
Jā, būs! Kas? Kultūras dienas 
Sidnejā šogad!
Mēs jau ceļā... un jūs?

Piedalies Lielajā talkā –
talkojot vai ziedojot

Sidnejas latvieši jau 
gatavojas Austrālijas Lat-
viešu 58. Kultūras Die-
nām. Ja Covida iespaids 
2020. gadā paredzētajām 
KD atstāja tādu sajūtu, it 
kā būtu izmests no laivas, 

tad šogad mēs zinām, ka KD būs; būs 
daudz tie paši iecerētie sarīkojumi un 
nākuši jauni klāt, un visi sarīkojumu va-
dītāji domā, plāno, mēģina un gatavojas.

Nosaucu rakstu Mēs jau ceļā... un 
Jūs?, jo ir jau daudz un dažādu ceļu, 
kas katru, kas piedalās kā dalībnieks vai 
skatītājs aizved uz KD. Kādu aizved vēl-
me dziedāt vai dejot, citus spēlēt teātri 
vai muzicēt. Tātad mēģinājumu ceļš tos 
tur aizved. Citi atkal grib baudīt mākslu 
un gardus latviešu ēdienus, vai arī satikt 
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Lielā Talka vairāk nekā desmit 
gadu garumā ir apvienojusi un saliedē-
jusi Latvijas iedzīvotājus vides sakop-
šanas un labiekārtošanas darbos, kā arī 
veic izglītojošu funkciju, virzot sabied-
rību domāt un rīkoties zaļi. Sākot ar šo 
gadu, ikvienam ir iespēja piedalīties 
Lielajā Talkā, talkojot gan talkas dienā, 
gan jebkurā citā laikā, kā arī ziedojot, ja 
pašam nav iespējams piedalīties talkā.

Visi saziedotie līdzekļi tiks iz-
mantoti talkošanas maisu, cimdu un 
cita inventāra iegādei, tāpat kā izglī-
tojošiem materiāliem un pasākumiem. 
Kopš Latvijā pirmo reizi norisinājās 
Lielā Talka, atkritumu daudzums 
mūsu valstī ir samazinājies uz pusi. 
Taču, lai turpinātu nodrošināt kvalita-
tīvu talkas norisi, sniedzot talkotājiem 
visus nepieciešamos līdzekļus drošai 

un atbildīgai tal-
košanai, ikviens 
interesents ir aicināts atbalstīt Lielo 
Talku ziedojot.

Ziedojot kaut vai 1 eiro, jūs varē-
siet nodrošināt talkotājiem vienu talci-
nieka komplektu, kurā ietilpst – viens 
maiss, viens cimdu pāris, atkritumu 

 
Turpinājums 11. lpp.

 
Turpinājums 4. lpp.

Brauciens ar mājas laivu pa Mareja upi Viktorijas un Jaundienvidvelsas robežā. Skat. rakstu 10. lpp.
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saka, „Turies prom no jūdiem, viņi 
Jēzu nonāvēja.“

Pareizāk teikt, ka Jūdi Jēzu notiesā-
ja; bet romieši viņu nonāvēja. Romieši 
viņu piesita pie krusta. Varētu teikt, 
Eiropieši vai Latvieši. Viens komen-
tārs raksta, „Abi jūdi un nejūdi dalās ar 
vainu Jēzus Kristus nāvei un, tamdēļ, 
mums visiem janožēlo mūsu grēki.“ 
Apustulis Pēteris Vasarsvētku spredi-

Ticības mācības kla-
sēs šo saucu par miljons 
dolāru jautājumu: „Kas 
ir kristietības pamats?“

Atbilde: PIEDOŠA-
NA. Tādēļ Jēzus pirmā 
lūgšana pie krusta Liela-

jā Piektdienā bija: „Tēvs, piedod tiem, 
jo tie nezina, ko tie dara.“ (Luke 23:34).

„Tēvs“
Mūsu grēks pirmā vietā ir pret Dievu 

Tēvu, ne pret cilvēkiem. Dāvids lūdza: 
„Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis 
un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu 
paliec taisns Savos spriedumos un nevai-
nojams Savā tiesneša darbā.“ (Ps. 51:6). 
Tēvs ir tas, kas sūtīja Savu Dēlu, lai ne-
viens, kas Viņam tic, nepazustu.

Jēzus stāstīja līdzībā: „Kāds „cil-
vēks“ („Tēvs“) stādīja vīna dārzu un ap 
to uzcēla sētu, un raka vīna spaidu, un 
uzcēla torni, un to izdeva vīna dārznie-
kiem, un aizceļoja. Un, kad bija laiks, 
viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu 
kalpu saņemt no dārzniekiem savu tiesu 
vīnadārza augļu. Bet viņi to ņēma un šau-
ta un sūtīja tukšā atpakaļ. Un viņš sūtīja 
atkal citu kalpu pie tiem; un to tie sasita 
un apsmēja. Un viņš sūtīja vēl citu. Un 
šo tie nonāvēja. Un vēl daudz citus; un 
no tiem tie citus šauta un citus nonāvēja. 
Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko 
viņš mīlēja, arī to viņš beidzot pie tiem 
sūtīja un sacīja: taču no mana dēla tie 
bīsies. Bet šie vīna dārznieki sacīja cits 
uz citu: šis ir tas mantinieks! Nāciet, no-
kausim to, tad mantojums būs mūsu. Un 
tie viņu ņēma, nokāva un izmeta no vī-
nadārza ārā. Ko nu vīnadārza kungs da-
rīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus 
un izdos vīnadārzu citiem.“ (Mk 12:1-9). 
Tēvs stādīja vīnadārzu. Viņa Dēls Jēzus 
ir akmens, ko nama cēlēji atmetuši, kas 
kļuvis par stūrakmeni. Daži jautājumi: 
„Ko Jēzus Tēvs domā par mums/Tevi? 
Ko mēs/Tu esi darījuši ar šo akmeni, 
Viņa Dēlu ko Viņš sūtījis? Vai esam 
Jēzu atmetuši vai saņēmuši? Vai Jēzus 
ir mūsu stūra akmens ap ko visa dzīve 
ir būvēta?“ Vai ir vai nav, mums jālūdz 
piedošana no Tēva. Tēvs sūtīja savu vie-
nīgo Dēlu priekš mums, cerēdams, ka 
mēs Viņu pieņemsim. Tēva Dēls, Jēzus, 
tika Svētā Gara ieņemts bez iedzimtā 
grēka, un dzīvoja pilnīgā paļāvībā un sa-
draudzībā ar Savu Tēvu visu mūžu. Tad 
pie krusta, Jēzus Kristus, Dieva Tēva 
Dēls, vienīgais cilvēks kas nebija sodu 
nopelnījis, svēts Dievs un cilvēks tīrs, ar 
mūsu grēkiem sakrauts lūdz, „Tēvs…“

„Piedod tiem.“
„Piedod tiem?“ Ko? Nevis, „Nosod 

viņus!“? Nevis, „Nogalin viņus un izdod 
vīnadārzu citiem!“? Nē, „piedod tiem.“ 
Piedošana ir stūra akmens kristietībai. 

Ko tas nozīmē? Vispirms, „Ko pie-
došana nenozīmē?“

1. Piedošana nenozīmē apstiprinājums 
vai piekrišana tam kas teikts vai da-
rīts. Tā neattaisno pārdarīto it kā tas 
nekas nebija, vai kā dažreiz saka, 
„tas nav nekas.“ Sievai kas tika no-
ķerta laulības pārkāpšanai, Jēzus 
teica, „Ej un negrēko vairs.“

2. Piedošana nenozīmē tēlot it kā tas 
kas notika nesāpēja vai ir viegli pie-
ņemt. Ģetzemanes dārzā pirms Lie-
lās Piektdienas Jēzus gauži lūdza, 
„Aba, Tēvs! Tu spēj visu. Ņem šo 
biķeri no Manis!“ (Marka ev. 14:32).

3. Piedošana nenozīmē aizmirst, it kā 
pārdarīto varam viegli izdzēst no 
sava prāta. Dievs pats tā neaizmirst, 
Viņš vienīgi pēc piedošanas mums 
pārdarīto vairs nepaceļ vai atgādina.

4. Piedošana nenozīmē samierināša-
nās (reconciliation) vai uzticēšanās. 
Jānis raksta, „Jēzus cilvēkiem ne-
uzticējās, tāpēc ka Viņš visus pazi-
na… Viņš pats zināja, kas bija cilvē-
kā.“ (Jāņa ev. 2:24-25).

„Ko tad piedošana nozīmē?“ Vārds 
piedod nozīmē, „sūti prom, lieci mierā.“ 
Franciski un angliski, „pardon.“ Vācis-
ki, „vergeben.“ Angliski, „for-give.“

„Dot pilnīgi bez rezervācijām.“ 
„Tēvs, dod pirms Tu kaut ko no viņiem 
saņem.“ Piedošana mums ir piedāvā-
ta pirms mēs apzinies, ka mums tā ir 
vajadzīga vai to lūdzam. Jēzus mācī-
ja mums lūgt tāpat, „Tēvs, pie-dod 
mums mūsu parādus.“ Parāds ir tas 
kas mums pienākas dot citiem pirms 
viņi dod vai prasa to no mums. Jēzus 
lūdza piedošanu mums, pirms mēs to 
lūdzam no Viņa vai no Viņa Tēva.

Piedošana – „bez ierunām (un-
conditionally) dot pardon kādam par 
viņu nepareizo rīcību. Tā ir apzināta, 
noteikta izvēle atlaist (to let go) aizvai-
nojumu pret kādu cilvēku kas tevi sā-
pinājis, neatkarīgi no tā vai tas cilvēks 
to prasījis, nopelnījis vai nenopelnījis.“ 
Tas ir ko Jēzus pie krusta lūdza, „Pie-
dod tiem.“ „Kuriem?“ 

Nesenā Latvijas filmā, „Pilsata pi 
upis“ (The Sign Painter), viens katols 
iemīlējies ar ebrejieti. Kāds viņam 
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„Tēvs, piedod tiem“
Lielās Piektdienas svētruna

Māc. Aldis Elberts sniedz svētruna Sv. Krusta baznīcā Melburnā Lielās Piekt-
dienas dievkalpojumā.
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Sestdien, 2021. gada 
20. martā, Foknera 
(Fawkner) kapsētas Otrā 
avēnijā pie Leģionāra 
pieminekļa sanāca 22 
godinātāji. Vistālāko 
ceļu bija atbraucis Vol-
demārs Balodis ar savu 

ģimeni no Veribijas. Bija arī ieradies 
busiņš ar tautiešiem no Latviešu Cie-
ma un Daugavas Vanagi un Daugavas 
Vanagu atbalstītāji atsevišķās mašīnās.

Diena bija skaista, un klātesošie 
apsēdās krēslos nelielā ēnā, gaidot sā-
kumu atcerei. Kaut bija mazs skaits, 
kas bija klāt, lai godinātu leģionārus, 
tomēr bija intīma sajūta. Ieskanēja pa-
zīstamie vārdi: Uzmanību karogam. 
Visi piecēlās kājās, kamēr karoga sar-
dze – Juris Vīksne un Dāvids Vējiņš 
ienesa karogu, un visi vienojāmies 
tautas himnā Dievs, svētī Latviju!

Mārtiņš Biršs novadīja svētbrīdi, 
kas nobeidzās ar kopīgu lūgšanu Mūsu 
Tēvs debesīs.

Daugavas Vanagu Melburnas no-
daļas valdes priekšsēdis Jānis Kār-

kliņš savā uzrunā deva Leģiona die-
nas vēstures pārskatu, pastāstot par 
iemeslu, kāpēc Daugavas Vanagu or-
ganizācija 1952. gadā izvēlējās tieši 
16. martu kā Latviešu Leģiona piemi-
ņas dienu. Sekojot J. Kārkliņa uzrunai, 
Ilze Ābele nolasīja Leonīda Breikša 
dzejoli Varoņi Brāļu kapos. Ar cieņu 
un pateicību pret mūsu aizgājušiem un 
vēl dzīviem leģionāriem, Jānis Kārk-
liņš kopā ar Guntu Vagari nolika vai-
ņagu, kas bija taisīts no dzīvības koka, 
segts ar Latvijas karoga krāsām. Ko-
pīgi nodziedājām Daugavas Vanagu 
dziesmu, pirms iznesa karogu.

Piemiņas brīdi turpinot, gājām pa 
nelīdzenu taciņu līdz nezināmā karavī-
ra kapa vietai, kur Jānis Kārkliņš noli-
ka 3 rožu ziedu velti un pateicās visiem 
mūsu karavīriem, kuri neatgriezās mā-
jās pie ģimenēm, bet atdeva savu vislie-
lāko velti savai tautai un zemei – savu 
dzīvību. Bez šīs veltes visa mūsu vēs-
ture būtu savādāka. Gods un cieņa lai 
ir mūsu Leģionāriem tagad un mūžīgi.

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Leģiona atcere
Daugavas Vanagi Melburnā

Redakcijā
Augsti godātā komisija!

Lai arī man tas per-
sonīgi ļoti nepatīkami 
būtu, bet jūtos spiests 
pievērst jūsu uzmanību 
dažiem nelabiem fak-
tiem par manu bijušo 

kolēģi, komponistu un diriģentu NN.
Nesaprotu, kāpēc viņš tiek virzīts 

tik augstam amatam. No viņa nekā 
laba nevar sagaidīt. Kaut arī mūsu va-
dība oficiāli viņu visu laiku slavēja par 
taupību, man bija skaidrs, ka viņš īs-
tenībā centās būt ļoti izšķērdīgs ar no-
tīm. Nu, kuram vajadzīga kompozīcija 
ar tik daudzām notīm?

