tikai domās, protams). Var jau būt, 
ka šādas nodarbošanās tomēr ir labā-
kas nekā barot tārpiņus Fouknerā*.

Tas pats kūtrums mani atturēja arī 
no Lieldienu padarīšanām. Biju jau 
apņēmies nosvinēt Svētkus pēc senču 
modes un pat biju gatavs iet uz mūsu 
bērzu birzīti un kārt iekšā šūpoles. 
Tas gan varbūt būtu bišķi riskanti; par 
tuvu jaunajai, nupat ierīkotajai autobu-
su ostai, bet saņēmu dūšu un meklēju 
gudras grāmatas par šūpoļu kāršanu. 
Atradu ar, bet ar to tā lieta bija arī 
cauri. Nevarēju izšķirties, vai būvēt 
šūpoles, vai šūpotnes, vai līgotnes, vai 
līgačas, vai aires jeb eires...

Nolēmu nebūvēt nevienu, jo galu 
galā grāmatā bija skaidri teikts, ka ti-
cējumi nosakot, ka ja nebūvēs šūpoles, 
tad ļaunie gari atriebsies pie lopiem. 
Tā kā man lopu nav, tad varēju mierīgu 
prātu sviest gudro grāmatu mēslu kastē 

un nolemt turēties tikai pie vienas Liel-
dienu tradīcijas – alutiņa iedzeršanas.

Būs jau kāds gudrinieks, kas aiz-
rādīs, ka esmu sajaucis Lieldienas ar 
Jāņiem, bet grāmatā skaidri rakstīts, 
ka „sasēdušies ap galdu, viņi padzie-
dājuši dažas dziesmas, tad iekoduši un 
iedzēruši, jo mājās šim brīdim galdā 
bijis alus, šnabis, maize un sviests.“ 
Ir jau šur, tur minēti arī vārīti zirņi un 
olas, bet visu to lērumu taču nevar sa-
dzīt iekšā – tas nebūtu veselīgi. Tāpēc 
izvēlējos šajās Lieldienās apmierinā-
ties tikai ar diviem uzturlīdzekļiem – 
olām un alu. Par pārējām kalorijām, 
kas vēl iztrūktu, gādās šokolādes olas 
un zaķīši.

Svētki bija jauki, pēcsvētki – ne tik 
jauki! Slikta dūša; droši vien no šoko-
lādes.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

* Fouknera (Fawkner) kapsēta.

Maija Kovaļevska Sidnejā
Turpinājums no 11. lpp.

Koncerta publika.
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Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

LEONĪDS RITERS
Dzimis 1929. g. 15. oktobrī, Rēzeknē

Miris 2018. g. 19. martā, Melburnā

Pēc Leo vēlēšanās, viņa ķermenis tika nodots Melburnas Universitātei.
Piemiņas pēcpusdiena sekos vēlāk.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labi darbi, mīļi vārdi,
Tie palika šai zemē.

Sēro sieva Zane, meitas Indra un Ligita ar vīriem Hunter un Shane,
māsa Natālija un mazbērni Roberts, Čārlīte un Toms

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

LEONĪDS RITERS
dzimis 15.10.1929. – miris 19.3.2018.

Neba mana dvēselīte,
Trepēm kāpa debesīs;
Atnāk Dieva eņģelīši,
Tie uzveda dziedādami. Par viņu sēro Natālija, Ivars, Sue, Bite, Andris, Kalvis un Kaspars

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
sievai Zanei, meitām Indrai un Ligitai ar ģimenēm

vīru, tēvu un vectēvu

LEONĪDU RITERU
15.10.1929. – 19.3.2018.

mūžībā pavadot.
Ilze un Gunārs Nāgeli.

Ja Voldemāra Zariņa dzeja jūs ir 
uzrunājusi, lūdzu līdz 15. aprīlim zie-
dot šim mērķim:

Finansiāls atbalsts Noras Ikstenas 
sastādītā  Voldemāra  Zariņa  dzejas 
krājuma Jāizdomā brīvība izdošanai.

SIA PĒTERGAILIS
Reģ. Nr. 40003005936,
A/S SEB BANKA Rīdzenes filiāle
SWIFT kods UNLA LV22
Konts LV64UNLA0002005467378
Visi ziedotāji ar pateicību tiks 

pieminēti grāmatas sākumā un varēs 
saņemt ziedojumam atbilstošu skaitu 
grāmatas eksemplāru (vienas grāma-
tas izdošana maksā 7,5 EUR).

