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Ievēl jaunu Valsts prezidentu
Latvijas Saeima 29. maijā ievēlēja Egilu Levitu kā nākošo Latvijas prezidentu. 

Jaunā prezidenta pilnvaras sāksies šā gada 8. jūlijā.
Jaunievēlētais Latvijas prezidents Egils Levits dzimis Rīgā ebreju izcelsmes 

ģimenē. Jaunības gadi pagāja Vācijā, jo kopā ar ģimeni no Latvijas emigrēja 1972. 
gadā. Tas notika dēļ neliela atkušņa PSRS un Rietumvalstu attiecībās, kuŗa laikā 
ebreju izcelsmes ģimenēm ļāva pārcelties uz Izraēlu. Levita ģimene gan turp 
nedevās, bet apmetās Vācijā.

Vācijā beidzis Minsteres Latviešu ģimnāziju un Hamburgas Universitāti, kur 
studējis politikas zinātni un jurisprudenci. Jau kopš 1980. gadu beigām Levits 
iesaistījās Latvijas politikā, kļūstot par Latvijas Tautas frontes domes locekli. Viņš 
ir viens no 1990. gada 4. maijā pieņemtās Latvijas neatkarības atjaunošanas 
deklarācijas teksta autoriem.

Bijis 5. Saeimas deputāts, ieņēmis Tieslietu ministra un Ministru prezidenta 
biedra amatu Valda Birkava valdībā. Deviņdesmito gadu vidū kļuva par Latvijas 
pārstāvi Eiropas Cilvēktiesību tiesā, bet kopš 2004. gada bijis Eiropas Kopienu 
tiesas tiesnesis.

2012. gadā Levita vadītā Konstitucionālo tiesību komisija nāca klajā ar 
piedāvājumu papildināt Latvijas Republikas Satversmi ar īpašu preambulu. Šā 
iemesla dēļ Levits tiek dēvēts arī par Satversmes preambulas tēvu. 2018. gadā 
Levits tika vēlreiz apstiprināts Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amatā.

Pirmo reizi Levita vārds starp prezidenta kandidātiem izskanēja 2007. gadā, 
taču toreiz viņš nolēma nekandidēt. Pirms četriem gadiem gan piekrita nominācijai, 
taču piekāpās Raimondam Vējonim. Šogad Levitu nominēja vairākas koalīcijas 
partijas, un 63 gadu vecumā viņš kļuvis par desmito Latvijas prezidentu.

Savā uzrunā Levits norādīja, ka Latvija ir mūsu senču izcīnīta. Viņš uzsvēra, ka 
darbs pie Latvijas valstiskuma nostiprināšanas nebeidzas nekad un ir pienākums 
strādāt pie tā, lai nākamās paaudzes mantotu Latviju stipru, drošu un zaļu. Šiem 
uzdevumiem viņš solīja veltīt visu savu darbu.

Viņš solīja būt visas tautas prezidents – visu tautību un reliģiju. „Es būšu gan 
trūcīgo, gan pārtikušo cilvēku prezidents. Es būšu gan atstumto, gan par savu 
dzīvi drošo prezidents,” sacīja Levits.

Viņa darbs būšot veltīts tam, lai Latvijā būtu vairāk solidaritātes, lai iedzīvotāji 
justos novērtēti, vajadzīgi un piederīgi savai valstij. ■

Pēteris Kļaviņš
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās 
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.

Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2019. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 
Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1981. gada

Marta Rozentāla
Dzimusi 1919. g. 13. augustā, Latvijā
Mirusi 2019. g. 20. maijā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1981. gada

Ģiedra Vadze
Dzimusi 1932. g. 7. aprīlī, Latvijā

Mirusi 2019. g. 25. maijā, Austrālijā

SLB biedrs kopš 1974. gada

Andris Ruņģis
Dzimis 1933. g. 7. jūnijā, Latvijā

Miris 2019. g. 21. maijā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības 13. jūnija 

valdes sēdē piedalījās Andris Galviņš, 
Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Ināra 
Krūmiņa, Ināra Graudiņa, Imants Līcis, 
Pēteris Kļaviņš, Klāra Brūvere, Baiba 
Haringtona, Ilona Brūvere (elektroniski).

J. Grauds iepazīstina valdi ar to kas 
sarīkots, un kas vēl jārīko, Doma meiteņu 
koŗa Tiara uzņemšanai un koncertam 
piektdien, 19. jūlijā. Ienākums no koncerta 
namā nozīmēts palīdzēt segt koristēm 
apmešanās izdevumus.

J. Grauds aizrakstījis Burvudas 
pašvaldībai  ar  ierosinājumu, ka 

nepieciešamas atkritumu tvertnes Parnell 
ielā, ņemot vērā jaunos projām nesamo 
ēdienu veikalus ielas pretējā pusē, kuŗu 
rezultātā iela ir piemēslota. 

Ar atkritumu savākšanas firmu Veolia 
parakstīts kontrakts. Divas 660 litru 
tilpuma tvertnes; vienu – mēslu - iztukšos 
katru nedēļu, otru – pārstrādājamos - 
katru otro nedēļu. Iztukšošanu var izkārtot 
arī pēc vajadzības.

Līdz šim biedrība nav ņēmusi parasto 
20% komisiju par pārdotajām Okupācijas 
mūzeja grāmatām. Uzklausot OM 
pārstāves ierosinājumu, turpmāk Biedrība 
aprēķinās komisiju un to iegrāmatos kā 
ziedojumu mūzejam.
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2019. gada jūnijā SLB ir apsveikusi 
Ināru Krūmiņu, Pēteri Erdmani, Dzidru 
Jansonu, Jāni Daliņu, Viju Erdmani, Jāni 
Miķelsonu, Elmāru Zaļumu, Jāni Mačēnu, 
Alidu Medni, Edgaru Nemmi, Miķeli Strīķi 
un Jāni Blūmu. ■

Nākošais Senioru 
saiets

Nākošais Senioru saiets būs 
piektdien, 12. jūlijā – plkst 11:00 
Sidnejas Latviešu namā.  

IEVĒROJIET – sākums plkst. 
11:00.

Mēs viens otru varam iepazīt 
ne tikai no dzīves stāstiem, bet arī 
uzinot kas mums katram tuvākais pie 
sirds, kas liek skudriņām skriet par 
mugurkaulu. Tā šini saietā, turpinot 
šīgada iepazīšanās tēmu, lūdzu 
katram no dalībniekiem padomāt un 
izvēlēties savu mīļāko grāmatu (vai 
dzeju, dziesmu, gleznu) un tad saietā 
pastāstīt par to, nolasīt kādu izvilkumu 
(vai dzeju). Izvēle varbūt saistīta ar 

Pagājušā  
un šinī gadā  
augstskolu  

beigušo ievērībai
Katru gadu Latvijas Universitātes 

dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada 
septembŗa aktā, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Dacei Celinskis, 3 Downing St, 
Epping, NSW 2121, vai arī ar epastu: 
maris.celinskis@gmail.com līdz šā gada 
8. septembrim.■

Dace Celinskis.
Studenšu Korporāciju Kopas

Sidnejā viceseniore

Grāmatnīcas dators ir novecojis un 
kļuvis ļoti lēns. Valde atbalsta jauna, 
piemērotāka datora iegādi. 

Nolemj gala klases telpai ielikt jaunu 
gaisa kondicionieri un uzlabot zāles 
kondicioniera temperatūras regulētāju.

Parakstīts līgums, uz nākamajiem 5 
gadiem, par jaunas drukājamās mašīnas īri.

J.Grauds sazinājies ar pašvaldību par 
jaunās sētas būvi. Pašvaldība pārrunāšot 
tās noteikumus un mūsu vajadzības, jo 
nams ir īpašā komerciālā zonā, kur žogi 
tagad vispār neesot paredzēti. Valde 
pārrunā dažādas iespējamās situācijas 
un ar tām saistītās izmaksas, jo, lai 
saņemtu valdības piešķīrumu tad, jaunas 
tāmes jāiesniedz līdz 30. jūnijam. 

Valde pārrunā nākamā gada budžeta 
projektu.

K.Brūvere ziņo par priekšdarbiem 
Jāņu sarīkojumam 22. jūnijā. AL58.
KD komiteja ir uzņēmusies sarīkojuma 
organizēšanu.

Pārrunā Biedru karšu izgatavošanu 
un kā piesaistīt jaunus biedrus, sevišķi no 
jaunākiem gadu gājumiem. Vai vajadzētu 
biedriem dot kādas priekšrocības, 
un  kādas?  P iemēram a t l a i des 
uz sarīkojumiem vai par kafejnīcas 
pakalpojumiem? ■

J Čečiņš
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Kabarē de Rīga 
Sidnejā

Mēs atskatāmies un pasmaidām 
Pēc sekmīgām izrādēm Melburnā, 

Latviešu ciemā un Adelaidē Kabarē de 
Rīga atgriežas Sidnejā. Izrādi skatām 2. 
jūnijā, Sidnejas Latviešu namā.

Sarīkojuma vajadzībām nams ir 
pārvērsts līdz nepazīšanai. Apvienotajā 
kafejnīcas un Mārtiņa Siliņa zāles telpā 
ir iekārtots naktslokāls ar maziem, balti 

klātiem galdiņiem un nelielu skatuvīti. 
Blakus skatuvītei vieta Kabarē orķestrim/
dejas kapellai. Telpas aizmugurē – bārs 
un kafejnīca. Ap galdiņiem sēž eleganti 
ģērbtas dāmas un kungi, kam priekšā 
dažādi dzērieni, kafija un pa gabaliņam 
tortes. Starp viesiem manām kungu 
frakā un cilindrā, dāmas ar lapsādām ap 
pleciem. Man, kā no malas pienākušai, 
acis kā šķīvji. Nu kabarejs, kas kabarejs!

Neesam vēl apjēguši, kur īsti esam, 
kad skan jau ievadmūzika – saldeni 
vijīgu melodiju virkne. Atskanot Pie 
dzintara jūras, manu, ka kājas pašas 
sāk cilāties. Raugos, kur varētu uzgriezt 
kādu riņķi. Taču vietas nekur! Visur 
priekšā kāda kāja – galda, krēsla vai 
Kabarē viesa. Ar to gribu teikt tikai to, cik 
lieliski apmeklēta – līdz pēdējai vietiņai! 
– ir Kabarē de Rīga atgriešanās Sidnejā.
Iekārta, drūzma, skaļās čalas, smaržas 
un smiekli uzbur vakara īpašo gaisotni. 
Esam gatavi visam.

Programmai sākoties, vietu priekšā 
ieņem gludi sasukājies, ar matu 
celiņu pa vidu, vakara pieteicējs un 
uzveduma autors Jānis Čečiņš. Viņš 
esot Aleksandrs, viesmīlis no Rīgas 
Hotel de Rome. Viņš pastāstīšot mums, 
ko redzējis un dzirdējis savā darba vietā, 
un ko noklausījies, ko vērojis Rīgas 
ielās, namos un izpriecu vietās mūsu 
valsts ziedu laikos, 1920. - 30. gados. 
Saspicējam ausis un gaidām. 

īpašu notikumu jūsu dzīvē par ko 
var pastāstīt. Ja ir kāda fotogrāfija, 
kāda ilustrācija no grāmatas vai kas 
cits kas piederās stāstam, varam to 
parādīt uz ekrāna. Kāda ir jūsu mīļākā 
krāsa? Uz saietu uzvelciet attiecīgu 
apģērba gabalu, cepuri, šalli. Lai šis 
saiets izdotos, nepieciešama jūsu visu 
līdzdalība, nekautrējaties.  

