
Godātie piemiņas 
brīža dalībnieki!

Šodien mēs piemi-
nam un cilvēcei atgādi-
nām par to, kas notika 
pirms 74 gadiem. Tā 
bija vasaras nakts. Bez 
brīdinājuma uztrūcināti 

mājinieki, skaļas balsis, bērnu raudas, 
steidzīga mantu krāmēšana un garš 
ceļš lopu vagonos uz PSRS Tālajiem 
Austrumiem. Tā ārēji var raksturot 14. 
jūnija notikumus, bet to, kādas emo-
cijas pārdzīvoja izsūtāmie, kas notika 
šo cilvēku domās un sirdīs, šodien 
uzzinām no atmiņu stāstiem. Pazemo-
jums un izmisums mijās ar neziņu un 
bailēm par savējiem, par mīļajiem, par 
bērniem un sirmgalvjiem.

Sieviešu, bērnu, gados veco cilvē-
ku izsūtīšanu komunistiskā vara pa-
matoja ar ģimenes galvas arestu. Sie-

vietes un bērnus nosūtīja uz kolhoziem 
Sibīrijā, vīriešus – uz GULAG nomet-
nēm, kur ieslodzītajiem piesprieda la-
bošanas darbus vai nāves sodu. Izsūtī-
jumu upuri ir pārcietuši neiedomājamu 
necilvēcības paraugstundu – bez tiesas 
notiesāti, izturējuši badu, aukstumu, 
slimības, pieredzējuši tuvinieku nāvi, 
strādājuši vissmagākos darbus un uz 
mūžu iedragājuši savu veselību. Iz-
dzīvojušie deportētie dzimtenē varēja 
atgriezties tikai piecdesmito gadu bei-
gās.

Tiem, kas izsūtījumu pārdzīvoja 
un atgriezās, uz mūžu dvēselē paliku-
šas neizdzēšami dziļas rētas, bet šiem 
cilvēkiem ir svešas atriebības alkas.

Nekad no represētajiem nav izska-
nējis aicinājums ļaunu atdarīt ar ļaunu. 
Tos, kas pārdzīvojuši izsūtījumu, vada 

Katrā Latvijas nova-
dā 14. jūniju piemin ar 
ziediem, asaru kamolu, 
sāpēm sirdī un neizpratni 
par neaprakstāmo nežē-
lību pret līdzcilvēkiem, 

pret maziem bērniem, kurus bija jāved 
prom no dzimtās zemes tūkstošiem ki-
lometru pretī apzinātai iznīcībai.

Arī šogad Rīgā, Melngalvju namā 

tika rīkota konference 1941. gada 
14.  jūnija  piemiņai, kas bija veltīta 
1941. gadā uz Sibīriju aizvestajiem 
Latvijas bērniem, konference un kon-
certs vakarā notika ar Valsts prezi-
denta Andra Bērziņa atbalstu.

No rīta Rātslaukumā pulcējās sirm-
galvji no dažādiem Latvijas novadiem, 
atsaucoties fonda Sibīrijas  bērni aici-
nājumam. Pie Melngalvju nama izvei-

dojās gara rinda, jo katram bija jāiziet 
drošības pārbaude un, gaidot visi laiku 
izmantoja lietderīgi, apskāvās, samutē-
jās un veltīja viens otram dažādas repli-
kas – tu nemaz nepaliec jaunāks, man 
no  visiem  orgāniem  bez  problēmām 
darbojas tikai mēle, skanēja smiekli un 
kopīgs secinājums – mūsu paliek arvien 
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Ar puķēm apaugušas sliedes.
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Valsts prezidenta uzruna
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā
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Katru gadu jūnija 
vidū, Baltiešu Padome 
Adelaidē pulcina igau-
ņu, latviešu, un lietu-
viešu kopienas divos 
piemiņas sarīkojumos: 
sestdienā, kas vistuvāk 
14. jūnijam, notiek vai-

naga nolikšana migrācijas muzejā pie 
sienas, kur ir piemiņas plāksnes dau-
dzu zemju Otrā pasaules kara un var-
mācības upuriem; svētdienā, latviešu 
baznīcā notiek kopīgs dievkalpojums 
un koncerts.

Vainaga nolikšana kļuvusi par tra-
dīciju Adelaides Latviešu skolā, un 
skolēni uzstājas ar pāris dziesmām. 
Arī lietuviešu skolēni dzied, un šoreiz 

viņu balsis kuplināja smalkjūtīgi attu-
rīgs akordeona pavadījums.

Karogu sardzēs sestdien, 13. jūni-
jā stāvēja latviešu un lietuviešu tautu 
dēli un meitas, un igauņu skauti, katrs 
pie sava karoga. Igauņu pārstāvis Dag-
lass Hoils (Douglas Hoyle) izskaidroja 
bērniem, kas mēs visi esam, ko nozī-
mē šī diena un šī ceremonija, un kāpēc 
tas notiek tieši šinī un ne citā laikā.

Ceremonija ir īsa, bet nozīmīga, 
un ar katru gadu pieaug publika. Šo-
gad laiks bija neparasti silts un rāms, 
un migrācijas muzeja pagalmā stāvēt 
bija tīri patīkami.

Liels paldies par šī un arī  svētdienas 

ka šoreiz baznīcā bija vairāk publikas 
nekā citus gadus. Pēc dievkalpoju-
ma visi steidzās pāri ielai uz Tālavas 
Mazo zāli, kur Adelaides Vanadzes 
bija klājušas bagātīgu uzkodu galdu 
latviskā stilā. Tur nebija ne vēsts no 
cietās pelavmaizes, kā tautas dziesmā 
rakstīts, un, noskalotas ar glāzi vīna, 
visas maizītes ļoti ātri pazuda. Sevišķi 
populāri bija pīrāgi, kas garšo ne tikai 
latviešiem, bet arī igauņiem un lietu-
viešiem!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Aizvesto piemiņas sarīkojumi Adelaidē
„Man septiņpadsmit gadu un ļoti gribētos dzīvot...“ (Ilona Leimane)

Ko jaunu var pateikt 
par notikumiem, kas 
mums visiem tik labi 
zināmi, bet no kuriem 
mūs šķir jau septiņdes-
mit četri gadi? Gadu pēc 
gada papagailiski atkār-
toti, kailie fakti zaudē 

asumu, sevišķi mums šeit, brīvā zemē 
dzīvojot, un piemiņas sarīkojumi var-
būt daudziem kļūst par rituālu, par 
sabiedrisku prasību, kur sarīkojuma/
dievkalpojuma/koncerta beigās var 
labi paēst pie klāta galda. Tikai tie, kas 
piedzīvoja 1941. un 1949. gada depor-
tācijas, ar savām personīgām atmiņām 
un rakstiskām liecībām spēj atdzīvināt 
tās šausmu ainas, kas toreiz bija traģis-
kā īstenība.

Aizvesto piemiņas diena 14. jūni-
jā Adelaidē sākās ar Daugavas Vanagu 
organizēto vainaga nolikšanu Centen-
nial kapos, kur latviešiem ir sava no-
daļa un akmens ar piemiņas plāksni. 
Nodaļas priekšniece Gunta Rudzīte 
uzrunāja klātesošos, ne ar saviem vār-
diem, bet lasot no apraksta, ko rakstīja 
septiņpadsmit gadus vecā Ilona Lei-
mane lopu vagonā, kurā bija jau trešo 
dienu ieslodzīta. No piecdesmit cilvē-
kiem, kurus sākumā vagonā ieslēdza, 
četri jau miruši. Ilona smalki apraksta, 
kā viņas ģimene nakts vidū saņemta 
ciet, kā vīrieši atšķirti no sievietēm un 
bērniem un kāda gaisotne pastāv aiz-
restotā vagonā. Latvijas robežu pār-
braucot, no iepriekšējā vagonā atskan 
spēcīgas vīru balsis – Dievs, svētī Lat-
viju! Viss apraksts atdzīvina to šaus-
mīgo un neiedomājamo traģēdiju, kas 
tālajā 14. jūnija agrā rītā un nākamos 
gados risinājās tik lielai mūsu tautas 
daļai. Lielais noziegums kļūst perso-
nīgs. Tas neatgriezeniski sašķēla mūsu 
tautu, to izkaisot pa visu pasauli.

Prāv. Jānis 
Priedkalns izlū-
dzās Dieva svētību 
visiem upuriem, 
priekšniece izdalī-
ja piemiņas karti-
ņas un pie karoga 
un noliktā vainaga 
visi sapulcējās un 
nodziedāja Dau-
gav’s abas malas.

Piemiņas die-
na turpinājās ar 
d i e v k a l p o j u m u 
un koncertu lat-
viešu baznīcā, ko 
ik gadus apmeklē visas trīs baltiešu 
kopienas. Šoreiz, ņemot vērā nesenos 
notikumus Ukrainā, un lai izrādītu so-
lidaritāti ar citiem krievu brutalitātes 
upuriem, bija aicināti ari pārstāvji no 
Adelaides ukraiņu kopas.

Piemiņas sarīkojums jau gadiem 
notiek pēc ierastas formulas: Austrā-
lijas himnai un A. Topmaņa Rekviē-
mam seko igauņu kora priekšnesums 
un Baltiešu Padomes priekšsēdes Jo-
lantas Lūses uzruna un viesu runātājs/
runātāja, šai gadījumā Rachel Sander-
son, Dienvidaustrālijas parlamenta de-
putāte. Pēc pāris gadu atpūtas, šogad 
tika atdzīvināts lietuviešu koris, vai 
pareizāk sakot, dubultkvartets, ar trim 
dziesmām.

Adelaides Latviešu biedrības jauk-
tais koris Dziesmu Laiva ar divām so-
listēm un klavieru pavadījumu ieguva 
publikas atzinību ar divām dziesmām. 
Paldies solistēm D. Freijai un M. Stap-
ledon. Pie klavierēm A. Klatt un pie 
diriģentes pults Lilita Daenke. Starp 
visiem priekšnesumiem lūgšanas, svē-
tīšanu un Bībeles lasījumus sniedza 
visu triju tautību garīdznieki.

Ar gandarījumu varēja novērot, 

Vainaga nolikšana Centennial kapos.
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Adelaides baltieši piemin aizvestos
Vainaga nolikšana pie migrācijas muzeja
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PBLA Kultūras fonds
Piešķīrumi 2015. gadā

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Jūnijs pēkšņi no vie-

nas nedēļas uz nākamo 
pārvēršas no skumjām 
un sēru lentām uz jaut-
rību un dziesmām – uz 
Līgo svētkiem un Jā-

ņiem. Kaut kā tiekam galā ar šiem 
ekstrēmiem, un dažreiz pat paspējam 
abus salikt kopā.

Lai aktualizētu vēsturiskos notiku-
mus šodienas ģeopolitiskajā situācijā, 
Latvijas Okupācijas muzejs 17. jūnijā 
rīkoja brīvdabas koncertu Okupācijas 
muzeja iekšpagalmā Ar  dziesmu  pret 
okupāciju. Koncertā skaistākās latvie-
šu tautas dziesmas, kā arī pašsacerētus 
skaņdarbus izpildīja Renārs Veličko 
un Laura Saukāne – jaunu mūziķu du-
ets no Valmieras.

Okupācijas muzejs skaidro, ka 
1940. gada 17. jūnijā pulksten 5 no 
rīta PSRS karaspēks un bruņutehnika 
sāka pāriet Latvijas robežu; pēc trīs 
stundām padomju armija bija pārgā-
jusi Latvijas robežu jau vismaz 15 
vietās, lai tālāk okupētu Rīgu, Jelga-
vu, Daugavpili, Rēzekni un Krustpili. 
Daugavā pretī Prezidenta pilij noenku-
roja Sarkanās armijas karakuģi, un tā 
lielgabalus pavērsa pret pili. Pēc PSRS 
sūtniecības prasības Latvijas Radio 
pārtrauca radioraidījumus un atska-
ņoja tikai mūziku. Pēcpusdienā Rīgā 
pie Dzelzceļa stacijas notika policijas 
sadursmes ar ziņkārīgo padomju kara-
spēka sagaidītāju pūli. Tikai plkst. 10 
vakarā prezidentam Kārlim Ulmanim 
ļāva teikt radio runu Latvijas tautai, 
kurā viņš aicināja: Es palikšu savā 
vietā, un jūs palieciet savās! 21. jūlijā 
viņam bija jāparaksta pēdējais rīko-
jums – par savu atcelšanu no valsts 
prezidenta amata.

1940. gadā Jāņi nebija prieku pilni, 
bet šogad lielākā daļa no mums aizmir-
sīsim par atklāti izteiktiem draudiem 
no austrumu kaimiņa un līgosim tāpat 
kā mūsu senči to darīja – gan labākos, 
gan sliktākos laikos. Jo arī okupācijas 
laikā spīdēja saule, un ir pareizi meklēt 
saules stariņu.

Dažreiz rodas nepareizs priekš-
stats, ka okupācija bija tikai sēras un 
raudas, un ka latvieši tikai māk vai-
manāt. Tā nemaz nav. Latvieši ne tikai 
dziedāja, kad varēja, bet arī pretojās, 
kad varēja. Okupācijas muzejs stāsta 
par pretošanos – ideoloģisko un bru-
ņoto. Un okupācijas stāsts beidzas ar 
Atmoda, Dziedošā revolūcija, barikā-
des un neatkarības atgūšana.

Tāpēc uz laiku noliksim malā pa-
saules raizes un ikdienas rūpes, un:

Līgojat, līgotāji,
Nava gara Jāņa nakts:
Vienā pusē saule gāja,
Otrā pusē gaisma ausa.

GN

Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) Kultūras fonda uzdevums ir 
atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu 
un jaunradi un godalgot izcilus latvie-
šu kultūras sasniegumus un darbinie-
kus, kā arī veicināt nacionālo identi-
tātes pastāvēšanu, atbalstot latviešu 
skolas, jaunatni un latvisko audzinā-
šanu.

