
Arhibīskapes vēstījums Lieldienās
Viena diena kapsētā – gandrīz 2000 gadu pasaulē

„Kad sabata diena bija 
pagājusi, Marija Magdalēna 
un Marija, Jēkaba māte, un 
Salome nopirka smaržīgas zā-
les, lai ietu un svaidītu Jēzu. 
Nedēļas pirmajā dienā rīta 
agrumā, saulei lecot, tās nāca 

pie kapa...“ (Marka ev. 16:1-2)

Ir ļoti agrs rīts. Diena nav vēl atklājusi, 
ko tā nesīs, bet Tu nes svaidāmās zāles savās 
rokās. Tu esi pienākuma cilvēks, bet tas nav 
tikai pienākums kas Tevi ved arvien tuvāk 
kapsētai. Tu nevari neiet un bez šīs darbī-
bas Tu nezinātu, ko ar sevi iesākt. Jēzus bija 
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1949. gada 25. marta represijas 
un šodiena
Viens mazs stāsts

„... ieslodzīšana bez 
tiesas sprieduma, kara-
gūstekņu izmantošana 
vergu darbam, publiski 
miesassodi, spīdzināša-
na, lai izspiestu atzīša-
nos, ķīlnieku ņemšana 

un veselu apgabalu iedzīvotāju izve-
šana – to pacieta un pat aizstāvēja 
cilvēki, kas sevi turēja par apgaismo-
tiem un progresīviem.“

Šis ir citāts no Džordža Orvela 
pasaulslavenā darba. Atļaujos apgal-
vot, ja angļu rakstnieks nebūtu miris 
no tuberkulozes jau 46 gadu vecumā 
(pavisam drīz pēc 1984 iznākšanas) 
totalitāro režīmu šakāļi viņu būtu 
uzoduši pat peles alā un saplosījuši 
gabalos. Minētais romāns un arīdzan 
Dzīvnieku ferma (1945) ir tik stipri 

politiskās satīras darbi, ka tos līdz šim 
nav izdevies pārspēt nevienam rakst-
niekam, pat ļoti rūpīgam pasaules zvē-
rīgāko lielvaru un čekistu stratēģijas 
un taktikas pētniekam. Orvels to visu 
neizdomāja – viņš bija arī žurnālists, 
kurš prata savākt un apkopot faktus. 
Apzinoties arī šo slideno tematu sekas.

Lai gan jau divus gadu desmitus 
dzīvojam brīvā valstī, bet nebūt nav 
apzinātas daudzu totalitārajā režīmā 
cietušo tautiešu atmiņas. Man pašai, 
veidojot dokumentālās grāmatas, ne 
reizi vien nācies dzirdēt: „No ko tu tik 
daudz interesējies par tiem represēta-
jiem?! Tas taču bija tik sen, un nu jau 
jāaizmirst!“ (Kā mums vajadzētu mā-
cīties no ebreju tautas, kura holokausta 

 
Turpinājums 10. lpp.
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Saullēkts Zelta piekrastē, Austrālijā, 2021. gada 14. martā, plkst. 6.07.
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Laikraksts „Latvietis“ vēl visiem lasītājiem Priecīgas Lieldienas!
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DV globālās Vanadžu priekšnieces Ināras Sīkās uzruna
DV 75 gadu jubilejas sarīkojumā Adelaides Latviešu namā

cienītāji ir jau ieņēmuši svarīgas vietas 
Latvijā un pacietīgi aizskatuvē... gaida 
padomju savienības rīkojumu.

Drīzumā mēs atzīmēsim Latviešu 
leģiona diena. 1952. gadā DV organi-
zācija ierosināja 16. martu kā Latviešu 
Leģiona karavīru piemiņas dienu, jo 
šajā datumā 1944. gadā abas latviešu 
leģiona divīzijas (15. un 19.) darbojās 
kopīgi austruma frontes kaujā pret 
sarkano armiju. Pretspēki Latvijā ne-
gribēja šo DV tradīciju un ilgus gadus 

Godātie viesi, mīļie 
Vanagi un Vanadzes!

Kā jau ievadā teica, 
es esmu Daugavas Vana-
gu, vanadžu priekšniece 
uz nākamajiem trīs ga-
diem. Liels paldies va-

nadzēm par uzticību. Tas ir gods, kas 
nāk ar pienākumiem un cerībām.

Varbūt man būtu šodien jārunā ti-
kai par Vanadzēm, bet faktiski tas nav 
iespējams. Ir grūti atdalīt vanadžu dar-
bību un to ielikt atsevišķā plauktiņā 
lielajā Daugavas Vanagu skapī, jo va-
nadžu būtība ir cēlusies no DV organi-
zācijas mērķiem, darbiem un sapņiem. 
Vanadzes bauda tās pašas tiesības kā 
jebkurš vīriešu kārtas biedrs un līdz-
darbojās visur, kur nepieciešams, ar 
sevišķu vērību pie latviskās ģimenes 
audzināšanas un tradīciju uzturēšanas.

Vanadžu ceļš sākās 1950. gadā, kad 
DVF Anglijā aicināja Mariju Ķenģi 
uzņemties „...iesaistīt latviešu sievie-
tes DV organizācijā kā vanagu darba 
līdzveidotājas...“ Septiņpadsmit ga-
dus pēc šo aicinājumu, bija iestājies tik 
daudz sievietes, ka 1967. gadā Marija 
Kenģe kļuva par pirmo visu vanadžu 
vēlēto DV CV vanadžu vadītāju un 
pilntiesīgu CV locekli. Marijas Ķenģes 
vadībā vanadzes izveidojās par lielāko 
latviešu sieviešu kopību trimdā. Par 
godu Marijai Kenģei 1996. gadā Aus-
trālijas vanadzes nodibināja gadskārtēju 
Marijas Kenģes piemiņas stipendiju mā-
jturības – pedagoģijas studentiem Latvi-
jā. Nesen tas ir atvietots ar Vītolu Fon-
da stipendiju, kas īpaši veltīta Marijas 
Kenģes piemiņai un paplašinās ar zie-
dojumiem no visas pasaules vanadzēm.

Daugavas Vanagi ir palīdzības orga-
nizācija, kas jau 75 gadus bez pārtrau-
kuma rūpējās par bijušajiem karavīriem, 
viņu atraitnēm, daudzbērnu ģimenēm, 
bāreņiem, studentiem, slimiem un ve-
ciem cilvēkiem. Bet Daugavas Vanagi 
ne tikai nodarbojās ar aprūpi. DV ir na-
cionāla latviešu cīnītāju kopība, un tās 
mērķi ieskaita latviešu valoda, tautas un 
valsts saglabāšanu un stiprināšanu. Va-
nagi ir vienmēr aktīvi aizstāvējuši Lat-
vijas vēsturi un Latvijas karavīrus.

Ir gandrīz neticami, ka šodien Dau-
gavas Vanagi vēl nodarbojās ar Krievi-
jas neatlaidīgiem uzbrukumiem mūsu 
Latvijas leģionāriem un Latvijas vēs-
tures faktiem. Pagājušajā gadā Krievu 
presē parādījās kārtējais propagandas 
raksts ar nosaukumu „Nacisma nozie-
gumu atbalstītāji... 96 Latviešu SS le-
ģiona veterāni, kuri vēl dzīvi.“

Rakstā uzrādīti 96 latviešu leģionā-
ru vārdi, viņu dzimšanas dati un adre-
ses, kuri dzīvo visās pasaules malās. 
Viens krievu žurnālists pat apmeklēja 
dažas adreses Latvijā, meklējot minē-
to leģionāru, cerībā, ka varēs turpināt 
cilvēka pratināšana un apdraudēšanu 

presē. Daugavas 
Vanagi šo uzzinot, 
varēja uzreiz brī-
dināt DV nodaļām 
pasaulē, lai sargā-
jās, un kārtējo rei-
zi CV priekšsēdis 
rakstīja Latvijas 
ministrijai atgādināt par valsts atbildību 
aizsargāt Latvijas brīvības cīnītājus.

Viens no svarīgākiem Daugavas 
Vanagu devumiem Latvijai ir bijis Les-
tenes brāļu kapu izveide un sakārtoša-
nu. Lestenes kapos ir guldīti karavīri, 
kuri 2. Pasaules kara laikā krituši Lat-
viešu leģiona rindās. Pēc Latvijas neat-
karības atjaunošanas ir jau pārapbedīti 
ap 900 karavīru no visas Latvijas un 
2015. gadā pārveda 236 karavīru mirs-
tīgās atliekas no Krievijas federācijas. 
Arī no bijušās trimdas vecie karavīri 
vēlas, ka viņus tur apbedī. Lestenes 
Brāļu kapu projekts sākās 1998. gadā, 
un tur paredzētas 2000 apbedījumu vie-
tas. Papildus tam ir piemiņas plāksnes, 
kur ir iegravēti aptuveni 11 000 kritušo 
leģionāru vārdu, bet plānots tiek, ka ar 
laiku šis skaitlis pieaugs līdz 20 000.

Nupat, pagājušā gada septembrī, 
DV Centrālā valde nopirka īpašumu, 
kas atrodas blakus Lestenes kapiem 
un to uzdāvināja Tukuma domei, lai 
varētu izveidot lielāku muzeju, tā lai 
būt iespēja apmeklētājus un skolēnus 
informēt par Leģionu. Paplašinātais un 
modernais Lestenes brāļu kapu muzejs 
palikts uz visiem laikiem dāvana no 
Daugavas Vanagiem Latvijas tautai 
par godu kritušajiem karavīriem.

Manā jaunībā likās, ka padomju 
savienības okupācija Latvijā būs uz vi-
siem laikiem. Latvijas brīvība bija sap-
nis, ko es mantoju no vecākiem un Dau-
gavas Vanagiem, bet tagad jau 30 gadus 
tas ir reāli noticis. Man spilgti stāv prā-
tā Latvijas atmodas laiki 90os gados. 
Man likās, ka tajā pašā laikā arī notika 
trimdas latviešiem atmoda. Mēs varam 
brīvi ceļot uz Latviju, aktīvi darboties 
kultūrā, sportā un nacionālās politiskas 
laukā, un it sevišķi pirmajos gados mēs 
baudījām visu, ko Latvijā piedāvāja.

Diemžēl, ar visu sajūsmu bija arī 
sāpīgā apziņa, cik ļoti mūsu tauta bija 
cietusi padomju gados un ka cīņa vēl 
nav beigusies.

Cīņa ir mainījusies. Šodien le-
ģionāri cīnās ar vecumu un veselību. 
Dažiem cīņa ir pat smagāka pret vien-
tulību un nabadzību. Vanagi palīdz, 
cik iespējams ar finansiālu atbalstu un 
sagādājot medikamentus.

Tāpat vēl pastāv Latviešu tautas 
izdzīvošanas cīņa. Daudziem pat ne-
zinot ir jāsargājas no dezinformācijas 
un bez pamata pārmetumiem, kas la-
sāmi avīzēs, internetā un citās vietās. 
Tas notiek bez īpaša izaicinājumu un 
iespējams, ka šie padomju sistēmas 
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Daugavas Vanadžu globālā priekš-
niece Ināra Sīkā DV 75 gadu jubilejas 
sarīkojumā.
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Konkurss diasporas skolu atbalstam
PBLA Izglītības padomes paziņojums presei

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
„Lustrācija“ – „Ap-

skaidrota, ceremoniāla 
attīrīšanās“.

Latvijā daudz ir ru-
nāts par lustrāciju sakarā 
ar sadarbību ar padomju 

okupācijas varu. Parasti vēl šaurākā 
nozīmē – sadarbībā ar čeku, jeb Valsts 
drošības komiteju.

Lustrācija prasa atklātu, publisku 
vainas atzīšanu, nedarbu detalizētu 
aprakstu un patiesu nožēlu. Pie mums 
tas tikpat kā nav noticis. Ja kāds atzīs-
tas, tad, ar tikai ļoti retiem izņēmu-
miem, tas ir tikai pēc tam, kad jau ir 
atklāti sadarbības fakta pierādījumi. 
Un kurš vēl atceras, ka būtu dzirdējis 
kāda čekas štata darbinieka nožēlu, 
kopā ar sava padarītā darba aprakstu?

Šodien mūsu tautas apspiedējs 
nav Valsts drošības komiteja, bet gan 
Covid-19 vīruss. Tas vienā gadā ir 
nogalinājis un nomocījis vairāk Lat-
vijas iedzīvotājus nekā padomju oku-
pācija spēja izdarīt visā Baigajā gadā 
(1940-41). Tas ir sadragājis mūsu eko-
nomiku, un licis mums atsvešināties 
vienam no otra.

Lai cik tam vajadzēja būt netica-
mi, bet šim mūsu tautas bendem ir arī 
līdzskrējēji. Sākot ar tiem, kuri skaļi 
deklarē, ka vispār nav tāda vīrusa, līdz 
tiem, kuri slepus rīko pasākumus, ku-
rās ir visas iespējas to izplatīt.

Latvijai un Austrālijai ir diametrāli 
atšķirīgas pieejas Covid-19 apkaroša-
nai. Austrālijā uzlika smagus ierobe-
žojumus visās jomās, un tā sekmīgi 
pārvarēja otro vilni. Salīdzinājumā, 
Latvija ir kā tāds puskoka lēcējs, it kā 
ir ierobežojumi, it kā nav. Vēl svarīgāks 
par Covid-19 apkarošanu liekas tautas 
neapmierinātība ar ierobežojumiem, 
un līdz ar neapmierinātību – gatavība 
pat tos mazos ierobežojumus pārkāpt.

Katru dienu Latvijā vēl arvien in-
ficējas ar simtiem, smagi saslimst ar 
desmitiem un mirst daudzi. Bez Co-
vid-19 līdzskrējēju darbības tas nebū-
tu iespējams. Darbojas sakāmvārds: 
„Kas nav pieķerts, tas nav zaglis“. Po-
licijai vienkārši nav līdzekļu, lai pie-
ķertu visus ierobežojumu pārkāpējus.