Vēl – pirms pirmdienas, 8. jūlija, 
piezvaniet man (0417 225 535) vai 
atsūtiet epastu (janis@grauds.com) un 
piesakiet par ko stāstīsiet. Tas vēlams 
lai varu sagatavot programmu.

Ja paliks laiks, tad otrā daļā 
skatīsimies Saruna par valodu. Rakstītā 
vārda nozīme, paneļa diskusijas ko 
vada Ir žurnālists Pauls Raudseps un 
varbūt kaut ko no notikumiem Latvijā.

Nāciet un līdzi ņemiet draugus. ■
Jānis Grauds

Viesmīlis Aleksandrs – Jānis Čečiņš
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Viesmī ļa  A leksandra  a tmiņu 
virknējums, bāzēts Aleksandra Bāra 
grāmatā Mani skaitākie gadi Latvijā, 
skar plašu klāstu tā laika dzīves 
un sadzīves jomu:  mākslas dzīvi, 
gastronomiju, modes, sportu, izpriecas, 
uzdzīvi, salonus, ārzemju viesus un 
tūrismu, kā arī sadzīves tikumus un 
netikumus. Katru atmiņu stāstu pavada 
attiecīgs priekšnesums. Priekšnesumu 
dažādība žilbina. To veido dziesmas, 
dejas, kuplejas, skeči un karikatūras, 
laikmetam piedienīgos tērpos un grimā. 
Visi ir veidoti ar izdomas bagātību, 
humoru, mīlestību un laikmeta izpratni. 

To pašu var teikt par uzveduma 
vienpadsmit  dal ībniekiem. Viņu 
starpā talantu bagātība kūsāt kūsā. 
Visi vienpadsmit spēlē, dejo, dzied 
un tēlo pēc vajadzības. Netrūkst ne 
komiķu, ne aktieru, ne nopietnu mūziķu. 
Vakara gaitā noskatāmies 23 atsevišķus 
priekšnesumus, kuŗus pārliecinošā 
veselumā apvieno Kabarē orķestŗa 
asprātīgie pavadījumi un starpspēles. 
Viss izdomāts līdz pēdējam sīkumam. 
Vakars no sirds mūs izsmīdina, 
uzjautrina, izklaidē un izglīto trīs stundu 
gaŗumā. Aprakstot, minēšu programmas 
galotnes, kas izraisa skatītāju lielāko 
atsaucību.

Vispirms, tie ir Brāļi Laivinieki (Ojārs 

Greste un Pēteris Saulītis) ar kupleju 
Ap gadiem 20. Priekšnesums saista 
ar tā sirsnīgo vienkāršību. Vientiesīgā 
dziedājumā ar tikpat vientiesīgi stilizētām 
kustībām puiši izsmīdina skatītajus līdz 
asarām. Dziesmiņa apdzied vīrieša 
mūža gājumu no jaunības mīlas dēkām 
līdz vecuma likstām. 

No Aleksandra izzinam, ka pirms 
Latviju sasniedza radio 1925. gadā, 
svarīgs jaunāko ziņu avots bi ja 
kafejnīcas. Tur satikās dāmas pārrunāt 
modes, franču manieres un jaunākos 
notikumus. Mūsu gadījumā Švarca 
kafejnīcā šovakar sastopas pagātne ar 
tagadni. Viena no dāmām, sagadīšanās 
dēļ vārdā Viktorija, stāsta par meitas 
Elzas jauno skaņdarbu, ko simfoniskais 
orķestris atskaņošot Operas namā. 
Piezīme tagadnei: Ellas Mačēnas 
skaņdarbu Starp zvaigznēm (the Space 
Between Stars) atskaņoja Sidnejas 
simfoniskais orķestris šī gada 8. maijā 
Sidnejas Operas namā. Lai vēl saka, ka 
dāmas nav gaišreģes!

Aleksandra stāstījumu par Rīgas 
bagāto mākslas dzīvi, kur mākslas 
izstādes apmeklēja tūkstoši, kur 
rakstniekus mīlēja un dzejniekus (t.i. 
dzeju) mācījās no galvas, ilustrē sēri 

Dāmas Švarca kafejnīcā pārrunā jaunos 
notikumus – Sandra Birze, Linda Ozere, 
Viktorija Mačēna un Lija Veikina.
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Brāļi Laivinieki – Pēteris Saulītis un 
Ojārs Greste.
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sāpīgā melodeklamācija – Aleksandra 
Čaka Miglā asaro logs  Lindas Ozeres 
izpildījumā. Rezignēto skandējumu 
lieliski papildina uz ekrāna projecētais 
slapjās ielas skats ar vientuļu lampas 
stabu.

Skumjo noskaņu nenojaucot, 
Aleksandrs stāsta par to, kas bijis 
atļauts, kas liegts Rīgas nakts lokālos. 
Lielā cieņā bijušas dažādu tautību 
kapellas, bet aizliegts Emīla Dārziņa 
Melancholiskais Valsis. Kādēļ? Tādēļ, 
ka tā autors izdarījis pašnāvību. 
Šovakar, bez aizlieguma, Emīla Dārziņa 
Melancholisko Valsi visā tā godībā 
atskaņo pianiste Sandra Birze. Un 
patiesi, zem Sandras pirkstiem Valša 
melodija sāp un raud vēl šodien. 

Pēc Aleksandra nostāstiem uz 
Rīgu braukuši mākslinieki no visas 
pasaules. Rīga, kā Baltijas jūras 
ceturtā lielākā piekrastes pilsēta tikusi 
dēvēta par Ziemeļu Parīzi. Šovakar, 
pasaules māksliniekus cienīgi pārstāv 
tā pati Sandra Birze, atskaņojot Šopēna 
Impromptu Fantāziju C# minorā. Un 
atkal, Sandras spēle runā, dzied un 
raud, veidojot skaņdarba dzejisko 
plūsmu.

Tā laika Rīga nebūtu Rīga bez 
Emīlijas Benjāmiņas kundzes. Šī vakara 

angļu valodā drukātā programma viņu 
iepazīstina kā tā laika „Rupert Murdoch 
of Rīga.” Viņai pieder prese, viņai – 
saloni un vara. Aleksandrs vēl papildina, 
ka viņas rokās ir vara karjēras celt 
vai graut. To zinot, jūtamies priviliģēti 
noklausīties Benjāmiņa kundzes (Lijas 
Veikinas lieliskajā attēlojumā) un 
draudzenes (Lindas Ozeres) sarunā. 
Dāmas mierīgi apspriež modernā cilvēka 
dzīves sarežģījumus, kad B. kundzei 
rodas pēkšņa vajadzība sazvanīt operas 
direktoru. Lieta ir spiedīga. Ir jāpārliek 
pirmizrāde, jo kundze noliktajā dienā ir 
aizņemta. Direktors piedāvā apmainīt 
biļetes. Apmainīt biļetes?! Nekādā ziņā! 
Apmainīt direktoru!

Dāmu spraigaja i  sarunai ,  kā 
atelpa, seko Karas Hewatt (klarnete) 
un Viktorijas Mačēnas (klavieres) 
atskaņotais Čardašs. Izcilā saspēlē 
klarnetes smeldzīgā melodija krāšņi 
kontrastē ar klavieru dinamisko čardaša 
ritmu. Noris jūtu cīņa – izjustas skumjas 
pret neapspiežamu vēlmi dejot. 
Priekšnesums izpelna mūsu sirsnīgus 
aplausus. 

Būtu gribējusi vēl brīdi pakavēties 
bārā, kur no jauna uzstāsies Brāļi 
Laivinieki. Tāpat arī – pie viesnīcas 
gastronomiskā klāsta, kas vilināt vilina, 
bet es traucos tālāk. Traucos dzirdēt 

Miglā asaro logs – Linda Ozere
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Benjamiņa kundze par pirmizrādi...
Linda Ozere un Lija Veikina.
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RIGAS DOMA MEITEŅU 
KORA TIARA KONCERTS 

SIDNEJAS LATVIEŠU 
NAMĀ

piektdien, 19. jūlijā 19:00
ieeja - $25/$20 

skolēniem brīva
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Aleksandru stāstam, kā rīdzenieki 
uzņēmuši ārzemju viesus un tūristus. 

„Pret tūristiem mēs izturējāmies 
laipni, pat izpatikām,” stāsta Aleksandrs. 
„Spēlējām viņu mūziku, dziedājām viņu 
dziesmas un piecietām viņu ālēšanos”.

Sacīts, darīts. Uz skatuves sakāpj 
bar iņš c i lvēku (v iss ansambl is) 
v i sdažādākos  apģē rbos ,  de j o 
lambetvoku (Lambeth Walk) un krogus 
balsīm dzied It’s a long Way to Tipperary 
un Boomps a Daisy. Vai tie angļi vai 
savējie, nav svarīgi. Tumsā visi kaķi 
melni. 

Ar lambetvoku beidzas programmas 
pirmā daļa.

Programmas otrā daļā Aleksandra 
atmiņu stāsts mūs izvadā pa rīdzenieku 
sporta kaislēm, kino pasauli un nakts 
dzīves jautro un tumšo pusi līdz 
Jaungada ballei Romas viesnīcā. 

Pirmais mērķis ir Salamonska cirkus. 
Uz to, pie braši atskaņota Radetski 
marša, mūs vedina pats cirkus meistars 
(Andris Kariks). Šodien tur notiek grieķu/
romiešu cīņu čempionāts. Cīkstoņi 
laužas uz ekrāna, bet mēs norisi 
vērojam skatītāju – īpaši divu kungu 
(Ojāra Grestes un Pētera Saulīša) –  
sejās un reakcijās. 

Aleksandrs paskaidro, ka laušanās 

Rīgā ir nopietna lieta. Vīri Salamonskā 
pulcējās jau astoņas nedēļas. Šodien 
– fināls. Skatām kā vīri, iekaisuši, 
dzīvo cīņai līdzi: bļaustās, krata dūres, 
lēkā augšā, lejā un sviež ar tomātiem, 
līdz sāk kauties paši savā starpā. Kas 
izcīnīja čempionātu? Palikām neziņā. 

Ejot tālāk Aleksandrs brīdina, ka 
Rīgas nakts dzīve nav bez savas 
tumšās puses. Kad viesnīcā un ielās 
parādās apšaubāmi viesi, tad jāuzmana 
kabatas un jāsargās no ēnām pilsētas 
ielās. Teikto apstiprina Roberts Birze 
ar dziesmu Makijs Duncis (Mack the 
Knife). Uzsvērti vēsais izpildījums vēsta 
par Makija nakts gaitām, kuŗas neviens 
ne redz, ne dzird, bet kur kā vienīgā 
zīme, ka viņš vispār bijis, paliek līķis 
sarkanā peļķē. 

Pēc dz i rdētā ,  skatu  a tpaka ļ 
nepametuši, mēs dodamies uz kino 
pusi. Aleksandrs stāsta, ka filmas – 
ārzemju un latviešu pašu – ir bijušas 
lielā cieņā. It sevišķi populārs bijis 
gājiens ielūgt aktrises, kas uzrunā 
skatītājus. Pazīstama, pat iemīļota 
bijusi Mērija Pikforda. Mūsu pašu filmai 
Zvejnieks dēls par godu nodziedam 
kopdziesmu, skanīgo Laša kundzi.

Par Aleksandru pašu man jāsaka, ka 
viņš ir mazliet viltīgs. Kaut sakās, ka viņa 
viesmīļa gaitas diktē devīze Dzīvo pats 
un ļauj dzīvot citiem, viņš tomēr ar lielu 

Roberts Birze – par Rīgas nakts dzīvi.
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Skatītāji iekaisuši dzīvo cīņai līdzi – 
Ojārs Greste, Lija Veikina, Linda Ozere 
un Pēteris Saulītis.
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kāri grib mums parādīt, kā 
uzdzīvo Rīgas mākslinieki. 