Mūsu muzikantus viņš dalīja sa-
vējos un ienaidniekos. Viņš pat vienu 
atlaida tikai tāpēc, ka tas nevarēja pus-
gada laikā iemācīties spēlēt vienkāršu 
prelūdiju.

Kopš NN ir prom, mums orķestrī 
atkal valda ideāla vienprātība – visi 
dara tieši tā, kā es saku.

Es šo rakstu tikai dziļas atbildības 
sajūtas dēļ.

Ar dievpalīgu,
Antonio Saljēri

(Ar atvainošanos lugas „Amadeus“ 
autoram).

Sveicināti, lasītāji!
Šāds varētu būt šablons denunci-

ācijas vēstulei. Tikai mazliet vairāk iz-
rotāts ar puspatiesībām, maldināšanu 
un meliem, kā arī bez humora.

Krimināllietās čekas arhīvos guļ 
kalni ar denunciācijām. Mana tuva 
radinieka krimināllietā vien ir 9 lie-
cinieku pratināšanas protokoli un ie-
sniegumi brīvā formā. Jau 1940. gada 
19. augustā pilsonis NB bija sūtījis 
pastkarti Policijas pārvaldei Rīgā ar 
sūdzību: „Cik ilgi vēl būs jābaidās 
no policijas priekšnieka?“ Radinieku 
izsūtīja 1941. gada 14. jūnijā un viņš 
mira Vjatlagā vien 11 mēnešus vēlāk.

Pie visas pētniecības par okupāci-
jas laiku, liekas, ka vismazāk ir pētīti 
denunciāciju rakstītāji. Un ne jau tikai 
čekai iesniedza denunciācijas. Tas va-
rēja notikt gan darba vietā, gan sabied-
riskā organizācijā. Kādi ir tie cilvēki, 
kuri jūtas spiesti šādā veidā izliet iek-
šējo rūgtumu uz saviem līdzpilsoņiem? 

Kas mudināja minēto NB rakstīt 
denunciāciju? Kas viņš tāds bija kā 
cilvēks? Pilnais uzvārds, protams, pa-
rādās krimināllietā, un viņa identitāte 
un rakstītā denunciācija ir visiem pēt-
niekiem pieejama.

Vai saņēmējs spēj atšķetināt patie-
sību no meliem? Dubļi vienmēr pielīp, 
tāpēc vēlētais efekts tiek sasniegts, 
sliktākā gadījumā vismaz daļēji.

Jautājums ir tikpat aktuāls oku-
pācijas laika izpētei, kā tas ir šodien. 
Modernie „troļļi“ bieži ir salīdzināmi 
ar denunciāciju rakstītājiem. Tomēr, ja 
tas ir tikai komentārs sociālos medijos, 
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tad jau esam pieraduši to ne sevišķi 
ņemt vērā. Bet ja tas ir slepeni rakstīts 
ar nopietnu nolūku bojāt kādam dzīvi, 
tad jau varam saskatīt līdzības ar pa-
domju okupācijas laiku.

Radinieka gadījumā viņa likteni 
noteica ieņemamais amats – policijas 

priekšnieks mazpilsētā – un denunci-
ācija bija tikai kā saldais ēdiens čekai. 
Bet varēja arī būt citādi.

Vai mēs kā tauta kādreiz varēsim 
atkratīties arī no šādām negatīvām iz-
pausmēm?

GN
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Maija nogalē, 2021. gada 29. un 30. mai-
jā, Melburnā tiek rīkoti krāšņi svētki, lai ie-
sildītu sirdis un iedrošinātu tautiešus atkal 
kuplā skaitā pulcēties savā Namā.

Sestdien, 29. maijā, būs Tautas deju piln-
metrāžas uzveduma pirmizrāde jaunās horeo-
grāfes Lijas Andersones vadībā (pēcpusdie-

nas un vakara izrādes) – un svētdien, 30. maija, pēcpusdienā 
kopkoru koncerts ar viesmāksliniekiem, Anitas Andersones 

uzraudzībā. Vienlaicīgi Namā varēs apmeklēt Viktorijas 
latviešu mākslinieku foto, gleznu un grafikas darbu izstādi, 
kuru organizē Ilze Nāgela, un Viktora Brennera koordinēto 
daiļamatnieku tirdziņu. Svētkiem caurvīsies mēness motīvs.

Tuvāka informācija par svētku nogali gaidāma nākama-
jos Laikraksta Latvietis izdevumos un sociālo mediju tīklos.

Anita Andersone,
„Mēness starus stīgo“ svētku koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“

draugus no citām pilsētām, lai kopīgi 
svinētu savu latvietību. Ar tehnoloģijas 
palīdzību varēsim satikt latviešus ne 
tikai no Austrālijas, bet arī no Latvijas 
un Anglijas un varbūt citām zemēm. Un 
ar nolūku rakstu satikt, jo tehnoloģija 
palīdzēs mums sadarboties. Doma nav 
noklausīties koncertu vai noskatīt lugu, 
jo to jau mēs esam varējuši darīt visu 
pagājušo gadu, bet interaktīvā veidā 
priecāties, kur cilvēki Sidnejā un mūsu 
viesi it kā esam vienā telpā.

Tātad – visu gadu mēs varēsim 
lasīt mūsu čaklo rīkotāju rakstus par 
ceļu, pa kuru viņi gājuši, pieredzēm 
ceļā un to, ko jūs varat sagaidīt viņu 

KD koncertā vai nodarbībā. Un tie jau 
nav tikai sidnejieši. Šogad ir rīkotāji 
no Adelaides un no Melburnas arī.

Tātad – nākamos mēnešos sekos 
raksti par sarīkojumiem – jauniem un 
ierastajiem. Pa ceļam arī notiks visādi 
sarīkojumi gada garumā. Lielāko tie-
su tie būs Sidnejā, bet būs arī iespēja 
tiem, kas ir citās pilsētās, piedalīties, 
izmantojot Zoom vai straumēšanu.

Jūs varat mums sekot uz Facebook 
„Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas“ 
vai arī mājaslapā www.alkd.org.au , kur 
ar nākamo nedēļu sāks parādīties infor-
mācija par sarīkojumiem, viesiem... utt.

Tātad – Mēs jau ceļā... un jūs?
Ilona Brūvere

AL58.KD Rīcības komitejas priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

Kultūras dienas Sidnejā šogad!
Turpinājums no 1. lpp.

Diriģenti un koristi jau mēģina – ceļš, kas ved uz Kultūras dienām.
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Un kas tad būtu Kultūras dienas bez 
gardiem latviešu ēdieniem – mūsu šef-
pavāres (Lolita Jurāne) ceļš arī jau 
sācies; nebūs tikai  kafejnīcas darbs, 
bet arī īpatnējas vakariņas, kokteiļi un 
knapas, grilla pusdienas un pankūku 
brokastis!
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Un mūsu Kultūras dienu komponistēm (no kreisās: Ella 
Mačēna, Aija Dragūna) ir atkal savs ceļš, kas aizvedīs uz 
Ešenvalda koncertu koriem.
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Eksemplārs uz ekrāna, bet režisora skats uz aktieriem – tas at-
spoguļo vēl vienu ceļu – tehnoloģija, kas palīdzēs mums visiem 
kopīgi svinēt. Jānis Grauds – Kultūras dienu teātra režisors.

FO
TO

 Il
on

a 
B

rū
ve

re

„MĒNESS STARUS STĪGO“ – svētki dvēselei
Melburnas Latviešu namā
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Mūzikas kluba Tempo 
Rubato (Brunsvikā, Mel-
burnā) īpašniece Džor-
džina Imberģera (Geor-
gina Imberger) koncerta 
starpbrīdī ļoti emocionāli 
uzrunāja publiku, izsako-
ties par šo muzikālo noti-

kumu kā patiesi ārkārtēju, jo šī koncerta 
zvaigzne – Sofija Kirsanova (vijole): 
„Kādu dienu mēs visi varēsim teikt, ka 
esam dzirdējuši Sofiju Kirsanovu uzstā-
joties „Tempo Rubato“ ...“

Džordžina Levisa (Georgina 
Lewis) – klavieres, kura arī vada koncer-
ta norises vietu, un viņai ir pasaules līme-
ņa talants. Cik laimīgi mēs visi jutāmies, 
piedzīvojot šāda mēroga kamermūziku 
koncertā!

Sākotnēji 40% Swing bija paredzēts 
jau piecas nedēļas iepriekš, taču Melbur-
nā atkal bija iestājušies COVID izraisītie 
ierobežojumi/aizliegumi, slēdzot mūzi-
kas vietas un apturot koncertu dzīvi.

2021. gada 19. marta vakars apstip-
rināja mūsu cerības, it īpaši attiecībā uz šo 
izcilo mūziķu – Sofijas un Džordžinas sa-
darbību. Sākotnēji viņas tikās Melburnas 
latviešu jauktā kora DAINA mēģināju-
mos, kad Sofija pirms dažiem gadiem bija 
ieradusies Melburnā. Gadu gaitā nodibi-
nājās draudzības un arī viņu abu draudzī-
ba – unikālā mākslinieciskā saikne – mī-
lestība pret latviešu mūzikas repertuāru.

Džordžina arī izbauda īpašo latviešu 
mūzikas mīlestību, gan uzstājoties kopā 
ar latviešu kori DAINA, gan arī dziedot 
kopā ar 16 000 koristiem no visas pasau-
les 2018. gadā Vispārējos latviešu dzies-
mu svētkos, Rīgā, Latvijā. Kopā ar savu 
trio Saulgrieži (Trio Solstice) Džordžina 
bieži ir izpildījusi Pētera Vaska mūziku.

Šī vakara programmā īpaša uzma-
nība tika pievērsta minimālisma stila 
mūzikai; Džona Adamsa Ceļu filmas 
(Road Movies), Pētera Vaska Iekšējā 
pils (Castillo Interior) un Platona Bu-
ravickija Eņģeļa skatiens darbos.

Impresionisma un stāstošo ele-
mentu nokrāsas atklājās Indras Rišes 
kompozīcijā Ainava miglā (Landscape 
in Fog) vijolei un klavierēm (1994). Ar 
rūpīgi un prasmīgi izstrādāto prog-
rammu mūziķes sniedza poētisku un 
māksliniecisku ainavas stāstu

Pirmajā daļā Džona Adamsa Ceļa fil-
mas (Road Movies) vijolei un klavierēm 
(1995), gaismas virmošanās ritmiskajos 
motīvos savijās dzirkstošos un iznirstošos 
fragmentu akcentos. Noskaņojums bija 
enerģisks un laipns, nepiespiests un foršs. 
Noslēdzot šo sākuma daļu, Sofija noregu-
lēja vijoles zemāko stīgu, sol uz toni ze-
māk – fa, lai veicinātu maigāku diapazonu 
un toņu krāsu bagātību. Sekoja laisks kla-
vieru ievads, atklājot otro daļu – Medita-
tīvais. Izcēlās maigas un kaprīzas skaņas, 
balsis savijās it kā melanholiskā saspēlē. 
Starp duetu notika imitatīvs dialogs. Vi-

dējā daļa kopumā izklausījās aleatoriskāk. 
Skaisto amerikāņu skaņu sākuma motīvu 
atgriešanās radīja atpazīstamības un mājī-
guma sajūtu. Trešā daļa, 40% Swing, kas 
šim koncertam bija piešķīrusi nosauku-
mu, bija pārpilna neierobežotas enerģijas 
ar sekundāriem ostinato fragmentiem un 
apliecinošiem blūza aspektiem, it īpaši 
mažora/minora harmonijā. Tokātai līdzī-
gas figūras klavierēm un asimetriski ak-
centi radīja stabilitāti strukturētajā nesta-
bilitātē. Sofija pētīja kontrastējošus vijoles 
tembrus, brīžiem „abrazīvus“, spilgtus, 
punktējošus, lidojošus glisandi, kas iz-
paudās ugunīgā, pļāpājošā sinerģiskā sa-
spēlē ar Džordžinas klavierēm.

Pēc līksmajiem un satrauktajiem ap-
lausu izvirdumiem Sofija pastāstīja par 
to, kā viņa ir tikusies ar Džordžinu un par 
nākamo izvēles iztēles skaņdarba apraks-
tu – Indras Rišes (Rise) Ainava miglā. Tā 
mūs aicināja „klausīties dabas skaņas un 
krāsas, gaismas izmaiņas, gaismas slava 
plūst pāri līdzenumiem, vērojot mainīgās 
krāsas ezerā „. Saskaroties ar hromatis-
kām skaņām, it kā putnu dziesmām, mir-
dzošais vijoles tremolo dejoja uz atvērto 
akordu klavieru ainavas, un vijoles mis-
tēriskiem, harmoniskiem čukstiem. Kul-
minācijas bagātā un dinamiskā sadaļa 
izraisīja senas gandrīz Austrumu skaņas, 
drāmu un haosu bitonālajās sadursmēs. 
Izskaņa bija kā maiga, elēģiska, svētīga 
un silta atgriešanās pie līdzskaņas un pie-
vilcīgs, svilpes vijoles tembrs atgādināja 
Mesjēnas (Oliver Messiaen) mūziku.