Tāpēc es tagad aicinu uz lustrāciju. 
Aicinu tos iestāžu vadītājus, kuri savās 
darbavietās, pārkāpjot likumu, ir rīko-
juši sabiedriskus pasākumus, atklāti 
un publiski atzīties, izklāstīt pārkāpu-
ma patiesās detaļas un nožēlot notiku-
šo. Tāpat arī privāto viesību rīkotājus.

Atcerēsimies, ka maskas ir tikai 
īslaicīgi efektīvs līdzeklis vīrusa izpla-
tīšanos kavēšanai. Ņemsim arī vērā, ka 
vakcinācijas iedarbība pret jauniem vī-
rusa variantiem vēl nav pilnībā zināma.

Vaļsirdīga lustrācija ir nepiecieša-
ma, lai atjaunotu savstarpējo uzticēša-
nos cīņa ar Covid-19.

GN

Izcils apbalvojums tieslietās
Agneses Mekvinijas balva Zintai Harisai Kvīnslandē

Austrālijā, tāpat kā gandrīz visur 
pasaulē, tieslietās sievietes tikai ta-
gad sāk ieņemt vadošus posteņus un 
mainīt iestigušas tradīcijas. Kvīnslan-
des Juristu apvienības (Queeensland 
Law Society) augstākais apbalvojums 
sievietēm, kuras paver jaunus ceļus ir 
nosaukts Agneses Mekvinijas (Agnes 
McWhinney) vārdā, jo viņa 1915. gadā 
bija pirmā sieviete, kurai piešķīra ad-
vokātes tiesības Kvīnslandē (arī vispār 
Austrālijā). Ar šo pirmo saules staru 
sākās atkusnis, un līdzīgas iespējas 
tieslietu jomā pavērās arī citām sievie-
tēm.

Šogad, 2021. gadā, Agneses Mek-
vinijas balvu (Agnes McWhinney 
award) 12. martā piešķīra Zintai 
Harisai (Harris) (dzimusi Siksna) ar 
vārdiem: atzīstot viņu kā juristi-sievie-
ti, kas juristu profesijā ir veicinājusi 
ceļu tiem, kuri ir ap viņu un kuras no-
došanās un kalpošana savā profesijā 
roda ārkārtīgu ietekmi“*

Jau 2019. gadā Zinta par savu dar-
bu saņēma vairākas godalgas, kā tas 
aprakstīts 2019. g. 3. novembra laik-
raksta Latvietis Nr. 569**. Bet šīgada 
balva apstiprina to, ka viņas netra-
dicionālā sadarbības (collaborative) 
pieeja savu klientu mantojumu prob-
lēmu risināšanā, tiešam ir ievērota un 
iespaido arī citus šai laukā. Viņa uz-
sver, ka tas viss nāk no pieredzes, ka 
daudziem parastā, agresīvā cīņa par 
mantu nepatīk, bieži veicina naidu un 
rada klientiem ilgstošas sāpes un zau-
dējumus.

Balvu saņemot, viņa savā runā 

teica, ka, pārdomājot ko visvairāk 
gribētu mainīt savā profesijā, viņa sa-
prata, cik daudz vairāk var panākt ar 
savstarpēju izrunāšanu, saprašanu un 
vēlmi problēmas risināt, nevis karojot, 
lai kaut ko savam klientam vinnētu.

Mēs priecājamies par viņas sek-
mēm un ceram, ka kādreiz Zintai būs 
iespēja ar savu darba pieeju iepazīsti-
nāt arī Latvijas tieslietu saimi.

Māra un Arnis Siksnas
Laikrakstam „Latvietis“

* „recognising her as a female practi-
tioner who has facilitated a pathway 
within the profession for those around 
her and how her ordinary commitment 
and service to the profession and com-
munity has an extraordinary effect.“
** https://laikraksts.com/raksti/9246

Zinta Harisa (Harris).
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Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības Izglītības padome (PBLA IP) 
un Latviešu valodas aģentūra (LVA) 
izsludina konkursu diasporas lat-
viešu skolu un izglītojošu pasākumu 
atbalstam 2021. gadā valstīs ārpus 
Eiropas. Finansējumu piešķir LVA 
no Izglītības un zinātnes ministrijas 
budžeta programmas Valsts valodas 
politika un pārvalde. Finansējumam 
drīkst pieteikties latviešu skolas ASV, 
Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā 
un Dienvidāfrikā.

Šogad latviskās izglītības atbals-
tam pasaulē ārpus Eiropas ir pieejami 
44 820 EUR latviešu nedēļas nogales 
skolām un vasaras vidusskolām, kā arī 

37 800 EUR izglītojošu pasākumu no-
drošināšanai (klātienes vai attālināti 
semināri, kursi, meistarklases, konfe-
rences).

Līdzekļus augstāk minētajiem pa-
saules reģioniem administrēs PBLA, 
pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts 
ar LVA. Līdzekļu sadali veiks PBLA 
IP Finansējuma komisija, vadoties pēc 
konkursu nolikumiem, kuri publicē-
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Akcijas Iepazīstini ar savu (vec)
vecmāmiņu nolūks ir ar sabiedrības 
aktīvu iesaisti kopīgi veidot datu un 
attēlu kopu, kas parādītu sieviešu ini-
ciatīvu, profesionālo, sabiedrisko un 
politisko darbību no 19. gadsimta bei-
gām līdz 2. pasaules karam.

Ja Tavā dzimtā vai tuvākajā apkār-
tnē bijusi kāda sabiedrisko organizāci-
ju vadītāja vai aktīva dalībniece, raksti 
mums! Mūs interesē kandidātes valsts 
vai pašvaldību vēlēšanās, pedagoģes 
vai skolu vadītājas, aprūpes iestāžu 

vadītājas, ārstes, grāmatiz-
devējas un grāmatu veikalu 
īpašnieces, mākslinieces, 
žurnālistes, tulkotājas, rakst-
nieces, kā arī citu profesiju 
pārstāves, par kuru darbiem, 
tostarp līdz mūsdienām sa-
glabātajām dienasgrāmatām 
vai piezīmēm, zinām maz vai 
vēl nezinām.

Atklāsim šo sieviešu de-
vumu, stāstus un sejas kopā! 
Novērtēsim, ja dalīsies ar sev 
pieejamo informāciju – bio-
grāfiskajiem datiem, fotoat-
tēliem, saglabātiem doku-
mentiem, sarunu pierakstiem 
vai atmiņām.

Akciju iniciē pētnieces projektā 
Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultū-
rā un sabiedrībā (1870–1940), ko reali-
zē LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts (Nr. lzp-2020/1-0215).

Vairāk par projektu: http://
lulfmi.lv/page/view?link=Sieviesu-
parstavnieciba-Latvijas-kultura-un-
sabiedriba-%281870-1940%29
Saziņai: https://www.facebook.com/

SievieteLatvijai

(mirkļbirka #SievieteLatvijai)
e-pasts: womage@lulfmi.lv

Pielikumā akcijas vizuālais mate-
riāls: 1) plakāts; 2) Antonija Karlsone. 
Vēl neapzinātās fotogrāfijas un nepil-
nīgā informācija šīs Latvijā pirmās 
pagasta priekšsēdētājas sievietes dzī-
ves gājumā lieliski ilustrē sabiedrības 
iesaistes nepieciešamību.

Eva Eglāja-Kristsone,
Dr.philol., projekta koordinatore

Sadarbība starp Bris-
banes pilsētas domi (Bris-
bane City Council), Sa-
biedrības apraides fondu 
(Community Broadcas-
ting Foundation) un Ra-
dio 4EB ir radījusi pro-

jektu Music Masala (Volume 3), kura 
mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību 
ar mūziku no dažādām valstīm (world 
music) un to mūziķu dzīvi, kuri tagad 
Brisbani sauc par savām mājām.

2020. gadā arī ansamblim Zigrī-
da bija iespēja piedalīties šajā saisto-
šajā projektā, iepazīstinot klausītā-
jus ar latviešu mūziku, ko ansambļa 
dalībnieces Valda Biezaite un Ance 
Deksne aranžē un spēlē savā stilā.

Mūziķes lieto Kurzemes un Latga-
les kokles, stabules, vargānu un balsis. 
Vērts pieminēt, ka 2019/2020. gadā an-
samblis Zigrīda debitēja pasaules mēro-
ga Woodford Folk festivālā kā pirmais 
latviešu mūzikas ansamblis, iegūstot 
lielu piekrišanu un interesi. Pēc ansam-
bļa koncertiem festivālā, sekoja intervi-
ja ar Džefu Vudu (Geoff Wood), kuru 
varēja klausīties Radio ABC National 
ēterā programmā Soul Search.

Projektā Music Masala (Volume 3) ir 
iekļauti 13 mūzikas projekti no vairākām 
valstīm, to skaitā Rumānijas, Ķīnas, Lat-
vijas, Serbijas, Taizemes un citām. Visi 
audio un video tika ierakstīti 4EB Radio 

studijā Brisbanē. Intervijā Valda un Ance 
spēlēja un dziedāja vairākus latviešu tau-
tas dziesmu aranžējumus, oriģinālkom-
pozīciju un stāstīja par savu bērnību, 
dzīvi Brisbanē un kādu lomu viņu dzī-
vē spēlē latviešu tautas mūzika, dainas, 
instrumenti un kā darbojas latviešu sa-
biedrība Brisbanē. Mūziķes arī intervijā 
paskaidroja, kā tiek veidoti viņu mūzikas 
aranžējumi un attīstās kompozīcijas.

Ansamblis Zigrīda izsaka lielu pal-
dies producentiem, palīgiem, skaņu un 
video režisoriem un projekta atbalstī-
tājiem, kuri gada garumā netlaidīgi un 
cītīgi strādāja projektu īstenošanā, par 
spīti Covid-19 ierobežojumiem.

Interviju ar Zigrīdas mūziķēm va-
rat klausīties On Demand no 12. aprī-
ļa šeit: https://www.4eb.org.au/shows/
music-masala/

Ja vēlaties pārraidi klausīties pa Radio 
4EB 98.1FM and Global, tā būs ēterā kat-
ru dienu uz nedēļu no 12. aprīļa plkst. 5.00 
un 13.00, kā arī pusdienas laikā uz Global.

Albumu ar visu Music Masala 
Volume 3 gabaliem varat iegādāties 
šeit: https://amrap.org.au/release/4eb-
records-music-masala-volume-3

Sekojiet Zigrīdai Facebook, kur drīz 
būs publicēts īss reklāmas video rullītis. 

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

Brisbanes ansamblis „Zigrīda“
Debitē pasaules mūzikas projektā „Music Masala“

No kreisās: Ance Deksne un Valda Biezaite.
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„Iepazīstini ar savu (vec)vecmāmiņu“
2021. gada 18. martā aizsākta jauna sabiedrības iesaistes akcija!
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Latviska vide 
studentiem Amerikā

No 1966. gada stu-
dentiem ASV radās 
iespēja iegūt akadēmis-
kas zināšanas latvie-
šu valodā, piedaloties 

akreditētos latviešu valodas vasaras 
kursos Rietummičiganas Universitātē 
(RMU). Šī ideja dzima Valdim un La-
litai Muižniekiem, un kopīga, neatlai-
dīga darba rezultātā tā tika paplašināta 
– 1981. gadā RMU tika izveidota pilna 
akadēmiskā gada latviešu studiju prog-
ramma, kurā mācības notika galveno-
kārt latviešu valodā. Līdz ar to radās 
doma, ka studentu mācības veicinātu 
arī dzīvošana un saimniekošana kopā, 
latviskā vidē. Šī ideja guva atsaucību 
Amerikas latviešu apvienībā (ALA) 
un Latviešu nacionālajā apvienībā 
Kanādā (LNAK), un sākās darbs pie 
latviešu studentu mītnes būvniecības. 
Lielu daļu no līdzekļiem saziedoja lat-
viešu sabiedrība, un latviešu talcinieki 
uzbūvēja gandrīz visu ēku paši savām 
rokām. Mītnes ēkā, kura tika nosauk-
ta par Latviešu studiju centru (LSC), 

notika dažādi sarīkojumi, semināri un 
ar laiku izveidojās visplašākā latvie-
šu bibliotēka ASV. Līdz 1993. gadam 
tā bija mājvieta gandrīz visiem RMU 
Latviešu studiju programmas studen-
tiem. Kad līdz ar Latvijas neatkarī-
bas atgūšanu latviešu studentu skaits 
RMU samazinājās, LSC sāka apdzī-
vot studenti, kas piedalījās jaunizvei-
dotajā Baltijas studentu programmā. 
1996. gadā ēkas formālais īpašnieks 
Amerikas Latviešu apvienība studiju 
centru pārdeva kādai ASV sieviešu 
korporācijai.

M. Auliciema,
izmantojot Lalitas Muižnieces atmiņas

Sienas sega „Dieva Pasaule“
Audusi Paulīne Skrupšķele Mičiganā, 
ASV

Paulīnei Skrupšķelei (1916-1977) 
radās interese aušanā un vērpšanā Vā-
cijas bēgļu nometnēs. Dzīvojot ASV, 
viņa strādāja par skolotāju. Šo krāšņo 
sienas segu ar latvju rakstiem  (izmēri 
3,2m x 1,5m) Paulīne auda kā studiju 
darbu maģistra grādam mākslas peda-
goģijā Rietummičiganas Universitātē 
un 1967. gadā par to saņēma Amerikas 

Latviešu apvienī-
bas Kultūras fonda 
goda balvu daiļa-
matniecībā.