Sakāmo vēl nav pa-
beidzis, kad uz skatuves 
u z s t r e i p u ļ o  r e d z a m i 
iereibusi operdziedone 
(Sandra Birze) pajukušā 
tērpā ar pus dzertu glāzi 
rokā. Taču dīva nebūtu dīva, 
ja nedziedātu. Mūsējā uzsāk 
āriju no Karmenas, ne jau 
Habañeru, bet to otru, kur 
solās dejot Segidīju (La 
Seguidilla). Labi, ka nedejo. 
Šķobās toņkārta, grīļojas 
dziedone pati. Nez’, vai tā 
nav tā pati, kas uz mēģinājumu reiz 
atnākusi tikai ar vienu kurpi?

Ejot gar kanālmalu, brītiņu būtu 
pakavējusies pie vīriem (Ojāra Grestes 
un Pēteŗa Saulīša) kas sēž uz soliņa, 
lasa avīzes, dzer alu un pārrunā sportu. 
Bet, Aleksandrs vedina tālāk. Viņam 
esot vēl daudz, ko rādīt, daudz, ko 
stāstīt. No vīriem tik vien padzirdu, 
cik viņi noskrējušies, turoties visiem 
sportiem līdzi. Uzslavē Jāni Daliņu, kas 
soļodams pa Latvijas ceļiem un šosejām, 

aizsukājis pat līdz Los 
Andželosas sudraba 
medaļai. Vīri (un citi) 
paliek dziedam Ak, 
kaut man Daļiņa kājas 
būtu, kamēr es sukāju 
pakaļ Aleksandram. 

K a s  n ā k o š a i s ? 
A t k a l  k a u t k a s 
tāds, ko viesmīl im 
neklātos redzēt. Taču 
Aleksandrs redz un 
dzird visu. Viņš mums 
rāda ,  kas  no t iek , 
kad kungs (Andrejs 
Mačēns) pēc vakara ar 
zēniem pārnāk mājās. 
Sērā Santa Lučijas 

meldiņā, quasi i tal iano 
dziedājumā, puisis stāsta 
savu bēdu stāstu. Nu tur 
bijusi tāda dīva stupendiosa, 
bet nekas jau neesot noticis. 
Tomēr, kad viņš pārnācis 
mājās ar kabatu tukšio, tad 
sieva viņam sadevusi pa 
purnio. Nezinam vai līdzi 
ciest vai smiet. Izvēlamies 
jūsmīgi aplaudēt – puisi 
un viņa uzticīgo pavadītāju 
Viktoriju, sagadīšanās dēļ, 
Mačēnu.

„Kur tālāk,”es prasu. 
„Pie Gustiņas,”atbild 

Aleksandrs.
„Pie tantes Gustiņas gan es neiešu!”
„Labi,” saka Aleksandrs. Bet, viņš 

pastāstīšot tik un tā.
„Ko tad?” es prasu.
„Nu kā tur iet,” viņš atsaka.
„Nu tā,” viņš sāk, „Tur sanāk 

kungi, piemeldējas, un ievērojot 
rindu, ieņem vietu uzgaidāmā telpā 
gluži kā pie zobārsta. Laiku kavējot, 
stāsta anekdotes, tērzē un smej. Te 

Kā mākslinieki uzdzī-
voja – Sandra Birze

Laša kundze no filmas Zvejnieka dēls – Pēteris Saulītis, 
Linda Ozere, Lija Veikina Ojārs Greste un Roberts Birze.
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ienāk dāma (Sandra B.) sarkanā 
tērpā, gaŗiem melniem cimdiem un 
sarkanu ābolu rokā. Kungu rindu 
nostaigādama, viņa nodzied, Ko dosi 
par ābolu manu? Nodzied, un nozūd 
aiz priekškara.

Te, laiku pa laikam melnā rociņa 
ar ābolu izšaujas no priekškara 
aizmugures. Pirmais no kungiem  
pieceļas un seko rociņai. Rituāls 
atkārtojas raitā gaitā līdz uzgaidāmā 
telpa atkal tukša. 

„Tik vien?” es prasu. 
„Tik vien.” atbild Aleksandrs.
Mūsu pēdējais gājiens ved uz 

Vecgada vakara balli Romas viesnīcā. 
Ak, kā tur viss vizuļo, kā spīd! – dāmu 
tērpi, rotas, maskas, zāles greznojums! 
Līst gaismas strēles, plūst šampānietis!

Mēs, Aleksandra viesi, nepaliekam 
svinībām ārpusē. Sviežam papīra 
lentīšu rituļus, saucam tostus un laimes 
vēlējumus. Kad atskan Meldermeitiņa, 
dziedam visi – ballētāji un mēs. Kad 
ballētāji kāpj uz krēsliem, mēs tāpat, 
katrs pēc savām spējām – cits ar vienu, 
cits ar abām kājām. 

Vētrainie aplausi, kāju rībināšana, 
malača saucieni, kas seko, ne pa jokam 
pārbauda nama pamatus un jauno 

jumtu. Iztur visi—ballētāji, viesi, pamati 
un jumts. Malači!

Ar sirds izjustu pateicību visiem 
Kabarē de Rīga dalībniekiem, skaņu 
un gaismu meistariem Jānim Graudam 
un Gintam Kārkliņam, SLB dāmu kopai 
par kulināriem piedāvājumiem, melnā 
darba darītājiem, palīgiem un draugiem, 
novēlam laimīgu ceļu un veiksmīgu 
turneju Latvijā. 

Lai Latvija jūs mīl tikpat stipri, kā 
mīlam jūs mēs! ■

Lauma Reinfelde 

Par latvieša ķiršiem 
senioru saietā

Iesākot senioru saietu Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 14. 
jūnijā, Baiba Haringtona pieminēja 
Latviešu deportāciju, kas notika tieši 
šajā dienā pirms 78 gadiem.

Saieta pirmā daļā viņa pastāstīja par 
ķiršu audzētāju Kārli Lapiņu ar viņa un 
viņa ģimenes fotografijām, par ko sekos 
saīsināts atstāstījums. Kamēr ābolu 
šķirnēm ir visiem pazīstami nosaukumi, 
nevienam nav zināms, ka Stellas ķiršus 

attīstījis Kārlis Lapiņš Britu Kolombijā, 
Kanādā.

Kārlis Otto Lapiņš dzimis 1909. gada 
14. jūlijā Vestienā pie Gaiziņa kalna kā 
vidējais bērns 7 bērnu ģimenē. Pabeidzis 
dārzkopības skolu Bulduros, viņš 
strādājis pienotavā un vēlāk darzkopībā. 
1933. gada vinš saticis Ellu Vītoliņu 
un pēc trim gadiem apprecējušies. 
Nobeidzis pa vakariem vidusskolu, viņš 
iestājies universitātē. 1941. gada beidzis 
Jelgavas Lauksaimniecības Akadēmiju 
ar agronoma gradu. 1944. gadā 
piedzima meita Ruta. Kaŗa laikā Jelgavu 
sabumboja un septembrī ģimene 

Pie tantes Gustiņas: „Ko dosi man par 
šo ābolu" – Jānis Čečiņš, Roberts Birze, 
Andrejs Mačēns, Ojārs Greste, Andris 
Kariks, Pēteris Saulītis un Sandra Birze.
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braukusi uz Kurzemi. 
Kad neizdevās braukt uz 
Zviedriju, ģimene ar kuģi 
nonāca Dancigā, ko tagad 
sauc par Gdaņsku. Latvijā 
palika četras māsas un 
vecākais brālis, bet otrs 
brālis miris Sibirijā. Bēgļu 
gados Lapiņš strādājis 
par dārzniecības lektoru 
Ba l t i j as  Un ivers i tā tē 
Pinnebergā, bet 1949. 
g a d ā  e m i g r ē j a  u z 
Kanādu. Britu Kiolumbijas 
Universitātē viņš 1954. 
gadā ieguva maģistra 
gradu. Kad 1953. gadā 
aizgāja projām angļu selekcionārs 
Arthur J. Mann, Lapiņš ieguva viņa 
vietu un darbojās pētniecībā. Šajā 
vietā attīstīja ābolu, aprikozu, ķiršu 
un bumbieŗu šķirnes. Lapiņš 1956. 
gadā devies uz Kanādas ziemeļiem 
un attīstījis Stellas ķiršu koku. Tā bija 
1968. gadā pirmā komerciālās kvalitātes 
saldo ķiršu šķirne, un šiem ķiršiem 
nevajadzēja putekšņus no cita koka, lai 
veidotos augļi. Tajā pašā gadā viņam 
piešķīra doktora gradu. 

Viņš bijis mūža biedrs Kanādas 
dārzkopības zinātņu sabiedrībā; 1981. 
gadā apbalvots par šķirnes „Stella" 
izveidošanu, kas atzīta par labāko 
šķirni. Lapiņš ir saņēmis vairākus 
apbalvojumus: 1989. gadā Latvijas 

Universitāte piešķīra viņam 
goda doktora gradu; 1992. 
gadā Amerikas Pomologu 
biedrība piešķīra Vaildera 
sudraba meda ļu  par 
izciliem sasniegumiem 
augļu koku selekci jā; 
2003 .  gadā  saņēma 
Okanaganas Ielejas ķiršu 
Audzētāju Apvienības 
apbalvojumu.

Kad aizgāja pensijā, 
Kārlis Lapiņš sāka rakstīt 
savu dzīves stāstu un 
pasniedza to ģimenei 
90 gadu vecumā Lapiņš 
aizgāja aizsaulē 2004. 

gadā
Saie ta  o t rā  da ļā  b i ja  vokā l i 

priekšnesumi no Latvijas televīzijas.
Vispirms no Eurovizijas, kur Latviju 
pārstāvēja grupa Carousel ar dziesmu 
Es varu būt tā. Jāņiem tuvojoties, saietā 
parādīja Jāņu svinēšanu Straumēnos, 
laikam, pagājušā gadā.

Tā kā Latvi jai  tagad ir  jauns 
prezidents, Egils Levits, ko ievēlēja ar 
61 balsi, tad parādīja 2 intervijas Rīta 
Panorāmā pirms un pēc ievēlēšanas. 

19. jūlijā plkst. 19.00 Sidnejā viesosies 
Doma baznīcas meiteņu koris Tiara, 
kuŗā ir kādas 44 dziedātājas un par kuŗu 
jau rakstīts iepriekšējā Ritumā. ■

Juris Krādziņš.

Baiba Harringtona un 
Liena Sveile.

Andris Aivars Ruņģis 
mūžībā

Mīlestība dziesmai jau šūpulī ielikta
Andris Ruņģis dzimis 1933. gada 

7. jūnijā, Mūrmuižā, Latvijā, mūžībā 
aizgāja  šī gada 21. maijā, Centrālkrastā, 
Austrālijā.

Andri Ruņģi jau iepazinu 1945.  

gadā, Vācijas bēgļu nometnē, toreizējā  
Saules nometnē, netālu no Hamburgas, 
kur mūsu ģimenes (Ruņģu un Skrīveru) 
bija apmetinātas.

Emigrējot uz Austrāli ju, mūsu 
ģimenes, pēc neilga laika, atkal satikās, 
apmetoties uz dzīvi Kanberā.