Ieva Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

Ir laikmeta domas 
un ir
laikmeta iedomas.

Laikmeta domas
ir šīs:
taisnības uzvara, atbrīvošanās,
torņu smailes karoga zīdā
sarkanā, sarkanā, sarkanā.
Pagātnes tulkojums, apvāršņu 

gaisma,
spēks, drošums un miers
visiem, visiem, visiem.
Tādas ir 
laikmeta domas.

Laikmeta iedomas
šīs:
Mums vajag
 savas valsts –
 latviskas,
 neatkarīgas,
 no svešiem tīras

 latvju zemes
mums vajag
 kā maizes,
 kā ūdens,
kā gaisa,
bez kā
dzīvais viss akmenī vēršas.

Mēs nevaram paciest
 sasietu domu,
 nokautu vārdu,
 pūstošu garu,
 uztieptu gaitu,
 spiegu un glūnu tīklus
mēs nevaram paciest.
Tādas ir laikmeta iedomas.

Ar iedomām sirgstošie!
Jūs dziedēs
Mordovija
ar dzeloņdrāšu
terapiju.

Voldemāra Zariņa atgriešanās
Turpinājums no 8. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Trešdien,  18.  apr., plkst. 10.30 iz-

brauksim no ALB nama uz LAIMAS 
pusdienām McLaren hotelī, McLaren 
Vale. Ar senioru karti pusdienas cenas 

sākot no $17. Pieteikties LAIMAS bi-
 

Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
7. aprīlis
Zina, Zinaīda, Helmuts
Pasaules veselības diena
1893. politiķis, valstsvīrs, tautsaim-
nieks Antons Dzenis.
1923. starp Latviju un Padomju Krie-
viju tika parakstīts robežlīgums.
1928. Izglītības ministrijas ieceltā lat-
galiešu valodas pareizrakstības komi-
sija izstrādā jaunu ortogrāfijas projek-
tu, kuru ministrija apstiprina 1929.g. 
19.06. Uz jaunajiem pareizrakstības 
likumiem balstās lielākā daļa latgalie-
šu izdevumu.
1948. teātra zinātniece, kritiķe, tulko-
tāja Gundega Saulīte.
1953. māksliniece (dizainere, grafiķe) 
Valda Mikāne.

8. aprīlis
Edgars, Danute, Dana, Dans
1908. dzejnieks Leonīds Breikšs.
1921. Sidnejas Latviešu teātra dibinā-
tājs un aktieris Indulis Nīcis.
1963. latviešu jurists, politiķis, Latvi-
jas vēstnieks NATO (2011.g. 4.febr. – 
2015.g. 1.sept.), LR ārlietu ministrs 
(2007.g. 8.nov. – 2010.g. 28.apr.) Māris 
Riekstiņš.

9. aprīlis
Valērija, Žubīte, Alla
1803. dzejnieks, tulkotājs Ansis Līven-
tāls.
1917. ALT aktieris un režisors Gustavs 
Grauds.
1988. Latvijas hokejists Oskars Ci-
buļskis.

10. aprīlis
Anita, Anitra, Zīle, Annika
1873. revolucionārs, publicists, tulko-
tājs Dāvids Bundža.
1948. Latvijas politiķis un ekonomists 
Uldis Osis.
2008. noslēdzās 12. martā sāktā pa-
rakstu vākšana par Latvijas Brīvo 
arodbiedrību savienības sagatavota-
jiem Satversmes grozījumiem par vē-
lētāju tiesībām atlaist Saeimu. Par šīm 
tiesībām parakstījās 217 567 pilsoņi, 
kas bija pietiekami, lai projektu virzītu 
tālāk Saeimā vai tautas nobalsošanai, 
ja pirmā tos noraidītu.