Pēc Paulīnes 
nāves viņas mei-
ta Māra aizdeva 
šo segu Latviešu 
Studiju centram 
Kalamazū, Miči-
ganā, kur tā grez-
noja ēkas kāpņu 
telpu vairāk nekā 
10 gadus. Paulīnes 

meita Ilze atceras lielo darbu, ko viņas 
mamma ieguldīja segas darināšanā: 
„...viņa ar dakšiņu to dziju iestrādāja. 
Viņai pagāja 8 stundas [kamēr] vienu 
collu gāja – gāja no vienas puses uz 
otru, tur bija liela pacietība [vajadzī-
ga]!“

Marianna Auliciema
„Latvieši pasaulē – muzejs un 

pētniecības centrs
Laikrakstam „Latvietis“

Muzejs „Latvieši pasaulē“
Marta priekšmets – Sienas sega

Sienas sega „Dieva Pasaule“.
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Latviešu studiju centrs Mičiganā, centra ēka 1986. gadā. 
Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma; Maijas Hin-
kles dāvinājums.
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Ķekatnieki Latviešu studiju centrā 1982. gada novembrī. 
„Minor“ studiju programmas dalībnieki. Ķekatnieki ar 
Latviešu studiju centra busiņu brauca apciemot un pār-
steigt Kalamazū latviešus.
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Audēju darbnīca Ulmas bēgļu nometnē Vācijā 1949. gadā. 
Paulīne Skrupšķele pie vērpšanas ratiņa.
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1. rinda: Lilija Šneidere, Silvija Lāčkāja, Aija Auziņa, Laura Puriņa, Edgars Stūrāns;
2. rindā: Daina Vītola, Kārlis Freibergs, Liene Ozola, Anita Nāgele, Juris Bļodnieks, Anna Šrādere, Artis Rumpēters, 
Samules Knochs (lāča tērpā).
Foto no muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma; Lienes Kalniņas dāvinājums.
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Slavenais autors, 
C. S. Lewis, rakstī-
ja: „Dievs čukst mūsu 
priekos, bet kliedz mūsu 
sāpēs. Sāpes ir Viņa me-
gafons modināt kurlu 
pasauli.“ Ja tā ir patie-
sība, tad Jēzus Kristus 

krusta nāve bija skaļākais kliedziens, 
ko Dievs pasaulei varēja dot.

Ko Dievs caur Savu Dēla nāvi mēģi-
nāja mums teikt? ES TEVI MĪLU! Tikai 
tie. kas iedziļinājās Jēzus sāpēs un nāvē, 
var saprast, cik ļoti Dievs mūs ir mīlējis. 
Tā ir Lielās Piektdienas nozīmē. Kāpēc šīs 
sāpes bija vajadzīgas, lai saprastu Dieva 
mīlestību? Jo šīs sāpes un grūtības atklāj, 
kas mēs esam – vai neesam. Tās parāda, 
ka pēc dabas mēs neesam spējīgi Dieva 
mīlestību nopelnīt. Kaut kam mūsos ir 
jāmirst, lai pieņemtu un saprastu Dieva 
mīlestību. Kristietība tādēļ nav cilvēku uz-
labošanas reliģija. Tā ir iespēja cilvēkam 
atklāt un iesākt pilnīgi jaunu dzīvi. Tādēļ 
Jēzus teica: „Patiesi, patiesi Es tev saku: 
ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, nere-
dzēt tam Dieva valstības.“ (Jāņa ev. 3:3). Ja 
cilvēks domā vai mēģina tikt debesīs pats 
no sevis, viņš/viņa ļoti kļūdās. Pēdējā va-
karēdienā Jēzus teica: „Kad sieva dzemdē, 
viņa ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt; 
bet, kad viņa ir dzemdējusi bērnu, viņa 
vairs nepiemin savas bēdas aiz prieka, ka 
cilvēks nācis pasaulē.“ (Jāņa ev. 16:21). Šis 
bērns katram jādzemdē. Būt Kristietim no-
zīmē, ka Jēzus Kristus caur ticību dzimst 
mūsos! Apustulis Pēteris teica: „Jūs, kas 
esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet 
neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva 
vārda.“ (1 Pēt. 1:23). Tiem, kas Jēzum tic, 
Dievs ievācās un ieņem mūsos mājas vie-
tu. Mēs kļūstam par Dieva bērniem, kuros 
Jēzus mājo caur Svēto Garu. Šī ir Lielās 
Piektdienas un Lieldienas garīgā nozīmē. 
Jauna dzīvība seko nāvei. Jēzus teica: 
„Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja kviešu 
grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek 
viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz 
augļu.“ Jēzus šos vārdus attiecināja ne ti-
kai sev pašam, bet katram, kas nāk pie ti-

cības caur Viņu. Mēs kopā ar Kristu esam 
miruši, un ar Viņu augšāmceļamies jaunā 
dzīvībā, kura mājo mūsos. Caur to mums 
tagad iespējams dzīvot Dievam par godu. 
Sāpēm un grūtībām ir jauna nozīme. Caur 
tām Dievs atklāj jaunu dzīvību. Tuvoties 
Dievam tagad nozīmē tuvoties un labāk 
saprast Viņa ciešanas, nāvi, mīlestību.

Pāvils to skaidroja kā daļu no viņa 
dzīves mērķa „lai atzītu Viņu un Viņa 
augšāmcelšanās spēku un Viņa cieša-
nu sadraudzību; tā es pielīdzinos Viņa 
nāvei.“ Kad ticībā augam, augam arī 
atziņā, cik ļoti Dievs mūs mīl. Viņš pār-
vērš mūsu sāpes jaunā saprašanā. Pāvila 
vārdos: „Es domāju, ka šī laika ciešanas 
ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo 
godību, kas atspīdēs pār mums. Arī visa 
radība ilgodamās gaida to dienu, kad 
Dieva bērni parādīsies savā godībā.“ 
(Rom. 8:18-19). Jēzus mira pie krusta 
un augšāmcēlās, lai ticībā caur mums 
Viņš tiktu atklāts pasaulei, kas vēl netic. 
Tādēļ Viņš sēž pie Dieva labās rokas un 
par mums aizlūdz. Tādēļ Viņš sūta Savu 
Svēto Garu, lai tas mūs stiprina, mie-
rina un vada. Tādēļ Pāvils varēja teikt: 
„Tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod 
mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, 

ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, 
bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir 
laicīgs, bet neredzamais mūžīgs.“

Tikai ticība liek mums redzēt ne-
redzamo! Tas ir Lieldienu brīnums. 
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš ir dzīvs! 
Un Viņš mājo visos, kas Viņam tic! Lai 
Dievs svētī, Jēzum parādīties caur jums, 
lai arī citi piedzīvo Dieva mīlestību.

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanas 
svētkus – Lieldienas jums visiem!!
Caur sāpēm debess godībā, Mans 

Jēzus iegājis. 
Kas tic, to savā valstībā Viņā arī ievedīs. 
Mūs, Kungs, Tu kaunā nepamet, Bet 

liec mums ciest un uzvarēt, 
Ved mūs caur nāves ieleju Uz savu 

gaismas Ciānu! 
Caur tumsību Uz gaismas Ciānu!
Kā dārga sēkla tīrumā Tu kapā nogrimi 
Un, plaukdams jaunā dzīvībā, Mūs lī-

dzi modini. 
Kungs, visas tautas aicini, Lai Tevi at-

zīst pilnīgi, 
Un sūti savus vēstnešus. Ja gribi, raidi 

arī mūs, 
Jā, arī mūs Kā gaismas vēstnešus!

Mācītājs Aldis
Laikrakstam „Latvietis“

„Dieva bērni parādīsies“
Mācītājs Aldis Lieldienās

Saullēkts Zelta piekrastē, Austrālijā, 2021. gada 14. martā, plkst. 6.08.
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Sekmīgie dārzkopji Kanberā

Kanberā notiek vairākas reizes 
gadā dārzkopju apvienības – dārzu 
mīļotāju – rīkotas puķu un augļu iz-
stādes, dārzu apskates un to godal-
gošanas. Arī latvieši esam tik tālu, ka 
savus dārzus varam celt godā.

Viens no labākiem dārziem Kanbe-
rā ir Šteinbergiem. Nu viņu dārza visda-
žādākie ziedi un augļi ir nesti izstādēs, 
no kuriem gandrīz visi saņem pirmās 
godalgas. Piemēram, šī gada rudens iz-
stādē Šteinbergi saņēma ap 15 godalgas.

Arī kumelītes un dilles zieds ir likti 

priekšā šīs zemes ļaudīm apskatīšanai.
Šogad dārzu apskatē Šteinbergu 

dārzs saņēma godalgu.
Arī no Lauču dārza nākuši daudz 

skaistu ziedu un augļu. Daudz godal-
gas saņemtas. Tomēr laimīgākā roka 
Laucis kundzei būs rožu kopšanā – tās 
vienmēr ir krāšņas viņas dārzā.

R. Alka dārzkopības zināšanas jau 
nāk līdz no Latvijas, tādēļ viņš ir tas lie-
lākais meistars koku apgriešanā ziemā. 
Viena otra dārza saimniece nobirdinājusi 
pa klusai asarai, kad zem viņa naža krīt 

lokana atvase. Paša dārzā viņam aug vis-
dažādākie augļu koki: gan burtu veidā, 
gan kā zirņu maikstis rindiņā, gan pie-
glaudušies māju sienai. Šogad dārza sa-
censībā godalgoti arī R. Alks augļu koki.

Tas ir Kanberas latviešu dārzu 
avangards. Pārējie cenšas viņiem ne-
palikt iepakaļ. Un tā iznāk, ka skaistā-
kās puķes un gardākie augļi ir vairums 
jaunaustrāliešu dārzos, kur tik labprāt 
pāri sētai ielavās kaimiņu puikas.

L.
1956. gada 18. martā
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„Bet nu Kristus ir uz-
modināts no miroņiem, 
Viņš kā pirmais no mi-
rušajiem.“ (1Kor 15:20)

Kas atšķir kristīgo ti-
cību no citām lielām vai 
mazām ticībām un reliģi-
jām? Tas ir fakts, ka Kris-

tus ir uzmodināts no miroņiem. Muha-
meds nomira, viņu apglabāja, un ar to 
viss beidzās. Krišna nomira, viņu apgla-
bāja, un ar to viss beidzās. Buda nomi-
ra, viņu apglabāja, un ar to viss beidzās. 
Varam izvēlēties, vai nu kādu pravieti, 
vai guru, vai reliģiskas kustības dibinātā-
ju – lielu vai mazu, – viņi visi piedzīvoja 
nāvi, pēc kuras vairs nekas nesekoja.

Arī Jēzus piedzīvoja nāvi. Lielajā 
Piektdienā pulksten 3.00 pēcpusdienā 
Viņš nodeva Savu Garu Dievam un mira. 
Zaldāts pat iedūra šķēpu Viņa sānos... 
Kad Jāzeps no Aramējas gāja pie Pilāta 
pieprasīt Jēzus miesas, Pilāts pārbaudīja, 
vai Jēzus patiesi ir miris. Saņēmis aplie-
cinājumu no virsnieka, Pilāts ļāva Jāze-
pam noņemt no krusta Jēzus miesas. Tās 
tika ietītas drānās ar dārgām zālēm un 
guldītas Jāzepa paša kapā. Rakstu mācī-
tāji un farizeji gāja pie Pilāta lūgt norīkot 
sardzi pie kapa, lai neviens nevarētu pa-
ņemt Jēzus mirušās miesas. Par to nebija 
nekādu šaubu, ka Viņš bija miris.

Bet kaps Jēzu nenoturēja! Svētdienā 
agri no rīta sievas devās uz kapu, lai iz-
rādītu pēdējo mīlestību Pestītājam. Viņas 
nāca, lai sagatavotu Viņa miesas apbedīša-
nai. Bet viņas sagaidīja pārsteigums – ak-
mens novelts, kaps tukšs un vīri baltās drē-
bēs ar labāko vēsti pasaules vēsturē: „Viņš 
nav šeit, bet ir augšāmcēlies.“ (Lk 24:6)

Kristus augšāmcelšanās ir tas, kas 
atšķir kristietību no citām reliģijām. 
Mūsu Kungs ir dzīvs. Dzīvs mūžu mū-
žam. Viņš sacīja: „Es biju miris un, re-
dzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man 
ir nāves un elles atslēgas.“ (Atkl 1:18) 
Es Esmu dzīvs mūžu mūžam. Nāvei nav 
vairs varas pār Viņu. Mēs nepielūdzam 
kādu filozofiju, kādu cilvēku, kādu tēlu 
no koka vai sudraba, vai zelta, nē, mēs 
pielūdzam un sludinām dzīvo Kristu – 
Kungu Kungu un Ķēniņu Ķēniņu.

Mūsu Dievs ir dzīvs, un Viņš mūs 
mīl. Tik ļoti Viņš mūs mīl, ka devās nāvē 
mūsu vietā, izcieta mūsu pelnīto sodu, lai 
mēs, uz Viņu ticēdami, varētu būt brīvi 
no grēka un no elles varas. Jēzus sacīja: 
„Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule Mani 
vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsit, jo 
Es dzīvoju, un jums būs dzīvot.“ (Jņ 14:19)

Šos vārdus Jēzus teica īsi pirms devās 
pie krusta. Pirms Lielās Piektdienas katrs 
Viņu varēja redzēt, jo Jēzus staigāja cilvē-
ku vidū kā viens no viņiem. Pēc Lieldie-
nām Viņu redz tikai tie, kas skatās uz Viņu 
caur ticību. Tas cilvēks, kas ticībā redz 
Jēzu, patiesi dzīvo. Dzīvo uzvarā. Dzīvo 
priekā, dzīvo mierā, dzīvo drošībā, dzīvo 
zināšanā, dzīvo mīlestībā. Kas nedzīvo ti-

Kristus ir uzmodināts no miroņiem
Mācītāja Kolvina vēstījums

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

cībā uz Jēzu, tas būtībā tikai eksistē. Jēzus 
teica: „Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nok-
autu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem 
būtu dzīvība un pārpilnība.“ (Jņ 10:10)

Tas, kas ticībā neskatās uz Jēzu, ir pa-
kļauts zaglim – velnam. Velns zog, nokauj 
un nomaitā. To redzam visapkārt. Posts 
pasaulē un cilvēku dzīvēs ir liels. Bet Jēzus 
ir nācis, lai cilvēkiem būtu dzīvība un pār-
pilnība. Viņš zagli ir uzvarējis. Ja Jēzus 
būtu palicis kapā, zaglis būtu vinnējis. Bet 
Viņš nepalika kapā, jo Tēvs bija uzticīgs 
savam vārdam un Viņu augšāmcēla.