Publika atbildēja ar pateicīgiem un 
skanīgiem aplausiem. Džordžina pārņē-
ma vadība galveno, aprakstot nākamā 
skaņdarba „Atceroties Šūbertu solo kla-
vierēm Ann Southam (1993)“ fona un pa-
šas personīgo saikni ar skaņdarbu: „lietas, 
kas uztur kultūru dzīvu, aušanas tehnika 
cauri paaudzēm ...“ Varētu likties līdzīgi 
kā latviešu tautas dziesmu mutvārdu tra-
dīcijai, kas nodota no paaudzes paaudzē. 
Citējot Ilzes Nāgelas rakstu: „Kanādiešu 
komponistes Ann Southam 1993. gada 
kompozīcija Atceroties Šūbertu (Remem-
bering Schubert) – solo klavierēm atkal 

ir citi paraugi minimālisma stilam, caur 
kuru komponiste mūziku attēlo saviem 
vārdiem: „...rokdarbus, piemēram, auša-
nu, kas atspoguļo tradicionālo sieviešu 
darba raksturu, kas ir atkārtots, dzīvību 
uzturošs, prasot laiku un pacietību.“

Džordžina ar siltumu un izjūtu iz-
baudīja Stuart&Sons flīģeļa izsmalcinā-
tās tonālās un tembrālās iespējas, auša-
nas basu, kas mijiedarbojas ar trīskāršām 
faktūrām. Šī meditatīvā atkārtošanās 
deva sajūtu, it kā aužot uz stellēm – sil-
tās, izteiksmīgās un mierinošās sonoritā-
tes basu reģistrā ar smalko arfai līdzīgo 
pieskārienu vidējā reģistrā. Atkal manas 
domas aizgāja līdz latviešu koklei, un 
meditatīvā pārdomātība un sirsnība, kā 
Džordžina izsauca krāsainās harmoni-
jas ar maigiem, tomēr pārliecinošiem 
un veikliem pirkstu pieskārieniem un ar 
dziedošām pretmelodijām uzbūra audē-
jas tēlu, kas it kā svētlaimīgi dungoja līdz.

Pēc ilgstošā diminuendo auditorija 
aplaudēja ar lielu gandarījumu un patei-
cību. Tieši tajā brīdī uz skatuves parādī-
jās norises vietas īpašniece Džordžina 
Imbergere, lai apsveiktu māksliniekus 
un paskaidrotu abu mūziķu nozīmi 
Tempo Rubato. Starpbrīdī izmantojām 
iespēju, lai dalītos iespaidos par nule 
dzirdētajām krāšņajām skaņām, patēr-
zētu ar citiem koncerta apmeklētājiem 
un iebaudītu atsvaidzinošus dzērienus.

Koncerta otrajā pusē uz skatuves tika 
uzaicināts čellists Kempbels Banks, kurš 
uzstājās kopā ar Sofiju, atskaņojot Pētera 
Vaska Iekšējā pils (Castillo Interior) vijo-
lei un čellam (2012). Satriecošā, elēģiskā 
un dziļā Vaska mūzika Sofijai iemieso 
latviešu skaņas notveršanu vai definēša-
nu. Atkal citējot Ilzes Nāgelas darba ap-
rakstu: „Pētera Vaska skaņdarbs Iekšēja 
pils (Castillo Interior) vijolei un čellam 
rakstīts 2012. gadā pēc čellista Sol Ga-
betta aicinājuma un iedvesma atsaucas uz 
Svētās Terēzes no Avilas grāmatas Mo-
radas del Castillo Interior (Dwellings of 
the Interior Castle).“ Re minora sekcijas 

„Sofija Kirsanova – Georgina Lewis – 40% swing“
Koncerts mūzikas klubā „Tempo Rubato“

Sofija Kirsanova (vijole) un Džordžina Levisa (Georgina Lewis) (klavieres).
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Auksti vēji norimuši,
Mākonīši izgaisuši
Veras plaša debestiņa
Atnāk gaiša Lieldieniņa.
Saulainā, 30. marta, dienā, kādas bei-

dzamajā laikā Dieviņš devis Melburnā dzī-
vojošiem, Latviešu Ciema aprūpes nama ļau-

dis nāca kopā, lai krāsotu Lieldienu olas.
Jau iepriekš tika sarūpētas baltas olas, sīpolu mizas, 

lupatas, dzijas un atlika vien aicināt darboties gribētājus. 
Šajā reizē vairāk bija skatītāju un mazāk darītāju, bet, ne-
skatoties uz to, pēc vairāku stundu darba olas bija nokrāso-
tas un sagūlušas klūgu grozā. Kāpēc vairāk skatītāju? Olu 
krāsošana bija apvienota ar dziedāšanas nodarbību. Kamēr 
daudzi dziedāja dažādās dziesmas no dziesmu grāmatām, 
tikmēr čaklās rokas olas tina sīpolu mizās, pietinot klāt da-
žādas krāsainas lapiņas.

Olas tika krāsotas trijos piegājienos, tik daudz, cik 
katlā vietas. Pirmajā reizē olas sanāca gaišas. Jo sarūpētās 
olas bija baltas un sīpolu mizas atstāja gaišus – brūnus un 
dzeltenus nospiedumus. Otrajā reizē olas liktas jau iepriek-
šējā sīpolu novārījumā sanāca tumšākas un arī klāt pietītās 
lapas, ziediņi un stiebriņi atstāja dažādu krāsu nospiedu-
mus – zaļus un vietām pat melnus. Tā kā olas sanāca diez-

Zupa brīvībā (Latviešu Ciema mājiņu iedzīvotāji satiekas)
Mums Ciemā šodien ir lielas svi-

nības – pirmais solis uz 
brīvību. Taisni pirms 
gada februārī mums bija 
zupas vakariņas. Martā 
tās nedrīkstēja būt, un 
mūs ielika aizsprostā. 
Veselu gadu bija jāgai-
da uz Ērikas un Svena 

rūpētām zupām un saldo ēdienu. Šie 
abi čaklie cilvēki izdomā un piestrādā 
katru reizi savādākas vakariņas, un re-
zultāts vienmēr ir slavas pilns. Šī bija 
pirmā reize gada laikā, kad mēs varē-
jām saiet kopā lielākā skaitā.

Viņi izdomāja mums pasniegt kaut 
ko latvisku. Kas gan var būt piemēro-
tāks kā skābeņu zupa? Jau laikus gāja 
savākt skābenes, tās tika mazgātas, 
kapātas un vārītas. Šķīvī nebija tikai 
zaļās lapiņas, bet arī citas saknes. 
Netika aizmirstas olas, ko uzbēra kā 
skaistu dekorāciju. Kur nu vēl liela ka-
rote ar skābo krējumu, arī acīm vajag 
pamieloties, ne tikai vēderam.

Pēc tam nāca saldais ēdiens. Tas 
bija tik garšīgs, un bija jāēd lēnām, lai 
izbaudītu visu tā sastāvu. Žēl, ka mēs 
nedrīkstējām dziedāt, jo vismaz tā mēs 
kopīgi būtu pateikušies čaklajām ro-
kām. Galdu rotāja viena skaista roze un 
pudeles, kas bija ne tikai dekorācijai.

Arī mēs, mājiņu cilvēki, jau laikus 
sākām pucēties uz pirmo izpriecu gada 
laikā. Visu šo garo laiku mēs nedrīkstē-
jām svinēt lielākā skaitā nevienu jubile-
ju. Bija jādomā, ko vilkt mugurā, kādas 
drēbes izvēdināt, jo tās bijušas skapī ie-
slēgtas jau ilgu laiku. Draugu un kaimi-

ņu sejas vairāk nesedza mas-
kas. Bija iepriecinoši redzēt 
smaidus un prieku visapkārt.

Zupa apēsta, trauki novāk-
ti, bet mēs vēl ilgi sēžam pie 
galdiem un negribas iet mājās. 
Mēs esam dzīvojuši katrs savā 
mājā un ilgojušies pēc cilvē-
kiem. Esam beidzot brīvībā, un 
gribas šo mirkli paildzināt pēc 
iespējas garāku. Mājā jau ilgu 
laiku nav dzirdētas citas balsis, 
kā tikai no TV vai radio. Dzirdu 
čalas pie blakus galda un negri-
bas iet atpakaļ uz tukšo māju.

Paldies par čaklajām ro-
kām, laipnajiem vārdiem un 
pilno vēderu!

Betija
Laikrakstam „Latvietis“

Kas notiek Latviešu ciemā
Zupa un olas

No kreisās: Elvīra un Betija.
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Pavāri Svens un Ērika.
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Lieldienu olu krāsošana aprūpes namā

Krāsotās Lieldienu olas klūgu grozā.
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Krodziņa vakars ar novusu
Tika atklāti jauni novusisti ar acīm redzamu talantu.

Jau vairākus gadus 
Daugavas Vanagu Mel-
burnas nodaļa savu ik-
gada Krodziņa vakaru 
ciklu sāk ar viktorīnas 
vakaru. Šogad sakarā ar 
COVID-19 ierobežoju-

miem, kas skar dalībnieku skaitu, tika 
nolemts Viktorīnas vakaru nerīkot, bet 
tomēr gribējās rīkot ko vairāk nekā pa-
rastu Krodziņa vakaru.

Krodziņa vakara vadītājs, Juris 
Vīksne sazinājās ar Daugavas Vana-
gu novusa kopu un nolēma piedāvāt 
iespēju paspēlēt vai iemācīties novu-
su. Līdz šim novusa kopa savas tre-
niņa spēles bija noturējusi trešdienās 
dienas laikā Latviešu Ciemā. Tas 
nozīmēja, ka kaut arī daudzi, kas vēl 
strādā algotu darbu un gribētu iemā-
cīties spēlēt novusu, nevarēja pieda-
līties novusa kopas spēlēs. Tā radās 
ideja arī sākt novusa spēles noturēt 
vakaros.

Tā piektdien, 26. februārī, Dau-
gavas Vanagu mītnē bija ieradušies 
ap 25 interesenti – gan tie, kuri vē-
lējās iemācīties novusu, gan tie, 
kuri jau ļoti labi to spēlē un grib 
turpināt to darīt draugu pulkā, gan 

arī tādi, kas tikai gribēja pavadīt 
jauku vakaru Daugavas Vanagos. 
Daugavas Vanagu mītnes zālē bija 
uzstādīti trīs novusa galdi, un tautu 
zālē sagaidīja vairāki novusa kopas 
spēlētāji, ieskaitot Daini un Mai-
ju Balcerus, Pēteri Mežaku, Aiju 
Van Oosterom, Edvīnu Jansonu, 
Andreju Lazdiņu un Svenu Zaļu-
mu, kuri bija gatavi iemācīt novusa 
māku tiem, kas to vēl neprata. Tos, 
kuri vai nu vēl nebija gatavi uzspē-
lēt, vai spēlētājus, kuri vēlējās kādu 
atspirdzinājumu pie bāra, gaidīja 
Krodziņa vakara sirds un dvēsele Ju-
ris Vīksne. Uz krodziņa vakaru bija 
ieradušies gan regulārie Krodziņa 
vakara dalībnieki, gan novusa kopas 
biedri, gan arī tādi, kurus ļoti reti 
redz kā Krodziņa vakaros, tā novu-
sa spēlēs. Visiem liekas interesēja šī 
jau vecā latviešu sporta spēle, un pat 
tika atklāti jauni novusisti ar acīm 
redzamu talantu.

Vakars pagāja jauki un ātri, un, 
kad sāka novākt novusa galdus, ne-
viens nemaz vēl nedomāja par mājās 
braukšanu. Cilvēki tad tikai sāka pār-
runāt ne tik vien par novusu un iespē-
jām to spēlēt arī vēl nākotnē, bet arī 

citas svarīgas lietas, kā nākošos Kro-
dziņa vakarus un Melburnas latviešu 
sabiedrības aktivitātes atsākšanu klā-
tienē. Kad pēdējie vakara dalībnieki 
atstāja Daugavas Vanagu mītni, bija 
jau pāri pusnaktij.

Sirsnīgs paldies Dainim Balce-
ram un Jurim Vīksnem par vakara 
izkārtošanu un ideju apvienot novusa 
spēles ar Krodziņa vakaru. Paldies arī 
novusu kopas dalībniekiem par gatavī-
bu pavadīt piektdienas vakaru Dauga-
vas Vanagu mītnē un iepazīstināt jau-
nos spēlētājus ar viņiem jau iemīļoto 
novusu.

Novusa spēles turpinās notikt 
Krodziņa vakaros katra mēne-
ša pēdējā piektdienas vakarā no 
plkst. 19.00, kamēr vien būs interese. 
Ņemot vērā interesi, kas tika izrādī-
ta šajā pirmajā novusa vakarā, liekas 
spēles kopā ar Krodzina vakariem 
kļūs par tradīciju un turpināsies vēl 
ilgu laiku. Uz redzēšanos kādā no 
nākošiem Krodziņa vakariem vai nu 
lai uzspēlētu novusu, vai lai vienkār-
ši pavadīt jauku vakaru draugu pulkā 
Daugavas Vanagos.

Jānis Kārkliņš
Laikrakstam „Latvietis“

gan tumšas, tad trešajā piegājienā tās tika nolemts likt tīrā 
ūdenī. Tā nu kopīgais ieguvums sanāca ļoti, ļoti raibs.

Ļaudis raudzījās krāsotajās Lieldienu olās un gremdē-
jās daudz un dažādās bērnu dienu atmiņās.