11. aprīlis
Hermanis, Vilmārs
1893. tiesībnieks, senators Mintauts 
Čakste.
1933. dzejnieks Jānis Klāvsons.
1938. inženieris, pulkveža leitnants 
Austrālijas armijā, sabiedrisks darbi-
nieks, bij. LR Aizsardzības Ministri-
jas Valsts Sekretāra vietnieks Jānis 
Ātrens.
1963. ārsts un politiķis, LR iekšlie-
tu ministrs (1998.g. 26.nov. – 1999.g. 
16.jūl.), LR labklājības ministrs 
(1999.g. 16.jūl. – 2000.g. 5.maijs) Ro-
berts Jurdžs.

12. aprīlis
Jūlijs, Ainis
Pasaules Aviācijas un kosmonautikas 
diena
1883. teologs, arhibīskaps (1962.–
1966.) Kārlis Kundziņš.

13. aprīlis
Egils, Egīls, Nauris
1893. tēlnieks, dievturu dižvadonis 
Arvīds Brastiņš.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andrejs Lezdkalns.

14. aprīlis
Strauja, Gudrīte
1873. grāmatizdevējs, tulkotājs, skolo-
tājs Andrejs Jesens.
1873. rakstnieks Fricis Mierkalns.
1948. tulkotāja Tamāra Liseka.
1978. Tbilisi, Gruzijas PSR notika 
demonstrācijas, protestējot pret valsts 
valodas statusa noņemšanu gruzīnu 
valodai.

15. aprīlis
Aelita, Gastons
1738. Rīgas rāte izdod rīkojumu par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu lat-
viešiem. Rīkojumā teikts, ka latvieši 
nav namnieki un viņiem nevar piede-
rēt nekustamie īpašumi. Gada un vie-
nas dienas laikā latviešiem savi īpašu-
mi ir jāatdod vācu namniekiem.
1888. mākslas vēsturnieks Boriss Vi-
pers.

16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta

1743. cariene Elizabete izdod pavēli 
par mastu šķirotāja Jāņa Šteinhauera 
iecelšanu par kroņa mastu šķirotāju.
1883. rakstnieks, publicists, sabied-
risks darbinieks Jezups Kindzuls.
1923. Krāslavai piešķirtas pilsētas tie-
sības.
1923. režisors, skatuves mākslas peda-
gogs Andris Blekte.
1958. tulkotāja Silvija Brice.
1978. latviešu aktrise Dita Lūriņa.
2008. kļūst zināms, ka KNAB kon-
statēts iztrūkums – no biroja seifa pa-
zuduši vairāki desmiti tūkstošu latu, 
kas atsavināti kādā no kukuļdošanas 
lietām. Vainīgie izrādījās divi KNAB 
darbinieki. Šis incidents grāva gan 
KNAB biroja, gan tā vadītāja Alek-
sandra Loskutova prestižu.

17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
1763. ar cara ukazu Rīgā nodibina 
speciālu komisiju Rīgas tirdzniecības 
pētīšanai. 
1938. Dailes teātra aktieris Leons Kri-
vāns.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 
diena
1962. SLT aktrise, sabiedriska darbi-
niece Iveta Rone

19. aprīlis
Vēsma, Fanija
1243. Rīgas bīskaps Nikolajs dāvina 
Livonijas ordenim pusi Jersikas pils 
līdz ar lauku īpašumiem.
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 
Lēmane.
1936. sabiedriska darbiniece, Latvijas 
Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā 
Ināra Graudiņa.
1942. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā, fotogrāfs, aktieris Ojārs Greste.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
2008. sportists un Saeimas deputāts 
Viktors Ščerbatihs piekto reizi kļu-
va par Eiropas čempionu svarcelšanā 
supersmagajā kategorijā.  ■

nāja gatavību stiprināt BV enerģētis-
ko drošību, nodrošinot sašķidrinātās 

dabasgāzes eksportu uz mūsu reģionu.
Tāpat vienojāmies paplašināt izglī-

tības un kultūras apmaiņas program-
mu piedāvājumu.

Valsts prezidents Raimonds Vējo-

nis no 2018. gada 2. aprīļa līdz 7. ap-
rīlim darba vizītes ietvaros apmeklēja 
ASV.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

3.04.3018.