Paldies Dievam! Kristus ir uzmodi-
nāts kā pirmais no mirušajiem. Tas tei-
kums ir loti svarīgs – Viņš kā pirmais. 
Tas nozīmē, ka sekos arī citi. Katrs, kas 
uz Viņu tic, reiz tiks modināts no nāves uz 
jaunu dzīvi kopā ar Viņu mūžībā. Kristus 
augšāmcelšanās ir mūsu ticības kodols vai 
centrs. Pāvils raksta: „Ja tad par Kristu 
sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no mi-
roņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka 
neesot miroņu augšāmcelšanās? Ja nav 
miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus 
nav augšāmcēlies. Un, ja Kristus nav aug-
šāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana 
un arī veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs būtu 
Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam lieci-
nājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmo-
dinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, 
ja jau nav miroņu augšāmcelšanās. Jo, ja 
mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus 
nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmo-
dināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl 
esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, 
kas Kristū aizmiguši. Ja mēs tikai šinī dzī-
vē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožē-
lojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmo-
dināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no 
mirušajiem. Jo, kā caur cilvēku nāve, tā 
arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās. 
Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū 
visi tiks dzīvi darīti. Bet ikviens savā kār-
tā: vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kris-
tum pieder Viņa atnākšanas dienā. Un tad 
nāk gals, kad Viņš nodod Valstību Dievam 
un Tēvam, kad Viņš būs iznīcinājis katru 
valdību, varu un spēku.“ (1Kor 15:12–24)

Šis citāts uzsver Kristus augšāmcelša-
nās nozīmi mūsu dzīvē un ticībā. Ja Kris-
tus nebūtu dzīvs, tad veltīga būtu mūsu ti-
cība. Mēs būtu bez cerības, bez nākotnes. 

Lieldienu prieka vēsts ir – mums ir cerība, 
mums ir nākotne, jo Kristus ir uzmodināts 
no miroņiem Slava Dievam! Jēzus reiz stā-
vēja pie drauga Lācara kapa un sacīja viņa 
māsai „ES ESMU augšāmcelšanās un dzī-
vība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, 
un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs 
nemūžam! Vai tu tam tici?“ (Jņ 11:25–26). 
Kur mēs pavadīsim mūžību, ir atkarīgs no 
atbildes uz šo jautājumu. Jēzus teica: kas 
tic man, tas nemirs nemūžam.

Te nav runa par fizisku nāvi, bet par 
mūžīgu nāvi. Neskaitāmi miljoni, ticēda-
mi uz Jēzu, ir miruši fiziski, bet viņus sa-
gaida augšāmcelšanās uz mūžīgo dzīvību.

Kā ir ar tevi? Vai tu tici uz Jēzu 
Kristu? Vai tu tici, ka Viņš ar savām 
asinīm samaksāja tavu grēku parādu, ka 
Viņš pie krusta mira tavā vietā un tika 
apglabāts, bet trešajā dienā augšāmcēlās 
un ir dzīvs mūžu mūžam? Priecājies, 
ka tavs vārds ar Jēzus asinīm ierakstīts 
mūžības grāmatā. Zini, ka tava nāve būs 
vienkārša pāriešana no ticības uz skatī-
šanu. Tu acis slēgsi šeit un atvērsi pie 
Jēzus. Viņš tevi sagaidīs ar atvērtām ro-
kām un ierādīs tev tavu vietu Viņa Tēva 
namā. Dzīvo ar ticību, ar pārliecību, ar 
patiesu un drošu cerību katru dienu.

Bet varbūt tu netici.. Tu šaubies... Tu 
neesi drošs... Tu nezini... Tad šodien ir tava 
diena. Nāc pie Jēzus šodien! Nekavējies, 
steidzies pie Viņa, pirms nav par vēlu. Lie-
lajā Piektdienā vienlaikus ar Jēzu pie krus-
ta piesita divus noziedzniekus, kas pelnī-
juši nāves sodu. Šodien, 2000 gadus vēlāk, 
viens joprojām ir sodā un būs tur mūžīgi, 
bet otrs ir paradīzē kopā ar Jēzu. Kas viņus 
atšķīra? Ticība. Viens ticībā, caur mokām, 
ar pēdējo spēku vērsās pie Jēzus un teica: 
„Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā 
valstībā!“ (Lk 23:42) Viņš ticēja, ka Jēzus 
dzīvos atkal un ka ir Viņa valstība. Šis 
grēcinieks mira mierā, jo no Jēzus lūpām 
atskanēja: „Patiesi Es tev saku: šodien tu 
būsi ar Mani paradīzē.“ (Lk 23:43) Vai tu 
mirsi bailēs, vai mierā? Izvēle ir tava. Vērs 
ticībā skatu uz Jēzu. Viņš tevi mīl. Viņš 
tevi gaida. Tevis dēļ ir Lieldienas. Atsau-
cies Viņam jau šodien! Āmen.

Mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin Macpherson)

Laikrakstam „Latvietis“
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Ārlietu ministrijas 
diasporas projektu iz-
vērtēšanas komisija līdz 
2021. gada 1. martam 
saņēma 42 projektu 
pieteikumus no 16 val-

stīm – Austrijas, ASV, Beļģijas, Dā-
nijas, Gruzijas, Īrijas, Jaunzēlandes, 
Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nor-
vēģijas, Portugāles, Spānijas, Somijas, 
Vācijas un Zviedrijas, no kuriem at-
balstīja 40 projektus. Kopējais atbal-
sta apjoms pārsniedz 62 000 EUR.

Ārlietu ministrijas atbalstītos di-
asporas projektus, kurus realizēs no 
2021. gada 1. maija līdz 31. augus-

tam, skatīt: https://www.mfa.gov.lv/
images/Diaspora_majaslapai/Arlie-
tu_ministrijas_atbalstitie_ projek-
ti_15_03_2021.pdf

Apstiprinātie diasporas organizāciju 
projekti iecerēti gan klātienē, gan attāli-
nātā formātā un to virzība ir nacionālās 
identitātes stiprināšana, latviešu valo-
das un kultūras mantojuma saglabāša-
na, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, 
uzņēmēju satīklošana. Vairāki projekti 
orientēti tieši bērnu, jauniešu un diaspo-
ras skolu aktivitāšu atbalstam.

Ārlietu ministrija informē, ka 
nākamais pieteikšanās termiņš būs 
2021. gada 1. jūlijs tiem projek-

tiem, kuru realizācija paredzēta no 
2021. gada 1. septembra līdz 31. de-
cembrim.

Informācijai
Diasporas atbalsta projekti tiek 

realizēti saskaņā ar Ārlietu ministrijas 
2018. gada 5. jūnijā apstiprināto 
.Kārtību, kādā Ārlietu ministrija 
atbalsta Latvijas diasporu un tās 
organizāciju veidotos projektus 
Papildu informācija pieejama Ārlietu 
ministrijas mājaslapā: https://www.
mfa .gov. lv / tau t ie s iem- arzemes/
projektu-iesniegsanas-kartiba

LR Ārlietu ministrija

Latvijā jau valda pa-
vasaris, par ko vēsta ne 
tikai kalendārs, bet arī-
dzan tas, ka zied snieg-
pulkstenīši un lazdas, un 
pavisam drīz dārzos bēr-
ni un pieaugušie meklēs 
zaķa izdētās olas. Tiesa 

gan, pandēmijas ierobežojumi apstā-
dinājušas daudzas dzīves norises, to-
starp kultūras dzīvi. Tomēr jāpiebilst, 
ka zem redzamās virskārtas daudz kas 
notiek un briest.

Par to vēsta arīdzan jaunākā ziņa 
no Tukuma. Netālu no tās Slampes 
Upmaļos 1929. gada 12. martā – tātad 
92 gadus atpakaļ – piedzima nākamais 
latviešu gleznotājs Anglijā Laimonis 
Mieriņš. Šajā pusē viņš nodzīvoja ti-
kai divus gadus, taču māksliniekam 
Slampe bija nozīmīga, kādēļ labprāt to 
apmeklēja un savos stāstos minēja. Par 
to liecina arī vairāki foto uzņēmumi.

Atgādināšu, ka, vēl strādādams So-
ltēras tekstilfabrikā, Laimonis Mieriņš 
vēlējās nodarboties ar mākslu, kādēļ 
devās uz netālo Bredfordu pie Alfrēda 
Kalniņa, bet vēlāk pat uz Londonu pie 
slavenā gleznotāja Valdemāra Tones. 
Ar laiku viņš izlēma mūžu saistīt ar 
mākslu, kādēļ iestājās Līdsas mākslas 
koledžā (Leeds College of Arts), kuru 
sekmīgi beidza un pēc tam turpat 30 ga-
dus tajā nostrādāja par pedagogu. Piezī-
mēsim arī to, ka kopš 1973. gada viņš 
regulāri brauca uz Latviju un rakstīja 
trimdas avīzēs un žurnālos par dzimte-

nē redzēto mākslu. 
Latvijai atgūstot 
valstisko neatkarī-
bu, Laimonis Mie-
riņš iestājās Lat-
vijas Mākslinieku 
savienība, bet par 
savu radošo darbu 
2004. gadā saņēma 
Anšlava Eglīša un 
Veronikas Janel-
siņas fonda balvu, 
bet 2005. gadā – 
Triju Zvaigžņu 
ordeņa IV šķiras 
virsnieka pakāpi.

Pagājušā gada 
rudenī, tuvojoties 
savai ļoti lielajai 
jubilejai, gleznotāja 
atraitne Ilga Mieri-
ņa ar manu starp-
niecību atsūtīja iz-
cilu velti dzimtajai 
vietai – septiņus 
vīra akrila glezno-
jumus (starp citu, savulaik Laimonis 
ar Ilgu noslēdza laulību dievturu cere-
monijā), kas papildina pirms astoņiem 
gadiem iegūto citu dāvinājumu – vienu 
plikņu zīmējumu. Šo burvīgo šķiņķību 
kā Tukuma muzeja direktrise Agrita 
Ozola un Tukuma Mākslas muzeja va-
dītāja Inese Klestrova pateicībā pieņē-
ma. Par to uzzinām arīdzan Tukuma 
mākslas muzeja mājas lapā*.

Protams, ka droši vien viss dāvi-

nājums būs skatāms kādā izstādē. Vēl 
jāpiebilst, ka Laimoņa Mieriņa draugi 
Anglijā jau atzinīgi novērtējuši jaunu-
mu muzeja iniciatīvu un lielisko mājas 
lapu.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

* http://www.tukumamuzejs.lv/lv/
makslas-muzejs/?view=Laimoņa-
Mieriņa-gleznu-dāvinājums

Māra Branča skatījums
Dāvinājums Lieldienās

Tukuma muzejam dāvināta Laimona Mieriņa glezna.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

Ārlietu ministrija atbalstījusi diasporas projektus
Kuri tiks īstenoti no 2021. gada 1. maija līdz 31. augustam

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Fonds „Sibīrijas bērni“ aicina
Piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

2022. gada pavasarī Madonā tiks 
atklāta tēlnieka Aigara Bikšes veido-
ta vides skulptūra Ievirpuļot pasauli. 
Skulptūra top pēc labdarības organi-
zācijas Cilvēkiem iniciatīvas sadarbī-
bā ar Madonas pilsētu. Starptautiskās 
sieviešu dienas ietvarā, 8. martā, tika 
veikta skulptūras maketēšana vidē.

Skulptūra tika izvēlēta labdarības 
organizācijas Cilvēkiem veidotā kon-
kursa ietvaros. Fonds Cilvēkiem dāvi-

na mūsdienīgu un ilgtspējīgu mākslas 
darbu Madonas pilsētai. Skulptūra tiks 
atklāta nākamgad, atzīmējot Madonas 
96. dzimšanas gadu.

Ievirpuļot pasauli stāsta par Ma-
donas novada vitalitāti, dzīvotspē-
ku ar cieņu un mīlestību pret novada 
tautas tradīcijām. Skulptūrā attēlota 
virpuļojoša dejotāja Madonas tautas 
tērpā. Svārku kustība, lidojošā bize 
un ķermeņa izliekums rada dinamisku 
skulptūras noskaņu.

Skulptūra tiks veidota no bronzas 
un uzstādīta uz ieapaļas granīta pa-
matnes, skulptūras augstums 3,5 m.

Mākslinieks Aigars Bikše par 

skulptūras maketēšanu dabā saka: 
„8. marts, manuprāt, ļoti simboliska 
diena skulptūras maketēšanai, kurā 
attēlota sieviete. Publiskā māksla 
mūsu pilsētvidē ir veids, kā sabiedrība 
komunicē savas vērtības, atspoguļojot 
to, kādi cilvēki mēs vēlamies būtu, un 
kādā sabiedrībā mēs visi vēlamies un 
ilgojamies dzīvot.“

Deju kolektīva Kalnagravas tautas 
dejotājas iegrieza virpuli sniegotajā 
pļavā.

Maketēšanā piedalījās Madonas 
novada pašvaldības ainavu arhitekte 
Agnese Silupa un arhitektu biroja B&L 
projekti arhitekts Jānis Liepiņš.  ■

„Ievirpuļot pasauli“
Latvijā – Madonā top vides skulptūra

Skats no skulptūras maketēšanas vidē.Skulptūras modeļa skice.

Pieminēsim 72. gadadienu kopš 
1949. gada 25. marta, šajā vasarā – 
80 gadus kopš 1941. gada 14. jūnija 
deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, 
kuri neatgriezās, fonds Sibīrijas bērni 
izsludina divus konkursus skolēniem 
un jauniešiem.

Aicinām līdz š.g. 10. maijam ie-
sūtīt darbus sacerējumu konkursam 
SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIM-
DAS BĒRNI 1944 un zīmējumu kon-
kursam SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949.

Konkursos darbus vērtēsim trīs 
vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs 
vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas 
balvām un diplomiem. Abu konkursu 
laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks 
publicēti interneta portālos. Sacerēju-
mu un zīmējumu konkursu nolikumi 
meklējami fonda Sibīrijas bērni mājas 
lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums 
2021: https://sibirijasberni.lv/jaunumi/
sacerejumu-konkurss-un-nolikums-
lidz-2021-gada-10-maijam/#more-3277

Zīmējumu konkursa nolikums 
2021: https://sibirijasberni.lv/jaunumi/
zimejumu-konkurss-skoleniem-lidz-
2021-gada-10-maijam/#more-3275

Ar konkursiem vēlamies mudināt 

skolēnus izzināt mūsu valsts un savas 
ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un 
jauniešos patriotisma jūtas un piederī-
bas sajūtu Latvijai.