PBLA Kultūras fonds ir dibināts 
ar PBLA valdes lēmumu 1972. gada 
16. novembrī. Saskaņā ar PBLA sta-
tūtiem, šajā organizācijā ir pārstāvētas 
sešu zemju – ASV, Kanādas, Eiropas, 
Austrālijas, Dienvidamerikas un Karī-
bu salu, un Krievijas centrālās latviešu 
organizācijas. Šis organizācijas apstip-
rina savus Kultūras fonda pārstāvjus 
PBLA Kultūras fonda valdē. Kultūras 
fonda paspārnē darbojas pastāv 10 
Kultūras nozares. Ik gadu PBLA Kul-
tūras fonds izziņo konkursu līdzek-
ļu piešķīrumiem, kas domāti dažādu 
kultūras, izglītības un jaunatnes pro-
jektu atbalstam. Šogad tika iesūtīti 27 
projektu pieteikumi, no kuriem PBLA 
KF valde un nozaru vadītāji nolēma at-
balstīt deviņpadsmit projektus par ko-
pējo summu $20 000 (ASV). No tiem 6 
tika iesniegti no ASV; 2 – no Kanādas; 
9 – no Latvijas; 1 – no Lielbritānijas 
un 1 – no Vācijas. Zemāk uzskaitīti 
PBLA Kultūras fonda atbalstu šogad 
saņēmušie projekti:
• Atbalsts rakstu krājuma Jaunā Gai-

ta izdošana;
• Toronto Latv. biedrības sestdienas 

skolas Draudzīgais aicinājuma teāt-
ra iestudējums;

• Kolorado Latviešu skolas izveides 
atbalsta projekts;

• Stariņa spēļlaukuma labiekārtošana 
latviskā garā;

• Tautas tērpu svārku auduma iegā-
de un šūšana Nūdžersijas latviešu 
draudzes Ņudžersijas pamatskolas 
skolniecēm;

• Čikāgas Kr. Barona latviešu skolas 

programmas izveide Mācamies  lat-
viski;

• Mācību kurss Latviskā dzīvesziņa;
• 3x3 Lielbritānijā saiets;
• Š̌ tutgartes deju kopas Trejdeksnītis 

tautas tērpu nokomplektēšana;
• Pasaules latviešu mākslas centra 

Cēsīs pētniecības centra izveide un 
tehniskās sistēmas iegāde; Rīgas 
Saksofonu kvarteta, dziedātājas Ie-
vas Paršas un multiinstrumentālista 
un dziedātāja Valda Muktupāvela 
CD Ozols / Oak-tree izdošana;

• XII Starptautiskie latviešu jauno 
mūziķu meistarkursi;

• Andrieva Ezergaiļa vēsturisku eseju 
krājums;

• Grāmata 3x3 Latvijā (1990-2015);
• Ulža Ģērmaņa grāmatas Latvie-
šu  tautas  piedzīvojumi tulkojums 
zviedru valodā;

• Ģenerāļa Kārļa Goppera literārā 
mantojuma digitalizācija un publi-
cēšana Latvijas vēstures brīvpieejas 
materiālu tīmekļa krātuvē historia.
lv;

• Nyet Nyet Soviet;
• Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944-1945;
• Latvian and Lettish voices in Mani-

toba. 
Kopš 1972. gada PBLA KF ir pie-

dzīvojis apbrīnojamu attīstību. Pēc 
Latvijas atjaunošanas, ārzemēs ieme-
tās šaubas, neziņa un neizpratne par 
to, vai ārzemju veidotās organizācijas 
vēl pastāvēs. Šodienas KF darbības 
pieeja ir respektēt latviešu tradīcijas, 
identitātes meklējumus, sabiedrības 
maiņas un veicināt tālāko darbību 
desmit atsevišķās nozarēs. PBLA Kul-
tūras fonda līdzekļi rodas no PBLA 
budžetā paredzētiem līdzekļiem, zie-
dojumiem, novēlējumiem un centrālo 
organizāciju iemaksām, kas ir pro-
porcionālas PBLA statūtos paredzēto 
centrālo organizāciju locekļu skaitam 
PBLA valdē.

PBLA Kultūras fonds

liela mīlestība pret dzīvību, līdzjūtība, 
izpalīdzība un dziļa cilvēcība. Paldies 
Jums par to!

Šādi piemiņas un atceres brīži lie-
cina par sabiedrības spēju just līdzi 
un vienlaikus novērtēt to, cik dārga ir 
mūsu brīvība un neatkarība.

Arī šodien, pulcējoties šeit, mēs 
varam droši sacīt, ka 1941. gada 14. jū-
nija notikumi nav aizmirsti, tos no tau-

tas atmiņas nav izdzēsuši arī piecdes-
mit okupācijas gadi. Kopš 1987. gada 
14. jūnija - šeit pie Brīvības pieminek-
ļa notiek deportācijas upuru piemiņas 
brīži. Arī šodien esam sanākuši kopā, 
lai atceroties noliektu galvas, godinot 
izsūtījumā nogalināto un mirušo pie-
miņu, un būtu kopā ar visiem, kas iz-
dzīvoja un atgriezās.

Andris Bērziņš
Latvijas Valsts prezidents

2015. g. 14. jūnijā
pie Brīvības pieminekļa Rīgā

Valsts prezidenta uzruna
Turpinājums no 1. lpp.
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Tumšā, dzestrā sest-
dienas, 6. jūnija, vaka-
rā devāmies uz Hugo 
Misiņa zāli, Melburnas 
Latviešu namā. Kad ie-
radāmies, zāle jau bija 
klausītāju pilna. Šis 
bija jau otrais koncerts 

šajā dienā; pirmais bija jau izskanējis 
plkst.15.00, un no savas ģimenes lo-
cekļiem dzirdēju, ka tas ir bijis krāšņs 
un jautrs, kā arī teicami apmeklēts.

Koncerta vadītāja Anita Anderso-
ne (Red.:  Koncerttūri  Austrālijā  rīko 
LAAJ Skaņu mākslas nozare  kopā ar 
Jaunatnes nodaļu – Jānu Andersoni un 
Lailu Grosu.) iepazīstināja klausītājus 
ar Māsām Dimantām, kuras svecīšu 
gaismiņā staroja ar krāšņiem, saskaņo-
tiem un vasarīgiem tērpiem un ar zie-
du vainadziņiem galvās. Uzreiz likās, 
ka mūsu ziema ir pazudusi, un bijām 
gatavi izbaudīt vasarīgu Jāņu nakti.

Māsas – Laima, Alise un Katrīna 
uzreiz draudzīgi savienoja klausītājus 
ar skaistiem smaidīgiem, spontāniem 
un gaišiem stāstījumiem par dzies-
mām, par mūsu tautas spēcīgo dzies-
mu varu un par Jāņu tradīcijām.

Katrīnas dzidrā un spēcīgā balss 
ieveda pirmo saucēja dziesmu Pava-
sara balsī, un kopā ar māsām Laimu 
un Alisi sabalsojās dziļā kopskaņā. 
Trīsbalsīgais harmonizējums bija iz-
cils, rezonējošs. Dziesma Neba  lielas 
lietas dēļ(i) izsauca skaistu instrumen-
tālo pavadījumu: ar Laimas vijoli, Ali-
ses kokli un Katrīnas čellu. Muzikālās 
starpspēles deva dziesmām kontrastu, 
variāciju un struktūru, un ar katru 
pantu pieauga kopskaņa un kāpinā-
jums. Katrīnas sinkopes čella pavadī-
jumā radīja efektīgu ritmisko interesi.

Aiz  upītes  zaļa  zāle  ievadīja Lai-
mas solo balss kokles pavadījumā. 
Divbalsīgi piepildījās skaņas ar Ali-
ses balsi, tad pievienojās arī Katrīna. 
Pilnā krūtī Līgo!  Līgo! No koncerta 
programmas citēju: „Māsas  Diman-
tas  –  unikāls  balsu  sajaukums,  kurā 
reizē  saklausāms  skaņas  kuplums  un 
tembrāla vienotība. Tādu iekšējo spē-
ku var sajust tikai māsu dziedājumā!“ 
Māsu harmonijas, balanss (balance) 
un saplūšana (blend) bija izcila. Alises 
kokles skaņas izlikās kā lietus lāsītes.

Teica Laima: „Līgo – the most ma-
gical time of the year!“*

Sekoja teicēja dziesma (Program-
mā drukāts Viņpus upes ozoliņi) Ceļiet 
brāļi  –  Rotā. Skanēja spēcīgi divto-
ņiem un vilcējas pamattoņiem. Tem-
brālās krāsas un balsu vienotība bija 
izcili šai izpildījumā. Sekoja jautra, 
līksma un saulaina dziesma Es  jauna 
būdama. Katrīnas čella pizzicato deva 

pavadījumam ņiprumu un līksmu ap-
mierinātību, un Alises koklēšana plūs-
toši ievijās muzikālā audumā. Katrīna 
un Laima pastāstīja par kokles vēstu-
ri – kokli mūsu sirmā senatnē spēlēju-
ši vīrieši. Ja meitene mežā sadzirdēja 
kokles skaņas, tad bija koklētāju jāap-
prec. Turpināja vēl jautriem un spon-
tāniem iestarpinājumiem, kuros māsas 
pastāstīja par savu plašo ģimeni.

Visi  vēji  bija pilnbalsīgi un kupli 
izpildīta ar instrumentālām starpspē-
lēm. Turpinājās stāsts par Līgo nakti – 
The magical powers of Midsummer**. 
Vainagus pin ne tikai meitām, bet pat 
govīm un kazām ar’, lai tās neaizskar-
tu ļaunie gari. Dziesma Jau  sauļeite 
lēni līgojās kokles skaņās. Garie, dzid-
rie čella toņi izcēla pavadījumu. Kāpi-
nājums, veicināts ar modulāciju no la 
minora uz re minoru bija ļoti efektīgs 
un rezonējošs. Šeit spīdēja saulīte ar 
saviem sārtiem saulstariem, izsaucot 
to brīdi pirms norietēšanas, kad saulīte 
liekas visspilgtākā un debess viskrāš-
ņākā. Starpspēle ievirzījās dejas ritmā, 
līdzīgi Klezmera vai čigānu dejām, pa-
ātrinot tempu accelerando.

Joņu dīna, svēta dīna izskanēja ar 
skanīgām stīgu kvintām, dodot dzies-
mai dziļumu un tautisku pamatu.

Sekoja a  cappella  Līgo dziesma 
Kas Jānīti ielīgoja, kura, līdzīgi kā Jā-
ņos, brīžiem unisonā un tad pilnbalsī-
gi, kas radīja spēcīgu kontrastu. Stās-

tīja māsas par Jāņiem – par alu, sieru, 
pīrāgiem un lēkšanu pār jāņuguni. 
Celies(i),  brālīti  izskanēja ar skanīgo 
piedziedājumu Rūtoj, rūtoj.

Māsas turpināja uzgleznot Jāņu va-
karu ar dziesmām un stāstiem. Tautas 
dziesmās sievieti apraksta kā liepu un 
vīrieti kā spēcīgu, kuplu ozolu. Skanēja 
dziesma Ozoliņi, ozoliņi – Līgo dziesma 
par ozola vareno kuplumu. Daudzi no 
klausītājiem sāka pievienoties dziedā-
šanā, ko arī Laima enerģiski mudināja: 
Līgo dziesmām var droši pievienoties!

Līgo,  Jānīti,  Līgo  instrumentālās 
starpspēlēs Alises āķīgā klauvēšana 
deva ritmisku enerģiju un pievilcīgu-
mu. Katrīna izmantoja basu līnijas un 
dejoja  pa čella stīgām. Sekoja Līgo 
dziesma kokles pavadījumā Melna 
odze  ietecēja.  Dinamiskie kontrasti 
bija ļoti patīkami, un māsu izpildījums 
efektīgi attēloja dziesmas stāstu.

Jautrais stāsts par dziesmu Jāņos 
gāju,  Pēterosi  bija humora pilns un 
jauks. Ar katru pantu dziesmā nosauc 
meitas iespējamo Jāņos iegūto brūt-
gānu: Vispirms Jānis, Pēteris, Jēkabs, 
Bērtulītis, Labrencītis, Miķelītis un... 
Ja Andreja nedabūju – Līgo Līgo, Tad 
man vairs(i) nevajaga! Līgo!

Ar skaisto solo Alise gaiši ievadīja 
dziedājumu Kur Tu jāsi? Dziesmas jaut-
rība un fifīgums bija ļoti pievilcīgs ar 

„Māsas Dimantas“ Melburnā
Koncertu tūre Ziemas festivāla ietvaros

No 6. līdz 20. jūnijam Austrālijā notiek Latvieši Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) rīkotais Ziemas festi-
vāls. Tā ietvaros Austrālijas latviešu centros notiek „Māsu Dimantu“ koncerti.

Māsas Dimantas. No kreisās: Laima, Alise, Katrīna.
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Turpinājums 5. lpp.

Pēc koncerta turpinājās lustīgi danči Lielajā zālē Māsu Dimantu muzikālā va-
dībā.
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13. jūnijs nav vis-
piemērotākais datums, 
kad rīkot lustīgu kon-
certu, bet Māsas  Di-
mantas nebija vainoja-
mas pie koncertu cikla 
datumiem. Ierobežotā 
laikā apmeklēt vairākas 

Austrālijas pilsētas nozīmē, ka kaut 
kur bija jāiekrīt neizdevīgai dienai, un 
šoreiz nelaimīgā loze krita Adelaidei. 
Tomēr, Tālavas Mazā zāle bija pieklā-

jīgi pilna, un jaunām dāmām nevaja-
dzēja skatīties pārāk daudzajos tukšos 
krēslos.