Jāsaka, ka šogad krāsotās olas mūs visus pārsteidza 
ar lielo krāsu bagātību. Tās atgādināja akvareļu glezno-
jumus – daudzviet krāsas izplūdušas, vietām iezīmējās 
skaidras kontūras. Un skatoties uz tām, nāca prātā dažādu 
vecmeistaru gleznojumi – ziedi vāzēs, kāda mītiska vieta 
mežā, zem ūdens vai pasakās. Tik skaistas tās šogad bija 
sanākušas!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Lieldienu olu krāsošana aprūpes namā
Turpinājums no 6. lpp.

Olu krāsošana.
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Novuss DV mītnē Melburnā.

FO
TO

 Ju
ri

s V
īk

sn
e



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 14. aprīlī

Ikgadējā izstāde Artists of the 
North 2021*, kuru organizē Kērnsas 
Mākslinieku savienība (Cairns Art 
Society), un kura notiek jau 16. gadu, 
vienmēr notiek Tanks Art Center Bo-
tāniskajos dārzos. Šogad izstāde tika 
atklāta 2021. gada 1. aprīlī un turpi-
nāsies līdz 2. maijam.

Izstādē piedalās arī latviešu māks-
liniece Zita Sudņika ar diviem dar-

biem – Maģiskais klusums (Magical 
Silence) audekls, eļļa, 106,5x111,5 cm 
un Spārni virs lotosiem (Wings over 
Lotus) audekls, eļļa, 76x91,4 cm.

Zita stāsta: „Vienu no savām glez-
nām, ar ko piedalījos izstādē, es glez-
noju plenērā pie Kērnsas Botānisko 
dārzu ezera, kur arī varēju vērot lielo 
balto gārni lidojumā pār lotosiem.“

Izstādē pavisam piedalījās 96 

mākslinieki ar 172 darbiem.
Zita ar lepnumu stāsta, ka starp 

vinnētājiem bija arī viņas skolnieks De-
reks Gārners (Derek Garner) – Da-
niel (jaukta tehnika / Mixed Media).

Ilze Šēnberga Nāgela
Laikrakstam „Latvietis“

* Mākslinieki no ziemeļiem 2021

Izstādē Kērnsā piedalās latviešu māksliniece
Notiek jau 16. gadu

Zita Sudņika pie savas gleznas „Maģiskais klusums“ („Magi-
cal Silence“).
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Zita Sudņika. „Spārni virs lotosiem“ („Wings over 
Lotus“).
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bija līdzīgas kora formai, 3 balsis, kuras 
no čella uz vijoli nemanāmi tika pārcel-
tas nevainojami dialogu dubulto pieturu 
pārsūtīšanā. Ugunīgā g-moll starpspēles 
bija sprādzienbīstamas un enerģiskas, 
mājieni par Vivaldi Vasara. Skaņdarba 
struktūra sniedza klausītājam iespēju 
iesaistīties kora uzstādījumu D-moll svi-
nīgumā un augstākajā skaistumā, ar sol 
minora starpspēļu spilgtajiem kontras-
tiem. Čells uz brīdi atkāpās no dueta, lai 
darba noslēgumā atgrieztos ar klusu solo. 
Šis priekšnesums apliecināja izpildītāju 
mākslinieciskumu un augsto profesiona-
litāti. Publika bija pilnīgi savaldzināta.

Buravicka Enģeļa skatiens izskanēja 
ar maigiem, trīsuļojošiem klavieru tremo-
lo, atgādinot acu skropstiņu mirkšķināša-
nu. Duets starp vijoli un klavierēm izvei-
doja emocionālo intenstivitāti (emotional 
intensity), īpaši vidusdaļas vijoles divstī-
gu akordos (double-stops), glissandi, un 
gaišos, caurspīdīgos toņos, ethereal and 
fragile, ēteriskā un trauslā iemiesojumā. 
Brīžiem dzirdējam austrumnieciskas, ek-
sotiskas harmonijas, bet pārsvarā, bija sa-
jūtams līdzsvars, rāmums un arī skumjas.

Vijolniece Sofija gan stāstīja, ka 

Buravicksis esot studējis kompozīciju 
pie Pētera Vaska – un patiesi, klausītājs 
varētu atpazīt Vaska ietekmi. Faktūra 
būvējās, dinamikas un emocijas kāpinā-
jās lepnā un grezni spilgtā kulminācijā. 
Klausītājs varētu arī sadzirdēt Skrjabi-
na ietekmi Vers la Flamme atkārtojošos 
un liesmainajos klavieru akordos.

Vijoles divstīgu harmonijas atgrie-
zās, attēlojot īso, vieglo eņģeļa elpu. Un 

tad gaiši un lidojoši enģelītis atgriezās 
augšup aiz zvaigznēm...

Klausītāji kopīgi baudīja mirkli ar 
aizturētu elpu, pirms izlauzās vētraini un 
skanīgi aplausi, vairākas ovācijas un at-
griešanās uz skatuves visiem trim māksli-
niekiem. Jutāmies sirdī laimīgi par baudī-
to koncertu un māksliniecisko sniegumu.

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

„Sofija Kirsanova – ...“
Turpinājums no 5. lpp.

Sofija Kirsanova (vijole) un Kempbels Banks (čells).
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Nākamais Sofijas Kirsanovas koncerts „Latviešu komponistu vijoļsonāšu vakars“ būs sestdien, 29. maijā, plkst. 20.00 
Ian Potter Southbank Centre, Hanson Dyer Hall. Programmā Imants Zemzaris (šogad 70 gadu jubilārs), Juris Ābols un 
Austrālijas latviete Ella Mačēna „Sleep Sonata“. Pie klavierēm Konrad Olszewski.
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Šodien es piecēlos 
diezgan vēlu – ap kādiem 
11tiem. Es parasti negu-
ļu tik ilgi, bet man bija 
ļoti nemierīgs miegs. Es 
tagad vēl pusmiegā sēžu 
pie datora ar savu kafiju 
un mēģinu izdomāt kaut 

ko interesantu, ko rakstīt jums. Bet nu 
atkal ir tā, ka nekas daudz nav mainī-
jies šajā mēnesī. Covid „limbo“ vēl lai-
kam turpināsies kādu laiciņu.

Bet tagad es skatos ārā pa logu uz 
Vecrīgas senajām ēkām un ielām. Šo-
dien spīd kārtīga pavasara saule – de-
besis maigā, zilā krāsā, pilnīgi bez mā-
koņiem. Šodien mēs divatā taisāmies 
braukt uz Jūrmalas pusi veidot pikni-
ku kaut kur krastmalā. Es atceros, ka 
man likās jocīgi, ka es tieši pēc pārcel-
šanām uz Latviju redzēju cilvēkus ar 
īsām piedurknēm un biksēm, kad bija 
ārā tikai +14°C. Bet tagad, pēc kārtīgas 
ziemas, es ļoti labi saprotu, ka skaista 
diena kā šodiena jāizmanto un jābauda. 
+14°C man tagad liekās kā +25°C Aus-
trālijā. Ir dīvaini un interesanti redzēt, 
ka ķermenis pierod jaunam klimatam.

Skatoties ārā no loga, es arī redzu, 
ka ir daudz cilvēku un ģimeņu, kas jau 
bauda šo dienu. Gan tehniski ārkārtējā 
situācija ir vēl spēkā, tas, kas notiek 
realitātē ir bieži pilnīgi pret valsts ie-
bildumiem. Valdība dzīvo savā realitā-
tē, un pārējā Latvija – citā. No vienas 
puses šī nav laba lieta, jo valsts valdī-
ba neatzīst īsto realitāti, ka cilvēkiem 
pietiek ar šiem ierobežojumiem un jau 
neklausa un tad daudz to, ko viņi saka 
vai dara, ir neatbilstošs īstai situāciju. 
Man liekās kā ir līdzīga situācija lielā-
koties visā Eiropā pašlaik.

Bet no otrās puses man ir pašlaik 
mazliet lepnums par Latvijas iedzī-
votājiem. Man liekās, ka šeit cilvēki 
tiešām saprot, ko nozīmē brīvība un 
neatkarība. Esmu redzējis vairākus 

kreatīvus veidus kā uzņēmumi un indi-
viduāli cilvēki ir izdomājuši apiet liku-
mus. Piemēram, veikali kuri neskaitās 
būtiski tikai drīkst strādāt un pārdot 
preces pēc interneta vai telefona pasūtī-
jumiem. Bet nu, latvietis sāka domāt… 
„izdrukāšu vairākas kartes ar savu nu-
muru. Kad cilvēki ienāks manā veika-
lā, tad došu viņiem karti. Viņi var tad 
zvanīt man un taisīt „pasūtījumu“, tad 
tehniski, pēc tam, viņi drīkst būt manā 
veikalā, un neskaitās kā pārkāpums.“

Ir arī citi apiešanas varianti. Krodzi-
ņi pašlaik nedrīkst atvērt iekštelpas, un 
tikai drīkst piedāvāt līdzņemšanas ēdie-
nus un dzērienus. Latvietis sāk domāt... 
„uzbūvēšu bāru tieši ielas malā blakus 
krogam. Tad cilvēki var brīvi nākt un 
nopirkt dzērienus un pat pulcēties, jo 
skaitās, ka viņi paliek uz ielas – sabied-
riskā vietā.“ Es sāku sajust, ka jūs lasī-
tāji prasāt: „Vai nav tā, ka Latvijā ne-
drīkst dzert alkoholu publiskās vietās?“ 
Nu, jā, tā ir, bet tad latvietis sāk domāt.. 
„pārdošu alkoholiskos dzērienus papī-
ra kafijas krūzēs, policisti pat nemanīs, 
ka cilvēki dzer balzāmu, nevis kafiju no 
savām krūzītēm.“

Nu tie ir tikai daži piemēri par lat-
viešu ģeniālo talantu, nevis pārkāpt, bet 
vairāk apiet ierobežojumus. Šis man at-
gādina to kluso, bet ļoti efektīvo pretestī-
ba varai, kas tiek izpētīta grāmatā Kriet-
nais kareivis Šveiks. Šajā grāmatā čehu 
kareivis Šveiks ir spiests karot Austrijas 
armijā Pirmā pasaules kara laikā, galīgi 
pret savām personīgām vēlmēm. Nu, ja 
viņš teiktu, ka negrib iestāties Austrijas 
armijā, tad, protams, virsnieks viņu no-
šaus. Nu ir tā, ka Šveiks tad tēlo kā idiotu 
un dullo, bet īstenībā viņš ļoti labi zina, 
ko viņš dara. Viņš vienmēr apiet, un sle-
penā veidā apdraud Austrijas karaspēku.

Protams, pašreizējā pandēmija ir 
pilnīga cita situācija nekā Šveikam 
bija. Tas, kas pašlaik notiek, ir tikai 
cilvēka griba atkal dzīvot normālu dzī-
vi, un pretestība pret Latvijas valsts ie-
robežojumiem. Un mēs nerunājam par 
kādu svešu varu un draudu. Beigu bei-
gās, man liekas, ka tiešām valdība ir 
Latvijai laba savos lēmumos, bet ir tā, 
ka neviens politiķis Eiropā īsti nezina, 
ko darīt un kā rīkoties ar šo pandēmiju.

Bet man ir gan bijis interesanti re-
dzēt, kā latvieši tiešām māk izdzīvot 
jebkādā situācijā, kas nāk viņiem pre-
tī. Man liekās, ka šis ir mazs lodziņš 
redzēt, kā latvieši ir izdzīvojuši visā-
dus bargus laikus un spiedienus. Lat-
vieši ir gandrīz tā kā prusaki, kuri var 
pat pārdzīvot atombumbu. Es šo tie-
šām saka ar dziļāko mīļumu savā sirdī.

Saulīte vēl spīd! Ir laiks arī šim 
prusakam izrāpties no savas alas un 
baudīt šo skaistu dienu.

Ivars Štubis
27.03.2021.

Laikrakstam „Latvietis“

Ivars Štubis no Rīgas
Marts

Ivars un Laila Vecrīgā 20. martā.
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7. marts Latvijā.
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Pavasaris dzīvoklī.
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Vecrīgā 20. martā.
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Šajās dienās plānot 
brīvdienas un vēl aiz-
braukt tās izbaudīt var 
būt liels izaicinājums. 
Līdz pēdējam brīdim 
nezinājām, vai pasaule 
būs vaļā un vai ceļojums 

izdosies.
Tieši nedēļu pirms gaidāmā iz-

braukuma Melburna atkal bija loc-
kdown un atlika turēt īkšķus, lai visi 
ātri izveseļojas un mēs varam doties 
izsapņotajā ceļā!

Viss notika tā
Kādā 2020. gada novembra pēc-

pusdienā, cepot gaļu un piedzerot 
klāt vīnu, vairākām ģimenēm sanākot 
kopā, radās kopīga doma – pabraukā-
ties ar mājas laivu (houseboat) pa Ma-
reja (Murray) upi.

Izrādās, ka tas vairākiem cilvē-
kiem ir bijis sens sapnis, kas līdz šim 
licies tāls un neaizsniedzams, bet ja 
atrodas tik daudz līdzīgi domājošie, 
tad atlika vien rezervēt lielo dzīvo-
jamo laivu un izdomāt datumus, kad 
izbraukumā doties. Arī šis jautājums 
atrisinājās viegli un ātri – laiva tika re-
zervēta un datumi nolikti no 26. feb-
ruāra līdz 3. martam. Un tad tik jā-
sāk gatavoties ceļam!
Četras ģimenes – 12 cilvēki, 
piecas dienas un naktis 
pārceļamies dzīvot uz upi!