Daudziem skolēniem ģimenē ir gan 
Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Vēlamies 
mudināt bērnus interesēties par šiem 
stāstiem. Katru gadu 14. jūnijā konkur-
su uzvarētāji tiek aicināti uz konferenci 
Aizvestajiem, tiek izstādīti zīmējumi, 
lasīti fragmenti no sacerējumu konkur-
sa uzvarētāju darbiem. Šogad, sakarā 
ar ārkārtas situāciju valstī, konferences 
norisi nevaram paredzēt, bet uzvarētāji 
tiks apbalvoti un darbi publicēti fonda 
mājas lapā, kā arī Latvijas medijos.

Sacerējumu konkursa žūrijas darbā 
piedalīsies Dace Terzena, Elita Veide-
mane, Gundega Repše, Ina Druviete, 
Kaspars Pūce, Ligita Kovtuna, Live-
ta Sprūde, Undīne Adamaite. Zīmē-
jumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies 
Giors Geks, Ieva Jurjāne, Kaspars 
Zariņš, Māra Alena, Regīna Deičma-
ne, Roberts Muzis, Vaira Cīrule.

Galvenie sacerējumu konkursa vēr-
tēšanas kritēriji būs darba oriģinalitāte, 
emocionālais vēstījums, literārais snie-
gums un valodas izteiksmība. Zīmēju-
mu konkursā – ideja, tēmas risinājums, 

veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle 
tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas 
pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko darbu autori tiks paziņoti 
š.g. 20. maijā.

Konkursu atbalstītāji: LR Kultūras 
ministrija, Aglonas novada dome, Ces-
vaines novada dome, Dundagas novada 
dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Jel-
gavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība, Kokneses novada dome, 
Krāslavas novada dome, Krimuldas 
novada dome, Līgatnes novada dome, 
Līvānu novada dome, Madonas novada 
pašvaldība, Mālpils novada dome, Prie-
kules novada pašvaldība, Priekuļu no-
vada pašvaldība, Rugāju novada dome, 
Rūjienas novada dome, Salas novada 
pašvaldība, Skrīveru novada dome, 
Skrundas novada pašvaldība, Tērvetes 
novada pašvaldība, Vaiņodes novada 
dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, 
Viesītes novada dome, Viļakas novada 
dome, Alberts Liberts, Gizela un Mak-
sis Strunski, Ilga Jašuka, Irēna Mangus, 
Marija Krūmiņa, Maruta Oša, Mārtiņš 
Kazainis, Raita Šusta, Ruta Ikauniece, 
Valdis Blūms, Vitolds Griņēvičs.
Nodibinājums „Fonds Sibīrijas bērni“

sibirijasberni@gmail.com
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ideologiem un slepkavniekiem jopro-
jām neļauj iestigt komforta zonā!)

Pie Limbažu pieminekļa gadu 
gadiem (pirms pandēmijas ierobežo-
jumiem) zīmīgos datumos pulcējušies 
visa novada ļaudis. Arī šogad palēnām 
vien jau laikus sanāk kupls skaits si-
bīriešu. Ziedu un pūpolu zaru pilns 
pieminekļa uzkalniņš... Savējo pulkā 
arī novada pašvaldības vadība, viņi 
par represētajiem neaizmirstot nekad. 
No tiem, kas sanākuši pirmie (Sarmī-
te, Velta, Valda, Ziedonis, Aija, Val-
dis, Astra) atkārtoti dzirdu pieminam 
Tomskas apgabalu, viņu jaunības die-
nu skarbā izsūtījuma vietas – Karga-
soka, Asino...

Nedaudz pastāstīšu par KĀRĻA 
BĒRZIŅA likteni, kurš izsūtīts no Lē-
durgas. Arī lēdurdznikiem ir savs pie-
miņas akmens, bet Kārlis šogad ziedus 
nolika Inčukalna stacijā, no kuras viņa 
ģimene izsūtījumā uz Sibīriju tika 
izvesta 1949. gada 25. marta vakara 
tumsā... Kārlim izsūtījuma dienā bija 
jau 9 gadi (izsūtīja kopā ar tēvu Kār-
li, māti Annu, māsu Ritu, brāli Jāni 

un vecomāti Emīliju Elmis), vērīgais 
bērns atmiņā saglabāja ļoti daudz bū-
tisku notikumu: „Katram vagonam 
ārpusē piestiprināts vaļējs sēdeklītis, 
uz tā tup apsargs ar karabīni. Nesa-
protu, pa kādu maršrutu braucam, 
caur lielām pilsētām noteikti ne. Mar-
ta beigās vienā vietā jau izdzītas govis, 
tās pieskata ganu meitēns. Tajā vietā 
no mūsu ešelona izmet simtiem vēstuļu 
trīsstūrīšu. (Vēlāk uzzinām – vēstules 
sasniegušas adresātu – cilvēki, kas tās 
pacēla, uzlīmēja pat markas. Arī mam-
ma rakstīja). Blakus vagonā nomirst 
gadus 10 veca meitenīte, viņu noliek 
pie sliedēm, māte, pār bērnu pārkri-
tusi, raud. Viens čekists sievieti saķer 
aiz kājām, otrs aiz rokām, – sašūpo un 
iemet vagonā. Arī mani, dzīvo liecinie-
ku, kāds sagrābj aiz pleciem, pagriež 
pret vagonu un ar celi iesper iekšā, 
gandrīz ietriecot lopu vāģa griestos. 
Mirušos liek ārā brīdī pirms svilpes, 
lai mazāk liecinieku.“

„Ap 13. aprīli tikām Tomskā; Obā 
un Tomā vēl nav izgājis ledus. Mūs 
uz nedēļām trim ieliek baznīcā, kas 
kalpo par cietumu: lāvas 6 stāvos, ja 
ne vairāk. Plaukti labi ja 1,40 metru 
augsti, tikai ielīšanai. Tomskā visiem 

jāparakstās, ka uz 
Sibīriju esam at-
braukuši brīvprā-
tīgi, kāda sieviete 
visu to tulko, sa-
raksts kopīgs, zal-
dāti ar karabīnēm 
„asistē“. Tualetes 
pagalmā, kad tur 
parādāmies, no 
trīsstāvu ēkas res-
totiem logiem atkal 
atskan saucieni: 
„Mēs esam latvie-
ši no 41. gada!“ 
Onkulītis no mūsu 
vilciena, gadus 80 

vecs, piesaka bada streiku, ilgi sēž pie 
durvīm, kādu rītu viņu atrod mirušu. 
Sargsuņi manu acu priekšā saplosa 
4-5 gadus vecu bērnu, kurš, kā jau 
laucinieks, nebīdamies pieiet klāt. Os-
tmalā saļimst kāds vīrietis, laikam ar 
sirdi, līdz kuģim viņš netiek.... Darba-
spēku izsēdina trīs sādžās. Pie vietas 
tiekam naktī, par laimi – vismaz jumts 
virs galvas. Latvieši uzreiz sāk drēbju 
iemainīšanu pret sēklas kartupeļiem, 
visiem nepietiek (krieviņi ar uzkrāju-
miem neaizraujas).“*

Visi Bērziņi atgriezās dzimtenē, 
Kārlis ar vecomāti – atmuka pat gadu 
ātrāk. Lai nu kā, vecākā paaudze mie-
rīgi dus dzimtajos Lēdurgas kapos, bet 
Kārlis, Rita un Jānis izaudzināja 7 bēr-
nus, kuri savukārt – 19 bērnus. Kārlim 
vienam pašam jau ir 6 mazmazbērni! 
Kārlis ir arī Politiski represēto apvie-
nības valdes loceklis.

Tagad, 81 gada vecumā, Kārlis 
var atļauties pajokot: „Pagājušā gadu 
tūkstotī mani uz Sibīriju aizveda ar 
varu, šajā gadu tūkstotī brīvprātīgi 
esmu tur pabijis jau septiņas reizes un 
ceru aizbraukt vismaz vēl vienreiz!“ 
Jau 2011. gadā Kārļa Bērziņa vadī-
bā latvieši Tomskā pie čekas cietu-
ma-muzeja no Duntes jūrmalas atveda 
un uzstādīja piemiņas akmeni, kurā 
savu artavu ielika arī Limbažu nova-
da represētie ļaudis. 2013. gadā Kārlis 
noorganizēja tautiešu piedalīšanos lat-
viešu pieminekļa atklāšanā Kazahijā 
(Karagandas apgabala Spaskas lēģera 
teritorijā, kur bojā gāja 1072 latviešu!).

„Pārējos braucienos devos kopā ar 
Aizsardzības ministrijas Ārējo sakaru 
departamenta sadarbības partnera – 
Brāļu kapu komitejas – aktīvistiem,“ 
stāsta Kārlis. „Lai varētu monumentus 
represētajiem Tomskas apgabalā uz-
stādīt vairākās vietās, bija jāveic garš 

25. marta represijas un šodiena
Turpinājums no 1. lpp.

Kārļa Bērziņa vadītā delegācija Karagandas Spaskas lēģera latviešiem veltītā pieminekļa (arhitekts Juris Poga) atklā-
šanas dienā 2013. g. jūnijā. No kreisās: Dzintars Kraujiņš (izsūtīts kā bērns), Arisa Pastuhova (vēsturniece), Kārlis Bēr-
ziņš (izsūtīts kā bērns), Anita Mellupe (dzimusi Sibīrijā), Ilze Sīle (izsūtīta kā bērns), Aina Platonova (izsūtīta kā bērns) 
Inga un Ainārs Bokta (Kārļa Bērziņa māsas Ritas dēls).
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Vija un Kārlis Bērziņi savā dzīvoklīti 2020. g.
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2021. gada 25. mar-
tā Valsts prezidents 
Egils Levits nolika zie-
dus pie Brīvības piemi-

nekļa, pieminot komunistiskā genocī-
da upuru piemiņu.

„Katru nāciju veido tās vēsture un 
kolektīvās atmiņas. Šodien mēs atce-
ramies tos desmitus tūkstošus cilvēku, 
kuri pēkšņi, vienā dienā, tika izrauti 
no savas dzīves šeit, dzimtenē – Latvi-
jā, un aizvesti uz Sibīriju, kur daudzi 
gāja bojā. Šodien mēs pieminam svešo 
varu upurus, kā tas ir teikts Latvijas 
Satversmē. Šis ir viens no tiem datu-
miem, kas veido mūsu, latviešu, šodie-
nas skatu uz pasauli. Mēs arī vērtējam, 
kā pasaule attiecas pret to noziegumu, 
kas mums ir svarīgi. Līdz ar to es teik-
tu, ka tas ir viens no traģiskākajiem, 
bet arī svarīgākajiem datumiem lat-
viešu nācijas vēsturē, ko mēs šodien 
pieminam. Tas ir neaizmirstams, un to 
mēs vienmēr atcerēsimies, lai šie upuri 
nebūtu bijuši velti. Tas ir mūsu šodie-
nas brīvās Latvijas uzdevums šo pie-

miņu turēt cieņā un godā,“ komentārā 
medijiem uzsvēra Valsts prezidents.

25. martā Latvijā piemin 
1949. gada deportācijas upurus. Šajā 
dienā pirms 72 gadiem no savām mā-
jām un dzimtenes svešumā tika aiz-

vesti aptuveni 44 000 cilvēku. Šī bija 
visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtī-
šana uz Sibīriju un citiem attāliem Pa-
domju Savienības reģioniem.

LV prezidenta kanceleja
25.03.2021.

un sarežģīts izpētes un saskaņošanas 
darbs, kurš joprojām nav pilnībā pa-
beigts.“ (Kārlis min arī Kalpaševu – 
vistuvāko, lielāko apdzīvoto vietu 
manai piedzimšanas vietai Sibīrijā.) 
Par nopelniem dzimtenes un vēstures 
priekšā Kārlis Bērziņš 2018. gada mai-
jā tika apbalvots ar Atzinības krustu.

Dzīves līkloči Bērziņu laulāto pāri, 
kurš kopā nodzīvojuši jau 60 gadus, at-
veduši uz Valku. Arī pierobežas pilsētā 
Kārlis satuvinājies ar likteņbiedriem – 
bijušajiem izsūtītajiem. Viņa možais 
gars neļauj nosēdēt mājās; ja pilsētā 
pamana kādu trūkumu, droši ver do-
mes durvis un bez aplinkiem izklāsta 
savu nostāju un ierosinājumus. Kārlis 
vairākkārt uzaicināts un piedalījies sa-
runās ar krievu tautības bērniem Jel-
gavas 5. vidusskolā. Tā viņš reāli pār-
stāv un parāda neizdzēšamu lapaspusi 
mūsu vēsturē – represijas, par kurām 
jāzina arī krievu tautības jauniešiem.

Pateicoties muzejniecei Diānai Ni-
pānei, uzzinu, ka laikā no 1940. līdz 
1957. gadam Limbažu rajonā repre-
sēti (arestēti, nošauti, izsūtīti, pazu-
duši bez vēsts) 3863 cilvēku no tiem 
1949. gadā – 1808. Novadā ir 15 pie-
miņas zīmes, kurās 25. martā un 
14. jūnijā gulst ziedi un pulcējas sa-
vējie.

Anita Mellupe,
speciāli laikrakstam „Latvietis“

* Fragments no Kārļa Bērziņa stās-
tījuma grāmatā Satiekamies Siguldas 
novadā! (Likteņstāsti, 2013)

25. marta represijas un šodiena
Turpinājums no 10. lpp.

Ilze Sīle (izsūtīta 2 gadu vecumā) pie pieminekļa Tomskas čekas-muzeja priek-
šā. Viņa 2013. g. braucienā cerēja atrast brālīša kapa vietu, neizdevās...
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2021. g. 25. martā. Piemineklis Limbažu pilsētas represētajiem iedzīvotājiem. 
Autors Kārlis Baumanis. Uzstādīts 1999. gada 13. jūnijā par Domes līdzekļiem.
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Valsts prezidents: šodienas brīvās Latvijas uzdevums –
...turēt cieņā un godā komunistiskā genocīda upuru piemiņu

No kreisās: Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Ivars Kaļķis un 
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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dāvinājis jaunu iesākumu Tavai dzī-
vei, un arī tādēļ Tu ej. Un pie sevis Tu 
domā, cik labi, ka vēl ir kaut kas, ko 
vari darīt Jēzum par svētību, kaut Viņš 
jau nomiris.