Ir neapstrīdams fakts, ka Laima, 
Katrīna un Alise ir muzikāli apdāvinā-
tas, ar spēcīgām balsīm un saskanīgu 
ansambli. Katra spēlē kādu instrumen-
tu – Laima vijoli, Katrīna čellu un Ali-
se kokli un dara to 
tik meistarīgi, ka 
instruments liekās 
kā viņu roku pa-

garinājums, ne atsevišķs priekšmets. 
Astoņpadsmit dziesmu programmā, 
liela daļa bija Jāņu dziesmas, ar vien-
kāršām melodijām un stipri līdzīgām 
harmonijām, taču balsis ir tik skaistas 
un saskanīgas, tautas dziesmām pie-

niansētu gandrīz jodelēšanu un kāpinā-
jumiem harmonijā un tekstūrā. Kokles 
ritmiskais pamats bija jautrs un efektīgs.

Sekoja tautas dziesma Jau rudens 
tuvojās, kura bija tieši izmeklēta, lai 
atspoguļotu mūsu ziemu. Patīkama 
modulācija no Do mažora uz re mino-
ru man izteica izteiktu krāsu maiņu, 
līdzinoties gadalaiku mijām.

Skanēja dziesma Cīrulīti, mazput-
niņ’i, man likās, ka varētu klausīties 
šīs siltās skaņas visu ziemu!

Ar smaidīgu siltumu māsas izpil-
dīja Ai,  kad es būtu  zinājuse –  tautas 
dziesmu ar pilnu instrumentāciju. 
Bija ļoti patīkams kontrasts no panta 
uz panta, beidzamo rindiņu nodziedot 
a  cappella, Māsu unikālā balss kop-
skaņa palika atmiņā.

Klausītāju dedzīgiem aplausiem 
skanot, Anita Andersone sirsnīgi ap-
sveica Māsas Dimantas ar ziediem. 
Skanīgie aplausi kā pērkons nodārdēja. 
Piedevās māsas jautri izpildīja Upe nesa 
ozoliņu ar āķīgo čukai-ņukai piedziedā-
jumu. Visa zāle piebiedrojās dziesmai.

Pēc koncerta turpinājās lustīgi dan-
či Lielajā zālē, Māsu Dimantu muzikālā 
vadībā. Mūzikas ansamblim pievienojās 
arī mūsu pašu Rita Hach (čells) un Vik-
tors Brenners (ar sitamiem). Bija jauki 
pavadīts vakars pie glāzes vīna, gardām 
uzkodām un ar jautro muzicēšanu.

Sandra Birze
Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: Līgo – gada burvīgākais laiks.
** angl.: Jāņu nakts burvestības spēja

„Māsas Dimantas“ Melburnā
Turpinājums no 4. lpp.

Māsas Dimantas Adelaidē
Koncerts „Tālavas“ Mazajā zālē

Māsas Dimantas. No kreisās: Laima, Alise, Katrīna.
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sarīkojuma veiksmīgu organizēšanu 
pienākas Jolantai Lūsei, bez kuras pū-
lēm laikam gan nekas nenotiktu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

mazāk, un daudzi nemaz nebrauc, jo nevar vairs atbraukt. 
Šie, nu jau novecojušie Sibīrijas bērni nekad nesūkstās, ne-
gāna valdību, viņu sarunas izstaro gaišumu, un man šķiet, 
ka tas ir tāpēc, ka viņi katrs zin, ka nodarīto ļaunumu nekad 
neaizmirsīs un par kādu piedošanu var būt runa.

Pēc rīta kafijas visi pulcējas greznajā zālē, tiek sanesti papil-
dus krēsli. Ierodas valsts augstākās amatpersonas. Konferenci 
atklāj fonda Sibīrijas bērni vadītāja Dzintra Geka. Pēc kopīgi 
nodziedātas Dievs, svētī Latviju, uzrunu saka valsts prezidents 
Andris Bērziņš un, runājot par deportāciju nezūdošo ļaunumu, 
uzteic Latvijas Okupācijas muzeju par izveidotajām ekspozī-
cijām un jaunās paaudzes izglītošanu, tāpat par Okupācijas 
muzeja neatsveramo darbu okupācijas režīmu darbības atspo-
guļošanā ar konkrētiem eksponātiem, runā mācītājs Guntis 
Kalme. Uzrunas teica Latvijas Politiski represēto apvienības 
vadītājs Gunārs Resnais, fonda Sibīrijas bērni dibinātājs Gu-
nārs Toms, Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs un citi. Šī gada konferencē mūsdienīgu 
sadaļu ienesa skolēnu sacerējumu konkursa Sibīrijas bērni la-
bāko autoru darbu lasījumi un noslēgumā apbalvošana. Kon-
kursanti no 1. – 12. klasei paši lasīja savu darbu fragmentus, un 
žūrijas konkursa priekšsēdētāja Ina Druviete stāstīja par jau-
nās paaudzes zināšanām un interesi par savas zemes vēsturi.

Pēc konferences pie Okupācijas muzeja sākās biedrības 
Latvijas Politiski represēto apvienības organizētā pulcēša-
nās gājienam uz Brīvības pieminekli. Pirms ziedu nolikša-
nas notika svinīga Brīvības pieminekļa Goda sardzes mai-
ņa. Gunārs Resnais deva vārdu uzrunai Valsts prezidentam 
Andrim Bērziņam, pēc tam, kā parasti, Valsts augstākās 
amatpersonas, deputāti, diplomāti un pašās beigās – šīs 
dienas godinātie Sibīrijas Bērni – izsūtītie, nolika ziedus 
pieminekļa pakājē. Tā arī Gunāra Resnā, 2013. gadā, pie 
Brīvības pieminekļa izteiktais aicinājums godināt izdzīvo-
jušos izsūtītos praktiski pie pieminekļa, ļaujot viņiem zie-
dus nolikt pirmajiem, ir palicis neuzklausīts.

Torņkalna stacijā
Torņakalna stacijā piemiņas brīdis ar ziedu nolikšanu pie 

komunisma terora upuru piemiņas memoriāla, kurā šobrīd 
ietilpst: piemiņas akmens 1941 – piemiņas zīme ar norādīto 
izvesto skaitu 1941. gadā, vēsturiskais vagoniņš uz sliedēm, 
piemineklis Putenī (tēlnieks Pauls Jaunzems un arhitekts Ju-

ris Poga) ar gulošos akmeņos iegravētiem izsūtījuma vietu 
nosaukumiem: Vorkuta, Omska, Vjatlags, Karaganda u.c., 
stikla paneļu memoriālā siena; memoriāla III kārtā paredzē-
ta Torņakalna dzelzceļa stacijas ēkas restaurācija un rekons-
trukcija. Uzrunas teica Politiski represēto biedrību pārstāvji: 

Bierants Ignats, Gunārs Resnais, Jānis 
Jēkulis un Rīgas domes izpildirektors 
Juris Radzēvičs; skanēja kora dzies-
mas un dzeja.

Tāpat piemiņas brīži notika Šķi-
rotavas stacijā un Litenē ar ministru 
un deputātu piedalīšanos. Visos pa-
sākumos skanēja viena doma – tas 
nedrīkst atkārtoties un par to mums 
jārūpējas pašiem. Skumja, tveicīga 
diena, kas beidzās ar smalku lietu.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

14. jūnija deportācijas
Turpinājums no 1. lpp.

Gājiens uz Brīvības pieminekli Rīgā.
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Vagons Torņakalna stacijā.
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Piemiņas brīdis Torņakalna stacijā.
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Dzintra Geka Melngalvju namā.
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Ārija Baumane pie Brīvības pieminek-
ļa Rīgā.
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Adelaides baltieši piemin...
Turpinājums no 2. lpp.

Migrācijas muzejā Adelaidē. FO
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Noskaidrots čekas 
komandanta vārds, ku-
ram bija saistība ar nāves 
sodu izpildi 1941. gadā.

Latvijas Okupācijas 
muzeja pētniece Inese 
Dreimane, kura pēta 
čekas darbības vēsturi, 

ir noskaidrojusi, kā sauca čekas ko-
mandantu, kas 1941. gadā organizēja 
un iespējams pats izpildīja nāves so-
dus Latvijas pilsoņiem. Cilvēks, kas 
ir līdzvainīgs šajos noziegumos bija 
valsts drošības jaunākais leitnants 
Anatolijs Konstantīna dēls Jermola-
jevs.

Latvijas PSR NKVD–NKGB 
(čekas) ēkā ierīkotajā šautuvē laikā 
no 1941. gada 15. janvāra līdz 22. jū-
nijam tika sodīti ar nāvi vismaz 186 

cilvēki. Saskaņā ar Padomju Savie-
nībā pieņemto praksi, nāves spriedu-
mus bieži izpildīja čekas komandanti. 
Līdz šim vēsturnieku rīcībā gandrīz 
nebija informācijas par Rīgas čekas 
komandantu 1940./41. gadā. Aktos 
par sprieduma izpildi Jermolajeva pa-
raksts vienmēr bija pirmais. Tikai pēc 
tam sekoja Baltijas īpašā kara apgaba-
la (PribOVO) prokuroru Skokova vai 
Nosova un NKVD–NKGB 1. specda-
ļas priekšnieka vietnieka Zinovija Kri-
vicka paraksti.

Šā gada 15. jūnijā, pateico-
ties Latvijas Valsts Vēstures arhī-
vā esošajiem dokumentiem – mājas 
grāmatām – ir noskaidrots, ka ko-
mandanta pilnais vārds ir Anatolijs 
Konstantīna dēls Jermolajevs. Viņš 
kopš 1941. gada 30. janvāra dzīvoja 

Rīgā, Tallinas ielas 15. nama 5. dzī-
voklī. Mājas grāmatā lasāms arī ie-
mesls viņa aiziešanai no dzīvokļa: 
Nezinams  aizbēdzis,  kas ierakstīts 
1941. gada 4. jūlijā. Vēsturnieku rī-
cībā pagaidām nav informācijas par 
Anatolija Konstantinoviča tālāko lik-
teni.

Kā zināms, čekas noziedzīgā dar-
bība Latvijā sākās drīz pēc komunis-
tiskās okupācijas 1940. gada 17. jūni-
jā.

Latvijas Okupācijas muzejs paš-
reiz piedāvā bezmaksas izstādi par če-
kas vēsturi un gidu vadītas ekskursijas 
bijušajā čekas iekšējā cietumā Rīgā, 
Brīvības ielā 61.

Līga Strazda
Latvijas Okupācijas muzeja 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Kanberas baltiešu 
kopīgi rīkotā 14. jūni-
ja atcere notika šī gada 
14. jūnijā, Austriešu 
kluba telpās, Mosonā 
(Mawson).

Atceres aktu atklāja 
Kanberas Latviešu biedrības priekš-
nieks Ēriks Ingevics. Savā uzrunā, 
pieminot 14. jūniju, viņš teica, ka ar-
vien mazāk paliek tās dienas un vē-
lāko gadu deportāciju acu liecinieku, 
un šie notikumi iegulstas vēsturē. 
Viņš pieminēja savu tēvu, kas tika 
notiesāts un deportēts uz Sibīriju 
1945. gadā un palika izsūtījumā 15 
gadus. Tālāk viņš runāja par šodie-
nas politiskiem notikumiem – Krie-
vijas agresivitāti Ukrainā un iespē-
jamiem līdzīgiem draudiem Baltijas 
valstīm.

Atceres runu teica Dr. Uldis Ozo-
liņš no Melburnas. Dr. Ozoliņš ir po-
litologs. Viņa pirmie divi akadēmiskie 
grādi ir Melburnas Universitātes baka-
laura un maģistra grādi (BA un MA), 
kam sekoja Monaša Universitātes 
doktora grāds (PhD). Patlaban viņš ir 
Adjunct  Associate  profesors Rietum-
sidnejas Universitātē un māca Starp-
tautiskās attiecības La Trobe Univer-
sitātē.

Padomju Savienības un Krievijas 
meli, terora un melu impērijas, bija 
doma, kas dominēja Dr. Ozoliņa teik-
tajā runā.

Savu runu viņš ievadīja, dodot 
skaitlisku statistiku par deportētiem 
visās trijās Baltijas valstīs kā 14. jūni-
jā, tā arī lielajās 1948/49. gada depor-
tācijās.

P i r msā k u ms 
šiem traģiskiem 
notikumiem bija: 
1. Molova-Riben-
troppa 1939. gada 
līgums; 2. Pa-
domju Savienības 
militārās bāzes 
Baltijas valstīs; 
3. Padomju Savie-
nības iebrukšana 
Baltijas valstīs 
1940. gadā un 
uz viltus vēlē-
šanām pamatota 
inkorporācija Pa-
domju Savienībā, 
1940. gada augus-
tā. Visi šie līgumi 
un notikumi bija 
Padomju Savienības interešu lokā, un 
visi dotie solījumi tika lauzti, bija tikai 
meli.

1941. gada 14. jūnijs ir atgādinā-
jums pasaulei par totalitārismu un 
valstu neatkarības zaudēšanu; tas ir 
atgādinājums šodienas Baltijas valstu 
iedzīvotājiem par patiesību, kas no-
tika, un par Padomju Savienības un 
Krievijas meliem, kas tika pausti to-
reiz, tiek vēl pausti šodien, un kam vēl 
arī daļa cilvēku notic.

Bet vēsture nav tikai par pagātni. 
Melu Impērija arvien vēl pastāv, un ja 
melo ilgi un daudz, tā it kā, ar laiku, 
meliem sāk ticēt.

Noslēgumā Dr. Ozoliņš pievērsās 
politiskajiem notikumiem Ukrainā. 
Politiski domājošās aprindās ir zināms 
satraukums par Rietumu valstu mili-
tāro spēku atturēšanos Ukrainas kon-

frontācijā ar Krieviju, bet vēl lielāks ir 
par pasaules valstu valdību, it sevišķi 
Eiropas atturēšanos atspēkot Putina 
melus. Diemžēl, Eiropā ir viena sa-
biedrības daļa, kas tic Putina meliem; 
ir sabiedrības daļa, kas ir uzpirkta, kā 
arī daļa, kas nevēlās Putinu aizkaiti-
nāt.