Valsts prezidenta paziņojums
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. aprīlī.
€1 = 1,58010 AUD
€1 = 0,86400 GBP

€1 = 1,67030 NZD
€1 = 1,23170 USD

rojā līdz 16.aprīlim.
Ceturtdien, 19. apr., plkst. 11.00 spē-
lēsim Scrabble (latviešu un angļu va-
lodā) ALB namā un ēdīsim pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā.
Sestdien,  21.  apr., plkst. 11.00 ALB 
namā Ilze Ostrovska demonstrēs lašu 
zupas recepti. Dalības maksa $5. Visi 
laipni aicināti.
Ceturtdien, 26. apr., plkst. 11.00 spē-
lēsim Scrabble (latviešu un angļu va-
lodā) ALB namā un ēdīsim pusdienas. 
Lūdzu pieteikties LAIMAS birojā.
Ceturtdien,  26.  apr., plkst. 13.00 – 
14.00 ALB namā gadskārtējais kustē-
šanās un locīšanās pamācības (Manual 
Handling); sekos pusdienas. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 23. aprīlim.
Piektdien,  27.  apr., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Vaka-
riņās latviešu mednieka desas ar pie-
devām un veģetāriešu variants. Ēdiens 
līdz plkst.19.30. Viss par draudzīgām 
cenām. Atzīmējot kafejnīcas renovāci-
jas nobeigšanu, vakariņu cenā ieskatī-
ta glāze vīns! Visi mīļi gaidīti!
Sestdien,  28.  apr., plkst. 12.30 
gadskārtējie DV Dārza svētki DV nama 
dārzā. Bārs ar Adelaides draudzīgā-
kajām cenām atvērts no plkst. 12.00. 
Aicinām visus (ne tikai DV biedrus). 
Saimniecības kārtošanai lūdzam pie-
teikties, zvanot Regīnai 8265 7140 vai 
Ilgai 8379 6983. Nokārtodams biedru 
maksu, saņemsi bezmaksas pusdienas. 
Nebiedriem maksa $20, bet visi mīļi 
aicināti iestāties Vanagos.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.

Brisbanē
Sestdien,  21.  apr., plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu biedrības pilnsapulce 
Latviešu namā.
Sestdien, 28. apr., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10. Cenas ietver spēles 
un uzkodas. Nāc un mācies no eksper-
tiem!
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien,  21.  apr., plkst. 12.00 drau-
dzes pilnsapulce Latviešu namā.

Kanberā
Sestdien, 28. apr., plkst. 14.00 Kanbe-
ras Latviešu biedrības saiets Immanu-
el baznīcas zālē, Lyons. Juris Jakovics 
un Andrejs Grigulis rādīs interesantas 
skatu bildes un stāstīs par savām dē-
kainām kalnu pastaigām/pārgājieniem 
pēdējos piecos gados, kā arī dos ietei-
kumus kā pārvarēt grūtības veiksmī-
gai mugursomu un telšu lietošanai.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 21. apr., plkst. 16.00 tautas 

deju kopas Ritenītis 65 gadu jubilejas 
sarīkojums Latviešu namā.
Piektdien, 27. apr., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  22.  apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 22. apr., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien,  29.  apr., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Svētdien, 15. apr., no rīta, pirms kon-
certa, koklētājas Laimas Jansones 
vadīta meistarklase Latviešu namā. 
Pieteikties: Ieva Lapiņa ieva_lapina@
hotmail.com
Svētdien, 15. apr., plkst. 14.00 izcilās 
Latvijas koklētājas Laimas Jansones 
koncerts Latviešu namā. Ieeja $25/$20. 
Skolēniem līdz 18 gv. bez maksas.
Sestdien,  28.  apr., plkst. 14.00 oper-
dziedātājas, soprāna Maijas Kova-
ļevskas un pianistes Dzintras Erlihas 
koncerts Latviešu namā. Koncertā 
skanēs garīgā mūzika, latviešu kamer-
mūzika un populārā opermūzika.. Ieeja 
$35/$30. Skolēniem līdz 18 g. bezmak-
sas. Koncerta atlikums – ziedot.lv (bēr-
niem ar īpašām vajadzībām). Maijas 
Kovaļevskas dāvana Latvijai simtgadē.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  22.  apr., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. apr., plkst. 11.00 Dārza 
svētku dievkalpojums ar Svēto Va-
karēdienu. Pēc dievkalpojuma Dārza 
svētku sarīkojums.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 22. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums. III svētdiena pēc Lieldienām.
Svētdien, 29. apr., plkst. 9.30 dievkal-
pojums IV svētdienā pēc Lieldienām.