Par cik nevienam nebija iepriekšē-
jās pieredzes doties šādā ceļojumā, tad 
drošs paliek nedrošs, automašīnas bija 
piekrautas pilnas ar dažādām mantām 
un ēdamlietām ar domu: „Ja nu vaja-
dzēs...“[...] „gan jau, ka noderēs, ja ne 
man, tad varbūt kādam citam...“[...] 
„Ja nu paliek auksti...“[...] „ja nu sa-
gribas kaut ko uzkost...“ [...] „Varbūt 
kopā uzspēlēsim šo?“

Ceļš līdz mājas laivai bija jāmēro 
veselu dienu, jo ceļojumu nolēmām 
sākt no pilsētiņas Mildura, kas atro-

das apmēram sešu stundu braucienā 
no Melburnas. Pieveicot šo garo un 
mazliet vienmuļo ceļu, sasniedzām 
skaisto pilsētu, un te nu tā bija – cēla 
un aicinoša upes ūdeņos līgani šūpo-
jās mūsu mājas laiva – 20 m gara, 8 m 
plata ar brīvdienām atbilstošu nosau-
kumu Relax.*

Gribēdami ātrāk uzsākt ceļoju-
mu, lielā steigā sanesām daudzās 
mantas uz mājas laivas katrai ģi-
menei ierādītajā kajītē, un tad arī 
nekavējoties ieradās saulē iededzis 
kungs un izstāstīja noteikumus. Lika 
parakstīt daudz un dažādus papīrus. 
Viņa stingrā uzraudzībā galvenajam 
stūrmanim, kurš bija izraudzīts no 
mūsu vidus, bija jāizbrauc apmā-
cības aplis, lai apgūtu vadīšanu – 
bremzēšanu, piestāšanos krastā un 
vispār, lai pierastu pie milzīgā trans-
portlīdzekļa.

Tagad mūsu ceļš ir upes ūdens
Un ar lielo mājas laivu, kurā esam 

ērti iekārtojušies, varam peldēt, kur 
vien mūsu sirdis kāro. Gari nedomājot 
nolemjam, ka vispirms dosimies pret 
straumi, un mūsu galamērķis šajā vir-
zienā peldot, būs sarkanās klintis Red 
Cliffs, kas gan dabā izskatījās dzelte-
nas. Pēc to apskatīšanas un kāpelēša-

nas pa tām, lielo 
laivu vedīsim at-
pakaļ uz Milduru 
un tad dosimies 
paskatīties upes 
krastus, kas ved 
upes straumes te-
cēšanas virzienā.

Šī upe ir ro-
bežlīnija starp 
Viktorijas paval-
sti, kurā dzīvojam 
mēs, un Jaundien-
vidvelsu. Iznāk, 
ka esot uz upes, 
atrodamies kai-
miņu štatā. Tad 
iznāk tā, atkarībā 
no tā, kurā krastā 
esam izkāpuši, tajā 

pavalstī atrodamies. Pārsteidzoša ir 
atšķirība starp to, kādi krasti ir Vikto-
rijas pusē – aizauguši un brikšņaini un 
cik gleznaini kopti, ar skaistām mājām 
ir Jaundienvidvelsas pusē. Peldot ar-
vien tālāk no Milduras gan krasti pa-
liek vienlīdzīgāki, un dabas skati abās 
pusēs līdzīgi.

Mums ir iedota upes karte. Tā, ka 
pārsvarā zinām, kur atrodamies. Vēl 
saprast atrašanos palīdz upes malā 
īpaši marķējumi, uz kuriem ir ci-
pari, kas ir atzīmēti arī mūsu kartē. 
Vēl ir jāseko upes dziļumam. Vietām 
upe ir 30 m dziļa, citur var būt sekla. 
Īpaši uzmanīgi jābūt tad, kad izvēlās 
pietauvošanās vietas, jāuzmanās no 
sēkļiem, krastam ir jābūt vismaz 2 m 
dziļam.

Upes satiksme notiek pa labo pusi, 
lielākais ātrums, ko sasniedz mājas 
laivā, peldot pa upi, ir 7 km/stundā, tā, 
ka saprotams, ka tā nav nekāda ātrlai-
va, kuras mērķis ir radīt asas izjūtas, 
bet gluži pretēji ar savu vienmērīgo 
slīdējumu tā ļoti, ļoti nomierina.

Tā ir kā labi un ērti iekārtota 
māja – ar mājīgām telpām, daudziem 
logiem, kas sniedzas līdz zemei, vē-
sinātājiem, internetu, visām sadzī-
ves iekārtām un ērtām mēbelēm. Uz 
mājas laivas jumta ir saules paneļi, 
tā, ka pa dienu elektrību mums ražo 
saulīte.

Tai ir divi stāvi un uz augšējā klā-
ja atrodas milzīga baļļa ar burbuļūde-
ni, kurā var plunčāties kaut visu ce-
ļojuma laiku. Uz mājas laivas vietas 
pietiek visiem. Vieni pavada laiku 
pie stūrmaņa, plašajā priekštelpā, 
kurš uzņemas lielo atbildību, vedot 
šo transportlīdzekli pa plato upi, citi 
bauda silto vēju un laiku kavē saru-
nās, atrodoties uz otrā stāva klāja. Vēl 
citi atpūšas istabā, vai sēž mājas lai-
vas pakaļgalā un vēro nu jau projām 
aizslīdošo ainavu.

Dabas izrāde
Visu mūsu ceļojuma laiku mūs 

Upes dzīve
Bezrūpīgā brīvdienu atpūta

 
Turpinājums 11. lpp.

Mājas laiva „Relax“.
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Pelikāns pie Mareja upes.
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pavada saule dienā, apaļš mēness 
naktī un pašā upē peldošas zivis un 
pelikāni.

Ūdens pēc izskata vairāk atgādina 
peļķi, jo ir dzeltenīgā krāsā un galīgi 
necaurspīdīgs, bet mēs tāpat pāris rei-
zes dienā apstādinām mājas laivu, lai 
visi, kuri vēlas, varētu nopeldēties. Lai 
gan pēc skata nepievilcīgs, ūdens ir 
silts un vienlaicīgi veldzējošs.

Manam vīram šādas peldes nav pa 
prātam līdz brīdim, kad pie kādas no 
klāja aizmugurē izliktajām makšķe-
rēm negaidīti pieķeras zivs un ierauj 
nepieskatīto makšķerkātu ūdenī. Tad, 
ne mirkli nevilcinoties, vīrs metas 
ūdenī, lai glābtu to un arī nepalaistu 
prom pieķērušos zivi.

Pelikāni ir kā skaista piedeva vi-
sām brīvdienām. Tā vien liekas, ka 
viņi ir Milduras un arī upes saimnieki. 
Pārliecinošā gaitā tipina gar upes kras-
tu, vienmēr kāro apēst no upes svaigi 
izvilktās zivis un tad mierīgā pelde 
ūdeni. Bez viņiem upes dzīves ainava 
nebūtu pilnīga.

Kādu rītu pamostos, atveru aizka-
rus, un saprotu, ka mana gulta peld pa 
upi, un pirmais, kuru es ieraugu, nav 
cilvēks – ne sieviete, ne vīrietis, bet 
upē peldošs pelikāns. Tādu brīvdienu 
prieku un mieru iedod šis rīta skats!

Man šī ir jauna pieredze, kad ceļš 
ir upe un mājas ir laiva, un paši esam 
saimnieki savām kopīgajām brīv-
dienām. Braucam, cik tālu gribam, 
naktsmājas meklējam, kur acīm un 
sirdij tīk.

Tā katrs vakars ir savādāks, tad 
pie meža malas, tad kādā pļavas ielo-
kā, tad tuvumā pie pilsētas, bet tam 
visam ir kas vienojošs. Vakarā, kad 
mājas laiva ir pietauvota pie kras-
ta un stingri piesieta pie kokiem ar 
rupjām virvēm, lai neaizpeld vai ne-

sagriežas, jo straume ir spēcīga, tad 
sākas vakara miers un burvība. Kādu 
vakaru spēlējam galda spēles, citu va-
karu upes krastā kuram ugunskuru, 
vēl citu vakaru dodamies ar bērniem 
uz bērnu spēļu laukumu ar dažādām 
ūdens strūklakām. Tā vien liekas, ka 
šeit uz upes un blakus upei vienmēr ir 
tā. Silti, mierīgi un ļoti īsti.

Vienā no vakariem sēžam uz mājas 
laivas klāja, runājāmies un vērojām, 
kā vienā pusē noriet saule un otrā pusē 
lēnām izlien mēness. Klusums, miers, 
tumsa, un mums virs galvām parādās 
piena ceļš – tāds no neskaitāmām ma-
zām un lielām baltām zvaigznītēm. 
Tāda dabas izrāde, kas liek apbrīnot 
šo pasauli un klusiņām teikt: „Paldies! 
Vai tas viss ir mums?“

Braucam pa straumi
Esam atgriezušies Mildurā un 

sapratuši, ka vienīgais, kas mums ir 
izbeidzies, braukājoties pa upi, ir sal-
dējums. Nekas. Dodamies uz veikalu, 
atjaunojam saldējuma krājumus un va-
ram doties otrā virzienā.

Bet, lai tiktu braukt pa straumi, 
mums ir jāšķērso slūžas. Vieta esot 
šaura un laiks, lai caur tām tiktu, ir jā-
piesaka. Ar to visu stūrmanis ātri tiek 
galā, sarunā laiku, palīgu stūrēšanā ar, 

un uzsākam ceļu!
Iebraucam slūžās un skatamies, 

kas notiks. Vārti aiz mums aizvērās un 
priekšā vēl ir ciet, vērojam savā ūdens 
mērāmajā aparātā, kā kritās ūdens 
zem mūsu mājas laivas. Sienas abās 
pusēs mitras, un jūtamies kā pagrabā. 
Bet tad mūsu laivas priekšā atveras 
vārti, un mēs tiekam izlaisti ceļot tālāk 
pa upi.

Šoreiz mēs peldam līdz golfa klu-
ba krodziņam, jo pa šo laiku, lai arī uz 
laivas baudām visu ēdienu un dzērie-
nu pārbagātību, katram gribas baudīt 
ko īpašu. Kāds vēlas džinu ar toniku, 
kāds martini ar ķirsīti, bērni vēlas 
saldējuma kokteiļus un vēl kāds vēlas 
vienkārši ceptus kartupeļus. Tā nosvi-
nam šo jauko brīvdienu noslēgumu. 
No rīta mums ir jāatdod mājas laiva 
tās saimniekiem, lai dotos atkal katrs 
savos dzīves ceļos.

Esmu dzirdējusi tādu teicienu: 
„Kādā vārdā laivu nosauksi, tā arī 
vedīsi.“ Un nu es ticu tam. Paldies vi-
siem, kas piedalījās, un mūsu mājas 
laivai Relax par bezrūpīgo brīvdienu 
atpūtu!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: Atslābinies!

Upes dzīve
Turpinājums no 10. lpp.

Slūžas Mareja upē.
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maisa izvešana un noglabāšana poli-
gonā. Līdz ar to tie, kuriem nav iespē-
jams pašiem talkot Latvijā, tostarp arī 
diasporas pārstāvjiem, bet kuri vēlas, 
lai mūsu valsts kļūtu par zaļāko pasau-
lē, ir iespējams piedalīties ziedojot vie-
nu simbolisko eiro vai vairāk.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas 
vadītāja: „Lielā Talka kļuvusi par no-
zīmīgu tradīciju, kas ik gadu pozitīvi 
uzlādē mūsu sabiedrību, pavasarī sa-
liedējot mūsu, lai kopīgi padarīt Lat-
viju ar vien tīrāku, zaļāku un sakop-
tāku valsti, savukārt rudenī apvieno 
mūs ar visu pasauli rūpēs par planē-
tas ekosistēmu, stādot Laimes kokus. 
Tieši lielā talkotāju atsaucība ir bijis 
iemesls tam, ka Lielā Talka kļuva par 
neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu. 
Esmu pateicīga ikvienam Latvijas ie-

dzīvotājam, kā arī 
Latvijas diaspo-
rai, kas brīvprātī-
gi ir pielikuši savu 
roku gan fiziski, 
gan daloties ar 
radošām idejām, 
lai mūsu valsts ar katru gadu kļūtu ar 
vien zaļāka un veselāka. Lai turpināto 
šo skaisto tradīciju, aicinu ikvienu in-
teresentu atbalstīt Lielo Talku ne tika 
talkojot, savukārt, ja tādas iespējas 
nav, tad ziedojot, tādā veidā palīdzot 
nodrošināt talkotājiem nepieciešamo. 
Jau tagad vēlos izteikt pateicību vi-
siem mūsu ziedotājiem, taču jo īpaši 
pirmajai ziedotājai Maijai Vilnei.“

Ziedojumu iespējams veikt Lielās 
Talkas mājaslapā talkas.lv. To ir iespē-
jams izdarīt gan atklāti, gan anonīmi, 
kā arī ziedojumus var veikt gan pri-
vātpersonas, gan juridiskas personas. 
Visi ziedotāji, kuru izvēlējušies veikt 

ziedojumu atklāti, tiks atspoguļoti Lie-
lās Talkas mājaslapā. Savukārt, ja zie-
dojuma apmērs ir vismaz 3000 euro, 
ziedotājs tiks atzīmēts Lielās Talkas 
mājaslapas sadaļā Organizatori pie 
Lielajiem ziedotājiem.