1953. gadā, dibinot Kanberas 
Turpinājums 19. lpp.
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OKUPĀCIJAS MŪZEJA GRĀMATAS
Jau vairākus gadus Sidnejas Latviešu biedrība ir atbalstījusi 
Okupācijas Mūzeju nepieprasot pārdošanas likmi par tā pārdotām 
grāmatām. Tādā veidā šajā finansiālā gadā Sidnejas Latviešu 
biedrība ir noziedojusi Okupācijas Mūzejam $73.00.

Grāmatnīcā Rīga ir pārdošanā šādas OM grāmatas un DVD:
 Via Dolorosa – 6. grāmata – Sastādījusi Anda Līce.
 Sveša vara – Māra Bišofa zīmējumi un Andas Līces apceres
 Viņi ceļā – Anna Velēda Žīgure
 Stūra māja – OM izdota
 Tik mana Latvija – (Dažādi)
 ...pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis – Regīna Ezera
 Es lauzu, tu lauzi – Sandra Kalniete
 Nezūdamība – Jānis Liepiņš
 Latvijas Okupācijas Mūzejs 1940-1941
 Diplomātiskā cīņa
 Kolhozi – izd. M. Goppers
 Starp divām pasaulēm – Ieva Ešinska
 Vēl tā gribējās dzīvot – Rūta Upīte
 DVD – Stacija Latvieši 1937
 DVD – Gulags
 DVD – Gvido Zvaigzne

Angliski
 The KGB Building – OM publication
 Among the living and the dead – Inara Verzemnieks
 (Two) sides – (various)
 Up Against the Wall – Vincent Hunt
 Trapped in Siberia – Juris Jankovičs
 Soviet Milk – Nora Ikstena
 The Case for Latvia – Jukka Rislakki
 With dance Shoes in Siberian Snows – Sandra Kalniete 
 DVD - The train station Latvians 1937
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

Grāmatas
Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25 

Okupācijas muzeja grāmatas:
 Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
 LOM Biedrība 
 “PIEMI
ŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

2019. gada kalendārs ar vārda dienām

Rotaslietas
 Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Dažādi kompaktdiski
 CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
 „TĀ KĀ TAKA” Cena $15
 SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
 Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
 kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
 Dažādi ievārījumi
 Šprotes
 Nēģi
 Dzērieni



15

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2019. gada jūlijā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2019. gada 6. jūlijā, plkst. 12.00 – 13.30.

Cūkas cepetis un citi gardumi.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.

Labdien mīļie lasītāji
Paldies visiem kas atbalsta un nāk 

uz Vanadžu gatavotām pusdienām. Ir 
jauki  tikties ar DV biedriem un draugiem 
lai parunātos, uzēst pusdienas un 
kādu reizi uzspēlēt kārtis vai nodziedāt  
dziesmiņu.

Saimnieces Wynn Jumiķis, Gundega 
Zariņa un es pate, ar vislielāko prieku 
gatavojām ēdienus un gaidām ik katru 
kas vēlās atnākt uz pusdienām katrā 
mēnesī, pirmā sestdienā DV namā 
Bankstaunā.

Daugavas Vanagu Centrā lās 
Valdes sēde ir paredzēta 9. un 10. 
jūlijā Sidrabenes īpašumā, netālu no 
Toronto pilsētas, Kanādā. Man būs tas 
gods pārstāvēt Austrālijas Daugavas 
Vanagus šinī sēdē, un nākošās DV ziņās 
centīšos uzrakstīt  par visu DV zemju 
darbību un  nākotnes cerībām. Esmu 
lepna ka Austrālijas Daugavas Vanagu 

nodaļas ir varējušas turpināt rīkoties 
un ir devīgas ar atbalstu vietējiem 
latviešiem un Latvijai.

Kanādas dziesmu svētki ar uzrakstu  
„viena dziesma, viena deja, viena tauta!” 
notiks Toronto pilsētā no 4-7 jūlijam.  
Es ieradīšos 6. jūlijā un būs interesanti 
redzēt, sajust un piedzīvot  dažas dienas 
no dziesmu svētkiem citā zemē, jo līdz 
šim esmu bijusi uz dziesmu svētkiem 
Latvijā un Kultūras dienās Austrālijā. 

Novēlu visiem jauku dienu. ■
Ināra Sīkā

DV Sidnejas nodaļas 
valdes sēde

DV Sidnejas nodaļas valdes sēdē 
2019.gada 17. jūnijā piedalās Ināra Sīkā, 
Gundega Zariņa, Roms Senkēvičs, Ilga 
Niradija.

Valdes priekšsēde I. Sīkā ziņo par 
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ziedojumu akcijas norisi. Sadarbībā 
ar Rituma redakciju, izsūtīti ap 250 
aicinājumi ziedot, kopā ar aploksnēm. 
Paldies Rituma redaktoram! Ir saņemts 
ziedojums no Dzintara Gaigala Lestenes 
Brāļu kapiem, kur ir pārapbedīti, līdz 
šim bez vēsts pazudušā, viņa tēva 
pīšļi. Tie tikai tagad atrasti 2. pasaules 
kaŗa tranšejās Krievijā. Saņemtas divas 
pateicības vēstules no Latvijas par 
grāmatu sūtījumu.

Sakarā ar vētras un lietus radītajiem 
traucējumiem, YHCAH (Your Age Care 
At Home) piešķirts $400 īres kredits. 
Vecajā mājā ieliks jaunu logu ar drošības 
režģi. Kluba telpās ieliktas jaunas 
ugunsgēku EXIT zīmes.Vēl jāsalabo 
ūdens noteka pie iebrauktuves no ielas. 

Budžeta ietvaros uz DV Austrālijas 
valdi pārskaitīti $2,000 Okupācijas 
Mūzeja  Nākotnes nama būve i . 
Valde nolemj piešķirt pabalstu Larai 
Veidnerei un Selgai Tuktēnai, kas šogad 
piedalīsies Sveika Latvija programmā. 
Valde vienojas arī par atbalstu SLB 
sestdienas skolai. 

R. Senkēvičs nosūtjis dzimšanas 
dienu apsveikumus jubilāriem, kā 
arī atgādinājumus biedriem, kas nav 
samaksājuši biedru naudu. Kārtoti 
nodaļas kases un bankas darījumi.

G. Zariņa regulāri apciemo vecos 
ļaudis aprūpes namos, slimnīcā vai mājā, 
kā arī palīdz DV nama saimniecībā. 
Valdes priekšsēde I. Sīkā, kā Austrālijas 
DV delegāte,  piedalīsies DV Centrālās 
valdes sēdē Kanadā, pēc tam dosies uz 
Latviju. Pa šo laiku no 24. jūnija līdz 2. 
augustam viņas vietu izpildīs G. Zariņa.

DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce 
notiks 5. oktobrī plkst. 10.00. Pēc 
pilnsapulces būs pusdienas.

Nākamais sarīkojums DV namā 
sestdien, 6.jūlijā, plkst. 12.00, pusdienas 
un draudzības pēcpusdiena.  ■

Ilga Niradija

Mazas piezīmes
Lommeles Brāļu kapi

Lommeles Brāļu kapi atrodas 93 
kilometi no Beļģijas galvas pilsētas 
Briseles. Tur starp apm.39,000 2. pasaules 
kaŗā kritušajiem, galvenokārt vāciešiem, 
apbedīti arī 89 latviešu leģionāri.Tie, kas 
neizcieta gūstu  Zēdelhemā, bet saslima 
un nomira slimnīcā, ir atraduši miera 
vietu Lommelē. Tāpat kā Lestene, tā arī 
Lommele ir DV organizācijai svēta bijušo 
leģionāru piemiņas vieta, kur katru gadu 
jūnijā notiek  atceres svētbrīdis, ko rīko 
Beļģijas Latviešu ev. lut. draudze.

Šogad 2. jūnijā svētbrīdi vadīja mācītājs 
Rinalds Gulbis un Romas katoļu baznīcas 
priesteris Andris Marija Jerumanis. Bija 
DV pārstāvji no Vācijas un Anglijas. 
Piedalījās arī vietējās beļģu amatpersonas. 
Pēc svētbrīža rīkotāji un viesi pulcējas 
draudzīgās pārrunās pie pusdienu galda.
Daugavas vanadzes Latvijā 

Latvijas vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra aicina uz vanadžu salidojumu, 
kas šogad notiks 7. jūlijā Lielvārdē. Būs 
kopējs transports no Rīgas. Salidojumi 
parasti izceļas ar labo organizāciju, 
priekšnesumiem, draudzīgo gaisotni un 
pulcē ap 200 vanadžu un viesu.

Novēlam Latvijas vanadzēm arī šogad 
sekmīgu salidojumu Lielvārdē! ■

Ilga Niradija

Veidot vēl 
neuzrakstīto Latvijas 

vēsturi 
Turpinājums no jūnija DV ziņām.

Attiecībā uz tiem, kuri atstāja Latviju tad, 
kad atvērās brīvais darbaspēka tirgus Eiropā 
– tur ir dažādi iemesli. Daudzi ir cietuši 
krīzes laikā, cilvēkiem ir parādsaistības, un, 
protams, dzīves līmenis, algas daudzviet 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Andri Ruņģi – dzimis 1933. g. 7. jūnijā, Latvijā

miris 2019. g. 21. maijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 2009. gada (10 gadus).

Turpinājums nākošā  Ritumā

Eiropā ir augstākas. Latvijā, kura okupācijas 
gados ir izlaupīta, vienkārši nevar uzreiz 
cerēt, ka mums būs tāds pats dzīves 
līmenis kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē 
vai Īrijā. Cilvēki, kuŗi strādā ārpus Latvijas, 
vairo to valstu bagātību, bet viņi mums 
ir – ļoti, loti vajadzīgi. Tāpēc es esmu 
ārkārtīgi iepriecināta par tiem, kuri ir izlēmuši 
atgriezties Latvijā. Es nesen runāju ar 
Valmieras Domes priekšsēdētāju. Viņš teica, 
ka Valmieras reģionā daudzas ģimenes ir 
atgriezušās. Esmu par to ļoti priecīga, jo 
šiem cilvēkiem ir jauna pieredze un viņi būs 
loti nozīmīgs faktors Latvijas labklājības 
paaugstināšanā. Latvijas valdībai es novēlu 
savukārt – mazināt birokrātiskos šķēršļus, 
lai būtu atbalstoša politika. Es ļoti gaidu 
atpakaļ tos cilvēkus, kuŗi ir aizbraukuši. Es 
varu apgalvot, ka Latvija ir skaistākā, labākā 
zeme, kur dzīvot. Mums kopīgiem spēkiem 
ir jāpadara Latvija arī par bagātu zemi, lai 
katrs šajā zemē justos labi un novērtēts.

Jūs esat ilgus gadus atbalstījusi 
pasaules latviešu organizāci jas 
Daugavas Vanagi rīkotos konkursus, 
kuri veltīti Oskaram Kalpakam, Gunāram 
Astram, kā arī konkursu „Vai tu pazīsti 
Latviju”. Kādas ir Jūsu domas par 
patriotisma nozīmi?

Man ir ilgstoša sadarbība ar Daugavas 
Vanagiem, es varu tikai apbrīnot to enerģiju 
un izpratni, kuri temati Latvijā ir svarīgi, 
lai audzinātu jauno paaudzi patriotiski un 
vairotu patriotismu vispār. Un nosauktie trīs 
konkursi, kuŗus vairākus gadus atbalstu, ir 
lielisks piemērs tam, ko un kā darīt.