Nomiris! Par to Tu negribi runāt 
ne ar vienu, vēl ne. Arī tādēļ Tev no 
sirds noveļas kāds smagums, kad sa-
runa ar mīļām ticības māsām izrādās 
itin praktiska: „Kas novels akmeni no 
kapa durvīm?“ Tādas sarunas Tev pa-
tīk. Tās ir konkrētas, tās prasa rīcību, 
kādā Tu proti iesaistīties, tādi darbi 
mazliet apklusina sēras. Uz mirkli tad 
nav jādomā par Jēzus ciešanām, Viņa 
nāvi. Tās neliek domāt par nākotni bez 
Viņa vai par savu nāvi.

Tu nesagaidīji brīnumu. No Jēzus 
kapa noveltais akmens Tevi galīgi 
pārsteidza. Un šis pārsteigums Tevi 
satricina līdz sirds dziļumiem. Tevi 
pārņem bailes. Vai kāds ticis pie viņa 
pirms Tevis? Vai kāds vēl ir kapā? Bet 
Tu neskrien prom, ne vēl, jo Tu esi pie-
nākuma cilvēks un Tev jāuzzina, kas 
noticis. Tu dodies kapa tumsā un Tavas 
acis apžilbina kāda jaunekļa spožās, 
baltās drēbes. Vai tas ir cilvēks, spoks, 
eņģelis? Tukšā kapā, nāves bedrē, dzī-
va, spoža būtne! Bet kur ir Jēzus?

Pirms Tu paspēj ko prasīt, Tu sa-
dzirdi atbildi: „Nebīstieties! Jūs mek-
lējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, viņš 
ir augšāmcēlies un viņa šeit nav. Re-
dziet vietu, kur tie viņu nolika. Bet ejiet 
un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēte-
rim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; 
tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sa-
cījis.“ (Marka ev. 16:6 – 7). Un pēkšņi 
Tu skrien. Tu skrien ārā no kapa, ārā 
no kapsētas, arvien tālāk prom. No kā 
Tu bēdz? Patiesi, no kā? Neviens Tev 
neseko. Bet Tu skrien, un abas līdz-
gaitnieces skrien un neviena nerunā, it 
kā klusums varētu kā akmens aizvel-
ties vēlreiz kapam, lai tur iekšā paliktu 
dzirdētie, vēl neizprastie vārdi.

Bet pamazām Tu mani, Tu skrien 
dzirdēto vārdu ritmā: „Jūs meklējiet 
Jēzu Nācarieti... Viņš ir augšāmcē-
lies... Viņa šeit nav... Redziet, ejiet, 
pasakiet... Viņš pirms jums aizies... 
jūs viņu redzēsit..“ Marija Magdalēna, 
vai tā notika? Ka nemanot Tu vairs ne-
skrien nezināmā virzienā, bet dodies 
atrast mācekļus un Pēteri? Vai Tu tikai 
pildi savu pienākumu? Varbūt arī Tu 

gribi redzēt dzīvo 
Jēzu, kas augšām-
cēlies. Vai Tu biji 
sākusi saprast, ka, 
redzot nāves uz-
varētāju, Tu pati 
sāksi īsti dzīvot! 
Un visām bailēm 
par dzīvi un nāvi 
būs samazināju-
sies teikšana, jo Tu 
zināsi: kaps nebūs 
Tavas mūžīgās 
mājas! Nē! Tās būs 
debesīs, kur arī 
būs Jēzus!

Ir divi Kristus 
Augšāmcelšanās 
stāsti Marka evaņģēlijā. Pirmais no-
slēdzas ar vārdiem: „Un tās izgāja ārā 
un bēga no kapa, jo drebēšana un bai-
les tās bija pārņēmušas, tās nesacīja 
nevienam nenieka, jo tās bijās.“ (Mar-
ka ev. 16:8) Bet no pārējiem evaņģēli-
jiem un no visas Kristus Baznīcas vēs-
tures mēs zinām, ka ar to nenobeidzās 
Lieldienu stāsts. Marka evaņģēlija 
dažos manuskriptos ar laiku tika pie-
vienots otrs noslēgums, kas vēsta, ka 
augšāmcēlies rīta agrumā Kristus vis-
pirms parādījās Marijai Magdalēnai, 
tad diviem mācekļiem, tad pārējiem 
vienpadsmit!

Kristietības vēsture nepārprotami 
liecina, ka tika pārvarētas gan sievie-
šu, gan mācekļu bailes, gan vienas die-
nas kapsētas piedzīvotais šoks. Tika 
pārvarēta sākotnējā nespēja ticēt tik 
lielam brīnumam, Kristus Augšām-
celšanās! Pārvērstais un pārvērtušais 
cilvēks ir kristīgās ticības autentiskā-
kā zīme un tās patiesības pierādījums. 
Gandrīz 2000 gadus Kristus Aug-
šāmcelšanās spēks atjauno cerību un 
pārvērš cilvēkus! Kristus Augšāmcel-
šanās evaņģēlijs apliecina, ka ticam 
Dievam, kas ir stiprāks par nāvi, kapu, 
grēku, bailēm, un, jā, par Covid-19 un 
tā postu. Varbūt šogad, vairāk kā cit-
kārt, mums ir tik nepieciešams dzirdēt, 
ka nāve ir aprīta uzvarā un „ka nekas 
mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, 
kas atklājusies Kristū Jēzu, mūsu Kun-
gā.“ (Rom. 8:39). Esam bijuši šķirti no 
mūsu tuviniekiem un draugiem, no 
mūsu draudzes locekļiem, bet, pal-
dies Dievam, ne no Dieva mīlestības. 
Kaut Viņa Dēla Augšāmcelšanās kat-
ram palīdzētu pārvarēt bailes un izjust 
aicinājumu doties prom no tumšām 

vietām un domām, dalīties lūgšanās 
un cits citam apliecināt: Tas Kungs ir 
Augšāmcēlies!

Ir vēl agrs rīts Kristus Baznīcas 
vēsturē. Apustulis Pēteris to atgādi-
na: „Bet to vien ņemiet vērā, mīļie, ka 
viena diena tam Kungam ir kā tūkstoš 
gadi, un tūkstoš gadi kā viena diena.“ 
(II Pēt. 3:8). Vai varētu būt, ka Dieva 
acīs vēl nav pat pagājušas divas pilnas 
dienas kopš tās vienas dienas kapsētā? 
Tātad, mums vēl ir laiks! Dzīvot un 
kalpot, tālāk dalīt prieka vēsti, sludi-
nāt evaņģēliju! Liecināt: „Viņš dzīvo 
un Tev būs dzīvot!“ Viņš dziedina, 
apžēlojas un noveļ vissmagākos sēru 
akmeņus no mūsu sirdīm. Un it īpaši 
šogad, lai Dievs svētī mūs ar ilgām do-
ties pasaulē, kā varēdami, un vēstīt – ir 
cerība!

Ir Lieldienu rīts! Allelūja ir atgrie-
zies mūsu sirdīs! Dievs Tev dāvina šo 
dienu kā no jauna iesākt dzīvi dzīvot. 
Neilgi pēc Otrā pasaules kara beigām 
latviešu garīdznieks A. Birnbaums 
rakstīja: „Lieldienās akmeņi veļas vel-
damies, sirdis ceļas celdamās, zvani 
zvana zvanīdami augšāmcelšanos! 
Cilvēce priecājās priecādamās Kris-
tus dzīvības krāšņumā, varenībā, ne-
mirstībā un mūžībā!“

Nē, neklusēja Marija, Pēteris, 
tūkstošu tūkstoši Kristus liecinieki, 
Viņa žēlastības, mīlestības un spēka 
atpestīti, pārvērsti un stiprināti Dieva 
bērni! Tie sludināja Kristus evaņģēliju 
un nekas pasaulē vairs nebija kā bijis. 
Neklusēsim arī mēs! Kristus ir Aug-
šāmcēlies, un arī Tu Viņu redzēsi, kā 
Viņš ir sacījis!

Priecīgas, svētīgas Lieldienas!
Arhibīskape Lauma Zušēvica

Arhibīskapes vēstījums Lieldienās
Turpinājums no 1. lpp.
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PBLA mājaslapā www.pbla.lv/izgliti-
ba/. Pieteikšanās vienam konkursam 
neizslēdz pieteikšanos otram.

PBLA aicina iepazīties ar abu 
konkursu nolikumiem un pieteikt sa-
vus projektus līdz 2021. gada 19. ap-
rīlim. Pirms pieteikšanās lūdzam 
uzmanīgi iepazīties ar konkursu no-

likumiem.
Pieteikumi aizpildāmi un iesūtā-

mi elektroniski. Pieteikuma anketa 
diasporas skolu finansējuma konkur-
sam: https://ej.uz/pblaskolas2021

Pieteikuma anketa izglītojošu 
pasākumu finansējuma konkursam: 
https://ej.uz/pblapasakumi2021

Saskaņā ar nolikumu Finansēju-
ma komisija apkopos pieteikumus un 
veiks finansējuma sadali četru nedēļu 
laikā, slēdzot līgumus ar mītņu zem-

ju centrālajām organizācijām: ALA 
(ASV), LNAK (Kanāda), LAAJ (Aus-
trālija). Valstīs, kurās centrālās orga-
nizācijas nepastāv, līgumi tiks slēgti 
ar skolu vadību. Līdzekļus saņemot, 
skolas pārzinim (vadītājam) būs jā-
piekrīt iesniegt atskaites par saņemtā 
atbalsta izlietojumu līdz 2021. gada 
25. novembrim.

Raits Eglītis,
PBLA izpilddirektors

Rīgā, 2021. gada 19. martā

... diasporas skolu atbalstam
Turpinājums no 3. lpp.
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Pirmie divi gadi Austrālijā (5)
No Bonegillas līdz Sidnejai
Ceturtais turpinājums. Sākums LL639, LL640, LL641, LL642.

Darbā uz Sidneju
Austrālijas valdība 

apžēlojās par izšķirtām 
ģimenēm un mēģināja tās 
savest kopā vismaz vienā 
pilsētā. Tā kā māte strā-

dāja Sidnejā, tad mums ar tēvu piedāvāja 
pārcelties darbā uz Sidneju. Viss notika 
lielā steigā. Pārcelšanās notika 23. aprīlī 
(tieši Jurģu dienā!). Nedabūjām piedalī-
ties ne Kanberas Latviešu biedrības, ne 
Kanberas ev. lut. draudzes dibināšanā.

Atstājot Kanberu, jau bijām pie-
ņemti Sutherland Shire Council, SSC 
(Saterlandes rajona domes) darbā. 
Vārdam shire ir grūti atrast ekvivalen-
to vārdu latviešu valodā. Tas apzīmē 
mazākā pašvaldības iecirkņa teritoriju.

No Kanberas ar vilcienu uz Sidneju, 
kur iebraucām jau krēslā. Tad ar elek-
trisko vilcienu uz Kronalu (Cronulla), 
kas ilga nepilnu stundu. Mūsu jaunā 
dzīves vieta – Kronalas migrantu hoste-
lis, bija Kronalas pussalas dienvidu galā.

Pirmdiena, 25. aprīlis, bija An-
zaka (ANZAC – Australian and New 
Zealand Army Corps) diena. Šajā dienā 
piemin 1915. gada 25. aprīļa Austrālijas 
un Jaunzēlandes karavīru cīņu sākumu 
Galipoli pussalā Turcijā. Viena no Aus-
trālijas lielajām svinamajām dienām.

Hosteļa dzīvojamās barakas bija 
koka konstrukcijas, celtas uz kādu divu 
pēdu augstiem ķieģeļu pamatiem, apšū-
tas ar dēļiem un ar viļņota metāla jumtu. 
Katrā barakā bija vairākas divu cilvēku 
istabas. Katrai istabai atsevišķa izeja uz 
āru ar vienu vai diviem pakāpieniem uz 
trotuāru, nosegta ar mazu jumtiņu.

Istabā divas gultas, divi mazi galdi-
ņi/skapīši, divi krēsli un sienas skapis.

Dušas telpas un labierīcības bija 
atsevišķā barakā. Kopēja ēdamzāle.

Mēs nebijām paši pirmie hosteļa 
iemītnieki. Cik baraku un cik iemīt-
nieku bija mums ierodoties, nezinu. 
Turpināja ierasties jauni strādnieki. 
Maksimālais iemītnieku skaits ir bijis 
ap 200, un hostelī bijušas 18 ēkas.

Pussalas pašā galā vēl bija CSIRO 
(The Commonwealth Scientific and Indus-
trial Research Organisation) zivjsaimnie-
cības (Fisheries) izmēģinājumu stacija.

Otrdienas rītā hostelī atbrauca SSC 
mūsu jaunā darba uzraugs (ganger) ar 
savu mazo smago mašīnu, lai aizvestu 
mūs uz darbu. Bijām 3 cilvēki, bez ma-
nis un tēva vēl viens igaunis. Ganger 
ir darba uzraugs, kas pats strādā līdzi.

Pārējie Kanberas atbraucēji bija 
norīkoti citos darbos, citās vietās.

Mūsu pirmā darba vieta bija netālu 
no Karingbā (Caringbah) priekšpilsētas 
(suburb) Prezidenta Avēnijas un Karī-
nas Ceļa (Kareena Rd) krustojuma. Tur 
Avēniju šķērsoja 6 pēdu betona caurules 

mazā Karīnas strauta un virszemes ūde-
ņu novadīšanai tālāk uz Hakinga līci (Port 
Hacking). Mūsu uzdevums bija sakārtot šo 
ūdeņu novadu apkārtni. Mūsu darba uz-
rauga grupā, kopā ar jau esošiem vietējiem 
austrāliešiem, bijām 7 vai 8 strādnieki.

Darbs bija ar mums labi pazīstamo 
kapli un lāpstu. Ja lietus dēļ nevarējām 
strādāt, SSC nemaksāja. Nekādu ilgsto-
šu lietu nebija, bet, ja kādu brīdi nedaudz 
nolija, tad varējām caurulē paslēpties, lai 
pārbaudītu cauruļu savienojuma vietas.

