
„Eslingenas Dziesmu svētkiem 75“
Kultūras ministrs piedalījās Dziesmu svētkos

No 17. līdz 19. jū-
nijam kultūras mi-
nistrs, Dziesmu un 
deju svētku padomes 
priekšsēdētājs Nau-
ris Puntulis viesojās 

Eslingenā (Vācija), kur notika lie-
lākais un nozīmīgākais kultūras un 
latviešu kopā sanākšanas notikums 
Eiropā 2022. gadā – Eslingenas 

Dziesmu svētkiem 75. Vienlaicīgi ar 
šiem svētkiem tika ieskandināti nā-
kamvasar gaidāmie XXVII Vispārē-
jie latviešu Dziesmu un XVII Deju 
svētki.

Eslingenas Dziesmu svētkos 
piedalījās teju 900 dalībnieki no 56 
mākslinieciskās kopām: koriem (22), 
deju kolektīviem (20), folkloras ko-
pām un teātriem no 15 Eiropas val-

stīm, tai skaitā 15 
kolektīvi no Lat-
vijas). Četru dienu 
svētku program-
mā bija iekļauti 
daudzveidīgi pa-
sākumi – ne tikai 
koru un deju kopu 

Latvijas Medicī-
nas fonds (LMF), kuru 
1990. gadā izveidoja 
latviešu izcelsmes ār-
sti prof. Bertrams un 
Kristaps Zariņi, lai 
atbalstītu Latvijas me-

dicīnu, šajā pavasarī pieņēma lēmu-
mu finansiāli atbalstīt Ukrainas kara 
bēgļus, kas atraduši sev patvērumu 
Latvijā un strādā veselības aprūpes 
iestādēs, izmaksājot 1000 USD. Brā-
ļiem Zariņiem bēgļa statuss nav svešs, 
jo arī viņi kopā ar vecākiem Otrā pa-
saules kara laikā devās trimdā, bēgot 
no Krievijas represijām.

Kopš 29. aprīļa, kad atbalstu sa-
ņēma pirmā pieteikuma iesniedzē-
ja – zobārsta asistente Ludmila, kuras 
jaunā darba vieta nu ir SIA Zemgales 
veselības centrs, nu jau vairāk nekā 50 
Ukrainas bēgļi ir saņēmuši LMF fi-

nansiālo atbalstu. 
„SIA „Zemgales 
veselības centrs“ 
šobrīd strādā divas ukraiņu mediķes – 
Nataliia Sharova un Liudmyla Mar-
kovska, kuras ir ļoti labas un vērtīgas 
darbinieces, kas ne tikai teicami veic 
savu darbu, bet arī lieliski iekļaujas 
kolektīvā, kā arī centīgi apgūst lat-
viešu valodu. Vēlamies izteikt LMF 
pateicību par materiālo atbalstu, kas 
bija ļoti nozīmīgs mediķēm ar bērniem 
ierodoties Latvijā,“ saka Indra Klova, 
centra sabiedrisko attiecību speciāliste.

„Paldies par atbalstu šajā grūtajā 
laikā un jūsu rūpēm par ukraiņu ār-
stiem. Esmu ļoti aizkustināta!“, saka 
docente M.D., Ph.D Oksana Pogorie-
lova. Ukrainā Dr. Pogorielova strādāja 
Sumi Valsts universitātes klīnikā par 
konsultējošo kardiologu, bija Sumi 
Valsts universitāte Internās medicīnas 

LMF atbalsts Ukrainas bēgļiem
Palīdzības lūgumi turpina nākt
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katedras docente. Ir stažējusies kar-
dioloģijā Vīnes klīnikās. Tagad viņas 
darba vieta ir Paula Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīca. Ineta Caune, 
kura pārzina slimnīcas saimniecisko 
darbu, ļoti pozitīvi vērtē to, ka atbalstu 
var saņemt visi Ukrainas kara bēgļi, ne 
tikai ārsti. Atbalsts ir tas, kas šiem cil-
vēkiem šobrīd visvairāk vajadzīgs, ne-
atkarīgi no profesijas, kurā viņi strādā.
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8. jūnijā Rakstniecības un mūzi-
kas muzeja (RMM) kultūras telpā Tin-
tnīca tika atklāta Zigmunda Skujiņa 
grāmata Iznomātā valstība, kurā apko-
potas rakstnieka 21. gadsimta dienas-
grāmatas, informēja RMM.