Šīs melu pasaules lielākie upuri ir 
Krievijas tauta, kas jau 98 gadus dzīvo 
šajā melu pasaulē. Mūsu uzdevums ir 
stāstīt patiesību.

Dr. Ozoliņa runai sekoja Balti-
jas valstu himnas. Sekoja čellistes 
Lindijas Rekstenes (Lindy Reks-
ten) klasiskās mūzikas atskaņojumi. 
Noslēgumā atceres dalībnieki paka-
vējās sarunās pie glāzes vīna un uz-
kodām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Baltiešu 14. jūnija atcere Kanberā
Melu Impērija arvien vēl pastāv

No kreisās: Dr. Uldis Ozoliņš, Kanberas Lietuviešu bied-
rības priekšniece Židra Pembere (Žydra Pember), igauņu 
saimes pārstāve Rēta Bergmane (Reet Bergman) un Kan-
beras Latviešu biedrības priekšnieks Ēriks Ingevics.
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Noskaidrots Rīgas čekas komandanta vārds
Līdz šim vēsturnieku rīcībā gandrīz nebija informācijas par viņu
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Man ir ļoti zinātkārs 
draugs Viesturs Amats, 
kurš bieži jo bieži dodas 
pastaigās pagātnes lau-
kos – lasa grāmatas par 
Latvijas vēsturi, sevišķi 
par senākiem laikiem. 
Izlasītā ierosināts, metas 

tuvākos un tālākos ceļojumos, īpaši pa 
Kurzemi. Labprāt pievienojos viņam, 
ja laiks atļauj (visbiežāk neatļauj), uz-
zinot daudz neapjaustā, kas joprojām 
vēl saglabājies no bijušajiem gadsim-
tiem.

Viņš piekrita 13. jūnijā ceļam uz 
Mazirbi pie mākslinieces Ritas Le-
lis. Pie reizes sadomāju, ka jāapska-
ta vietas, kur reiz mitušas gleznotāja 
Osvalda Rožkalna senču pēdas. Tad 
nu piestājām pie Ārlavas baznīcas, kur 
1860. gada 9. septembrī viņa vectēvs 
Dītrihs Rozenkalns laulājies ar Lizeti 
Valdemāru no Sasmakas.

Pēc viesošanās pie Ritas Lelis de-
vāmies mājpus. Bet Viesturs sagud-
roja ievest mani senās Piltenes bīska-
pijas teritorijā, lai vēlreiz apraudzītu 
Landzes un Piltenes baznīcu. Izprie-
cājušies par seno dienu arhitektūras 
pamatīgumu, mūsu ceļš veda cauri 
plašiem mežiem, līdz piestājām pie 
kāda piemiņas akmens. To pagājušajā 
gadā izgatavojis Viestura draugs un 
kursabiedrs Guntis Panders, akmeņ-
kalis, kurš kopā ar kolēģiem restaurē-
jis Brāļu kapus un Jelgavas Lāčplēsi, 
piedalījies Bauskas pilsdrupu atdzīvi-
nāšanā.

Šis akmens bija kā brīnums šajā 
mežu un krūmāju ielokā. To iecerējis 
man nezināms cilvēks, kurš vēlējies 
uzlikt piemiņas zīmi Rāpatu  ļaudīm 
un mājām. 1941... 1949... Piemiņai un 
cerībai – tā skan vēstījums. 

Kādā interneta lapā atradu: „Rā-
pati  kādreiz  administratīvi  piederēja 
Piltenei,  tagad  Ugālei,  bet  vienmēr, 
pat  senos  laikos,  ir  bijis  tāls  stūris. 
Arī  kolhozu  laikos  šis  bija  attālākais 
iecirknis,  un  meliorācija  tika  veikta 
vēlu – neilgi pirms pārmaiņu laikiem. 
Kādreiz te bijuši lieli saimnieki, auglī-
gas augsnes.“

Citviet atrodu – 20. gadsimta 
30. gados Rāpatos bijušas 70 mājas, 
mūsdienās tikai dažas, Ugāles lapā 
teikts – septiņas.

Tagad bieži skatam paveras aiz-
augušas pļavas, nekopti tīrumi. Un 
šādā nostūrī pēkšņi šis piemiņas ak-
mens! Nopļauts zālājs, bērzi slejas 
pretim debesīm, aiz tiem zeļ labība. 
Tik nedrīkst skatīties ceļa pretē-
jā pusē, kur lekni dižojas kārkli un 
alkšņi, kā jau pamestās vietās tas no-
tiek. Uz piemiņas vietu ved akmens 
plāksnes ar māju vārdiem, kuru vairs 
nav – Ravas, Birzgaļi, Runči, Dižkat-
vari, Reķi, Cipuļi, Vēždūkas... Dažas 

Aizvesto un izzudušo māju piemiņai
„Rāpatu ļaudīm un mājām. 1941... 1949...“ Piemiņai un cerībai

Kopskats.
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Ceļš ar māju vārdiem.
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Kopskats ar pasta kastīti.
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mājas esot bijušas pat no ļoti seniem 
laikiem. Tad atnāca citi varasvīri un 
vēlējās pagātni iznīcināt ļaužu at-
miņā, vispirms gan pašus aizvedot 
uz Sibīrijas plašumiem. Nu vairs no 
bijušā ir palikusi tikai šī uzņēmīgā 
cilvēka mīlestība pret savas dzimtas, 
savas vietas, jā, pret visas Latvijas 
senatni.

„Rīt sanāks cilvēki un atcerēsies,“ 
būdams jau 14. jūnijā noskaņā, klusi 
piebilda Viesturs.

Jā, sanāks un atcerēsies tos laimī-
gos laikus, kad Latvijas laukos saim-
niekoja uzņēmīgi, garā stipri ļaudis, 
kuri turpināja savu senču tikumus, 
kopa tēvu un vectēvu tīrumus un pļa-
vas. Viņi domāja par nākotni, par sa-
viem dēliem, cēla pamatīgas mājas un 
skoloja bērnus. Bet tad sarkanie krust-
neši visu sagrāva, apcirta latvju ozo-
liem saknes.

Par to jādomā, apceļojot Latviju. 
Rau, te reiz bija māja, tur cita. Skat, 
bijušās klēts mūros ieauguši kārkli un 
pat bērzi, lai gan apkārt sazēluši šodie-
nas sējumi. Kādā pusē ieraugi ābeles 
vienas ziedam. Lepno māju vietā pa-
ceļas gruvešu kaudzes, ieaugušas nāt-
rēs...

Joprojām Latvijā vātis asiņo. Sar-
kanie krustneši vai katram iezvēluši. 
Vai maz ir kāda ģimene un pat cil-

vēks, kurš nebūtu skarts? Lūk, kaut 
vai Viesturs. Viņš ir zemgalietis, ba-
gātu zemnieku dēls, kuram vecāki, lai 
paglābtu sevi un bērnus, pieņēma citu 
uzvārdu, bet arī tas nelīdzēja – tēvu 
vienalga atrada un gribēja sapūdēt 
tāltālās svešās zemēs. Grūti pat iztēlo-
ties, izfantazēt, kāda būtu mūsu tēvu 
valsts, ja nebūtu kara un izsūtīšanu. 
Mūsu dvēseles ir sabradātas, izmīdī-
tas.

Katra latvieša dzīvesstāstu neizs-
tāstīsi, tos neiekalsi arī granītā. Arī 
Rāpatu akmenī tos neieliksi, bet tagad 
tur vismaz ir vēsts šodienai un nākot-
nei, cerot, ka turpmāk dzīvosim bez 
bažām par nākotni, par bērniem un 
mazbērniem.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“
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Katru gadu Sidnejā 
latviešu sabiedrība atzī-
mē 1941. gada 14. jūnija 
un komunisma deportā-
ciju upuru piemiņu kopā 
ar igauņiem un lietuvie-
šiem, kopējā sarīkojumā 

Sidnejas Latviešu namā. Vienlaikus 
ar šo sarīkojumu Austrālijas Latviešu 
mākslinieku apvienība (ALMA) orga-
nizē Baltiešu mākslas izstāde. Šogad 
izstādei ir īpaša saistība ar 14. jūnija 
tēmu. Izstādē redzamas piecas iespai-
dīgas gleznas par Stūra māju Rīgā.

Stūra  māja ir nosaukums, ar ko 
rīdzinieki pazīst padomju okupācijas 
laika Valsts Drošības Komitejas (Če-
kas) ēku, kas atrodas uz Brīvības un 
Stabu ielas stūra. Latvijas okupācijas 
piecdesmitgadē Stūra māja kļuva par 
totalitārās varas spilgtāko simbolu. 
Šajā vietā daudzi tika pratināti, spīdzi-
nāti, nošauti vai deportēti uz GULAG 
nometnēm pēc pratināšanas. Pēc Lat-
vijas neatkarības atgūšanas šeit līdz 
2008. gadam darbojās Valsts policija, 
pēc tam  Stūra  mājā  kādu laiku bija 
stāvēja tukša. 2014. gadā, kad Rīga 
bija Eiropas kultūras galvas pilsēta, 
„bija  īstais brīdis,  lai mainītu „Stūra 
mājas“  likteni,  lai  atvērtu  durvis  un 
saskartos ar ēkā ieslēgto pieredzi, lik-
teņiem, tos pilnībā apzinoties, izprotot 
un pārradot“(1).

Austrāliešu māksliniece, sidnejie-
te Debra Filipsa (Phillips) 2014. gadā 
redzēja Stūra māju no iekšpuses, un 
šis piedzīvojums mudināja viņu iz-
teikt gūtos iespaidus gleznās. Debras 
interese par Latviju un latvietību sā-
kās no draudzības ar sidnejieti Ilonu 
Brūveri, kuru Debra pazīst 35 gadus. 
Kopā ar Ilonu Debra ir vairākas reizes 
bijusi Latvijā un ir gleznojusi Latvijas 
ainavas dažādos gadalaikos. Intervijā 
ar SBS radio korespondentu Edgaru 
Gresti, Debra Filips stāsta: „citās vi-

zītēs Rīgā redzē-
ju Stūra māju no 
ārpuses un zināju 
par drausmīgajām 
lietām, kuras tur 
notika. Redzot šo 
māju no iekšpuses, 
man radās spēcīga 
sajūta, ka sienas 
mēģina runāt.“ 
Debras spēcīgie 
darbi neprasa pa-
skaidrojumu – tie 
uzrunā skatītāju 
tieši, emocionāli.

Man pašam 
arī bija izdevība 
piedalīties eks-
kursijā Stūra mājā 
2014. gada oktob-
rī, un varu liecināt 
par dziļām un sa-
trauktām emoci-
jām, kuras šī vieta 
izraisa.

Edgara Grestes 
SBS radio intervija 
ar Debru Filips var noklausīties šeit: 
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/
node/245972

Bez Debras darbiem, izstādē Sidne-
jas Latviešu namā piedalās arī latviešu 
mākslinieces Dzidra Mičele (Mitchell) 
ar trim iejūtīgām gleznām un Biruta 
Klarka (Clark) ar divām gleznām, kas 
rāda Austrālijas agro kolonizācijas vēs-
turi un Austrālijas dabu. No igauņiem 
piedalās Malle Morlija (Morley) ar tri-
jām Austrālijas ainavām un Vela Pīla-
ka (Vella Pihlak) ar diviem patriotiski 
noskaņotiem dar-
biem. Lietuviešu 
māksliniekus pār-
stāv Leeka Gruz-
deff-Krauceviciute 
ar diviem darbiem 
par mūzikas tēmu, 

kā arī četri mākslinieki katrs ar vienu 
darbu (Elyte Blansjaar, V. Kabaila, V. 
Meškenas un V. Petravičius).

Šī izstāde ar Debras Filipsas spēcī-
giem darbiem ir skatāma Sidnejas Lat-
viešu biedrības nama Baltajā zālē līdz 
2015. gada 27. jūnijam.

Izstādi iekārtoja Ojārs Greste un 
Dzidra Mičele (Mitchell).

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

1 http://riga2014.org/KGB/

14. jūnija mākslas izstāde un „Stūra māja“
Gadskārtējā izstāde Sidnejas Latviešu namā

Debra Filipsa (Phillips). „Stūra māja“.
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Biruta Klarka (Clark). „Eikalipti“.
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Debra Filipsa (Phillips) ar savu darbu „Es vēl dzirdu savu 
vecāko kliegšanu“.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $42 par 10 numuriem, $82 par 20 numuriem vai $210 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

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

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 19. jūnijā

Sarunas par 
prezidenta mājokli 
parāda mūsu 
dīvainības

Pēc tam, kad Saei-
ma ar pirmo piegājienu 
ievēlējusi nākamo valsts 

prezidentu, atņemot vielu turpmākām 
kaismīgām sarunām iespējamās ot-
rās kārtas gadījumā, par sabiedriskās 
sarunas degpunktu Latvijā nu kļuvis 
jautājums par prezidenta mājokli. Dzī-
voklī daudzdzīvokļu mājā vai tomēr 
milzīgajā Jūrmalas rezidencē – tāds ir 
jautājums.

No malas vērojot, tāda itin spa-
rīga prezidenta iespējamā mājokļa 
apspriešana nepārprotami uzrāda arī 
mūsu sabiedrības vājības un zināmas 
dīvainības, kam it kā nav nekāda tieša 
sakara ar prezidentu, viņa amata pie-
nākumiem un mītnes vietu.

Trūkst loģikas
Par augstu valsts darbinieku ap-

sardzi atbildīgo dienestu pārstāvji jau 
paspējuši visiem dzirdot novaidēties, 
ka apsargāt jaunā prezidenta dzīvokli 
daudzstāvu namā Ogrē būs sarežģīti 
un dārgi, turklāt arī neērti kaimiņiem. 
Iespējams, ka tā tas arī ir.