Piemēram, literārais konkurss Latvijas 
skolām par Oskaru Kalpaku. Šis izcilais 
cilvēks darīja visu, lai Latvija būtu brīva un 
neatkarīga valsts, ziedojot dārgāko – savu 

dzīvību. Jaunie cilvēki, pētot vēsturi, noteikti 
uzdod sev šo jautājumu – ko es varētu dot 
Latvijai. Ļoti svarīgi ir apzināties ne tikai 
savas zemes, bet arī savas pilsētas, sava 
ciema vēsturi. Mums ir daudz varonīgu, 
darbīgu un gudru cilvēku, un šo, vēl 
neuzrakstīto Latvijas vēsturi veidot, tas ir 
ļoti būtiski.

Vēl par Gunāru Astru, kuŗam veltīto 
literāro konkursu jauntanei arī atbalstu. 
Gunārs Astra bija īpašs cilvēks. Jau pašā 
sākumā, tikko ievēlēta Eiropas Parlamentā, 
virzīju Gunāru Astru Saharova balvai par 
domas brīvību. Balvu gan toreiz saņēma 
cita personība, jo tika nolemts, ka balvu 
piešķirs tiem, kas vēl ir dzīvi. Tomēr to, kā 
viņš cīnījās, kā cieta no režīma, to izdevās 
Eiropas Parlamentā pateikt plašai citu valstu 
auditorijai….

Paldies par interviju, par Jūsu 
darbiem un par sadarbību ar pasaules 
latviešu organizāciju Daugavas Vanagi. 
Vēlot veiksmes Jūsu darbā, ko vēl Jūs 
vēlētos pateikt mūsu lasītājiem?

Es gribētu pateikt sirsnīgu paldies par to 
lielo, nesavtīgo ieguldījumu, ko Daugavas 
Vanagi devuši Latvijai, neatkarību atjaunojot 
un valsti, patriotismu stiprinot. Liels paldies 
bijušajam Daugavas Vanagu Centrālās 
Valdes vadītājam Andrejam Mežmalim, 
ar kuru ir bijusi ļoti laba sadarbība, tāpat 
arī Daugavas Vanadžu priekšniecei Klārai 
Mētrai, un vislabākie vēlējumi tagadējam 
Daugavas Vanagu priekšniekam Gunāram 
Spodrim. Tuvojot ies atkal  Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, savā izvēlē būsim 
– atbildīgi. Skatīsimies uz darbiem. Kā ir 
teicis Kārlis Skalbe: “Runā ar darbiem – tā 
ir stiprākā un labākā valoda” ■

Silvija Kaugere
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souvenirs and traditional 
Latvian jewellery.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 6. jūlijā, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 3. augustā, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org
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Andris Aivars Ruņģis mūžībā.
Turpinājums no 12. lpp.

latviešu tautas deju 
kopu  Spr igu l ī t i s , 
Andris bija viens no šo 
dibinātāju saimes 11 
locekļiem:  Mēs bijām 
jauni, svešā zemē, 
un dejā, un dziesmā, 
mēs izteicām savu 
dzīves prieku. Andris 
bija barvedis dziesmā. 
Svinību gadījumos, Andris, vienmēr, 
uzsāka dziesmu, un, itin bieži, mēs to 
pabeidzām rītausmā.

Andris, gan kā solists, gan arī 
kā tore izē jā Kanberas la tv iešu 
dubultkvarteta loceklis, ar dziedājumiem 
kuplināja sabiedriskos sarīkojumus kā 
Kanberā, tā arī citās pilsētās.

1958.  gadā, slēdzot mūža derības ar 
Laumu Dubultu, viņš pārcēlās uz dzīvi 
Sidnejā. Kanberā iesāktās dziedāšanas 
s t ud i j a s  p i e  b r ī vmāks l i n i eces 
Zelmas Lānas, viņš turpina Sidnejas 
konservatorijā. 

Arī Sidnejā Andris turpināja savu 
mīlestību dziesmai .

1977. gadā Andris dibina un vada vīru 
ansambli Ziemeļbalss kas darbojās līdz 
1992. gadam. Kā solists viņš piedalās  
neskaitāmos latviešu sarīkojumos 
kā Sidnejā, tā arī citās pilsētās; viņš 
dzied  četros Austrālijas latviešu tautas 
deju un dziesmu ansambļa Saules 
josta uzvedumos; kā korists viņš dzied 
Sidnejas vīru korī.

M ū ž a  p i e v a k a r ē ,  d z ī v o j o t 
Centrālkrastā, Andris vada amatieru, 
mūzikas mīļotāju, grupiņu.

Vēl jāpiemin ir Andŗa dibinātā novusa 
grupa, un tās vairāk kārtējās uzvaras 
spēļu sacensībās citās pilsētās.

Andŗa  i zvad īšanā,  bēr in iek i 

noklausījās Andŗa iedziedāto at-
skaņojumu – E. Dārziņa Sapņu zeme. 

Andris mīlēja dziesmu un mūziku 
– ar to viņš dzīvoja, ar to viņš aizgāja 
mūžībā.

Mīlestībā viņu piemin meita Amanda 
ar vīru Gordon, mazdēls Varis, un lielā 
radu un draugu saime.

Dziedādama dvēselīte, Dieva dārzā 
iestaigāja! ■

Skaidrīte Dariusa

Novusa 
meistarsacīkstes

Sidnejas JDV Novusa Meistar-
sacīkstēs 25. un 26. maijā, piedalījās 14 
spēlētāji. No Melburnas bija atbraukuši 
seši un no Sidnejas piedalījās astoņi 
spēlētāji. Tikai žēl ka no Adelaides 
dažādu iemeslu dēļ neviens nebija 
varējis atbraukt. 

Sestdien notika vienspēļu turnīrs 
un piedalījās 14 spēlētāji. 1. vietu 
izcīnija R. Nemme, 2. R. Puisēns, 
3. E. Nemme, 4. D. Pešudovs, 5. D. 
Balcers, 6. H. Schultz, 7. M. Balcere, 
8. I. Graudiņš, 9. A. Van-Oosteron, 10. 
R. Senkēvičs, 11. S. Pešudova, 12. G. 
Zariņa, 13. S. Zaļums, 14. A. Balode.

Svētdien, 26. maijā, dubultspēlēs 
1. vietu izcīnīja R. Puisēns/E. Nemme, 
2. S. Pešudova/D. Pešudovs, 3. I. 
Graudiņš/R. Nemme, 4. M. Balcere/D. 
Balcers, 5. H. Schultz/ R. Senkevičs, 
6. A. VanOosteron/S. Zaļums, 7. G. 
Zariņa/A. Balode.

Aivara Drēziņa balvu izcīnīja R. 
Puisēns.

Daudzu gadu Novusa turnīru 
rezultātu rēķinātāja Gunta Vagare no 
Melburnas šoreiz nevarēja atbraukt 
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Lūgums no Dzintaru valdes
Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīvā sabiedrība (Latvian Educational 

Advancement Cooperative Society) ir atbildīga par īpašumu Dzintari, kas atrodas 
pie jūras uz dienvidiem no Adelaides un kur mājo Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskola. 

Valde ir atbildīga par Dzintaru paju īpašnieku saraksta uzturēšanu. 1980s gados, 
vairāki simti cilvēku ziedoja $100, vai vairāk, lai atbalstītu īpašuma iegādi un telpu 
uzbūvi. Gadu gājumā, daudziem ir mainījušies dzīves apstākļi, varbūt ir notikušas 
adrešu maiņas, vārdu maiņas, pajas ir varbūt nodotas mantiniekiem un tamlīdzīgi. 

Ja jūs domājat, ka jums (vai kādam jūsu ģimenes loceklim) varētu būt  pajas, 
bet par LIVKS darbību nesaņemat informāciju, laipni lūdzam stāties sakarā ar valdi 
lai situāciju noskaidrotu. Ja paju īpašnieks  vēlē

tos atbalstīt  LIVKS darbību,  savas pajas ziedojot atpakaļ Dzintariem, to var 
viegli veikt izpildot vajadzīgos dokumentus. Ja vēlaties tuvāku informāciju par 
Dzintariem, par valdes darbību vai jūsu ģimenes pajām laipni lūdzam rakstīt uz 
info@dzintari.com.au vai PO Box 293 Goodwood, SA 5034. ■

Andra Rone, LIVKS valdes locekle

un tāpēc jāizsaka 
itsevišķi liels paldies 
Inārai Belevicai un 
Selgai Pešudovai 
p a r  r e z u l t ā t u 
r ē ķ i n ā š a n u . 
Inā ra  b i j a  t i kko 
atbraukusi no Rīgas 
atvaļinajuma, kad 
viņu tūlīt pielikām pie 
darba.

Ļoti liels paldies 
arī Gundegai Zariņai 
un Wynnei Jumiķei 
par garšīgo, četru 
maltīšu, mielasta 
sagatavošanu. ■

Rūdolfs Nemme.
No kreisās: D. Pešudovs, S. Pešudovs, R. Puisēns, E. 
Nemme, R. Nemme, I. Graudiņš.  Foto I. Belevica
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Aizvesto piemiņa
Piemiņas sarīkojums 16. jūnijā 

notika Sidnejas Latviešu nama lielajā 
zālē un iesākās ar Austrālijas un visu 
Baltijas valstu karogu ienešanu.Pēc 
karodznieku nostāšanās skatuves 
priekšā visi dziedāja Austrālijas himnu. 
Šogad sarīkojumu vadīja igauņi.

Sv in īgā  ak ta  ievada vārdus 
teica Apvienotās Baltiešu komitejas 
priekšnieks Dr. Juho Looveer, bet 
lūgšanas vārdus mācītājs Allan Taruste. 
Piemērotu piemiņas runu teica Mr. 

Lembit Suur par kādu 60,000 baltiešu 
izvešanu 1941. gada naktī no 13. uz 
14. jūniju un kādu 100,000 baltiešu 
izvešanu 1949. gadā no 25. līdz 28. 
martam. Ja pirmajā aizvešanā vairumā 
bija intelliģences darbinieku, tad otrā – 
pārsvarā lauksaimnieku. 

Runai sekoja koncerts, kuŗā vispirms 
Sidnejas latviešu jauktais koris dziedāja 
trīs dziesmas: Ērika Ešenvalda Krustiem 
zvaigznes debesīs ar tautas dziesmas 
vārdiem U. Brikmaņa aranžējumā; 
tautas dziesmu Rīgā iešu es, māmiņa 
un Zigmara Liepiņa Zibsnī zvaigznes aiz 
Daugavas ar tautas dziesmas vārdiem. 
Visas dziesmas dziedāja ar diriģentēm 
Sandru Dragūnu un Dainu Kainu, 
Wojciech Wišniewska pavadījumā.

Sekoja piecas lietuviešu tautas 
dziesmas lietuviešu vokālā ansambļa 
Atspindys (The Reflections) izpildījumā. 
Tad Wojciech Wišniewskis spēlēja 
Ludviga van Bēthovena Mēnesnīcas 
sonātas 3. daļu (Moonlight Sonata, third 
movement, Ludwig van Beethoven). 
Igauņu koris Kooskõlas dziedāja 3 
dziesmas Naomi Cooper vadībā ar 
Wojciech Wišniewska pavadījumu. 

Par skatuves apgaismojumu un 
audio gādāja Jānis Grauds un Gints 
Kārkliņš; par skatuves dekorācijām 
Pēteris Erdmanis un Vija Spoģe-
Erdmane, par programmas vāku Juris 
Dukurs; programmas iespieda Pēteris 
Kļaviņš. Akta noslēgumā koŗi kopā ar 
apmeklētājiem dziedāja triju Baltijas 
valstu himnas, pēc kuŗām apmeklētājus 
lūdza pakavēties blakus telpās pie 
uzkodām un atspirdzinājumiem, ko 
bija sagādājušas Sidnejas Latviešu 
biedrības Dāmu kopa un Apvienotā 
Baltijas komiteja.