Biedrība Pēdas LV, kas Latvijā 
kopš 2008. gada organizē Lielo Talku 
un Pasaules talku, ir sabiedriskā la-
buma organizācija kopš 2011. gada ar 
Reģ.Nr. 40008177683.

Būsim pateicīgi par ikvienu līdz-
dalību, lai sasniegtu lielo mērķi!

Nikola Matjušenko,
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību 

konsultante,

Piedalies Lielajā talkā –
Turpinājums no 1. lpp.
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ķī teica, „Lai viss Israēla nams zina un 
nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par 
Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs 
esat situši krustā.“ (Acts 2:36). Šodien 
latviešu sabiedrībā Pēteris teiktu, „Tad 
lai viss ‘Latviešu’ nams zina un nešau-
bās par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, 
ko jūs esat situši krustā.“ To pašu Viņš 
teiktu par „Austrāliešu namu,“ utt. Lai 
visi zin. Jesaja pareģoja, „Mēs visi mal-
dījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai 
uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva vi-
sus mūsu grēkus viņam.“ (Jesaja 53:6). 
Kad Jēzus izstiepa rokas, lai tās pienag-
lot pie krusta, Dievs teica, „Tik ļoti Es 
visu PASAULI (jūs visus!) esmu mīlē-
jis, ka devu Savu Vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens kas Viņam tic nepazusti, bet 
iemantotu mūžīgo dzīvošanu!“ Dieva 
vārds māca, ka nav nekādi izņēmumi 
tiem kas Jēzu situši pie krustā un caur 
to pelnījuši nāves sodu. Pāvils skaidri 
un kategoriski rakstīja un mācīja, „visi 
ir grēkojuši“ „visiem trūkst dievišķās 
godības“ un „grēka alga ir nave.“ (Ro-
mans 3:23, 6:23). Katrs mūsu grēks tika 
uzkrauts Jēzum, un caur to visi esam 
pelnījuši nāvi. Jēzus mira VISU MŪSU 
GRĒKU DĒĻ! Tamdēļ pie krusta Jēzus 
lūdza, „Tēvs, piedod tiem…“

„Jo viņi nezina, ko tie dara.“
Cik mēs īsti zinām ko mēs darām ne-

pareizi vai nedarām pareizi?... Cik zinām 
ko mēs esam Dievam parādā? Daudzi 
par to nedomā, nezin, vai ir aizmirsuši.

Es nesen rītlūgšanā prasīju Dauga-
vas skolas bērniem, „Kas ir pirmais un 
svarīgākais bauslis?“ Neviens nevarēja 
atbildēt. Es nedevu atbildi, bet uzdevu 
viņiem mājas darbu saviem vecākiem 
to paprasīt. Viena skolotāja kas zināja 
atbildi, pienāca man klāt pilnīgi šokā 
ka neviens bērns nezināja pirmo bausli.

Pirmais bauslis: „Es esmu Tas 
Kungs, tavs Dievs, Tev nebūs citus die-
vus turēt Manā priekšā. Luters atbildēja 
„Kas tas ir?“ „Mums būs Dievu pār 
visām lietām bīties, mīlēt un uz Viņu 
paļauties.“ Kad Jēzum prasīja šo jautā-
jumu, Viņš atbildēja, „Tev būs Dievu, 
savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no 
visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis 
ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs 
tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mī-
lēt kā sevi pašu.“ (Mt. 22:37-39). Pēdējā 
vakarēdienā Jēzus mazlietiņ pārgrozīja 
šo pēdējo daļu. Viņš teica, „Jaunu baus-
li Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, 
kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat 
cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka 
jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mī-
lestība savā starpā.“ (Jāņa 13:34-35). Ja 
cilvēki pēc mūsu mīlestības nevar pa-
zīt, ka esam Jēzus mācekļi, nav droši ka 
Dievu mīlam pār visām lietām, un savu 
tuvāku kā sevi pašu, nejūt ka mēs viņus 
mīlam tāpat kā Jēzus mūs ir mīlējis, tad 
mums kaut kas trūkst; mēs esam Die-
vam un citiem kaut ko parādā. Varbūt 
pat nezinām, ka mīlestība ieskait mīlēt 

un piedot saviem ienaidniekiem un tiem 
kas dara mūsu dzīves grūtākas.

Pāvils bija uzticīgs Jūds vai Ebrejs. 
Viņš pats nezināja ko viņš dara līdz ka-
mēr Jēzus Kristus viņam atklājās un to 
pateica. Pāvilam tad sirds bija žēl par sa-
viem tautiešiem, jo daudzi vēl nezināja 
kā viņš agrāk, ko viņi dara. Viņš rakstī-
ja, „Brāļi, mana sirdsvēlēšanās un mans 
Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tik-
tu izglābti. Jo es dodu viņiem liecību, ka 
viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes.

Jo, aplam saprazdami Dieva taisnī-
bu, viņi centušies celt savējo un Dieva 
taisnībai nav pakļāvušies.“ (Romie-
šiem 10:1-3). Vai latvieši deg par Die-
vu? Vai Tu? Vai mēs arī necenšamies 
celt savējo un Dieva taisnībai neesam 
paklāvušies? Vai Tu?

Daugavas skolā es mācīju, ka visu 
šo bauslību var saīsināt četros vārdos:

Mīli Dievu – mīli citus. Es tad 
jautāju, „Vai tas viegli vai grūti?“ Pa-
rasti atbild, „Grūti.“ Patiesība ir ka 
katrs esam, ne tikai Dievam bet citiem 
parādā mīlestību.

Pāvils, „Nepalieciet nevienam 
neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu 
mīlat.“ (Rom. 13:8). Iemesls bieži ir 
nepiedošana. Ir teikts, „Nepiedošana 
ir inde ko tu dzeri, domādams, ka tā 
saindēs kādu citu.“ Nepiedošana sain-
dē tikai mūs pašus.

Tamdēļ Jēzus mācīja, „Mūsu die-
nišķo maizi, dod mums šodien, un pie-
dodi mums mūsu parādus, kā arī mēs 
piedodam saviem parādniekiem.“

Mēs dienišķi esam parādnieki. 
Tamdēļ dienišķi mums vajag piedoša-
nu un piedot.

Tamdēļ Jēzus šo daļu no Tēvreizes 
pasvītroja. „Jo, kad jūs cilvēkiem viņu 
noziegumus piedosit, tad jums jūsu De-
besu Tēvs arīdzan piedos. Bet, ja jūs 
cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, 
tad jūsu Debesu Tēvs jums jūsu nozie-
gumus arīdzan nepiedos.“ (Mt. 6:14-15).

BEIGAS
Holandiete Corrie ten Boom piedo-

šanu iemācījās spilgtā veidā kad pēc otrā 
pasaules kara, viņa ceļoja pa Vāciju mā-
cot to, ko es jums šodien esmu mācījis. 
Korijas ģimene, ieskaitot māsa, tika no-
galināta Ravensbruck koncentrācijas no-
metnē. Pēc vienas uzrunas viņai pretim 
nāca viens dūšīgs vīrs pelēkā virsmētelī. 
Viņa pazina viņu, un tūlīt bija atmiņās 
atpakaļ tanī nometnē, lielā istabā ar drē-
bēm kaudzē, un ar kaunu kaila staigā-
jot šim vīrietim garām. Šis vīrietis bija 
viens no nežēlīgākiem nometnes sar-
giem. Tagad viņš stāvēja Korijai priekšā 
ar izstieptu roku, „Laba vēsts, Fraulein! 
Cik labi, kā Tu saki, ka visi grēku piedo-
ti. Tu minēji Ravensbruck savā runā. Es 
biju sargs šinī nometnē.“ Viņš viņas ne-
atcerējās. „Bet kopš tā laika es pats esmu 
kļuvis pa kristieti. Es zinu, ka Dievs man 
ir piedevis visas tās nežēlīgās lietas ko 
pats tur darīju, bet es gribētu to dzirdēt 
no tavām lūpām. Fraulein, (atkal ar roku 
izstieptu), vai Tu mani piedotu?“ Corrie 
raksta, ka tā bija grūtākā lieta kas viņai 

mūžā ir bijusi jādara. Visādas atmiņas 
un jūtas viņai nāca atpakaļ. Viņa zinā-
ja, ka viņai jāpiedod, un tomēr viņa tur 
stāvēja ar tādu augstumu ap viņas sirdi. 
Viņa arī zināja, ka piedošana nav sajū-
ta vai emocija. Piedošana ir gribēšana. 
„‘Jēzu, palīdz man!’ Es klusumā lūdzu,“ 
viņa raksta, „Es mehāniski iegrūdu savu 
roku rokā kas pret mani izstiepta. Un 
kamēr es to darīju neticama lieta notika. 
Strāva sākās manā plecā, skrēja lejā pa 
manu roku, un ielēca mūsu savienotās 
rokās. Un tad tāds dziedinošs siltums 
ieplūda visā manā ķermenī, nesot asa-
ras manās acīs. „Es Tev piedodu, mans 
brāli!“ es raudāju. „Ar visu manu sirdi.“ 
Korija raksta, „Es nekad nebiju piedzī-
vojusi Dieva mīlestību tik intensīvi kā 
tad, bet ar visu to, es arī apzinājos ka tā 
nebija mana mīlestība. Es biju mēģināju-
si, bet man nebija tas spēks. Tas bija Svē-
tā Gara spēks kā Romiešiem rakstīts, „jo 
mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar 
Svēto Garu, kas mums dots“ (5:5). Avots 
šim spēkam ir pie krusta Golgatā, kad 
Jēzus izstiepa savas rokas un lūdza par 
mums, Tēvs, piedod tiem.“

Mācītājs Aldis
* * *

Lūgšana
„Dievs, tavai piedošanai nav robe-

ža. Tai nav limiti, arī ar tavām taisnī-
gām dusmām. Palīdzi man būt vairāk 
kā Tu esi. Piešķir man žēlastību kamēr 
es iemācos piedot; dziedini manas at-
miņas kas atgādina man sāpīgas jūtas.

Es negribu, lai mani aiztur kā cie-
tumnieku rūgtums vai apvainojums. 
Vienalga ko kāds cilvēks man ir darī-
jis, un vienalga cik netaisni vai slikti 
tas ir bijis, es atsakos dzīvot mocībās. 
Es šodien izvēlos dzīvot brīvībā, ko 
Tu priekš manis sagādāji pie krusta. 
Katru reizi kad redzu tos kas mani 
sāpinājuši, kad es dzirdu viņu vārdus, 
vai doma par viņiem ienāk prātā, es to 
domu arestēšu un došu Tev.

Es atlaidīšu piedošanu tiem, pat ja 
man tas jādara vairākas reizes dienā.

Es nolieku pie malas manas tiesī-
bas būt dusmīgam vai sāpinātam. Kur 
agrāk es jutos pilnvarots turoties pie 
dusmām, es tagad baudīšu cerības un 
prieka spēku.

Dod man mieru, dusmas un sāpes 
vietā. Palīdz man redzēt caur Tavām 
acīm tos kas mani sāpinājuši. Liec 
man uzvarēt un būt brīvam, jo es vēlos 
piedot.“

Pirms ejam pie dievgaldu gribu teikt, 
ka piedošana mums ir arī process. Tikai 
tamdēļ, ka esi vienreiz piedevis, nenozī-
mē, ka tev nevajadzēs atkal piedot. Pie-
došana patiesi ir kā dienišķā maize ko 
mēs ēdam, un tad sniedzam tālāk citiem. 
Kad ejam pie dievgalda šodien, mēs at-
gādinām viens otram, ka tamdēļ Jēzus 
Kristus mira par mums. Jaunā Derība 
ir piedošanas derība Viņa asinīs. Mums 
nav tur vairāk ko pielikt, tikai pilnīgāk 
saņemt to, ko Jēzus priekš mums ir darī-
jis. Tad uz tā pamata mēs ejam un piedo-
dam citiem, kas mums pāri darījuši.  ■

„Tēvs, piedod tiem“
Turpinājums no 2. lpp.
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Vita Gaiķe: Kurā 
gadā pārcēlies uz dzīvi 
Latvijā?

Nora Inveisa: Pār-
cēlos 2015. gada vasarā.

Vita Gaiķe: Kāpēc? 
Kāds bija iemesls pie-

ņemt šādu lēmumu?
Nora Inveisa: Es uzzināju no 

draudzenes, ka Draugiem group mek-
lēja satura mārketinga speciālistus ar 
labām angļu valodas zināšanām. Man 
vienmēr interesēja dzīvot Latvijā un 
tādēļ pieteicos pozīcijai. Tad, kad mani 
pieņēma darbā, nolēmu, ka bija īstais 
brīdis pārcelties. Ja ne tagad, tad kad?

Vita Gaiķe: Vai pirms tam daudz 
biji ciemojusies Latvijā?

Nora Inveisa: Jā, es dažas reizes 
biju ciemojusies Latvijā ar ģimeni. Dro-
ši vien tāpēc es te gribēju pārcelties – es 
vienmēr apbrīnoju, cik Rīga ir skaista.

Vita Gaiķe: Ar ko nodarbojies?

Nora Inveisa: Esmu Brand Mana-
ger uzņēmumā Printful.

Vita Gaiķe: Kā pavadi brīvo laiku?
Nora Inveisa: Šobrīd, pandēmijas 

laikā, pavadu daudz laiku mājās! Patīk 
lasīt, skatīties filmas, gatavot ēst. Eju 
garās pastaigās un tad, kad būs siltāks 
laiks, atsākšu braukt ar riteni un skriet.

Vita Gaiķe: Kas palīdzēja iedzī-
voties?