Vēlākos gados esmu vairākkārt ar 
auto nobraucis pa Prezidenta Avēniju, 
bet nevarēju saskatīt mūsu pirmo darba 
vietu. Tik daudz viss bija pārmainījies.

Pēc dažām dienām tēvs darbā sabojāja 
muguru. Laikraksta Latvietis 558. numurā 
jau rakstīju, ka Vācijā, strādājot piena pār-
rauga darbā, bullis bija tēvu notriecis zemē, 
un ka ievainojums laiku pa laikam lika 
sevi just visu viņa dzīves laiku. Tēvu tūlīt 
aizveda pie ārsta. Viņam piešķīra vairāku 
nedēļu slimības atvaļinājumu. Arī mūsu 
grupas igaunis bija dabūjis citu darbu.

Darbs sākās pusastoņos. Vietējie strād-
nieki pirms darba sākuma sakūra uguns-
kuru un sildīja rokas, sūdzēdamies par 
aukstumu. Es nodomāju, ko viņi ķēmojas, 
nav taču auksts. Bet pagāja tikai gads vai 
divi līdz aklimatizējos, un tad man Sidne-
jas ziemas likās tikpat aukstas kā vietējiem.

Strādājām vairākās vietās pie dažā-
diem maziem darbiem. Kādu nedēļu, vai 
nedaudz ilgāk, strādājām pie Tarena Raga 
ceļa (Taren Point Road) maziem uzlabo-
jumiem. Tajā laikā satiksmi pār Džordža 
upi starp Tarena Ragu un Roki Ragu 
(Rocky Point) uzturēja ar celtuvēm. Kap-
teiņa Kuka tiltu uzbūvēja tikai 1965. gadā.

Džordža upi vēl šķērsoja 
1929. gadā uzbūvētais tilts pie Tom 
Ugly’s Point. Tajā laikā, par kuru raks-
tu, automašīnām vēl bija jāmaksā tilta 
nodeva (toll), laikam 6 pensi.

Mūsu grupas sastāvs bija nedaudz 
izmainījies. Nāca klāt arī kādi no hos-
teļa, bet neviens nebija latvietis. Attie-
cības strādnieku starpā bija ļoti labas. 
Pirkām pat kopā loterijas biļetes, tikai 
tas lottery bloke nebrauca ar paziņoju-
mu, ka esam laimējuši 6000 mārciņu.

Mūsu darba uzraugs vienmēr rū-
pējās, lai neliela lietus dēļ mēs savas 
darba stundas nepazaudētu.

1949. gada 27. jūnijā Austrālijā 
sākās ogļraču streiks, kas ilga septiņas 
nedēļas līdz 15. augustam. 29. jūlijā 
Bena Čiflija Austrālijas strādnieku 
valdība, lai salauztu streiku, uz JDV 
ogļraktuvēm nosūtīja armiju. Divas 
nedēļas vēlāk ogļrači atgriezās darbā.

Manu darbu pie SSC šis streiks ne-
traucēja.

Darbā Freda Kērkbī fabrikā
Tēvam bija beidzies slimības atva-

ļinājums. Kapļa un lāpstas darbos viņu 
nedrīkstēja nosūtīt. Ogļraču streikam 
izbeidzoties, Darba pārvalde viņam at-
rada darbu Bekslijas (Bexley) priekš-
pilsētā Freda Kērkbī SIA (Fred Kirkby 
Ltd.) mazā fabrikā, Salisberijas Avēni-
jas un Foresta ielas (Forrest Road) krus-
tojumā. Fabrika gatavoja dažādas metā-
la daļas ielu elektrības līniju porcelāna 
izolatoriem. Tēvam bija paredzēts darbs 
pie kādas fabrikas mašīnas. Bekslija gan 
bija diezgan tālu no Kronalas. Jāsecina, 
ka Darba pārvaldei tēvam piemērotas 
darba vietas tuvāk Kronalai nebija.

Streika radīto elektrības traucē-
jumu dēļ, darbi daudzos uzņēmumos 
bija aizkavējušies. Tas varēja būt ie-
mesls, kādēļ arī mani pārcēla tur.

Fabrika tiešām bija maza. Galvena-
jā mašīnu telpā bija 2 štances, 1 giljotī-
na, 3 dažādas virpas un urbjmašīna, jau 
diezgan nolietotas. Telpas galā, ar stikla 
sienām norobežots, bija fabrikas galve-
nā īpašnieka un menedžera (works ma-
nager) Freda Kērkbī darba kabinets.

Blakus mašīnu telpai bija sērskābes un 
galvanizēšanas (cinkošanas) vannas, kur 
strādāja divi vai trīs cilvēki. Uzņēmumā 
vēl strādāja viens elektriskais metinātājs.

Fabrikas kanceleju vadīja īpašnie-
ka palīgs ar divām darbiniecēm.

Mēs, darbu sākot mašīnu telpā, bi-
jām 5 strādnieki. Mašīnu telpas darbu 
pārzinis un mūsu tiešais priekšnieks 
(boss) bija Sids Vebsters.

Kāpēc es par šo darbavietu tik 
daudz rakstu? Šeit nostrādāju apmē-
ram 10 mēnešus no 1949. gada 20. au-
gusta līdz obligātā darba līguma bei-
gām 1950. gada 23. jūnijā. Vairāk par 
pusi no Austrālijā nodzīvotā laika.

Uz darbu no hosteļa braucām ar auto-
busu uz Kronalas staciju. Ar vilcienu uz 
Hērstvili (Hurstville), tad pa Foresta ielu 
kājām līdz fabrikai. Arī dažus pensus 
autobusa braucienam bija vērts ietaupīt.

Sids bija no Anglijas ieceļojis Aus-
trālijā kā mazs bērns. Bija piedzīvojis 
lielo depresiju un bezdarba gadus Aus-
trālijā. Mums daudz stāstīja, ka tikai 
strādnieku valdība var nodrošināt strād-
niekiem darbu. Ja nāktu pie varas liberā-
ļi ar Robertu Menziju vadībā, tad atkal 
atkārtotos bezdarba gadi. Mēs ar Sidu 
par politiku daudz nestrīdējāmies. Bija 
strādnieku partijas biedrs. Sids dzīvoja 
Hērstvilē, kas bija Bartonas elektorātā, 
kuru Austrālijas parlamentā pārstāvēja 
ārlietu ministrs Dr. H. V. Evats. Savā 
brīvajā laikā Sids taisīja dažādus propa-
gandas materiālus Dr. Evatam.

Sids zinot, ka mums ir jābrauc garš 
gabals uz darbu, teica, ka netālu no tās 
vietas, kur viņš dzīvojot, esot brīvs zemes 
gabals, kuru mēs varētu nopirkt un vēlāk 
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Mīlestība – tas ir 
tāds cilvēka dievišķs 
stāvoklis un dinamika, 
kad cilvēks cenšas pēc 
iespējas vairāk dot no 
sevis un neko neprasa 
pretim, kad cilvēks ir 

bezlīguma uzticībā otram cilvēkam un 
vienmēr cenšas izdarīt priekš tā visu, 
kas vien ir viņa spēkos.

Cilvēks savā dzīvē iet mīlestības 
ceļu no sevis pie Dieva. Sākumā tā ir 
mīlestība pašam uz sevi. Pēc tam nor-
mālam cilvēkam šī mīlestība saplūst 
un pāriet mīlestībā uz tuviem cilvē-
kiem – māti, tēvu, brāļiem, māsām, 
radiniekiem.

Ja cilvēks attīstās nenormāli, tad 
šī mīlestība uz sevi var pieņemt ķē-
mīgas monstra formas : tad otrais 
posms mīlestības padziļinājumam 
uz sevi ir egoisms, trešais posms mī-
lestības padziļinājumam uz sevi ir 
vampīrisms, – tas ir ceļš pie sātana. 
Ceturtais posms mīlestības padzi-
ļinājumam uz sevi – ir demonisms. 
Piektais posms – ir sātanisms. Ses-
tais – tumsonība.

Gaismas ceļš
Pie Dieva normāls cilvēks turpi-

na mīlestības ceļu, kas ir Gaismas 
ceļš, un kurā trešais posms mīlestī-
bas padziļinājumam uz sevi – ir mī-
lestība uz dzīves draudzeni/draugu, 
partneri, sievu vai vīru. Pēc tam ro-
das dievišķa mīlestība uz savu bēr-
nu. Tas ir Debesu ceļš mīlestībai. 
Tas ir apspīdēts ar Debesu Gaismu 
un tanī iespīd Debesu Gaisma. Tajā 
ceļā ietilpst mīlestība uz savu Tautu 
un Tēvzemi, mīlestība uz Zemi un 
mīlestība uz Pasaules ēku, Visumu. 
Mīlestība uz Radību, redzamo un ne-
redzamo. Mīlestība uz Radītāju. Tas 
ir Patiesības ceļš. To pavada Dieva 
žēlastība un Dieva Spēks. Tas ceļš ir 
apspīdēts ar Debesu Gaismu. „Dievs 

ir Gaisma un Viņā nav it nekādas 
tumsības.“
Gaismas īpašības

Šai ceļā arvien dziļāk iepazīstot 
Debesu Gaismas izpausmes, tās rak-
sturu un dabu, atklājas Gaismas īpa-
šības.

Gaismai piemīt toņi un intensitā-
te. Gaismai piemīt apziņa. Kad ielūdz 
Gaismu, tā iespīd stiprāk. Gaisma ir 
Absolūta, bet cilvēks šobrīd ir spējīgs 
tikai uz kādu daļiņu absolūtajā Gais-
mā. Katram individuāli piemīt zināms 
Gaismas daudzums, ko viņš spēj sevī 
ietvert. Gaisma ir daudzdimensionāla, 
tāpat kā Universs.

Neapšaubāmi, ka gaismai ir daudz 
spektru. Atšķirīga ir sveces gaisma, 
lampas gaisma un Saules gaisma. Tā-
pat eksistē augstāki gaismas spektri, 
kas atrodas Gara apgabalos. Gara gais-
ma ir nevis metafora, bet īsts un sta-
rojošs spožums, kuru ieraugot, žilbst 
acis. Piemēram, Sauls Damaskas ceļā, 
ieraudzīdams Jēzus Gara spožumu, 
apžilba līdz pat aklumam uz vairākām 
dienām. (Ap. d. 9.) Un Pāvils pielīdzi-
na cilvēkus zvaigznēm, pēc augšām-
celšanās.
Gaismas avots
„Es esmu pasaules gaisma,“ saka 

Jēzus Kristus (Jņ. 8:12)
„Jūs esat pasaules gaišums.“ (Mt. 5:14)
„Jo jūs visi esat gaismas bērni un die-

nas bērni.“ (I Tes. 5:5)
„Ticiet gaismai!“ (Jņ. 12:36)
„Kas Man tic, tas netic Man, bet Tam, 

kas Mani sūtījis! Un, kas Mani 
redz, redz To, kas Mani sūtījis. 
Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, 
lai neviens, kas Man tic, nepaliktu 
tumsībā.“ (Jņ. 12:44-46)

„Gaismas auglis viscaur ir labprātība, 
taisnība, patiesība.“ (Ef. 5:9)

„Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cil-
vēku gaisma.“ (Jņ. 1:4)

„Tautas staigās viņas gaismā, un visas 
zemes ķēniņi nesīs turp savu grez-
numu.“ (Atkl. 21:24)
Dievam Debesu Tēvam, no kā vi-

sas lietas uz zemes un debesīs, Dievam 
Dēlam Jēzum Kristum mūsu Pestītā-
jam, un Dievam Svētajam Garam visu 
uzturētājam un svētītājam gods, slava 
un pateicība mūžīgi. Amen.

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
Laikrakstam „Latvietis“

Bībelē skat. tēmas :
Dieva Žēlastība – Lk.1:78, Lk.2:40; 

1. Kor.1:3-7; Rom.5:15; Ef.2:4-8; 
Ebr.2:9; 1.Pēt.4:10; Ap.d.13:43;

Dieva Spēks – Lk.1:35; 5:17; Mk.5:30; 
Rom.1:16; 1.Kor.1:24; 2.Pēt.1:3; 
Atkl.7:12;

Debesu Gaisma – Lk.2:9; 1. Tes.5:5; 
Ap.9:1-20; Ef.5:8-10; 2.Kor.3:7-11; 
1. Pēt.2:9; 2.Pēt.1:17-19; Atkl.21:11

Mīlestība – Rom.13:9; Ef.5:25-
28; Jņ.15:9,13; 17:26; Jņ.13:35; 
Rom.5:5; 8:39; 1.Kor.13:1-13; 
16:24; 2.Kor.6:6; 13:13; Gal.5:22; 
Ef.2:4-5; 6:23-24; Kol.3:12-15; 
I Tes.5:8; 2Tim:1:7; 1Jņ.4:7-16; 
2Jņ.1:3 u.c.

Egoisms – Mt.23:13-15, 23, 25;
Vampīrisms – Mt.7:15; 2.Kor.11:13-14; 
Demonisms – 1. Tim.4:1; Mt.8:31; 

Lk.8:32-39; Mk.1:34; Lk.4:41; 7:21; 
Lk.9:1; Ap.19:12; I Kor.10:20

Sātanisms – 1.Jņ.2:22, 2.Jņ.1:7; 
Mt.12:26; Mk.3:26; Mt.24:24; 
Mk.13:22;

Tumsonība – Jņ.12: 35,46; 1.Jņ.2:8-
14; Rom.1:21; Ap.d.26:18.

Pārdomas Lieldienu laikā
Mīlestība
„Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav 
Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu 
sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis 
un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt,“ 
saka apustulis Jānis (1.Jņ.4:7-11)
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
31. marts
Gvido, Atvars
1971. Mons. Dr. K. Ručs iecelts par 
latviešu un igauņu nacionālo pārstāvi 
pie Svētā Krēsla.
1976. Latvijas futbolists Igors Sļesarčuks.