Tomēr mums nav tālu jāmeklē 
pēc parauga – prezidents Andris Bēr-
ziņš četrus gadus dzīvo savā dzīvoklī 
daudzdzīvokļu namā. Vai tas arī bija 
dārgi un grūti apsargiem, neērti kaimi-
ņiem? Turklāt A. Bērziņš brīvos brīžus 
pavadīja savā lauku īpašumā, kur taču 
arī laikam tika apsargāts. Ja Raimonds 
Vējonis negrasās pavadīt brīvdienas 
lielā īpašumā laukos, tad iespējams, ka 
salīdzinājumā ar A. Bērziņu viņa ap-
sargāšana, dzīvoklī vien dzīvojot, pat 
sanāktu lētāka nekā patlaban.

Saprotu, ka apsardze ir smalka lie-
ta, un visus sīkumus sabiedrībai neuz-
zināt, tomēr kaut kādai loģikai apsar-
gu un citu šīs jomas lietpratēju dotajos 
skaidrojumos vajadzētu būt. Sabiedrī-
ba nav tik neprātīga, ka nezina un neat-
ceras, kur mīt pašreizējais prezidents.

Vēl viens arguments par labu pre-
zidenta dzīvošanai Jūrmalas rezidencē 
tika minēts Ogres attālums no Rīgas, 
kas varētu negatīvi ietekmēt preziden-
ta darba kārtību. Neesmu gan mērīju-
si, bet sastrēgumu laikā tikt no Rīgas 
līdz Jūrmalai pat ar bākugunīm diezin 

vai ir daudz ātrāk nekā no Rīgas līdz 
Ogrei. Te it kā varētu piebilst, ka, dzī-
vojot uz vietas Jūrmalā un pieņemot 
tur arī viesus, prezidentam nekur nav 
vispār jābrauc. Nav gan, bet viesiem 
būs gan jābrauc, turklāt ne visi viņi var 
izmantot bākugunis, lai aizkultos līdz 
Jūrmalai. Tā, ka arī viesi var nokavē-
ties, un dienas kārtība atkal pagalam.

Lai arī ne Satversmē, ne Bībelē, 
ne citās augstās grāmatās nav rakstīts, 
kāda apsargāšana un kādēļ pienākas 
prezidentam un citiem augstiem valsts 
darbiniekiem, tāda tradīcija ir ieviesta 
un diezin vai tiks vispār izbeigta. Var 
lēst, ka tas nepieciešams, lai novēr-
stu iespējamus fiziskus uzbrukumus, 
atvieglotu pārvietošanos ļaužu pil-
nās vietās, kā arī pasargātu no pārāk 
uzmācīgiem un nepieklājīgiem ļauti-
ņiem.

Viens no pamatojumiem varētu 
būt arī valsts noslēpumu, tajā skaitā 
NATO un ES līmeņa noslēpumu sar-
gāšana, jo amatpersonas šos noslē-
pumus glabā savās galvās. No vienas 
puses tas būtu saprotams, bet no otras 
puses, labi zināms ir arī tas, ka mūsu 
valstī ir amatpersonas, kuras neviens 
neapsargā un kuras savās galvās nēsā 
tos pašus noslēpumus.

Jādomā, ka taču arī mūsu valsts 
Ministru prezidentiem ir pieejami tik-
pat augsta līmeņa noslēpumi kā prezi-
dentam. Tad kāpēc valdības vadītāju 
var apsargāt arī miteklī daudzdzīvokļu 
mājā, bet prezidentu nevar?

Iedomu spoguļi
Jau tālāk no drošības jautājumiem 

un tuvāk tā saucamajiem protokolā-
rajiem smalkumiem, Jūrmalas rezi-
dences aizstāvji min arī tādu lietu, kā 
prezidenta rīkotas darba pusdienas un 
vakariņas. Te atkal jājautā – ko ar tā-
dām lietām darīja A. Bērziņš, un vai 
tiešām viņa darbības četros gados 
mūsu valstij ir nodarīts kāds neatgrie-
zenisks kaitējums šajā ziņā? Diezin 
vai tā bija.

Galu galā vienā no lietpratēju ko-
mentāriem izskanēja interesants do-
mas kopsavilkums – ja grib dzīvot 
dzīvoklī, tad nav ko līst par preziden-
tu. Pie šīs domas ir vērts pakavēties, 
jo tās visdziļāk atklāj jautājuma būtību 
mūsu sabiedrībā.

Ja diedziņu pa diedziņam kārtīgi 
izvērtē nepieciešamību prezidentam 

dzīvot lepnā rezidencē stingri pasargā-
tam no tautas, tad beigu beigās izrā-
dās, ka tādas ļoti spiedīgas vajadzības 
nemaz īsti nav. Tad nu paliek tikai kai-
lā patiesība, ka tas vienkārši pienākas 
un nav apspriežams – augšas dzīvo kā 
augšas un apakšas – kā apakšas.

Pēc šādas loģikas prezidents vien-
kārši nevar dzīvot dzīvoklī daudzdzī-
vokļu mājā, kā to dara lielākā daļa 
Latvijas cilvēku. Jā, ministrs var un 
premjers var, bet ne prezidents, kaut 
vakar vēl pats bija ministrs. Un tad 
arī sanāk, ka cilvēkam ir vērts tiekties 
kļūt par savas valsts prezidentu nevis 
tādēļ, lai vienkārši darītu darbu savas 
valsts labā, bet lai tiktu pie lepna mā-
jokļa, auto, apsardzes un citiem taus-
tāmiem labumiem. Vārdu sakot, par 
prezidentiem lai lien tikai tie, kas grib 
dzīvot pilīs uz valsts rēķina.

Nedomāju, ka te vietā ir arī atsauk-
šanās uz valsts prestižu. Nevienu ār-
valstu viesi nevar apmānīt par patieso 
dzīves līmeni Latvijā, lai cik greznās 
rezidencēs mēs viņu arī neuzņemtu. 
Tieši otrādi – valsts tēlam vairāk var 
kaitēt pārāk liela atšķirība starp grez-
nību, kādu gribam izrādīt uz āru, un 
dzīves līmeni, kāds tas patiesībā ir.

Ar to visu es negribu teikt, ka pre-
zidentam jāiet tikai kājām un jādzīvo 
uzkrītoši trūcīgi, lai neatšķirtos no 
lielas tautas daļas, taču visās lietās ir 
jābūt samēram. Prezidenta mājoklim, 
darba telpām un apsardzei ir jābūt 
samērojamām ar mūsu valsts patieso 
situāciju, iespējām un vēlmēm. Pie-
mēram, tikpat labi tas var būt elegants, 
ērts un plašs dienesta dzīvoklis jau ap-
sargātajā Rīgas pilī līdzās prezidenta 
darba telpām, kur var atrast arī pietie-
kami daudz vietas pusdienām, vakari-
ņām un citiem pasākumiem. Būtu gan 
ērti, gan lēti, gan droši. Ja labi grib, tad 
noteikti var atrast arī citas līdzvērtīgas 
iespējas.

Citādi mēs paši sevi ieraujam tādā 
apburtajā lokā – žēlojamies par lielu 
nevienlīdzību Latvijā, bet, kad ievē-
lam prezidentu, kurš nav attālinājies 
no tautas un grib mazināt nevienlīdzī-
bas plaisu, tad par katru cenu spiežam 
viņu attālināties no tautas. Ko tad mēs 
īsti gribam, uz kādu sabiedrības mode-
li tiecamies? Kādos iedomu spoguļos 
raugāmies?

Sanita Upleja, neatkarīgā žurnāliste
Laikrakstam „Latvietis“

Prezidenta dzīvoklis
Kādos iedomu spoguļos raugāmies?

mērotas, ka varēja klausīties bez apni-
kuma. Vairākas dziesmas bija latgaļu 
izloksnē.

Laima uzņēmās pieteicējas pie-

nākumus un par katru dziesmu kaut 
ko pastāstīja. Folklorai ir sava īpaša 
valoda, kur daudz kas ir saprotams 
divos līmeņos. Ja runa ir par ozoliem 
un liepām, tad zemtekstā ir jāsaprot – 
vīrietis un sieviete; zelta papardes 
zieds – auglības simbols; vainadziņš – 

nevainība. Tautas dziesmas ir bagātas 
ar simboliku.

Smaidīgās jaunās dāmas ieprieci-
nāja klausītāju ausis un prātus, un ie-
nesa vasaru dienvidu ziemā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Māsas Dimantas Adelaidē
Turpinājums no 5. lpp.
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Šomēnes ir pagājuši desmit gadi, kopš es 
atbraucu uz Rīgu no Austrālijas uz gadu, lai 
izmēģinātu dzīvi Tēvzemē. Tā kā es jau se-
šus gadus esmu šad un tad rakstījis avīzēm 
par maniem piedzīvojumiem Latvijā, man 
palūdza uzrakstīt pāris vārdus, atskatoties 
uz līdz šim piedzīvoto, un arī pāris ieskatus, 

kuri varētu interesēt tiem, kuri domā atgriezties Latvijā un, 
iespējams, pielikt roku Latvijas turpmākā attīstībā.

Nodarbinātības ziņā es pa šiem gadiem neesmu strādājis 
manā profesijā kā jurists, toties es esmu izmēģinājis visādus 
citādus iepriekš neizmēģinātus darbus, tādā veidā arī beidzot 
atrodot tulkošanu kā man vispiemērotāko darba veidu.

Pirmais darbs bija Ārlietu ministrijā kā angļu valodas re-
daktoram, tad Uzņēmējvalsts transporta koordinators Rīgas 
NATO Samita Organizēšanas Komitejā, projektu vadītājs bū-
vuzņēmēju firmā un pēc tam vēl Aizsardzības ministrijā kā 
Latvijas 90 gadu proklamēšanas jubilejas mājaslapas tulkotājs.

No sākuma Latvijā mana latviešu valoda, mājas virtuves 
līmenī, drusku kliboja. Mana teikumu struktūra arī vietējiem 
izklausījās tāda eksotiska, un man bieži prasīja, vai es nees-
mu uzturējies ārzemēs kādu laiku. Nebija ilgi, pirms es pie-
radu pie Eiropas dzīves tempa, kur apkalpošana tāda lēnāka 
un parasti arī bez Austrālijā pierastās laipnības un smaidiem. 
Saprotot, cik zemas algas šeit ir apkalpojošam personālam, es 
sapratu, ka arī es, varbūt, nebūtu īpaši smaidošs. Arī krievu 
valodas žargons un vārdi, kuri iemaisīti parastos teikumos, 
apmulsināja. Teikums tā kā izklausās latviešu valodā, bet ko-
pumā nesaprotams, jo kāds svešs vārds iekļauts. Pēc laika jau 
iemācās tos un pie tā pierod.

Iedzīvoties vietējā vidē man palīdzēja citi līdzīgi cilvēki, 
kuri jau agrāk atgriezušies, un arī fakts, ka es sāku spēlēt vete-
rānu basketbolu Tukuma pilsētas komandā. Iesaistīties kultūras 
aktivitātēs vai sportā ir ieteicams veids, kā iedzīvoties vietējā 
sabiedrībā. Tas man palīdzēja labāk saprast, kā cilvēki domā, 
viņu humoru, raizes un tā tālāk. Daži no sportistiem nezināja, 

ka es biju Austrālijas 
latvietis, bet, ieklau-
soties manā drusku 
arhaiskā valodā, 
jautāja no kurienes 
esmu cēlies. Tagad 
es esmu ar koman-
das biedriem ceļojis 
uz turnīriem ārze-
mēs, piedalījies ar 
dažiem biedriem 
garos pārgājienos pa Latvijas laukiem un jau skaitos mūsējais.

Dzīvojot Rīgā, man kā kaismīgam ceļotājam, ir bijis sa-
mērā lēti un izdevīgi paceļot pa Eiropu un citām zemēm – kā 
Turcija, Horvātija, Izraēla, Čehija un citām valstīm. Es esmu 
saticis šeit ilgi pazudušos radus no Brazīlijas (kuru senči iz-
ceļoja 1906. gadā) laikā, kad viņi ciemojās Latvijā, kā arī pie 
viņiem ciemojies, un arī atjaunojis saites ar ilgi pazudušiem 
ģimenes zariem Latvijas laukos.

Dzīvojot samērā mazā valstī, parādās visādas iespējas 
izmēģināt roku agrāk nepiedzīvotās sfērās. Mana balss 
skan angļu valodā Laimas šokolādes muzejā, stāstot par 
šokolādi un Laimas fabrikas vēsturi. Pagājušo mēnesi trīs 
dienas Liepājā piedalījos kā aktieris īsfilmā, kas man snie-
dza interesantu ieskatu filmu veidošanā.

Mans oriģinālais mērķis, ierodoties Latvijā, bija kaut 
kādā veidā pozitīvi piedalīties valsts veidošanas procesos. 
Man sanāca iespēja sasniegt šo vēlmi, piedaloties NATO Sa-
mita organizēšanā.

Pagājušajā gadā es arī piedalījos vairākos desmitos Sa-
eimas komisijas sēžu, lobējot Pilsonības likuma maiņas du-
bultpilsonības jautājumā, un pēc šīs pieredzes, kandidēju 
arī Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā. Jo, lai kaut 
ko uzlabotu ekonomikas, tautsaimniecības jomā Latvijā, 
jāiet arī valsts pārvaldes procesos jeb politikā. To arī šos 
pāris gadus daru sabiedriskā kārtā un caur šo procesu es 

ceru turpināt manu interesi diasporas un arī tau-
tiešu atgriešanos Latvijā jautājumos.