Nora Inveisa: Man vispār bija 
grūtāk iedzīvoties nekā sagaidīju. 
Ciemoties Latvijā vasarā un te dzīvot 
patstāvīgi ir atšķirīgas lietas. Sākumā 
izjutu kultūras un valodas barjeras.

Man palīdzēja tas, ka bija draugu 
loks. Ātri iepazinos ar citiem ārzemju 
latviešiem, kas te dzīvoja, satiku drau-
gus, ar ko iepazinos, strādājot Gareze-
rā, un sadraudzējos ar kolēģiem. Arī 
palīdzēja, ka man uzreiz bija foršs, 
aizraujošs darbs un stabila rutīna.

Vita Gaiķe: Vai esi apmierināta 
ar dzīvi Latvijā, 
vai uzskati, ka pie-
ņēmi pareizo lē-
mumu?

Nora Inveisa: 
Jā, esmu apmieri-
nāta! Pārcelties uz 
Latviju bija viens 
no visvairāk biedē-
jošiem lēmumiem, 
ko dzīvē esmu pie-
ņēmusi, bet tas to 
bija vērts.

Ir bijuši izai-
cinājumi, bet arī 
iespējas un piere-
dzes, ko nebūtu 

piedzīvojusi, ja nebūtu izlēmusi pār-
celties. Esmu ceļojusi pa Eiropu un 
Latviju, attīstījusi savu karjeru strauji 
augošā uzņēmumā un iepazinusies ar 
daudziem foršiem cilvēkiem.

Vita Gaiķe: Kas pietrūkst no Ka-
nādas dzīves?

Nora Inveisa: Visvairāk pietrūkst 
ģimene un draugi. Bet arī vietas – 
trūkst ģimenes vasarnīca un pati To-
ronto pilsēta. Rīga kādreiz jūtas pārāk 
maza, un trūkst lielpilsētas!

Vita Gaiķe: Kā pārdzīvo šo pan-
dēmijas laiku?

Nora Inveisa: Man vispār ir gājis 
diezgan OK. Esmu vesela un jau gadu 
strādāju attālināti no mājām. Man vis-
grūtākais ir tas, ka nezinu, kad atkal 
varēšu ceļot pie ģimenes Kanādā un 
ASV. Zinu, ka man ir paveicies un ka 
daudziem iet grūtāk. Nav par ko sū-
dzēties.

Vita Gaiķe: Ja esi nodibinājusi ģi-
meni, lūdzu pastāsti par to.

Nora Inveisa: Es te pārcēlos ar 

Iz latviešu teātra vēstures Austrālijā
Mārtiņš Zīverts Kanberā

Mums ir sava mājas vieta, bet bie-
ži jūtamies tukši un vientuļi. Pelēks te 
ir eikalipts, un pelēks ir mūsu darbs. 
Gaismu un spēku dod svētku brīži – 
mūsu pašu svētki. Tad esi bagāts ilgam 
laikam.

Pie mums ir svētku dienas tagad, 
kad šeit iegriezies ilgi gaidīts un bei-
dzot sagaidīts – mūsu Zīverts. Maz 
būs to, kam viņa darbi nepatiks ar savu 
mirdzošo valodu un bagāto domu. Ja 
aiz mums stāvētu mūsu valsts un lī-
dzekļi, viņa darbi izietu pasaulē.

Uz „Pēdējās laivas“ izrādi kanbe-
rieši bija sanākuši lielā skaitā. Paša 
meistara līdzspēle ar savu personību 
un vienkāršību deva izrādei pacilātu, 
svētku noskaņu. Arī pārējie aktieri 
bija savu uzdevumu augstumos. Lie-
lisks bija K. Gulbergs. Liekas, viņš 
izvirzās mūsu aktieru priekšgalā šai 
kontinentā.

Maruta ir viens no L. Zemgales 
labākiem tēliem. Latviska, zemes spē-
ka pilna. Labi turējās līdz jaunā I. Ak-
meņkalne.

Šī bija viena no labākām izrādēm, 
ko esam Kanberā redzējuši.

Lugas saturs dziļi skāra skatītā-
ju. Ar šo darbu M. Zīverts ir uzcēlis 
pieminekli mūsu varoņiem, kas pa-
lika neatzīti, neredzēti un pat pār-
prasti, bet kuri veica lielus darbus, 
kad divas briesmīgas varas latviešus 
šķaidīja. Tie bija cilvēki, kas glāba 
daudzus, kas ne brīdi nedomāja par 
sevi, bet tikai par citiem. Lugas gal-
venais varonis – Melnais Žanis attei-
cās aizbraukt ar pēdējo laivu, paliek 
pazemes alā viens – „...ko es darīšu 
svešā zemē, nevienam nederīgs, visu 
nicināts. Te ir mana zeme, un te ir 
mana vieta.“

Skaistai un bagātai vajaga būt dzī-

vei, kas tik daudz var dot citiem, sev 
neprasot neko.

* * *
Otrā dienā M. Zīverts kopā ar 

aktieriem apbraukāja un apskatīja 
Kanberu. Jautāts, kā viņam patīk šī 
lielā kontinenta mazā galvaspilsēta, 
M. Zīverts atbildēja: „Tāda ir tikai 
viena.“

Sestdienas vakarā rakstnieks pa-
kavējās stāstos par Latviju, kas Zvied-
rijai ir tik tuvu, ka redzot kaiju jūrma-
lā, var domāt, ka tā tikko atlidojusi no 
Ventspils.

Atvadoties no tālā viesa, Kanbe-
ras Latviešu biedrības priekšnieks 
B. Alka pasniedza viņam piemiņai no 
Kanberas latviešiem grāmatu par Aus-
trālijas ceļiem.

L.
1957. gada 1. aprīlī

Atpakaļ pie savu senču saknēm (2)
Kanādas latvieši stāsta par dzīvi Latvijā – 
Norai Inveisai iedzīvoties palīdzēja draugi un aizraujošs darbs

Nora 2017. gada Jāņos.
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Turpinājums 15. lpp.Nora uz Latviju pārcēlās kopā ar savu draugu no Čikāgas.
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14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 14. aprīlī

Vieglatlētika
Nebiju aizmirsis 

vieglatlētiku. Biju iestā-
jies tuvākajā Sv. Džor-
dža (St. George) klubā. 
Pirmais starts Austrālijā 

bija 1949. gada 1. oktobrī Ričmondā, 
pēdējais 1952. gada 24. februārī Ba-
tērstā (Bathurst), kopā – 24 sacīkstēs. 
Pirmajos 2 gados biju piedalījies 17 
sacīkstēs. Panākumi ļoti mēreni. Ne-
bija arī iespējas kārtīgi trenēties. Klu-
bu uzdevums nebija rūpēties par savu 
biedru trenēšanu. Par trenēšanos kat-
ram bija jārūpējas pašam. Sv. Džordza 
klubs sezonas laikā reizi nedēļā sarī-
koja sacensības punktu (point score)
iegūšanai, lai sezonas beigās pirmo 
trīs vietu ieguvēji izpelnītos pa kluba 
karodziņam. Bet arī uz kluba sacīk-
stēm man bija no Kronalas hosteļa jā-
tiek uz staciju, jābrauc ar vilcienu uz 
Hērstvili, un tad kādu puskilometru 
jāiet kājām līdz Hērstviles ovālam. Tas 
katru nedēļu nebija iespējams.

Tajā laikā visas distances vēl bija 
jardos (Red.: 1 jards ir 91,44 cm) un 
skriešana pa zāles laukumu.

Lielajās starpklubu (interclub) 
sacīkstēs no sākuma piedalījos skrie-
šanas disciplīnās, vēlāk gandrīz tikai 
lodes grūšanā un diska mešanā.

Biju izraudzīts par latviešu viegl-
atlētu pārstāvi. Neatceros, kāds īsti 
bija mana posteņa apzīmējums. Šad 
un tad laikraksta Austrālijas Latvie-
tis uzrakstīju pa rakstiņam par latvie-
šu vieglatlētu sasniegumiem. Viens 
no pirmajiem, ja ne pats pirmais, bija 
par Alekša Hakeļa pirmo startu JDV 
meistarsacīkstēs Sidnejā. 
„Austrālijas Latvietis“,
1950. g. 13. martā.

A. HAKELIS N.S.W. MEISTARS
Sešas nedēļas pēc ierašanās Aus-

trālijā A. Hakelis startēja NSW viegl-
atletikas meistarsacīkstēs Sidnejā un 
šķēpa mešanā uzvarēja visus savus 
pretiniekus, sasniedzot 197 p. 3¾ coll. 
(60,29 m) tālumu. Hakeļa rezultāts 
labāks par austrāliešu atlētu rekordu 
(194 p. 11 coll.) ko trīssoļlēcējs Mc-
Kands sasniedza aizvadītajās Austrā-
lijas meistarsacīkstēs Adelaidē. Nav 
gan zināms vai Hakeļa sasniegumu 
apstiprinās par Austrālijas rekordu, jo 
neskaidras dažas formalitātes. Mūsu 
vieglatlēta izcilais starts tomēr katrā 
ziņa bija jauka propaganda Latvijas 
sportam. Arī visi Sidnejas laikraksti 
uzsvēra, ka jaunais NSW meistars ir 
latvietis.

G. Saiva
Kādas tad bija tās neskaidrības, lai 

Hakela sasniegumu neapstiprinātu par 
Austrālijas rekordu? Austrālijā, seviš-

ķi Viktorijā, bija populāra 
profesionālā vieglatlētika, 
galvenokārt skriešanā ar 
slaveno Stawell Gift sa-
censību. Arī Kanbera reiz 
biju aizgājis apskatīties 
profesionāļu sacensības 
vieglatlētikā Manuka 
ovālā.

Vajadzēja apstiprinā-
jumu, ka Hakelis ir ama-
tieris. Nemaz nezinu, ka 
Latvijā būtu bijuši profe-
sionāli vieglatlēti. Rakstī-
ju Arnoldam Šmitam un 
lūdzu, lai viņš sazinājās 
ar mūsu sporta vadītājiem 
Vācijā. Viss izkārtojās 
ļoti ātri, un Hakelis varē-
ja piedalīties Austrālijas 
meistarsacīkstēs.
Atskats un iespaidi 
par sākuma gadiem Austrālijā

Kad pirmie pēckara Eiropas bēg-
ļu imigranti ieradās Austrālijā, tad šī 
zeme bija baltā cilvēka zeme. Aus-
trālijas imigrācijas politiku noteica 
1901. gadā pieņemtais Baltās Austrā-
lijas Likums (White Australia Policy),
kurš aizliedza neetniskas eiropiešu 
izcelsmes cilvēkiem, īpaši no Āzijas 
(galvenokārt Ķīnas) un Klusā okeāna 
salām imigrēt Austrālijā. Laika gaitā 
likumu mīkstināja, un 1973. gadā tas 
beidza pastāvēt.

Pirms tam Austrālijas iedzīvotā-
ju vairumu, blakus zemes pirmajiem 
iedzīvotajiem – aborigēniem, veidoja 
gan savā laikā no Anglijas piespiedu 
kārtā atvesto noziedznieku pēcteči, 
gan, labākus dzī-
ves apstākļus mek-
lējot, brīvprātīgi 
atbraukušie. Ma-
zākā skaitā bija ķī-
niešu pēcteči, kas 
bija ieradusies zel-
ta drudža laikos.

Austrālijas at-
tiecības ar Angliju 
vēl bija ļoti ciešas. 
Austrālijas Augs-
tās Tiesas (High 
Court) lēmumus 
varēja pārsūdzēt
Privī Koncilā 
(Privy Council) 
Anglijā. Vēsturis-
ki Privī Koncils, 
kas pamatā sastā-
vēja no bijušajiem 
vai pašreizējiem 
Apakšnama un 
Lordu palātas lo-
cekļiem, bija pa-
domdevējs britu 

monarham. Bet vēlāk kļuva par apelā-
cijas tiesu Britu kolonijām.

Bena Čiflija strādnieku valdība 
1947. gadā bija pieņēmusi likumu par 
Austrālijas privāto banku nacionalizē-
šanu. Likumu pārsūdzēja gan Augstā 
Tiesā, gan Privī Koncilā. Pārstāvot 
Austrālijas privātās bankas, Gārfīl-
dam Bārvikam 1949. gadā Privī Kon-
cilā izdevās panākt šī likuma anulēša-
nu.

Mums katrs mēģinājums kaut ko 
nacionalizēt atgādināja padomju laiku 
1940./41. gadā Latvijā.

Tā kā pirmajos 12 Eiropas pēckara 
bēgļu transportos ieceļoja tikai baltu 
tautu cilvēki, tad bieži visus, neatkarīgi 
no tautības, apzīmēja par baltiem. Tas 

Pirmie divi gadi Austrālijā (7)
No Bonegillas līdz Sidnejai
Noslēgums. Sākums LL639, LL640, LL641, LL642, LL643, LL644.

Turpinājums 15. lpp.

Guntars Saiva, startējot 440 jardu skrējienā 
1949. gada 29. oktobrī.
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Guntara Saivas raksts laikraksta „Austrālijas Latvietis“ 
1950. g. 13. martā numurā.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. aprīlis
Strauja, Gudrīte
1951. komponists, mūzikas kritiķis 
Imants Zemzaris.

15. aprīlis
Aelita, Gastons
1866. aktieris, režisors Aleksis Mier-
lauks.
1976. latviešu bobslejists Gatis Gūts.