Blakus telpās bija latviešu mākslinieku 
gleznu izstāde, ko bija sakārtojis Ojārs 
Greste un Andris Kariks. ■

Juris Krādziņš

Latviešu jauktais koris
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Nākamais Ritums būs 2019. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. JŪLIJAM.

Aizvesto piemiņas 
atcere Kanberā

Šī gada 16. jūnijā, Kanberas latviešu 
saime ar dievkalpojumu un tam sekojošu 
aktu godināja 14. jūnijā 
Aizvesto piemiņas atceri. 
Kanberas latviešu Ev. 
lut. draudzes piemiņas 
dievkalpojums notika Sv. 
Pēteŗa baznīcā, Reid. 
Dievkalpojumu vadīja 
diakone Rota Stone no 
Jaunzēlandes. Teiktajā 
sprediķī vijās pārdomas 
par cilvēka garīgo spēku, 
staigājot Sibīrijas ceļus.

Pēc dievkalpojuma 
sekoja, baznīcai blakus 
esošajā zālē, Kanberas 
latviešu biedrības rīkotā 
piemiņas atcere. Atceri 
ievadīja KLB priekšnieks 
Ju r i s  Jakov i cs  V iņš 
pieminēja kā 1940. gadā, tā arī 1949. 
gadā izvestos, kad nežēlīgās moku 
gaitās staigāja aizvestie, viņu vidū 
zīdaiņi un sirmgalvji.

Turpinājumā Jakovics klātesošos 
iepazīstināja ar atceres runas teicēju, 
diakoni, Rotu Stoni no Jaunzēlandes. 
Rota Stone, dzimusi Latvijā, studē 
Latvijas  universitātē un 1996. gadā,  
iegūst Bakalaura gradu teoloģijā. Studiju 
turpinājumā, viņa iegūst divus maģistra 
gradus – pirmo Latvijas universitātē, 
Latvijā un pēc tam, otro, Oxfordas 
universitātē, Angli jā. Teoloģisko 
zināšanu paplašināšanā, Stone 
pievērsās senajai ebreju valodai un seno 

ebreju un kristiešu attiecībām. Vecās 
derības Otrā Mozus grāmatā (Exodus). 
Sakarā ar sava vīra, zinātnieka, darba 
gaitām, viņa ir pavadījusi laiku dažādās 
pasaules malās. Pēdējā laikā, vairākus 

gadus viņi ir dzīvojuši 
Ziemeļkalifornijā, kur viņa, 
kā diakone, ir darbojusies 
latviešu draudzēs. Kopš 
ģimenes pārcelšanas 
uz Jaunzēlandi (2018), 
viņa turpina, jau Anglijā 
uzsākto, diakones darbu 
anglikāņu draudzēs. Viņu 
ģimenē ir trīs bērni.

Atceres runā, diakone 
Stone lasīja izvilkumus no 
Māras Zālītes grāmatas 
Pieci pirksti, kā arī minot 
aculiecinieku nostāstus. 
Tajos izskanēja cilvēka un 
pat arī bērna māka sevi 
pasargāt un izdzīvot.

Noslēgumā atceres 
dalībnieki, pie kafijas un uzkodām, 
pakavējās pārrunās. ■

Skaidrīte Dariusa

Diakone Rota Stone – 
Foto Andrejs Grigulis

Lai kur Tu būtu 
pasaulē, Tu esi Latvija!
Skaists koncerts Ziemeļjaun-
dienvidvelsā

Kopš 1947. gada latvju zīles ir 
izkaisītas pa visu pasauli. Spilgts 
pierādījums bija 2018. gada Dziesmu 
Svētki, kur no 22 zemēm piedalījās 
Latvijas diaspora. Zīles izaug par 
spēcīgiem ozoliem un dod savu ražu 
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tālāk. Tā arī Ziemeļjaundienvidvelsā 
redzami ir uzvārdi ar saknēm, kas 
sniedzas tālu, piemēram, Pumpurs 
(Kanbēra), Reimanis (Melburna), 
Neilands (Ņūkasle), Rolavs, Bruzgulis, 
Viljams (Williams) un Jaunbērziņš 
(Sidneja). Ar lielu prieku gāju klausīties 
sidnejiešiem labi pazīstamā soprāna, 
solistes Tāras Viljamsas (Williams) 
koncertu šī gada 19.maijā, Murvilumbas 
(Murwillumbah) mākslas festivāla 
ietvaros. Murvilumba pati ir skaista 
pilsētiņa cukurniedru laukos, Vorning-
Volumbina (Mt.Warning-Wollumbin) 
kalna ēnā, pusstundas braucienā no 
Zelta piekrastes lidostas. 

Tāra, kā soliste, ir piedalījusies 
daudzos latviešu un lietuviešu koŗu 
koncertos. Savā laikā Tāra ar mammu 
Ausmu Ābolkalns dziedāja Sidnejas 
latviešu jauktā korī. 

Kā sveiciens Dvoržaka dziesmai 
The Songs My Mother Taught me 
Tāras koncerta tēma bija Dziesmas, 

ko man mācīja mani studenti (Songs 
My students taught me). Dzirdējām 
deviņas dziesmas, kas spilgti izcēlās ar 
žanru dažādību. To starpā Mein Herr no 
Cabaret un franču La Complainte de La 
Butte. Priešnesumam krāšņumu piedeva 
pavadījums ar Džed Ston (Jed Stone) 
pie klavierēm un Klaudiju Markusu 
(Claudia Markus) ar čellu. Pirms katras 
dziesmas Tāra paskaidroja, kādēļ viņa 
dziesmu izvēlējusies, tā parādot arī 
savu lielisko pieteicējas talantu. 

Tā ras  p r iekšnesums s t i ng r i 
pamatojās viņas operas studiju mācībās. 
Varēju saklausīt viņas vokālo disciplīnu, 
precīzo dikciju, dziedājuma pilnskanību 
un izkopti plašo, spēcīgo balsi. Redzama 
bija arī Tāras profesionālā stāja, kur 
niansētas kustības izteica dziesmu 
īpašās emocijas.

Kopvērtējums? – lielisks koncerts!
Koncerta beigās Tāra dedzīgi 

pieminēja savas latvju saites un saknes. 
Tiešām prieks bija vienoties sirsnīgos 

aplausos ar pārējiem klausītājiem. Biju 
lepna, ka latvju zīle jo raženi aug arī 
Ziemeļjaundienvidvelsā. ■

Ilze Jaunbērziņa, 
Murvilumbā

Tāra Viljama (Williams)

Raksts no Latviešu 
Ciema

Ir jau labs laiks pagājis kopš ierados 
uz dzīvi Melburnas Ciemā. Atzinos ka 
no sākuma negribēju nākt uz Melburnu 
bet ģimene mani pierunāja un es to 
nenožēloju. Tagad gribu tuvāk pastāstīt 
ko es te atradu. Latviešu Ciems sastāv 
no savrūpmājām un lielu Aprūpes namu. 

Vienā ceļa pusē ir mums savas 
mājas kur latviešu vecākajai paaudzei ir 
iespēja dzīvot neatkarīgu dzīvi latviskā 
vidē. Otrā ceļa pusē ir vēl 7 mājas bet 
galvenā lieta ir mūsu Aprūpes nams 
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kur pieejama profesionāla 24 stundu 
kvalificēta aprūpe. Tā puse ir drusku 
augstāka un tādēļ sakam ka ejam 
augšā.

Bet tur augšā nav tikai aprūpe, bet 
daudz kas cits. Kad iebrauc tad redzami 
karogu masti kuŗos 18. novembrī uzvelk 
Latvijas un Austrālijas karogus.

Pie galvenās ieejas ir birojs. Durvis 
ir tikai attaisamas no iekšas un visām 
āra durvīm jālieto zināmi numuri lai 
tos atvērtu. Tas ir lai nodrošinātu 
iedzīvotājus. Dažiem no mums tie 
numuri zināmi. No galvenās ieejas 
ir vairāki nozarojumi. Šos koridorus 
nosauca Latvijas novadu vārdos, jo šī 
ir mūsu mazā Latvija. Dārzā aug stalti 
bērzi, kupli ozoli un puķes kā rozes, 
margrietiņas un jasmīni.

Istabiņas ir 3 nodaļās. Ir noslēgtā 
daļa ko sauc par Vidzemi, kur atrodas 
istabas tiem kas vairs nespēj uztvert 
pasauli, t.i. “dementia unit”. Tur neesmu 
nevienu apciemojusi bet zinu ka tur 
sanākšanai ir istaba ar televizoru un 
sadziedāšanai, kā arī ir savs dārziņš. 
Tad ir Kurzeme un Zemgale kur istabas 
tiem kam vajag palīdzību tikt galā mazāk 
vai vairāk ar ikdienas lietām. Starp tām ir 

pāris istabas ko izlieto ļaudis speciālos 
gadījumos, uz īsu laiku piemēram pēc 
operācijas. Latgalē atrodās lielākas 
istabas tiem kas nesen uzdevuši 
patstāvīgu dzīvi un šeit piedalās visos 
sarīkojumos. 

Protams te ir virtuve kur galvenais 
pavārs ir latvietis un tā iemītnieki bauda 
garšīgas latviskas pusdienas, jo katram 
latvietim ir ļoti svarīgi garšīgi paēst. 
Mēs no apakšas varam baudīt tās arī, 
tikai jāpieteicās. Ir divas ēdamistabas 
un sanākšanas istaba kur atrodās 
televizors un notiek kopīgas nodarbības 
istabiņu iemītniekiem.

Es jau iepriekš pazinu lielo zāli jo 
tur katru gadu notika novuss turnīri. 
Tagad esmu tur izbaudījusi visādus 
koncertus un sarīkojumus. Akustika ir 
ļoti laba un tadēļ varāki koncerti šeit 
notiek un ierodās ļaudis no visam 
Melburnas malām. Katru mēnesi te arī 
notiek senioru saiets kad arī sabrauc 
no ārpuses. Šeit mūs iepriecināja 
Kabarē de Rīga. Nesen Daugavas skola 
sniedza ģimenes dienas svētkus un drīz 
būs Jāņu dienas svinības. Tur notiek 
visādas viesības un bērēm sanākšanas. 
Te blakus atrodās maza baznīca kas 
pieejama visiem katru laiku. Tur laiku 
par laikam rīko bēres. Dievkalpojumi 
notiek divreiz mēnesī un pagaidām 
mācītājs dzīvo ciemā.

Ciema baznīca
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Tagad būtu jāpastāsta par mūsu 
dzīvi savās majās Ciema pagalmā, 
bet raksts jau palicis par gaŗu un būs 
jāturpina nākam mēnesi. ■

Selga Pešudovs

Bēgļu gaitas atceroties
Kāda noskaņa valdīja Rīgā 1944. 

gada oktobŗa pirmajās dienās? Kādu 
informāciju par esošo situāciju saņēma 
tās iedzīvotāji? Kas lika viņiem saiņot 
mantas, apģērbt bērnus un izdarīt 
grūto izvēli – doties prom no savām 
mājām svešumā un briesmās? Vai 
cerības attaisnojās? Vai cilvēkiem 
izdevās nonākt drošībā un brīvībā? 
Uz šiem jautājumiem mūzejs Latvieši 
pasaulē ir centies atbildēt, izmantojot 
savā krājumā esošos materiālus, 
dokumentus, priekšmetus un liecības, 
kas rūpīgi vāktas un krātas visus 12 
mūzeja pastāvēšanas gadus, veidojot 
izstādi un interaktīvu izlaušanās spēli 
par bēgļu gaitām Latvijā Otrā pasaules 
kaŗa beigu posmā, kad no dzimtenes 
projām doties bija spiesti aptuveni 105 
000 bēgļu. 