Tā tie desmit gadi ir aizskrējuši, un jūtos šeit, 
Latvijā, kā mājās. Starp citu, nākamo mēnesi Rīgā 
tiek organizēts Pasaules  latviešu  ekonomikas  un 
inovāciju forums, kur dalībnieki varēs veidot kon-
taktus biznesa jomā un iesaistīties Latvijas eko-
nomikas veicināšanā. Es ceru, ka mana līdzšinējā 
pieredze kaut mazā veidā varētu arī uzrunāt dalīb-
niekus eventuāli atgriezties Tēvzemē uz ilgāku lai-
ka posmu. Te dzīve ir interesanta!

Uldis Brūns
Laikrakstam „Latvietis“

Desmit gadi
Uldis Brūns par Latvijā pavadīto laiku

Uldis Brūns Saeimā.
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JRT aktieru viesizrādes
Visās pilsētās izrādes notiek Latviešu namos

Melburnā 
Svētdien, 21. jūnijā, plkst. 12. Misiņa zālē Jaunā Rīgas teātra aktie-
ris Kaspars Znotiņš – Ziedoņa mīlas lirika un prozas lasījumi. Sand-
ras Birzes muzikālais noformējums.
Plkst. 14.00. Lielajā zālē izrāde maziem un lieliem bērniem – Sko-
lotājs Jāps un klase.

Sidnejā 
Sestdien, 27.  jūnijā, plkst.12.30 JRT izrāde maziem un lieliem 
bērniem – Skolotājs Jāps un klase.
Plkst.14.30. Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš – Ziedoņa mī-
las lirika un prozas lasījumi. Sidnejas mūziķu muzikālais noformējums.

Brisbanē 
Trešdien, 1. jūlijā, plkst.11.00. Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars 
Znotiņš – Ziedoņa mīlas lirika un prozas lasījumi. Brisbanes mūziķu 
muzikālais noformējums. 
Plkst.13.00  Latviešu namā JRT izrāde maziem un lieliem bēr-
niem – Skolotājs Jāps un klase. 

Adelaidē 
4. jūlijā, plkst.12. JRT izrāde maziem un lieliem bērniem – Skolotājs 
Jāps un klase. 
5.  jūlijā, plkst.14. Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš – 
Ziedoņa mīlas lirika un prozas lasījumi. Adelaides mūziķu muzikālais 
noformējums.
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...darbi Likteņdār-
zā tomēr iet uz priek-
šu. 25. maija rītā mani 
tur aizved Likteņdārza 
sirds un dvēsele, Lik-
teņdārza valdes priekš-
sēdētāja, Valda Auziņa 
ar savu vienmēr izpa-

līdzīgo vīru Agri. Man šis burvīgais 
cilvēkbērns ir tikai Valdiņa, un par 
Auziņa kundzi nekad viņu nedēvē-
ju. Jo vairāk Likteņdārzu esmu ie-
pazinusi, jo vairāk saprotu, cik ne-
iedomājami lielu un pašaizliedzīgu 
darbu Valdiņa tur dara. Šodien viņai 
Likteņdārzā ir sarunāta Latvijas Te-
levīzija, kam arī interesē, kā darbi 
tur sokas. Mūsu Televīzija ir viens no 
lielākajiem Likteņdārza labvēļiem un 
palīgiem.

Bet, kopš arī Agrim šodien ir brīv-
diena, Valdiņa ir izdomājusi, ka viņš 
man palīdzēs iestādīt brālim Ojāram 
veltīto liepiņu. To pasūtījām jau mar-
tā kopā ar māsu Mundrīti, kad viņa 
man bija palīdzējusi nosvētīt vienu ļoti 
lielu dzimšanas dienu. Diena ir patie-
si skaista, saulīte vārda pilnā nozīmē 
ripo pa zemes virsu, un mēs braucam 
pa jauno šoseju, kas tagad ceļu no Rī-
gas līdz Koknesei padara daudz vieg-
lāku un īsāku.

Ir pavasaris, beidzot kokos pa-
rādījies brīnišķīgs, daudztonīgs za-
ļums, un zālīte liekas jau pļaujama. 
Es skatos ceļam gan vienu, gan otru 
pusi un priecājos par pavasarīgo Lat-
vijas skaistumu. Citur laukos jau re-
dzama labība, citur lauki ir, kā Zie-
doņa vārdiem sakot, pilni dzelteniem 
dubļiem. Rapši jau zied un zied arī 
pienenītes. Esam nonākuši galā, un 
Likteņdārzs mūs sveicina ar šogad 
vēl nepieredzētu siltumu un skaistām 
putnu dziesmām. Priecājos, ka šo-
rīt paēdu kārtīgas brokastis, vairāki 
eiro ir manā somā, tā pirmajai šī gada 
dzeguzītei neizdodas mani aizkūkot. 
Tas gan izrādās nevajadzīgs, jo viņa 
nokūko vairāk kā desmit reižu tāpat. 
Vispirms apstājamies informācijas 
kabīnē, kur Valdiņa pacienā savas 
darbinieces un mani ar gardumiem 
no Turcijas, kur viņa ar Agri tikko 
pavadījuši nedēļu no sava atvaļināju-
ma.

Te viņa sazinās ar dārznieku, kas 
pašlaik meklē pasūtīto liepiņu, bet 
man iešaujas prātā, ka arī pašai te vaja-
dzētu iestādīt savu koku. Kamēr viņa 
vēl runājas, es jau esmu izdomājusi, 
ka gribu sev pīlādžu koku un tūlīt to 
iečukstu Valdiņai ausī. Fantastiski – 
izrādās, ka arī to varēsim šodien pat 
jau iestādīt, pie tam gandrīz vai blakus 
brāļa liepiņai!

Kamēr Valdiņa sagaidījusi savus 
TV kungus runājas un vadā viņus pa 
Likteņdārza takām, es ar Agri ap-

staigājam manu 
piederīgo kokus. 
Sabildējuši tos, 
ejam meklēt vietu, 
kur nolikti šodien 
stādāmie kociņi. 
Pa ceļam es vēl 
uzbildēju Laimo-
nīša pašlaik zie-
došo ābelīti, jo tā 
ir tuvumā ceļam, 
kas ved uz amfi-
teātra vietu un 
skatu terasi. Tur 
netālu no krasta ar 
burvīgu skatu pāri 
Daugavai ieraugam abus stādāmos 
kociņus. Izrādās, ka mans pīlādzītis 
būs tikai nepilnu sešu soļu attālumā 
no brāļa liepiņas. Kad esmu šos so-
ļus noskaitījusi, tūlīt Agrim pastāstu, 
ka vairāki cilvēki man ir teikuši, ka 
dārzā kociņi sastādīti viens otram pā-
rāk tuvu. Par to viņš tikai pasmaida 
un saka, ka te taču ir domāts mežs, 
nevis kaut kāds parks, un... kas mežā 
mēra attālumus starp kokiem? Pie 
tam mežs te ir izplānots vairākos stā-
vos, viena daļa kociņu te būs zemie, 
citi mazliet augstāki, bet trešie pa-
stiepsies pāri visiem citiem. Mēģinu 
iedomāties, kā tas izskatīsies pēc 30 
gadiem un nožēloju, ka to nu gan ne-
redzēšu. Bet tas nekas, būs citi, kas 
redzēs! Viņš man arī pastāsta, ka te 
dārzā iestādīti jau vairāk nekā 2500 
koku, bet viņa stādīti manējie ir jau 
noteikti vairāk par tūkstoti. Labi gan, 
ka Valdiņai vīrs ir tik briesmīgi labs 
palīgs. Lai viņam mazliet palīdzētu, 
es arī iespiežu savu kurpi zemītē ap 
kociņiem, jo Agris lāpstu man neuz-
tic.

Kad es vēl bildēju kociņus, vai 
arī pati pie tiem pozēju, pienāk Val-
diņa ar abiem TV kungiem. Viens 
ar kameru, otrs ar mikrofonu saka 
man, ka gribot parunāties ar kādu 
dzīvu cilvēku, jo valsts darbu pie 
Daugavas krastu nostiprināšanas jau 
esot apskatījuši, iemūžinājuši un to 
arī parādīšot Panorāmā, jo beidzot 
krasts tiek stiprināts. Jā, to jau esmu 
apskatījusi, un tas man liekas diez-
gan drošs. Tur sakrauti pamatīgi ak-
meņi cits uz cita tik cieši, ka liekas 
tur pat ūdens cauri netecēs. Tas viss 
vēl pārklāts ar kārtīgu drāšu sietu, 
un man izskatās, ka varētu būt mū-
žīgs. TV kungi mani pārsteiguši ne-
sagatavotu, jo momentā nezinu, ko 
teikt, bet tad atceros, kāpēc šodien 
te esmu, un to TV kungiem arī pa-
stāstu. Ar to mūsu šodienas darbiņš 
ir padarīts; es vēl ar abiem kociņiem 
aprunājos, lai aug labi ātri, tad var-
būt vēl paspēšu noplūkt kādu liepas 
ziedu vai apēst pīlādža ogu. Man gan 
tā vien gribētos kā iekrist tepat starp 

kociņiem zālītē un vairs nekustēties; 
klausīties putnu dziesmās un saulītē 
sildīties.

Atpakaļ ejam pa draudzības ceļu, 
ko ieskauj ābelīšu aleja. Žēl, ka tās 
nezied visas vienā laikā. Pašlaik ti-
kai dažas no tām ir pilnos ziedos, 
pārējās vēl kavējas, un starp lapiņām 
manāmi tikai pumpuri. Pavasaris 
šogad nav bijis no tiem siltākajiem, 
un mana bilde no ziedošas ābeļu ale-
jas paliek neuzņemta. Ceļā satiekam 
dārznieku, kurš savā apgaitā ir atzī-
mējis kociņus, kas šogad atkal būs 
jāatvieto, jo viens otrs šeit nav gri-
bējis vai varējis iedzīvoties. Kokiem 
laikam ir tāpat kā cilvēkiem, citu 
var pārstādīt, citu nevar. Es gan no 
Amerikas esmu pārstādījusies bez-
gala labi, bet ir zināmi vairāki, kas to 
izdarīt nevarēja, un tagad ir atpakaļ 
Amerikas mūža mežos. Neko darīt, 
tāda ir dzīve.

Mājupceļā apstājamies simpātis-
kā vietiņā ar nosaukumu Velniņi. Es 
gan neko sevišķi neparastu te nevaru 
ieraudzīt, bet vakariņas gan ir vel-
nišķīgi garšīgas. Valdiņa mani par 
līdzi braukšanu apdāvina ar cepumu 
tūtiņu, kur kausētā sviestā un cu-
kurā saceptas saules puķu sēkliņas, 
manas mīļākās sēkliņas! Ārā nākot 
vēl uzbildēju Velniņu durvis un pāri 
šosejai skaistu slaidu priežu mežu, 
un vēl ilgi priecājos par skaisti pa-
vadīto dienu. Žēl, ka man nav iespē-
jas to darīt biežāk; sudraba fordiņa 
man vairs nav, un braukšanas at-
ļauja Latvijā nekad nav bijusi. Tad 
gan Likteņdārzu redzētu vairākas 
reizes mēnesī un uztaisītu tur pik-
niku. Runājot par pikniku, tur Lāču 
saimnieks Normunds Skauģis tieši 
tam nolūkam dārza vidū ir ierīkojis 
skaistu galdu ar visiem soliem! Jau 
tagad gaidu uz nākamo izdevību tur 
tikt.

Par Likteņdārzu vienmēr var 
dabūt jaunu informāciju portālā www.
liktendarzs.lv.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Likteņdārzs
Pamazām, palēnām...

Skats uz Astrīdas Jansones pīlādzi.
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„Katrs cilvēks, šo 
zemi staigādams, aiz 
sevis atstāj pēdas: dažs 
atstāj mazas un seklas, 
cits lielas un dziļas. Ver-
nera Voitkusa divos kon-
tinentos iemītās pēdas ir 
dziļas un neizdzēšamas. 

Viņš bija ģimenes cilvēks, skolotājs, 
mācītājs, karavīrs un savas tēvu zemes 
pārliecināts un dedzīgs patriots.

Mātes miesas Verners Voitkus 
atstāja, 1911. gada 17. maijā, Krievi-
jā, kur viņa tēvs strādāja par mācītā-
ju kādā Krievijas latviešu draudzē. 
1913.  gadā ģimene atgriezās Latvijā, 
un Verners sasniedza vīra gadus, aug-
dams brīvā, neatkarīgā valstī, kur viņā 
ieaudzināja kvēlu tēvu zemes mīles-
tību. 1938. gadā viņš beidza Latvijas 
Universitātes teoloģijas fakultāti, un 
25. septembrī viņu ordinēja par mācī-
tāju Rīgas Doma baznīcā.

Pārdzīvotais kara un gūsta laiks 
beidzās ar daudziem trimdas gadiem 
Austrālijā, kur māc. Voitkus atstājis 
dziļi iemītas pēdas Adelaides latviešu 
luteriskās draudzes dzīvē. Viņa pie-
vilcīgā personība, ko raksturoja iecie-
tība, humors, darba spars un politiskā 
un reliģiskā pārliecība, ļāva viņam 
labi satikt gan ar jauniem, gan ar ve-
ciem.

Viņa laikā uzcelts Sv. Pētera diev-
nams; ir kristīti, iesvētīti, salaulāti un 
uz mūža mājām izvadīti neskaitāmi 
Adelaides latvieši; visu mūžu Verne-
ram Voitkusam bija sevišķi labs kon-
takts ar jauniešiem; Adelaides sko-
las un Vasaras Vidusskolas vēsturē 
māc. Voitkusam ir dziļi iemītas takas.

Pēc 25 gadu kalpošanas Adelaidē, 
māc. Voitkus uzņēmās draudzi Bris-
banē un tad Sidnejā, kur 1987. gadā, 

75 gadu vecumā, Dievs viņu sauca pie 
sevis.