1. aprīlis
Dagnis, Dagne
Joku diena
1896. rakstnieks, literatūras kritiķis 
Jānis Veselis.
1906. aktieris Artūrs Filipsons.
1910. gleznotājs, Zilā ota biedrs Kārlis 
Mednis.
1921. likvidē Latvijas armijas virspa-
vēlnieka posteni.
1930. rakstnieks, inž. Juris Krādziņš.

2. aprīlis
Irmgarde
Starptautiskā bērnu grāmatu diena
1805. dāņu rakstnieks Hans Kristians 
Andersens.
1876. militārais darbinieks, Latvijas 
skautu prezidents, LKOK ģenerālis 

Kārlis Goppers. PSRS okupācijas lai-
kā apcietināts. 1941. g. 25. martā, 64 
gadu vecumā, nošauts Stūra mājā Rīgā 
un aprakts masu kapā Ulbrokas mežā.
1926. izglītības darbiniece – Melbur-
nas vidusskolas direktore, zinātniece 
(mākslas vēsturniece) Anna Ziedare 
(dzimusi Vēvere).
1946. jurists, ALT aktieris Egils Stokāns.
1986. latviešu basketbolists Andris 
Biedriņš.

3. aprīlis
Daira, Dairis
1876. literatūras zinātnieks, rakstnieks 
Antons Birkerts.
1961. medicīnas profesors Pēteris Dār-
ziņš.
1971. kultūras darbiniece un politiķe, 
LR kultūras ministre (2013.g. 31.okt. – 
2019.g. 18.jūn.) Dace Melbārde.
1971. Latvijas futbolists Vitālijs Astaf-
jevs.

4. aprīlis
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds, Ārvaldis

1621. Rīgu piemeklē postoši Daugavas 
palu plūdi.
1871. Latvijas ģenerālis Andrejs Auzāns.
1919. ALTA rež. Visvaldis Dulpiņš.

5. aprīlis
Aivija, Vija, Vidaga
1906. aktieris, teātra darbinieks Pauls 
Melducis.
1948. politologs, sociologs Dr. Uldis 
Ozoliņš.

6. aprīlis
Dzinta, Zinta, Vīlips, Filips
1826. rakstnieks Juris Neikens (Neike-
nu Juris).
1871. rakstnieks Ernests Birz-
nieks-Upītis.
1925. dzejniece Velta Saulīte.
1926. Rīgā dzimis ASV komiksu māks-
linieks Elija Kacs (pseid.: Gil Kane).
1931. latviešu vēsturnieks un arheo-
logs Ēvalds Mugurēvičs.
1946. aktrise Lolita Cauka.
1947. sabiedrisks darbinieks Jaunzē-
landē Miervaldis Altments.  ■

uzcelt māju. Vienu sestdienu to apskatī-
jām. Zemes gabals 65 Dželikova (Jelli-
coe) ielā mums tīri labi patika. Sids solīja 
mūs iepazīstināt ar tā īpašnieku, vārdā 
Askotu, arī strādnieku partijas biedru. 
Zemes gabals maksājot 220 mārciņas. 
Mums satiekoties ar Askotu un minot 220 
mārciņu cenu, viņš šķita nedaudz izbrī-
nījies. Vēlāk Askots mums pastāstīja, ka 
par zemes gabalu gribējis tikai 200 mār-
ciņas. Mūsu priekšnieks leiborists Sids 
bija pielicis savu komisiju 10%. Uz zemes 
gabala Askoti bija domājuši sev celt māju, 
bet kaut kas bija izmainījies. Pat iedeva 
mums savas iecerētās mājas plānu, kuru 
gan neizmantojām. Aizņēmāmies naudu 
no St. George – Cronulla Building Socie-
ty, un septembrī zemi nopirkām.

1949. gada 10. decembra Austrālijas 
vēlēšanās uzvarēja liberāļu partija. Sids 
staigāja ar skābu ģīmi. Teica, ka boss, 
t.i., Fredis Kērkbī, esot ļoti priecīgs. 
Mēs, protams, simpatizējām liberāļiem.

Toreiz Austrālijā strādniekiem pienā-

cās 2 nedēļu gadskārtējais atvaļinājums. 
Daudzus uzņēmumus pa Ziemassvētku 
un Jaungada laiku slēdza, jo tad liela daļa 
strādnieku vēlējās izmantot savus atva-
ļinājumus. Tad pie desmit atvaļinājuma 
darbdienām nāca klāt 3 svētku dienas 
(1. un 2. Ziemassvētki un Jaungada diena). 
Tā radās 13 darbdienu garš atvaļinājums.

Nākamā gadā Sidam precējās meita. 
Viņš vēlējās savu atvaļinājumu izman-
tot tad. Runāja ar mums, vai mēs būtu 
ar mieru strādāt pa Ziemassvētku laiku, 
kad uzņēmumu slēgs. Mums pro rata 
samaksātu atvaļinājuma naudu par uz-
ņēmumā nostrādāto laiku un normālo 
darba algu. Naudu vajadzēja. Mēs pie-
kritām. Tā, turpat 3 nedēļas mēs ar tēvu 
un Sidu bijām vienīgie visā uzņēmumā.

1950. gada februārī tēvs dabūju 
darbu Cronulla hostelī. Es turpināju 
strādāt pie Kērkbī Bekslijā.

Kad kādreiz stāstīju Sidam, ka esmu 
nodomājis studēt, viņš teica, ka neviens 
austrālietis zem jaunaustrālieša nestrādā-
šot. Lai es izmācoties par elektrisko me-
tinātāju, tad darbs būšot vienmēr. No vie-
nas puses viņam izrādījās taisnība. Manā 

vēlākā profesionālā darbā bija reizes, kad 
ar kolēģiem strādājām pie kopīgiem pro-
jektiem, un kādreiz kāda darba daļa tika 
veikta manā vadībā, bet tieši padoto dar-
binieku uz ilgāku laiku man nebija. Bet 
toties Tehniskās Sadarbošanās Program-
mas (ASV, UK, Kanāda, NZ un Austrāli-
ja) ietvaros, man, kā vienas šauras noza-
res Austrālijas tehniskā paneļa vadītājam 
(Australian National Leader), bija tiesības 
parakstīt dokumentus Austrālijas vārdā.

Mana vārda Guntars vietā, vajagot 
kādu labāk skanošu un austrāliešiem 
vieglāk izrunājamu vārdu. Austrālieši 
Guntars nelietošot. Piemēram, Džons 
esot ļoti labs vārds. Paliku tomēr pie 
sava īstā vārda. Tas neradīja problēmas 
nedz Austrālijā, nedz ārpus tās. Nav ra-
dījis problēmas arī šīs rindas rakstot.

Pienāca 1950. gada 23. jūnijs – 
darba kontrakta pēdējā diena. Man 
bija galīgi apnicis fabrikas darbs. Gri-
bējās kaut ko tīrāku, vieglāku.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Pirmie divi gadi Austrālijā (5)
Turpinājums no 13. lpp.

nobremzēja dienas atzīmēšanu. Vēl 
2006. gadā 16. marta gājiens bija aiz-
liegts, un tika uzlikts žogs ap Brīvības 
pieminekli, lai dalībnieki netika klāt 
nolikt ziedus. 16. marta gājiens kļuva 
par protesta gājienu Latvijā, kur cil-
vēki izteica savu neapmierinātību ar 
valsts un tās integrācijas plāniem.

Nacionālā apvienība, Visu Latvi-
jai, Tēvzemei un Brīvībai un LNNK 

priekšsēdis Raivis Dzintars teica: 
„...16. marts ir ne tikai latviešu kara-
vīra atceres diena, bet arī nacionālās 
pretestības simbols. Tā ir diena, kad ik 
gadu Latvijas pilsoņiem jāparāda spē-
ja saglabāt uzticību savu brīvības cīnī-
tāju piemiņai, neskatoties uz ārvalstu 
nesapratni un pašu valsts amatperso-
nu spiedienu...“

Šodienas Lielā Junda bija cēls un 
pienācīgs gods atzīmēt DV 75 gada di-
bināšanu. Tas īpaši godina Austrālijas 
Daugavas Vanagu nodaļas un biedrus, 

esošos un tos, kas jau aizsaulē. Skato-
ties apkārt, ir redzami daudzi biedri, 
kas gadiem ilgi strādājuši plašajā lat-
viešu sabiedrībā un savās nodaļas val-
dēs, vanadžu kopās, Austrālijas zemes 
valdēs un visādās rīcības komitejās.

Paldies jums visiem, un ar pateicī-
bu pieminēsim mūsu mīļo tautu, Lat-
vijas karavīrus un brīvības cīnītājus.

Daugavas Vanagi Sasauksimies!
Ināra Sīkā,

DV globālā Vanadžu prieksniece
2021. g. 13. marts

Vanadžu priekšnieces uzruna
Turpinājums no 2. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 30. martā.
€1 = 1,54190 AUD
€1 = 0,85378 GBP

€1 = 1,67940 NZD
€1 = 1,17410 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Piektdien, 2. aprīlī, plkst. 16.35 
(Latvijas laiks) LTV 1.kanālā Latvijas 
Radio kora koncertuzvedums Purpu-
ra pārdevēja, kas ir veltījums disiden-
tei LIDIJAI LASMANEI. Iestudē-
jums veidots kā apliecinājums cilvēka 
gara spēkam, ticībai un godīgumam. 
https://ltv.lsm.lv/lv/tieshraide/
Piektdienā, 2. aprīlī, plkst. 21.00 
(Latvijas laiks) pie klausītājiem at-
griežas Valsts kamerorķestris Sinfo-
nietta Rīga un Valsts Akadēmiskais 
koris Latvija diriģenta Māra Sirmā 
vadībā. Programmā igauņu kompo-
nista Arvo Perta un skotu komponista 
Džeimsa Makmilana sakrālās mūzi-
kas skaņdarbi. Tiešsaistes koncerts 
no Rīgas Sv. Pētera baznīcas skatāms 
bez maksas Rīgas Sv. Pētera baznīcas 
pārvaldes, Latvijas Koncerti, Valsts 
Akadēmiskā kora Latvija un Sinfo-
nietta Rīga Facebook lapās, kā arī tī-
mekļa vietnēs www.latvijaskoncerti.
lv un www.sinfoniettariga.lv.

Adelaidē
Ceturtdien, 1. aprīlī, plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem – $10.
Pirmdien, 5. aprīlī, plkst. 10.00 Va-
nadžu sanāksme DV namā.
Otrdien, 6. aprīlī, plkst. 11.30 ALB 
Rosmes saiets ALB namā. Trešajās 
Lieldienās ripināsim olas un uzzinā-
sim mazāk zināmas Lieldienu tradīci-
jas. Kā parasti baudīsim gardas siltas 
pusdienas. Visi laipni aicināti. Dalības 
maksa $5 LAIMAS klientiem, pārē-
jiem $10.
Ceturtdien, 8. aprīlī, plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS klientiem, pārējiem – $10.
Svētdien, 11. 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!
Ceturtdien, 15. aprīlī, plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša mak-
sa $5 LAIMAS 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.
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.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Piektdien, 2. aprīlī, plkst. 11.00 Lielā 
Piektdiena, dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 4. aprīlī, plkst. 11.00 Kris-
tus augšāmcelšanās svētki, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 2. aprīlī, plkst. 13. 00 Lie-
lās Piektdienas dievkalpojums ar diev-
galdu Nācaretes baznīcā 12 Hawthor-
ne St, Woolloongabba.
Sestdien, 17.aprīlī, plkst. 12.00 Rum-
my/Zolītes/latviešu Scrabble pēcpus-
diena Latviešu namā. Maksa $10.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 2. aprīlī, plkst. 17.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar dievgal-
du Sv. Pētera baznīcā, Reid. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Melburnā
Sestdien, 3. aprīlī, plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē. pierakstīšanās pie 
K. Nemiro 94352480 vai 0416234758.
Sestdien, 17. aprīlī, plkst. 11.00 Vana-
džu sanāksme Latviešu ciemā.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 2. aprīlī, plkst, 12.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums Sv. Krusta 
baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts. 
IEVĒROT MAINĪTO LAIKU!
Svētdien, 4. aprīlī, plkst. 6.30 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. 
Aldis Elberts.

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

Sidnejā
Sestdien, 3. aprīlī, plkst. 12.00 Dau-
gavas vanagu namā atsāksies DV 
sestdienas pusdienas ar iepriekšēju 
pierakstīšanos pie K. Nemiro – tālr.: 
94352480 vai 0416234758.
Sestdien, 3. aprīlī, Sidnejas DV namā 
plkst. 11.00 Olu krāsošana, plkst.12.00 
Pusdienas. Svinēsim Lieldienas! 
Plkst.13.00 Video izrāde – ieraksts no 
Daugavas Vanagu 75 gadu atceres svinī-

bu Lielās Jundas 2021.g. martā Adelaidē.
Otrdien, 6. aprīli, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Piektdien, 9. aprīlī, plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. Pusdie-
nas kafejnīcā, draudzīgas pārrunas, 
filmas.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Piektdien, 2. aprīlī, plkst 10.00 Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
Svētdien, 4. aprīlī, plkst. 10.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētku dievkalpo-
jums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. aprīlī, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 18. aprīlī, 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 saskanī-
gi ar sabiedriskajām regulām. Lūgums sa-
zināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uz-
zinātu par nākamajiem dievkalpojumiem.
Svētdien, 4. aprīlī, plkst. 9.30 Lieldienu 
rīta Kristus Augšāmcelšanās svētku diev-
kalpojums baznīcā. Pēc tam Lieldienu sa-
rīkojums Latviešu namā.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša 
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom sai-
te izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Latvijā
Sestdien, 27. martā, plkst. 20.30 Pa-
saules Dabas Fonds aicina Latvijas ie-
dzīvotājus piedalīties Zemes stundā, 
uz stundu izslēdzot vai iespējami sa-
mazinot apgaismojumu. Dalība akcijā 
apliecina solidaritāti un demonstrē 
organizāciju, uzņēmumu un iedzīvo-
tāju rūpes un izpratni par dzīvās da-
bas stāvokli.

Ārkārtējā situācija Latvijā pagari-
nāta līdz 6. aprīlim.
Atcelti un aizliegti visi publiskie pasā-
kumus klātienē. ■