Laikā, par kuŗu avīzē Tēvija P. 
Kovaļevskis raksta: „Latgales vairs 
nav. Vidzemes vairs nav. Zemgales 
tikpat kā vairs nav. Un nu nav vairs 
arī Rīgas – Latvijas sirds. Ir atlicis tikai 
viens mūsu zemes stūrītis – Kurzeme, 
visu bēgļu māte, mūsu pēdējā cerība un 
patvērums.” 

Šo laiku pieminēt piedāvā spēle, kuŗā 
savienotas tradicionālās un mūsdienīgās 
mūzeja darba metodes, rosinot 
apmeklētājus uz līdzdarbošanos, kā arī 
piedāvājot vēsturisko informāciju uztvert 
aktīvi, pašiem iejūtoties bēgļu situācijā. 
Izdzīvot bēgļu gaitas, iedziļinoties 
individuālos lēmumos un izprotot 
emocionālās, fiziskās un praktiskās 
grūtības, ar ko ļaudis saskārās, cauri 

Kurzemei dodoties uz ostām, lai izceļotu 
uz Vāciju – tāds ir  izstādes un spēles 
nolūks.

Spēli veidojuši entuziasti, katrs 
būdams profesionālis savā jomā: 
māksliniece un scēnografe Laura Ikerte, 
idejas autore un mūzeja biroja vadītāja 
Marianna Auliciema, LaPas biedre Ilga 
Bērzkalns, mūzejpedagoģe Danute 
Grīnfelde, datorgrafiķis un multimediālo 
risinājumu autors Jeremy Smedes, kā 
arī brīvprātīgie, kas pacietīgi darbojušies 
daudzas brīvdienas, lai kopā tīrītu, 
izbūvētu un veidotu telpas un vidi izstādes 
un spēles norisei. Projektā izmantota arī 
mākslinieces Zanes Oborenko smilšu 
animācija. Visus kopā ir aizrāvusi 
viena doma – censties padarīt mūzeja 
krājumu un šo nozīmīgo vēstures posmu 
pēc iespējas pieejamu un saprotamu 
interesentiem, īpaši, jauniešiem un 
skolēniem, ko no jēdzieniem „kaŗš” un 
„bēgļu gaitas” šķir trīs vai varbūt jau 
četras paaudzes. Mūzejs par vienu no 
savām misijām uzskata vēsturiskās 
atmiņas saglabāšanu, jaunās paaudzes 
uzrunāšanu un mudināšanu domāt par 
pagātnē aizejošiem notikumiem, kas 
ietekmējuši gandrīz katras latviešu 
ģimenes likteni, atstājot pēdas. 

Projekta norises vieta ar nolūku ir 
izraudzīta Rīgas centrā Kalēju ielā 57, 
kādas neapdzīvotas mājas otrajā stāvā, 
kur kopš jūnija sākuma var iepazīt un 
izdzīvot mūsu vēstures notikumus. 
Mūzejs īpaši gaida Otrā pasaules kaŗa 
bēgļus un viņu radiniekus un pēctečus, 
jo tā būs iespēja veidot starppaaudžu 
sarunas par to, kas ir piedzīvots ģimenē. 

Ja esat Latvijā un vēlaties apmeklēt 
jauno izstādi un izlaušanās spēli, lūdzam 
iepriekš pieteikties pa tālruni +371 2657 
2789, vai rakstot uz: lapainfo@gmail.
com  ■

Arta Savdona
Brīvā Latvija 11.06.2019
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

PBLA ZIŅU APSKATS

21. jūnijā
Dombrovskis atsakās no Eiropas 
Parlamenta deputāta mandāta 

"Jaunās Vienotības" saraksta līderis 
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās 
Valdis Dombrovskis ir nolēmis atteikties 
no EP deputāta mandāta, lai arī pārejas 
posmā turpinātu darbu Eiropas Komisijā 
(EK). 

Dombrovskis pašlaik ir EK vice-
prezidents eiro un sociālā dialoga 
jautājumos, kurš ir atbildīgs arī par finanšu 
tirgu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un 
Kapitāla tirgus savienību. Pašreizējā 
valdošā koalīcija ir vienojusies viņu virzīt 
kā Latvijas pārstāvi darbam arī nākamjā 
EK sastāvā, kam darbu vajadzētu sākt 

šī gada rudenī. 
"Esmu šonedēļ pārrunājis ar Ministru 

prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) darba 
turpināšanu EK. Ministru prezidents 
uzsvēra, ka Latvijai ir būtiski saglabāt 
esošo ietekmi EK, īpaši ņemot vērā 
darbu pie nākamā Eiropas Savienības 
daudzgadu budžeta. Ņemot to vērā, 
esmu piekritis palikt EK arī pārejas 
posmā, atsakoties no EP deputāta 
mandāta," aģentūru LETA informēja 
Dombrovskis. 

Dombrovskis kā svarīgākos darbus EK 
pārejas posmā minēja Eiropas Semestra 
rekomendāciju un dalībvalstu budžetu 
uzraudzību, kā arī nepieciešamību 
turpināt iestrādes attiecībā uz banku 
sektora un finanšu tirgu stabilitāti un 
darbu pie eiro zonas reformām. 

Nākamajā EK sastāvā Dombrovskis 
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labprāt turpinātu darbu ekonomikas un 
finanšu jomā, "nostiprinot Eiropas un 
Latvijas ekonomikas". 

Līdz ar Dombrovska lēmumu pie 
EP deputāta mandāta jūlijā tiks Inese 
Vaidere, kura "Jaunās Vienotības" 
sarakstā bija palikusi pirmā "aiz svītras". 

Maija izskaņā Dombrovskis kā 
"Jaunās Vienotības" saraksta līderis tika 
ievēlēts EP, kur darbs viņam būtu jāsāk 
jūlija sākumā. Sākotnēji no viņa puses 
izskanēja plāni stāties darbā EP, uz 
pārejas laiku noliekot pilnvaras EK, tomēr 
vēlāk politiķis domas ir mainījis. Paralēli 
izskanēja, ka EK prezidents Žans Klods 
Junkers neesot apmierināts, ka pārejas 
posmā EK sastāvu līdzīgu iemeslu dēļ 
grasījās pamest vairāki komisiāri. 

Latvijas Ministru kabinets 11.jūnijā 
pēc ilgākām partiju pārrunām nolēma 
Dombrovski vēlreiz nominēt darbam EK. 
Valdība uzdeva Ārlietu ministrijai paziņot 
par Dombrovska virzīšanu amatam ES 
Padomes ģenerālsekretāram. 

Līgums par Eiropas Savienību 
nosaka, ka EK locekļus Eiropas Padome 
iesaka iecelt amatā, pamatojoties uz 
dalībvalstu ierosinājumiem. Pašreizējo 
EK locekļu pilnvaru termiņš beidzas šā 
gada 31.oktobrī. Līgums par ES nosaka, 
ka ES Padome, vienojoties ar ievēlēto 
EK priekšsēdētāju, pieņem to pārējo 
personu sarakstu, ko tā iesaka iecelt par 
EK locekļiem. Tos izraugās, balstoties uz 
dalībvalstu ierosinājumiem. 

Līdz ar to Latvi jai ir  jāizvirza 
kandidāts EK locekļa amatam. Līgums 
arī paredz, ka, izvēloties kandidātu, ir 
jāievēro nosacījums, ka EK locekļus 
izraugās, pamatojoties uz viņu vispārējo 
kompetenci un uzticību Eiropas idejai, un 
no tādu personu vidus, kuru neatkarība 
nav apšaubāma. (Leta.lv)
7. jūnijā
Brāļu kapos Lommelē, Beļģijā ar 
piemiņas prīdi piemin tur apbedītos 

89 latviešu leģionārus 
Svētdien, 2. jūnijā, Lommeles Brāļu 

kapos Beļģijā notika karā kritušo un 
aizvesto piemiņas svētbrīdis, kuru 
tradicionāli jau kopš 1951. gada rīko 
Beļģijas latviešu evaņģēliski luteriskā 
draudze. 

Šogad svētbrīdi vadīja Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs 
Rinalds Gulbis, īpaši pieminot, ka šajos 
vācu militārajos brāļu kapos Lommelē 
kopumā guldīti 39102 vācu un citu tautību 
1. un 2. pasaules karā kritušie karavīri, 
tostarp 89 latviešu leģionāri, no kuriem 
86 miruši pēc 2. Pasaules kara beigām 
1945. un 1946. gadā karagūstekņu 
nometnē Zedelgemā un Ostendes 
slimnīcā. 

Piemiņas brīdī runāja arī Latvijas 
vēstniece Beļģijā, Nīderlandē un 
Luksemburgā Ilze Rūse, Beļģijas 
latviešu ev. lut. draudzes valdes pārstāvis 
Arnolds Žubeckis un Zedelgemas 
pilsētas pārstāvji. Beļģijas latviešu ev. 
lut. draudzes pārstāvji pie visām latviešu 
leģionāru atdusas vietām nolika ziedus, 
savukārt vainagu nolika Daugavas 
Vanagu organizācijas pārstāvji no 
Vācijas. Pēc svētbrīža tā dalībnieki 
pulcējās uz kopīgām pusdienām 
Lommeles restorānā “De Groote Hoef”. 
(PBLA pārstāvniecība
Latviešu rupjmaize iekaro ar ī 
amerikāņu pircēju sirdis 

Tur, kur ir latvieši, tur – īsta rudzu 
maize. Jau desmit gadus Amerikas 
veikalos tirgo pēc latviešu receptes ceptu 
rupjmaizi. Maize top vienā no Ņujorkas 
rajoniem – Bruklinā. To Ņujorkas 
beķeriem ierādīja Latvijā dzimušais 
Merilendas Universitātes profesors Jānis 
Melngailis. Ar viņu ASV tikās Latvijas 
Televīzija. 

Ar Jāni Melngaili tikšanās norunāta 
“Rodman’s” veikalā, kas ir viens no ķēdes 
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Turpinājums 31. lpp.

tirdzniecības punktiem Vašingtonas 
pievārtē. Latviešu rudzu maize plauktā 
atrodama starp citiem klaipiem, bet 
amerikāņu pircēji labprāt ļaujas būt 
iepazīstināti un pamēģināt. 

Jāņa Melngaiļa rudzu maizes stāsts 
sākās pirms daudziem gadiem, pēc 
Otrā pasaules kara nokļūstot emigrācijā 
Amerikā un viņa mammai saprotot, ka 
neviens no šeit esošajiem klaipiem neder 
latviešu gaumei. 

"Mēs atbraucām šeit 1950. gadā, un 
vienīgā maize, kas bija dabūjama, bija 
parastā un galīgi mīkstā, kas, protams, 
mums nederēja, un mamma sāka...
viņa gan nebija cepēja, bet farmaceite, 
viņai Latvijā bija savs bizness, bet viņa 
iemācījās cept rupjmaizi, un tā viņa cepa 
līdz mūža beigām. Kad viņa nomira 1987. 
gadā, sāku meklēt citus avotus," stāstīja 
Melngailis. 

Jānis meklēja un pirka maizi no citiem 
latviešiem, kas to prata cept, uzmeklēja 
arī “Lāču” maizi Amerikas veikalos un 
kādu dienu to parādīja savam kolēģim. 
“Viens man kolēģis, kurš bija ķīmiķis 
un strādāja arī biznesa skolā, teica: 
“Tā ir lieliska lieta, šo mums ir jāpārdod 
veikalos!” Man nebija ne mazākās jēgas, 
jo esmu fiziķis un elektroinženieris. Un tā 
mēs sākām," atminas Melngailis. 