Sestdien, 13. jūnijā, Daugavas Va-
nagu namā atklāja Adelaides nodaļas 
dāvinātu plāksni, pieminot Verneru 
Voitkusu kā karavīru un 19. divīzijas 
kapelānu, kas apbalvots ar 2. šķiras 
dzelzs krustu, 2. šķiras Kara nopelnu 
krustu, triecienu nozīmi bronzā, ie-
vainoto nozīmi bronzā un Kurzemes 
Cietokšņa lenti. Kur gāja viņa vīri, tur 
droši bija arī viņu kapelāns pat vis-
briesmīgākās kara ugunīs.

Māc. Voitkus, 1944. gadā Lestenes 
baznīcā, Ziemassvētku vakarā bum-
bām jau krītot un granātām sprāgstot, 
noturēja pēdējo dievkalpojumu. Baz-
nīcu nopostīja, mācītāju smagi ievai-
noja, un šie ievainojumi atstāja nedzie-
dināmas sekas viņa turpmākajā dzīvē 
un veselībā. Fallingbosteles un Vester-
būras gūstekņu nometnēs māc. Voit-
kus turpināja darbu ar savu karavīru 
un gūstekņu draudzi. Viņš bija viens 
no pirmajiem Daugavas Vanagu orga-
nizācijas biedriem, un ieradies Austrā-
lijā, iestājās DV Adelaides nodaļā, kur 
jau 1966. gadā viņu apbalvoja ar DV 
krūšu nozīmi zeltā.

Lestenes baznīca blakus Lestenes 
brāļu kapiem ir beidzot atjaunota, un 
tur pie sienas kā pateicība un atzinība 
no DV Adelaides nodaļas drīz vien at-
radīsies plāksne par piemiņu izcilam 
patriotam, karavīram un mācītājam 
Verneram Voitkusam un viņa kara 
ugunīs noturētam dievkalpojumam.“

Ar augšminētiem vārdiem DV 
Adelaides nodaļas priekšniece Gunta 
Rudzīte ievadīja piemiņas plāksnes 
atklāšanas ceremoniju. Plāksni atklā-
ja māc. Voitkusa dēls Valdis Voitkus. 
Viņš nolasīja plāksnes tekstu un tēva 
vārdā pateicās Adelaides nodaļai par 

tēvam parādīto uzmanību. Prāvests Jā-
nis Priedkalns teica svētīšanas vārdus 
Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

Pieminot Verneru Voitkusu kā 
19. divīzijas kapelānu, DV Adelaides 
vīru koris Daugava nodziedāja 19. di-
vīzijas dziesmu un Lai līgo lepna dzies-
ma, – diriģentes Ineses Laines vadībā.

Oficiālai daļai beidzoties, nodaļas 
priekšniece aicināja klātesošos plāksni 
apskatīt tuvāk. Neformālas runas tur-
pinājās pie pusdienu galda, frikadeļu 
zupu baudot.

Plāksne tuvākās dienās aizceļos 
uz Lesteni, Edgara Ceplīša, DV Ade-
laides nodaļas vicepriekšsēža, bagāžā. 
Sarīkojumu apmeklēja 35 tautieši, to 
starpā arī māc. Voitkusa atraitne Bri-
gita Voitkusa, kura bija atlidojusi no 
Sidnejas uz dažām stundām. Paldies 
viņai par to.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Mācītājs un karavīrs
Vernera Voitkusa piemiņas plāksnes atklāšana

Vernera Voitkusa fotogrāfija un piemi-
ņas plāksne.
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Marita Grunta (dz. Reitere) 
1937 – 2015

Marita Reitere dzimusi 1937. g. 
9. februārī Cēsīs. Cēsīs Marita apmek-
lēja bērnudārzu, bet pamatskolu Vācijā 
un vidusskolu Austrālijā. No 1971. g. 
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līdz 1978. g viņa studēja neklātienes 
universitātē (Open University) Anglijā 
vēsturi un socioloģiju. Bibliotekāres 
kvalifikācijas Marita ieguva 1980. g no 
North London Polytechnic, un 1982. g. 
viņu uzņēma par Associate (ALA) Liel-
britānijas Bibliotekāru biedrībā (Li-
brary Association).

Reiteru ģimene aktīvi darbojas 
latviešu sabiedrībā Melburnā, it seviš-
ķi māte Mērija un brālis Armīns. Pēc 
vidusskolas beigšanas Melburnā, Ma-
rita gadu nodzīvo Sidnejā. 1959. gadā 
viņa Ņujorkā apmeklēja drāmas kur-
sus. 1960. g. Marita pārceļas uz dzīvi 
Anglijā, kur strādā dažādos darbos. 
1973. g. viņa salaulājas ar Viesturu 
Gruntu.

Pēc universitātes beigšanas Marita 

sāk aktīvi strādāt latviešu sabiedrībā, 
no 1985. g. līdz 1989. g. – Baltiešu 
Padomē. Marita iekārto tur informā-
cijas bāzi, un tā izveidojas Latviešu 
bibliotēka Londonā. Kopā ar Inesi 
Auziņu-Smitu un Rūtu Teteri sastāda 
Lielbritānijas Latviešu bibliotēku kop-
katalogu.

1991. g. saņem DVF Atzinības 
rakstu (par sekmīgo darbu organizā-
cijas labā).

1994. g. Maritai piešķirts PBLA 
Kultūras fonda Atzinības raksts (par 
izcilo darbu, sastādot kopā ar Inesi 
Auziņu-Smitu bibliogrāfiju The Baltic 
States).

1999. g. uz Londonas Latviešu 

Marita Grunta
1937 – 2015
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Saldu dusu

GINTS STĪPNIEKS
dzimis 1927. g. 23. februārī Ludzā, Latvijā
miris 2015. g. 2. jūnijā Kanberā, Austrālijā

izvadīts 2015. g. 10. jūnijā

Mīļā piemiņā paturēs
Andra un Imants Kīni
un
Māris un Anita Stīpnieki

Divejāda saule tek,
Tek kalnā, tek lejā;
Divejāds man mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.

Gints Stīpnieks mūžībā
Viņa lielais devums Kanberas latviešu saimei

Gints Stīpnieks dzimis 1927. gada 
23. februārī, Ludzā, Latvijā; mūžībā 
aizgāja šī gada 2. jūnijā, Kanberā, 
Austrālijā. Otrā pasaules kara laikā – 
1943. gadā viņš tiek iesaukts Gaisa 
izpalīgos, un kara beigās nonāk ame-
rikāņu/franču gūstā, kur bieži vien 
draud izdošana Padomju Savienībai.

1947. gadā nonāk Anglijā, kur strā-
dā dažādus melnstrādnieka darbus.

1951. gadā nonāk Austrālijā, Per-
tā, kur strādā kā mežstrādnieks, zvej-
nieks, kā arī citus gadījuma darbus. 
Līdztekus dienas darbam, viņš studē 
Rietumaustrālijas Universitātē, taut-
saimniecības fakultātē, un 1964. gadā 

iegūst Bachelor  of Economics (BEC) 
grādu.

1969. gadā Jaundienvidvelsas Uni-
versitātē iegūst bibliotekāra diplomu, 
un tanī pat gadā pārceļas uz dzīvi Kan-
berā un iesaistās darbā kā bibliotekārs 
Austrālijas Nacionālā bibliotēkā. Ir lī-
dzautors bibliogrāfijai: Latvija, biblio-
tēkas materiāli Austrālijas Nacionālā 
bibliotēkā.

1969. gadā Gints apprecas ar Liju 
Pāvulu, un abi kļūst rosīgi Kanberas 
latviešu saimes sabiedriski darbinieki. 
Lija ir viena no Kanberas rokdarbnie-
ču kopas dibinātājām un vēlāk uz laiku 
ir tās vadītāja.

Gints, savukārt, iesaistās politis-
kās aktivitātēs un ir ļoti rosīgs, it se-
višķi lielajās 1974. gada 19. septembra 
demonstrācijās Kanberā pret toreizē-
jās Vitlama valdības iespējamo lēmu-
mu atzīt Baltijas valstu inkorporāciju 
Padomju Savienībā.

Ginta Stīpnieka kapitāldarbs un 
lielais devums Kanberas latviešu sai-
mei ir viņa sagatavotā un izdotā grā-
mata Kanberas Latviešu Saime – Piec-
desmit gadi 1947-1997.

Gints Stīpnieks uzņēmās šo dar-
bu – grāmatas saturu un iekārtošanu – 
veikt viens pats ar paša izvēlētiem 
palīgiem. Visus finansiālos izdevumus 

viņš sedza personīgi. Vēlāk pārdotās 
grāmatas sedza viņa izdevumus, un 
tīro atlikumu viņš noziedoja labdarī-
bai.

Grāmatas ievadlapā viņš raksta: 
„Šī rakstu krājuma mērķis  ir  trimdas 
dzīves  dokumentēšana.  Tas  cenšas 
atspoguļot Kanberas latviešu kulturā-
los, garīgos politiskos un sabiedriskos 
pasākumus,  kā  arī  dažu  kanberiešu 
personīgo  pieredzi  pirmajos  gados 
Austrālijā.“

Grāmatā ir raksti par visām tā lai-
ka Kanbēras latviešu organizācijām, 
Kanberā rīkotajām trīs Austrālijas Lat-
viešu Kultūras Dienām, par politisko 
aktivitāti un demonstrācijām Kanberā.

Alfabētiskā kārtībā ir ievietots sa-
raksts par gandrīz visiem šajos 50 ga-
dos Kanberā dzīvojošiem latviešiem, 
ar viņu dzimšanas un miršanas datiem 
un ierašanās datumu Kanberā, kā arī 
saraksts par akadēmiski izglītotiem, 
Kanberā dzīvojošiem, latviešiem.

Šī grāmata ir ievietota vairākās 
bibliotēkās un arhīvos Austrālijā un 
Latvijā, un ir ziņu avots kā šodienas la-
sītājiem, tā arī nākotnes vēsturniekiem.

Kanberas latviešu saime izsaka 
mūžībā aizgājušam Gintam Stīpnie-
kam savu dziļāko pateicību.

Skaidrīte Dariusa

Gints Stīpnieks
23.II.1927. – 2.VI.2015.

skolas 50 darbības gadu jubileju, sa-
stāda skolas vēstures brošūru – Esi 
sveicināta, Londonas latviešu skola!

1999. g. Marita iestājas DVF Lon-
donas nodaļā un aktīvi piedalās Lon-
donas Vanadžu kopas darbā.

Kopš 2000. g. sastāv DVF Londo-
nas nodaļas valdē, izpilda sekretāres, 

iekšējās informācijas un bibliotēkas 
vadītājas pienākumus. 2010. g. DVF 
Vanadžu 45. salidojumā tiek ievēlēta 
par Anglijas Vanadžu vadītāju līdz 
2013. g.

Kopš 2002. g. Maritas raksti pa-
rādījušies laikrakstos Brīvā  Latvija, 
Laiks un reizēm DV Mēnešrakstā.

2006. g. Marita saņem PBLA KF 
Kr. Barona Prēmiju (par veiksmīgu 
preses darbu Anglijas latviešu labā).

2010. g. saņem Latviešu nacionālās 
padomes Lielbritanijā Atzinības raks-
tu (par ilggadīgu un pašaizliedzīgu 
darbu Londonas Latviešu bibliotēkā).

Maritas Grunts darbu pārtrauc 
ļaundabīga slimība. Viņa aiziet mūžī-
bā 2015. g. 1. maijā, Londonā.

Grūti būs atvietot tik pašaizliedzī-
gu sabiedrisko darbinieci un bibliote-
kāri.

Saldu dusu, Marita!  ■

Marita Grunta (dz. Reitere) 
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 20. jūn., Jāņi Dzinta-
ros, Wilson Drive, Normanville SA 
5204. Plkst.14.00. – Ierašanās, vaiņa-
gu vīšana (ziedus, zāles jāņem līdz); 
plkst.17.00 – Jāņa māte un Jāņa tēvs 
sagaida Jāņa bērnus – dziesmas un 
danči; plkst.18.00. Kopīgās vakariņas 
un noslēgumā loterija; par vakariņām 
(ieskaitot kafiju un kūkas) pieaugu-
šiem (no 15 gadu vecuma) –  $15, bēr-
niem (no 5 gadu vecuma) – $10. Par 
pārnakšņošanu un brokastīm (bērniem 
bez maksas) – $15. Kopā – par vaka-
riņām, pārnakšņošanu un brokastīm  – 
$25. Pārdošanā būs arī Jāņu alus, 
karstvīns, baltais un sarkanais vīns! 
Plkst.19.00. – Ugunskurs, apdziedā-
šanās, saviesīgā sadzīve. Vecāki ir at-
bildīgi par savu bērnu (līdz 18. gadu 
vecumam!) uzraudzību. Plkst.21.00. – 
Kafija un kūkas. Lūdzam atvest malku 
kopīgajam ugunskuram, ņemiet līdzi 
guļampiederumus pārnakšņošanai, 
kabatas baterijas; glowsticks bērniem, 
mantas, ko jūs varētu ziedot loterijai.
Svētdien, 21. jūn., plkst. 8.30-
9.30. Dzintaros pankūku brokastis; 
plkst.9.30-11.30 koptelpu un pagalma 
satīrīšana.
Ceturtdien, 25. jūn., plkst. 10.00 
Izbraukšana no ALB nama izbrau-

kumam uz Barossa Valley. Pindarie 
vīnotava piedāvā skaistu skatu uz ie-
leju, vīnu garšošanu un pusdienas pie 
kamīna. Maksa: $20 no personas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā līdz 
22. jūnijam.
Sestdien, 27. jūn., plkst. 14.00 Jāņi 
DV namā; Jāņa tēvs un Jāņa māte 
gaidīs Jāņu bērnus tautas tērpos un 
vainagos baudīt Jāņu sieru un alu, kā-
postus un desiņas, un LĪGOT, LĪGOT, 
LĪGOT!
Sestdien, 4. jūl., plkst. 12.00 ALB 
namā Jaunā Rīgas teātra izrāde ma-
ziem un lieliem bērniem Skolotājs 
Jāps un klase.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 14.00 ALB 
namā Jaunā Rīgas teātra aktieris 
Kaspars Znotiņš lasīs Imanta Ziedoņa 
mīlas liriku un fragmentus no grāma-
tas Nenoteiktā bija. Ieeja $10. Vīns un 
uzkodas.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5. jūl., plkst. 11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkal-
pojums ar dievgaldu. Dievkalpojumā 
piedalīsies māc. Helga Jansone no 
Amerikas. Pēc dievkalpojuma drau-
dzes dāmu komitejas rīkotais kafijas 
galds, viešņas uzruna un iespēja tik-
ties ar viņu. Visi laipni aicināti pieda-
līties.