16. aprīlis
Mintauts, Alfs, Bernadeta
1886. komponists, folklorists, izglītī-
bas darbinieks Jēkabs Graubiņš.
1886. militārs darbinieks (ģenerālis), 
sabiedrisks darbinieks, A. Pumpu-

ra piemiņas fonda dibinātājs Ādams 
Kreicbergs.
1946. komponists Pēteris Vasks.

17. aprīlis
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
1871. rakstnieks, tulkotājs, teātra dar-
binieks Teodors Lejas-Krūmiņš.
1936. dibināts Rīgā vīru dubultkvar-
tets Tēvija, vēlāk darbojas Bostonā 
(ASV).
1936. latviešu basketbolists Alvils 
Gulbis.
1956. literatūras zinātniece Zigrīda 
Frīde.
1972. Muzeoloģe Marianna Aulicie-
ma.

18. aprīlis
Laura, Jadviga
Starptautiskā pieminekļu aizsardzības 
diena
1226. Zobenbrāļu ordenis noslēdz lī-
gumu ar Rīgas rāti, ka ordeņa brāļi 
līdz ar namniekiem tiesībās ir līdzīgi 
Rīgas iedzīvotāji.
1631. Gustavs 2. Ādolfs atver ģimnā-
ziju Rīgā.
1911. dzejnieks un rakstnieks Eduards 
Salna (īstajā vārdā Eduards Mellups).
1936. mākslinieks-horeogrāfs Imants 
Magone.
1962. SLT aktrise, sabiedriska darbi-

 
Turpinājums 16. lpp.

vietējiem austrāliešiem šķita vieglāk.
Cik gan daudzas reizes mums 

visiem bija jautāts: How do you like 
Australia?* Uz ko, protams, sagaidīja 
apstiprinošu atbildi. Bet bieži jautātā-
js pats atbildēja: Yes, the best country 
in the world!** Lai gan droši vien citu 
zemi nebija redzējis, tomēr: cik jauka 
patriotisma apliecināšana!

Kad stāstījām, ka grūti bija ar pārti-
ku kara gados, tad vienu reizi atbildēja, 
ka to saprotot, jo arī Austrālijā bijis ļoti 
grūti, jo neesot varējuši dabūt baked 
beans (pupiņas tomātu mērcē). Varē-
jām tikai simpatizēt, ka arī civilistiem 
bija jānes lieli upuri. To atceros vien-
mēr, kad kādreiz piedāvā baked beans.

Jau 1949. gada vēlēšanu kampaņas 
laikā liberāļu partijas līderis Menzijs 
solīja parlamentā ierosināt likumpro-
jektu par komunistu partijas slēgšanu. 
1950. gada 20. oktobrī Parlaments šo 
likuma projektu apstiprināja.

Komunistu partija un vairākas 
arodbiedrības šo likumu apstrīdēja 
Augstā Tiesā. Kādreizējam strād-
nieku valdības ārlietu ministram 
Dr. H. V. Evatam, pārstāvot vienu 
kreiso arodbiedrību, 1951. gada mar-
tā izdevās panākt, ka tiesa komunistu 
partijas slēgšanas likumu atrada par 
pretrunīgu Austrālijas satversmei.

1951. gada septembrī valdības sarī-
koto referendumu, lai slēgtu komunis-
tu partiju, tauta noraidīja. Tas arī nebija 

pārāk pārsteidzoši, jo cilvēki atcerējās, 
ka visu kara laiku Austrālija bija cī-
nījusies kopā ar Padomju Savienību. 
Dažkārt dzīve Padomju Savienībā pat 
tika reklamēta kā strādnieku paradīze. 
Ļoti iespējams, ka dažus gadus vēlāk, 
īpaši pēc Padomju invāzijas Ungārijā, 
referendums būtu ticis pieņemts.

Kad kādreiz, runājot ar kādu 
vietējo iedzīvotāju, teicām, ka 
1940./41. gadā komunisti nacionali-
zēja daudzus privātīpašumus, mums 
atbildēja, ka vajadzējis griezties pie 
tiesas. Cik vienkārši!

Rakstot šīs atmiņas, tuvojas 
26. janvāris – Austrālijas dzimšanas 
diena. Cik daudziem būs iebildumi 
pret šīs dienas atceri, kas atzīmē mo-
dernās Austrālijas dzimšanu?

Liekas, ka ir panākta vienoša-
nās par Austrālijas himnas Australia 
Advance Fair, viena vārda izmaiņu. 
Bet vai tā apmierinās visus?

Līdz 1974. gada 9. aprīlim Austrā-
lijas nacionālā himna bija God Save 
the King/Queen. Himna bija jāatskaņo 
pirms katra kino seansa, koncertiem un 
dažādām sanāksmēm. Arī latviešiem 
himna bija jāatskaņo pirms koncertu 
sākuma. Solistu koncertus ar himnu at-
klāja pianists, bet koru koncertos dzie-
dāja koris. Neatceros, vai arī latviešu 
teātra izrādes bija jāsāk ar šo himnu?

Lai vairotu austrāliešu nacionālis-
mu un neatkarību no Anglijas, Gofa 
Vitlama strādnieku partijas valdība 
bija nolēmusi, ka Austrālijai vajadzīga 
sava himna. 1974. gada 9. aprīlī, pēc 

60 000 cilvēku aptaujas, Vitlams pazi-
ņoja parlamentā, ka Advance Australia 
Fair ir jaunā Austrālijas himna. Lat-
viešu lasītāji varbūt atcerēsies arī to, 
ka tā bija tā pati Vitlama valdība, kas 
atzina Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
inkorporāciju Padomju Savienībā!

Ieceļotājiem būs palicis atmiņā tik 
daudz dzirdētais: Speak English!!*** 
Ko tagad, daudzkultūru zemē, vairs 
nedrīkstētu atļauties kādam aizrādīt.

Savā dzīvē
1950./51. gadā lielai daļai latviešu 

ieceļotāju viens dzīves posms bija no-
slēdzies. Varētu teikt, ka no bēgļiem 
un jaunaustrāliešiem bijām kļuvuši par 
Austrālijas iedzīvotājiem. Bija beidzies 
hosteļu un obligātā darba laikmets.

Sākās latviešu organizēšanās. Di-
bināja gan biedrības, gan draudzes. 
Vai pirms 70 gadiem domājām, ka 
2021. gadā vēl tik daudzas toreiz dibi-
nātās organizācijas darbosies?

Pirms 30 gadiem piepildījās ilgi 
lolotā cerība – Latvija atguva savu ne-
atkarību.

Domāju, ka Austrālija var būt 
gandarīta, ka mēs, toreizējie Eiropas 
bēgļi, esam bijuši lojāli Austrālijas 
pavalstnieki un tajā pašā laikā – lojāli 
Latvijas pilsoņi.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

* Kā Jums patīk Austrālijā?
** Jā, labākā valsts pasaulē!
*** Runā angliski!

Pirmie divi gadi Austrālijā (7)
Turpinājums no 14. lpp.

savu draugu, kurš ir Čikāgas latvietis. 
Mēs sešus gadus apciemojām viens 
otru Toronto un Čikāgā. Pārceļoties uz 
Latviju, mēs beidzot pirmo reizi dzī-
vojām kopā vienā pilsētā.

Mēs pagājušā gadā saderinājā-
mies! Nezinām, kur ilgtermiņā dzīvo-

sim, bet paliksim Latvijā uz paredza-
mo nākotni.

Vita Gaiķe: Vai uzturi draudzību 
ar citiem Kanādas latviešiem Latvijā? 
Ar latviešiem Kanādā?

Nora Inveisa: Jā, es Latvijā drau-
dzējos ar latviešiem no Kanādas un 
arī no citām valstīm – ASV, Austrāli-
jas, Vācijas. Arī uzturu draudzību ar 
latviešu draugiem Kanādā. Tad, kad 

esmu Toronto, vienmēr cenšos visus 
tuvākos satikt.

Vita Gaiķe: Ko ieteiktu citiem ār-
zemju latviešiem, kas domā par pār-
celšanos uz Latviju?

Nora Inveisa: Ja interesē, pamēģi-
ni! Sākumā varētu būt grūti iejusties, 
bet te ir skaisti un iespēju pilna dzīve. ■
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija 
Amerikā“

Atpakaļ pie savu senču saknēm (2)
Turpinājums no 13. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. aprīlī.
€1 = 1,56520 AUD
€1 = 0,86698 GBP

€1 = 1,69460 NZD
€1 = 1,18960 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Piektdien, 16. aprīlī, plkst. 14.00 
(Latvijas laiks) tiešraidē no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas būs iespēja 
sekot līdzi diskusijas otrai daļa ciklā 
Pēterbaznīcas sarunas – par Latvijas 
baznīcu nākotnes vīzijām. Pārraide 
būs skatāma LNB mājaslapā, Facebo-
ok lapā un YouTube kanālā..

Adelaidē
Ceturtdien, 15. aprīlī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem – $10.
Ceturtdien, 15. aprīlī, plkst. 10.30, 
ALB namā rādīsim jubilejas koncertu 
Mūsu Operai 100. Pēc tam pasniegsim 
siltas pusdienas, tāpēc lūdzam pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 13.aprīlim. 
Dalības maksa LAIMAS klientiem $5, 
pārējiem $10.
Piektdien, 16. aprīlī, plkst. 18.30 
Baltijas alus vakars (Baltic Beer 
Night) Lietuviešu klubā 6 Eastry St., 
Norwood. Brīva ieeja, Baltijas alus iz-
vēle par bāra cenām. Ēdiens pērkams.
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 9.30. Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Ja nav piere-
džu pie spēles, esam gatavi dot pado-
mus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, 
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi!
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 14.00 Mu-
zikāla pēcpusdiena pie galdiem Tāla-
vas mazā zālē. Redzēsim un dzirdēsim 
fragmentus no 2013.g. Dziesmu svētku 
Vokālsimfoniskās mūzikas koncerta 
BRĪNUMZEME LATVIJA. Ieeja pret 
ziedojumu sākot ar $10. Pieteikties līdz 
11. aprīlim zvanot vai nosūtot īsziņu 
Rudītei Bērziņai mob.0411068486.
Trešdien, 21. aprīlī, plkst. 10.00 iz-
brauksim no ALB nama uz Čukstošo 
sienu (Whispering Wall), Williams-
town. Pusdienas Old Bakehouse Ta-
vern, cenas sākot no $20. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 20. aprīlim. Mak-
sa par autobusu $3 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $5. 
Ceturtdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Sestdien, 24. aprīlī, plkst. 14.00 DV 
Dārzā (joprojām COVID ēnā) notiks 
tradicionālie DV Dārza svētki. Bus 
jautrība kā senākos laikos un bauda 

vēderam Galdiņus rezervēt, zvanot 
Andrim 0412 601 306. Finansiāliem 
biedriem dalība brīva, pārējiem $25 
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novuss. Gaidām jaunus 
un ne tik jaunus spēlētājus. Ja nav pie-
redzes pie spēles, esam gatavi dot pa-
domus un palīdzību. Nav ilgi ko domāt, 
mūsu draudzīgais pulciņš gaida Tevi!
Ceturtdien, 29. aprīlī, plkst.10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim siltas 
pusdienas. Lūdzu pieteikties LAI-
MAS birojā. Mēneša maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10.
Sestdien, 1. maijs, plkst. 11.00 ALB 
namā LAIMAS pavārmākas kurss. 
Ulla Gicašvili demonstrēs kāpostu tī-
teņu recepti. Dalības maksa $5 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $10. Pie-
teikšanās obligāta (ierobežojums 20 
cilvēku).

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Sestdien, 1. maijā, plkst.11.00 Skolas 
ģimenes dienas svētbrīdis. 
Svētdien, 2. maijā, plkst.11.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 17. aprīlī, plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 17. aprīlī, plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.
Piektdien, 30. aprīlī, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 11.00 Kurze-
mes cietokšņa atceres akts DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 1. maijā, Daugavas skolas 
Baltā galdauta dienas svinības Latvie-
šu namā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

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

Sidnejā
Otrdien, 13. aprīli, plkst. 13.00 Zolī-

te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Ceturtdien, 22. aprīlī, plkst. 12.00 
Ceturtdienas pusdienas Latviešu 
namā. Iepriekšpieteikšanās līdz otr-
dienai, zvanot 0425 392 988.
Otrdien, 27. aprīli, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 DV 
namā Balto galdautu diena.
Sestdien, 1. maijā, plkst. 12.00 Spor-
ta kopas Spars sportistu apbalvošana 
Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 25. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 2. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.

Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites 
draudzes mājas lapa tīmeklī: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

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

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā izbeigta, 
bet ierobežojumi paliek.
Nedrīkst notikt publiski pasākumi. 
Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teāt-
ru, kinoteātru un izstāžu norises vie-
tu darbība pārtraukta. Drīkst strādāt 
muzeju brīvdabas teritorijas. ■

niece Iveta Rone
1986. latviešu hokejists Uģis Avotiņš.

19. aprīlis

Vēsma, Fanija
1919. ALT aktrise, dramaturģe Erna 
Lēmane.
1936. sabiedriska darbiniece, Latvijas 
Okupācijas muzeja pārstāve Austrālijā 
Ināra Graudiņa.
1942. sabiedrisks darbinieks Austrālijā, 

fotogrāfs, aktieris, inženieris Ojārs Greste.

20. aprīlis
Mirta, Ziedīte
1881. rakstnieks, žurnālists Eduards Cālītis.
1886. komponists Jānis Vītoliņš.
1926. dzejnieks Harijs Heislers.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