Bet tirgošanās nevedās viegli, un no 
vairāk nekā 23 veikaliem latviešu maizi 
pārdeva tikai septiņos, Jānim pašam 
klāt esot un reklamējot. Tad krita dolāra 
vērtība. “Lāču” maizi ievest vairs nebija 
izdevīgi, un Jānis Melngalis meklēja 
beķerus, kuri Latvijas recepti varētu 
īstenot uz vietas. Atrada austrumeiropiešu 
cepējus Bruklinā, Ņujorkas piepilsētā. 

“Piezvanīju viņiem un jautāju, vai 
viņi prot taisīt latviešu stila rupjmaizi, 
un viņi teica: protams. Aizvedu “Lāču” 
maizi kā paraugu. Viņi brīnījās, ka 
tā cepta no simts procentiem rudzu. 
Pasaucu galveno beķeri, četras reizes 

mēģināja, un sanāca. Tā viņi tagad 
priekš mums cep gandrīz desmit gadus. 
Un mēs galvenokārt pārdodam Ņujorkas 
veikalos, arī Vašingtonā, jo es pats te 
esmu, un Bostonā, kur ir mans brālis," 
teica Melngalis. 

Pēc sava aroda Jānis Melngailis ir 
fiziķis un elektroinženieris, ilgus gadus arī 
nostrādājis Merilendas universitātē, bet 
tagad pilnībā nodevies maizes tirgošanai. 
Ņujorkā, kur Jānis uzgāja īsto ceptuvi, 
Latvijas Televīzija satika arī vienu no viņa 
atvasēm - meitu Ilzi Melngaili, [....]

Ilze teic, ka viņas tēvs spēj novērtēt 
latviešu rudzu maizes nozīmi, jo kā 
daudzi tautieši, kuri devās bēgļu gaitās, 
zina, kā ir, kad tās nav. (LSM.lv)
31. maijā
PBLA apsveikums jaunievēlētajam 
Valsts prezidentam 

Augsti godātais Levita kungs! 
Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes 
vārdā un arī personīgi apsveicam Jūs ar 
ievēlēšanu Latvijas Valsts prezidenta 
amatā! Kā Jūs zināt, PBLA ir sabiedriska 
organizācija, kas vieno pasaules latviešu 
centrālās organizācijas ASV, Kanadā, 
Austrālijā, Dienvidamerikā, Eiropas 
valstīs kā arī Krievijā. PBLA ir vairāk nekā 
60 gadus strādājusi Latvijas Republikas 
neatkarības, valstiskuma un interešu 
aizstāvībā dažādās pasaules zemēs, 
kā arī caur savām dalīborganizācijām 
uzturējusi latvisko kultūru un izglītības 
sistēmu trimdā, tagad diasporā. Mēs 
rūpējamies par Latvijas valsts drošību 
un ekonomisko attīstību. 

Esam pārliecināti, ka PBLA vērtības 
sakrīt ar Jūsu sirdī lolotajām vērtībām un 
rūpēm par Latvijas valsti un tās attīstību 
nākamajās paaudzēs. PBLA valdes 
vārdā vēlos uzsvērt, ka mēs bijām, esam 
un būsim Jūsu kā Valsts prezidenta 
atbalsts kopīgajā darbā Latvijas valsts 



29

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪLIJĀ
Svētdien, 7 .plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 21. plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ
Svētdien,7. J.Rīmanis
Svētdien,14. U.Hāgens
Svētdien,21. Judy Trumpmanis
Svētdien,28. A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ
Svētdien,7. L. MacPherson

Svētdien,14. B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien,21. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,28. M.Timermane/A.Zodiņa

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
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Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwwod,  2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kas ir absurds? Absurds ir super-

impozīcija Realitātei (superimpozition). 
Piemēram teorija, ka Mēness tur ir tikai 
tad, kad es uz viņu skatos. Einšteins 
to nosauca par „spooky science", un 
atbildēja, ka viņam patīk domāt, „ka 
Mēness tur ir arī tad, kad es uz viņu 
neskatos". Kā tad ar citplanētiešiem?

(sk. http://xfacts.com/old/, Dr. Do-
lores Cannon „Three waves of 
volunteers", Darryl Anka/Bashar, 
www.MieraMāksla,  u.c.)

(Bībelē sk. Ecehiēla 1. nodaļu, I Moz.6:1-
4, Atkl.19:10 u.c.)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪLIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 dievkalpojums 4. 

svētdienā pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 dievkalpojums 

5. svētdienā pēc Vasarsvētkiem. 
Bībeles stunda.

Svētdien, 21. plkst. 9.30 dievkalpojums 
6. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Svētdien, 28. plkst. 9.30 dievkalpojums 
7. svētdienā pēc Vasarsvētkiem.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

Svētdien, 7.  Olafs Šics
Svētdien, 14.  Olafs Šics
Svētdien, 21.  Olafs Šics
Svētdien, 28.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.  Gundega Zariņa
Svētdien, 14.  Marita Lipska 
Svētdien, 21.  Gundega Zariņa
Svētdien, 28.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š.g. 12. maija pilnsapulces 

lēmumu, draudzes nodevas par 2019. 
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz 
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa 
adresi, 11. Byanbi Place Castle 
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz 
“Latvian Unity Congregation” vārda. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell St, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430
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PBLA ziņas
Turpinājums no 28. lpp.

labā! Novēlam Jums būt visas Latvijas 
prezidentam un vienmēr turēt godā 
latviešu tautas un valsts intereses! 
Saules mūžu Latvijai! 

Patiesā cieņā,Kristīne Saulīte, PBLA 
priekšsēde, ēteris Blumbergs, PBLA vice-
priekšsēdis, ALAs valdes priekšsēdis
Levits: Kariņš joprojām ir mans 
labākais skolnieks 

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš 
(JV) joprojām ir mans labākais skolnieks, 
ceturtdien pēc tikšanās ar premjeru 
mediju pārstāvjiem sacīja jaunievēlētais 
Valsts prezidents Egils Levits. Pēc 
viņa teiktā, savulaik Kariņš pie Levita 
Minsteres Latviešu ģimnāzijā apguvis 
politiku un vēsturi. 

"Varu teikt, ka Kariņš bija mans 
labākais skolnieks politikā un vēsturē. 
Un tā tas turpinās līdz šodienai," teica 
jaunievēlētais prezidents. 

Savukārt Ministru prezidents pēc 
pirmās tikšanās ar Levitu pēc viņa 
ievēlēšanas amatā pauda pārliecību, 
ka abu valstsvīru sadarbība būs laba, 
turklāt valdība un Valsts prezidents 
strādās kopā, lai stiprinātu valsti iekšēji 
un starptautiski. 

Levits piekrita, ka viņš un premjers 
ir vienisprātis jautājumā par ārpolitiku. 
"Valsts prezidentam ir nozīmīga loma 
valsts ārējā tēla veidošanā un valsts 
interešu veicināšanā, sadarbojoties 
ar citām valstīm un partneriem. Valsts 
prezidents ārpolitiku veidos ciešā 
sadarbībā ar ārlietu ministru un valdību 
kopumā," teica jaunievēlētais prezidents. 

Levits piebilda, ka Valsts prezidenta 
uzdevums ir raudzīties uz valsti kopumā 
un veicināt visas uz attīstību vērstās 
reformas, pat ja tās nav populāras. Vaicāti, 
vai abas amatpersonas plāno turpināt 

līdzšinējo praksi - tikties reizi nedēļā 
- Kariņš atzina, ka tas ir apspriežams 
jautājums, piebilstot, ka pusēm ir jātiekas 
regulāri un jāuztur kontakti. 

Levits atturējās komentēt, kas būs 
viņa pirmie darāmie darbi, jo par tiem 
tiks runāts pēc 8.jūlija, kad jaunais 
Valsts prezidents būs stājies amatā. 
Viņš gan atzina, ka plāno iepazīties ar 
valdības iecerēto nodokļu reformu, jo, 
pēc Levita domām, nodokļi ir viens no 
instrumentiem, kā veicināt solidaritāti. 
(Diena.lv)
CVK apstiprina Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultātus 

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
piektdien apstiprināja galīgos Eiropas 
Parlamenta (EP) vēlēšanu rezultātus. 
Saskaņā ar apstiprinātajiem rezultātiem 
EP ir ievēlēti Valdis Dombrovskis (JV), 
Sandra Kalniete (JV), Nils Ušakovs 
(S), Andris Ameriks (GKR/S), Roberts 
Zīle (VL-TB/LNNK), Dace Melbārde 
(VL-TB/LNNK), Ivars Ijabs (AP) un 
Tatjana Ždanoka (LKS). CVK šo lēmumu 
pieņēma, ņemot vērā par partijām nodoto 
balsu skaitu. 

Vislielāko atbalstu – 26,2% – EP 
vēlēšanās saņēmusi “Jaunā Vienotība”. 
Par “Saskaņu” nobalsojuši aptuveni 
17,5% vēlētāju, bet par nacionālo 
apvienību “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei 
un brīvībai”/LNNK (VL-TB/LNNK) – ap 
16,4% vēlētāju. Apvienību “Attīstībai/
Par!” atbalstījuši ap 12,4% vēlētāju, bet 
partiju “Latvijas Krievu savienība” – ap 
6,2% balsstiesīgo. 

Pārējās parti jas EP vēlēšanās 
saņēma mazāku balsu skaitu. CVK 
lēmumu par EP vēlēšanu rezultātu 
apstiprināšanu kandidātu sarakstu 
iesniedzēji vai deputātu kandidāti var 
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 
septiņu dienu laikā. [....] (LA.lv. ■
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language.

June has gone, and with it the joyous performance of Kabarē de Rīga and the 
all-in celebration of Jāņi – the midsummer festival. Both events were extremely 
well attended and fitting in anyone else would have been a problem.

In July, both to escape Sydney’s cold, and to take in Riga’s warm Summer, 
many people are heading off to Latvia for their regular dose of everything Latvian.

Meanwhile, one of Riga’s most acclaimed youth choirs is coming to Sydney 
to participate in  the Gondwana World Choral Festival - „the greatest gathering of 
international choirs in Australia this century”. Concerts will be held at the Sydney 
Opera House and the NSW Conservatorium of Music, with one special concert 
by Tiara at the Latvian Hall, Strathfield.

Riga Cathedral Girls Choir – TIARA, Friday 19th July 7 p.m. 
This choir is one of the most vivid musical ensembles in the concert life of Latvia. 

Since its foundation in 1997, it has grown into a concert group of 97 singers, ages 
9-16 and is artistically led by conductor Aira Birziņa.

Creative collaboration with contemporary composers is a high priority for the 
choir, which has premiered many works of Latvian and foreign composers. Besides 
an active concert life in Latvia and Europe TIARA has won several prizes in 
international competitions and in 2017, the choir was among the invited participants 
at the 11th World Symposium of Choral Music in Barcelona.

The choir has performed and participated in festivals in Latvia, Estonia, Sweden, 
Germany, Great Britain, Lithuania, Spain, Hungary, Italy and elsewhere. It has won 
several prizes in international competitions – 1st prize at the EBU and BBC radio 3 
contest „Let the Peoples Sing” (Great Britain, 2003); 1st prize at the International 
Choir Contest „Cantemus” (Hungary, 2004); Grand Prix and 1st prize winner of the 
children’s choir contest, special prize for the Basque song and special prize from the 
audience of the 41st Tolosa choir contest (Spain, 2009); 1st place in the Children’s 
choir category of  the XII International Choir contest „Tallinn 2011” (Estonia).
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