Brisbanē
Sestdien, 20. jūn., plkst. 14.00 JĀŅI – 
Dziedāsim, dejosim, un iesim rotaļās! 
Piedalīsies arī folkloristes Māsas Di-
mantas no Latvijas. Ieeja $5, bērniem 
bez maksas. Pusdienas ieskaitot kūkas 
un kafiju/tēju – pieaugušiem $20, bēr-
niem $10. Atlikums Latviešu namam. 
Kontaktpersona: Inga Česlis (3720 
0227)
Sestdien, 27. jūn., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.
Trešdien, 1. jūl., plkst. 11.00 Jaunā 
Rīgas teātra aktieris Kaspars Zno-
tiņš – Ziedoņa mīlas lirika un prozas 
lasījumi Latviešu namā. Brisbanes 
mūziķu muzikālais noformējums.
Trešdien, 1. jūl., plkst. 12.00 Pusdie-
nas, kūkas un kafija Latviešu namā – 
$10.
Trešdien, 1. jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Jaunais  teātris LAAJ un Saule Ltd 
sarīkojumā Latviešu namā. Izrāde 
maziem un lieliem bērniem: Skolotājs 
Jāps un klase. Ieeja: $12 par vienu iz-
rādi; $20 par abām izrādēm. Pensio-
nāriem ieeja: $9 par vienu izrādi; $15 
par abām izrādēm. Bērniem ieeja bez 
maksas.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
18. jūnijs
Alberts, Madis
1940. aktrise Vizma Kalme.

19. jūnijs
Nils, Viktors
1902. literāts, žurnālists Žanis Unāms 
(arī Žanis Unams).
1919. sākas Cēsu kaujas (Ziemeļlatvi-
jas armija un Igaunijas armija cīnās 
pret vāciešiem, Baloža brigāde paliek 
neitrāla Rīgā).
1939. SLT aktrise Valda Līce (dz. 
Tomsone).
1940. rakstniece, tulkotāja, kinozināt-
niece Silvija Līce.
1960. dzejnieks Elmārs Pelše.
1979. sākas (un turpinājās līdz 22. 
jūnijam) 1. Pasaules Brīvo Latviešu 
dziesmu dienas Gotlandē (Zviedrijā). 
Šo Dziesmu dienu sakarā PSRS iesnie-
dza Zviedrijai notu.

20. jūnijs
Maira, Rasa, Rasma
1775. dibināta Jelgavas Hercoga Pēte-
ra Akadēmija (Academia Petrina).
1903. grāmatu izdevējs Helmārs Ru-
dzītis.
1940. nošāvies ģenerālis, robežsargu 
brigādes komandieris Ludvigs Bolš-

teins.
1940. dibināta Latvijas leļļu  valdība 
profesora Kirhenšteina vadībā.
1956. juriste, sabiedriska darbiniece 
Austrālijā Anita Andersone.

21. jūnijs
Egita, Emīls, Monvīds
Medicīnas darbinieku diena (2012)
1920. bibliogrāfs Elmārs Zaļums.
1960. Latvijas kamaniņu braucēja In-
grīda Amantova.
1960. Latvijas sporta žurnālists Ana-
tolijs Kreipāns.

22. jūnijs
Laimdots, Laimiņš, Ludmila
Varoņu  piemiņas  diena.  Cēsu  kaujas 
atceres diena.
1886. statistiķis, politiķis, ministru 
prezidents (1926.g. 19.dec.–1928.g. 
23.janv. un 1931.g. 6.dec.–1933.g. 
23.marta) Marģers Skujenieks. Jura 
Alunāna mazdēls, Vensku Eduarda 
dēls. Izvests uz Krieviju un 1941. gadā 
nošauts.
1919. beidzas Cēsu kaujas – Igaunijas 
armija kopā ar Ziemeļlatvijas brigādi 
Cēsu kaujās sakāva vācu spēkus; vācu 
Landesvērs atstāj Cēsis, atkāpjas uz 
Inčukalnu.

1940. Otrais Pasaules karš: Francija 
Kompjēnā parakstīja kapitulāciju Vā-
cijai.
1941. Otrais Pasaules karš: Vācijas ka-
raspēks iebruka PSRS, sākot operāciju 
Barbarossa.

23. jūnijs
Līga
Līgo diena
1845. rakstnieks Kārlis Kalnciems.
1888. latviešu strēlnieku pulkvedis 
Lkok Frīdrihs Briedis. Nošauts cietu-
mā Maskavā 1918. g. 28. augustā.
1905. tulkotājs Oskars Kalnciems.
1910. žurnālists Jānis Skalbe.
1955. dzejniece Indra Ausekle.
1965. kordiriģents, folklorists, mūzi-
kas pedagogs, politiķis Gunārs Igau-
nis.
1975. politiķis, LR satiksmes ministrs 
(2006.g. 8.apr. – 2006.g. 7.nov.) Kriš-
jānis Peters.

24. jūnijs
Jānis
Jāņu diena
1945. Latvijas politiķis Jānis Vīķelis.
1979. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Elīna Rikarde.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 17. jūnijā.
€1 = 1,46940 AUD
€1 = 0,71700 GBP

€1 = 1,62840 NZD
€1 = 1,12790 USD

Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam – Pārrunāsim video 
The Gospel  of  Judas pie D. Damber-
gas, 43 Norman Cres, Norman Park.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Piektdien, 19. jūn., plkst. 19.00 Em-
manuel baznīcas zālē Lyons Kanberas 
Latviešu biedrības valde rīko saietu – 
tikšanos ar Latvijas Ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču. No 18. līdz 20. jū-
nijam Latvijas Ārlietu ministrs uztu-
rēsies darba vizītē Kanberā. Ārlietu 
ministrijas otrais sekretārs Āzijas, 
Āfrikas un Okeānijas valstu nodaļā 
Oļegs Orlovs paziņojumā par ministra 
vizīti raksta: Ministrs ar lielāko prieku 
vēlētos tikties ar Kanberas latviešiem, 
lai uzstātos ar īsu uzrunu un atbildētu 
uz interesējošiem jautājumiem. Saieta 
noslēgumā pakavēšanās pie biedrības 
gādātā vīna un uzkodām. Kanberas 
Latviešu biedrības valde lūdz ikvienu 
atlicināt laiku un apmeklēt šo nozīmī-
go saietu, lai tikties ar šo tālo, izcilo 
viesi.
Sestdien, 27. jūn., plkst. 13.00 DV rī-
kota Jāņu dienas svinēšana Emmanuel 
baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 20. jūn. – 21. jūn., Vik-
torijas latviešu mākslinieku izstāde 
Latviešu namā. Atklāšana 21. jūnijā 
Mazajā zālē Ziedoņa dzejas izrādes 
starpbrīdī.
Sestdien, 20. jūn., Tērvetē, 301 Old 
Kilmore-Lansfield Road, Springfield 
(Melways 609 K9) kopīgs Daugavas 
skolas un Gaidu un skautu vienību 
Jāņu sarīkojums. Programma sāksies 
jau plkst. 11.30 no rīta ar vainagu pīša-
nu. Sekos līgošana, rotaļas un aplīgo-
šana. Par nelielu samaksu varēs pirkt 
siltas pusdienas un citus atspirdzinā-
jumus. Bērniem sarīkota Laimas aka. 
Viesi lūgti palīdzēt sastādīt jaunus ko-
ciņus uz Tērvetes robežām. Tuvāka in-
formācija, zvanot Līgai Dārziņai (0417 
730792), Anita Vējiņai (0409 014051) 
vai Henrijam Paceram (0417 561703).
Svētdien, 21. jūn., plkst. 12.00 Mi-
siņa zālē Jaunā Rīgas teātra aktieris 
Kaspars Znotiņš – Ziedoņa mīlas liri-
ka un prozas lasījumi. Sandras Birzes 
muzikālais noformējums.
Svētdien, 21. jūn., plkst. 14.00 Jaunā 
Rīgas  teātra aktieru viesizrāde Lat-
viešu namā. Izrāde bērniem: Skolo-
tājs  Jāps  un  klase. Piedalās Kaspars 
Znotiņš un Guna Zariņa (ar subtitriem 
angliski).
Otrdien, 23. jūn., plkst. 14.00 Latvie-
šu ciemā MLB Jāņu sarīkojums. Vie-
tas rezervējamas pie Edgara Laķa: tālr. 
93110640.

Piektdien, 26. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 26. jūn. – 28. jun., Gaidu 
un Skautu slēpošana.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 14.00 Mel-
burnas Daugavas Vanagu mītnē 
DVMN Filma  un  zupas  pēcpusdiena. 
Humoristiska filma Džimlai Rūdi Ral-
lallā; $10 no personas. Visi mīļi gai-
dīti.
Sestdien, 4. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 21. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā (pārcelts no 
21.  jūnija).
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums draudzes vecāko vadībā.

Pertā
Svētdien, 21. jūn., plkst. 13.00 Latvie-
šu biedrības rīkotais Jāņu sarīkojums. 
Pusdienas. Jāņu siers. Jāņu dienas tir-
dziņš. Līgosim visi kopā!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 21. jūn., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 20. jūn., plkst. 12.00 SLB 
Jāņu sarīkojums Latviešu namā.
Sestdien, 27. jūn., plkst. 12.30 Jaunā 
Rīgas  teātra aktieru viesizrāde Lat-
viešu namā. Izrāde maziem un lieliem 
bērniem: Skolotājs Jāps un klase. Pie-
dalās Kaspars Znotiņš un Guna Zariņa 
(ar subtitriem angliski).
Sestdien, 27. jūn., plkst. 14.30 Jaunā 
Rīgas  teātra aktieru viesizrāde Lat-
viešu namā. Ziedoņa mīlas lirika un 
prozas fragmenti Kaspara Znotiņa la-
sījumā. Sidnejas mūziķu muzikālais 
noformējums.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 21. jūn., plkst. 9.30 Jāņu 
dienas dievkalpojums IV svētdienā 
pēc Vasarsvētkiem.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 9.30 
Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila diev-
kalpojums V svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.

Zelta piekrastē
Svētdien, 21. jūn., plkst. 12.00 Zie-
mas saulgriežu svinēšana Austriešu 
klubā, Pines Lane, Elanora. Mūzika – 
Schneider  Musikanten. Pieteikties 
55347099.
Ceturtdien, 2. jūl., plkst. 13.00 kārtē-
jā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

Jaunzēlandē
Sestdien, 20. jūn., plkst. 18.00 Kraist-
čērčas Latviešu namā, Gassona ielā 
Jāņu vakars – svētīsim Jāņus, sagaidot 
Jāņa tēvu un Jāņa māti plkst.19.00. Lū-
dzam ņemt līdzi groziņus, kā arī man-
tiņas izlozei. Ieeja pret $10 ziedojuma.

Latvijā
Piektdien, 19. jūn., plkst. 18.30 Jau-
najā Rīgas teātrī Inga Ābele luga 
Aspazija.  Personīgi. Oriģināldrama-
turģijas darbs Aspazija.  Personīgi ir 
pētījums par slaveno dzejnieci, poli-
tiķi un spilgto personību Aspaziju, kā 
pamatā ir viņas biogrāfijas meti. Darbs 
godalgots dramaturģijas konkursā 
Modini  kanonu!  Rainis  un  Aspazija, 
kas tika izsludināts sagaidot abu literā-
tu 150. jubilejas gadu. Izrādi veidoju-
šas rakstniece Inga Ābele un režisore 
Māra Ķimele. Galvenajā lomā – Baiba 
Broka. Scenogrāfiju izrādei veidojis 
mākslinieks Gints Gabrāns, mūzikas 
autors – Jānis Šipkēvics (Shipsi), kos-
tīmu māksliniece – Kristīne Jurjāne.
Sestdien, 20. jūn., plkst. 17.00 Jaunajā 
Rīgas teātrī Inga Ābele luga Aspazija. 
Personīgi. (Skat. Aprakstu 19. jūn.)
Svētdien, 21. jūn., plkst. 20.00 Rai-
ņa muzejs Jasmuiža, Preiļu novada 
Aizkalnē – Lubānas amatierteātra 
muzikāls uzvedums Rainis. Aspazija. 
Zaļumballe. Režisores Ilze Kraukle 
un Laila Ozoliņa. Piedalīsies Lubānas 
KN jauniešu deju kolektīvs Žuburi. 
Raiņa un Aspazijas mīlas dzeja  iegūs 
jaunu skanējumu – no jauniešiem, kas 
ir mīlestības, attiecību, savas pasaules 
meklējumos…, uzveduma noskaņu ies-
kicē tā veidotāji. Ieeja bez maksas.
Svētdien, 28. jūn., plkst. 17.00 Me-
žaparka Lielajā estrādē, Rīgā Zie-
meļu un Baltijas valstu Dziesmu 
svētku koncerts. Koncerta prog-
rammu veidos izcili skaņdarbi, kas 
iepriekš jau izskanējuši svētkos, 
kā arī vairākas jaunas dziesmas 
no visām svētku dalībvalstīm. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