Zelta piekrastē

Kanādā
Sestdien,  21.  apr., plkst. 19.00 ka-
merkora Dzirksts un Apvienotā Ka-
nādas un ASV kora koncerts Ceļā uz 
Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem 
Kanādas Latviešu centrā Toronto. Di-
riģente Vizma Maksiņa, pianiste He-
lēna Gintere. Kokteiļu stunda 18.00, 
programma 19.00. Ieeja pieaugušajiem 
$30, bērniem un jauniešiem līdz 21 g.v. 
ieeja brīva. Biļetes var iegādāties vei-
kalā Letts Shop 416-759-4900.

Zviedrijā
Svētdien, 22. apr., plkst. 17.00 saruna 

par aktuāliem politikas jautājumiem 
ar politologu, profesoru Jāni Ikstenu  
Latvijas vēstniecības telpās, Oden-
gatan 5 Stokholmā. Lūdzam pieteikt 
savu dalību, rakstot info@ZLA.se 
līdz 19. aprīlim. Uz tikšanos ar aicina 
Zviedrijas Latviešu Apvienības Poli-
tiskā darba grupa sadarbībā ar Latvijas 
vēstniecību Zviedrijā.

Latvijā
Līdz 15. aprīlim Mākslas muzejā RĪ-
GAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Ve-
crīgā) skatāma izstāde Artistry. Polijas 
tēlniecības 100 gadi no Polijas Tēlnie-
cības centra Oroņsko darbu kolekcijas. 
Par projekta moto ir izvēlēts Darias 
Malickas (Daria Malicka) darbs Kunszt 
jeb Artistry, jēdziens, kuru latviešu 
valodā varētu tulkot kā meistarība, 
lietpratīgums, mākslinieciskums. Šie 
vārdi raksturo pēdējos simts gados vai-
rāku poļu mākslinieku paaudžu radītās 
skulptūras, objektus, instalācijas un vi-
deo filmas, kas no aptuveni 2000 darbu 
lielās kolekcijas ir atvestas uz Rīgu.
Otrdien,  17.  apr., plkst. 18.00 Rīgas 
Latviešu biedrības teātra komisija ai-
cina Rīgas Latviešu biedrības Kamīna 
zālē uz Mārtiņa Zīverta lugas Pēdējā 
laiva lasījumu. Lomās – Agnese Cīru-
le, Lelde Dreimane un Kaspars Zāle, 
Raimonds Celms. Režisore – Anna 
Eižvertiņa. Teātra zinātnieka Viktora 
Hausmaņa ievadvārdi.
Trešdien, 18. apr., plkst. 18.30 akus-
tisks mūziķa Imanta Dakša koncerts 
Aspazijas mājā Dubultos (Z. Meiero-
vica prosp. 18/20).
Svētdien, 22. apr., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Pirmdien, 23. apr., plkst. 18.30 ZINĪ-
BU STUNDĀ par spēli ar dzimumu 
uz skatuves – Aktieri, kuri uz skatuves 
pārtop par sievietēm. Aktrises, kuras 
uz skatuves pārtop par vīriešiem. Vai 
to sauc par pārtapšanas mistēriju vai 
spēles maģiju? Vai tās ir tikai maskas, 
vai arī personības transformācijas? Par 
šiem teātra mūžsenajiem jautājumiem, 
kas aktuāli visos laikos kopš antīkā 
grieķu/romiešu teātra pirmsākumiem, 
diskutēs aktieri un aktrises, kuri ir un 
ir bijuši šādu mistēriju dalībnieki. Sa-
runu vadīs teātra zinātniece Ingrīda 
Vilkārse. Bezmaksas ielūgumus uz 
Zinību stundu varēs saņemt no 16. ap-
rīļa plkst. 10.00 visās Biļešu Paradīzes 
kasēs. Vietu skaits ierobežots.
Līdz 10. jūnijam Dailes teātra Mākslas 
telpā Brīvības 75 apskatāma fotogrāfa 
Gunāra Janaiša personālizstāde BI-
JUMS. Izstāde bez maksas būs apska-
tāma stundu pirms katras Dailes teātra 
izrādes, kā arī izrāžu laikā.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