Kā norādīja izdevēji, Skujiņa pie-
zīmju sakopojums un grāmata Izno-
mātā valstība ir loģisks turpinājums 
februārī, īsi pirms rakstnieka aizie-
šanas mūžībā, iznākušajai grāmatai 
Burti lido, domas skan – apjomā un 
saturā ļoti bagātai Zigmunda Skujiņa 
sarakstei ar vairāk nekā 50 kultūras 
cilvēkiem Latvijā un ārzemēs. Grāma-
tu maketus veidojusi Inese Gura.

„2020. gads iesākās ar ierobe-
žojumiem un aizliegumiem. Ziņas 
reducējās uz saslimušo un mirušo 
skaitu. Es biju salikusi manuskrip-
tu – tēva 21. gadsimta dienasgrāma-
tas, tas ir laiks „pēc Valdas“. Stei-
dzami gribējās savest kārtībā tēva 
mantojumu, jo katra diena ikvienam 
no mums varēja izrādīties pēdējā... 
Šogad nolēmu nelielā skaitā eksem-
plāru viņa dienasgrāmatās rakstīto 
saglabāt un izdot par spīti tam, ka 
2021. gada sākumā esmu uz lapiņas 
uzrakstījusi – tēva piezīmes netiks 
publiskotas, vismaz tā iesaka tie, kas 
tās nupat izlasījuši... Sev par attais-
nojumu izvēlos viņa citātu: Svarīgi, 
lai mēs apzināmies, ka mums ir tie-
sības skatīties uz lietām ar savām 
acīm, diskutēt un brīvi izteikt savus 
uzskatus. Tagad vismaz viedokļi ir 
dažādi, un tas rosina dzīvību,“ par 
grāmatas tapšanu sacīja rakstnieka 
meita Inga Skujiņa.

„Grāmata „Iznomātā valstība“, 
kuras redaktore ir Skujiņa ģimenes 
uzticības persona Anita Mellupe, ir 
interesanta ar to, ka tajā runā cilvēks, 
kurš savā dzīvē izticis bez viedtālru-
ņa, kurš īsti nesaprata, kas ir „so-
ciālie tīkli“, kurš itin kā stāvēja at-
status no sabiedrības, kas, sasniedzot 
augstu temperatūru, vārījās un bur-
buļoja visā pasaulē. Rakstnieku kon-
sultēja viņa sestais prāts un pieredze. 

Viņš piedzīvojis četru sistēmu no-
maiņu – autoritārismu, fašismu, ko-
munismu un autoritāru demokrātiju. 
Viņa diplomātijas un politkorektuma 
nenolīdzinātie spriedumi un konsta-
tācijas bieži vien lidojuši pa priekšu 
smagnēji gausai oficiālai reakcijai, 
izraisot dusmas un klaigāšanu, tomēr 
pēc laika izrādoties pašsaprotami,“ 
norādīja RMM.

Skujiņa meita grāmatas atvēr-
šanas pasākumā RMM pasniedza 
Gunāra Zemgala filmas Tauriņ-
deja uzņemšanas laikā 1971. gadā 
gleznotu tēva portretu, kā arī lugas 
Sveiks, mīļais Blaumani! manuskrip-
tu un fotogrāfijas. Tāpat muzeja 
krājumos nonāks vairākas vērtīgas 
grāmatas ar Skujiņa ierakstiem, kā 
arī 2001. gada galda pāršķiramais 
kalendārs un romāns Miesas krāsas 
domino ar ierakstu meitai un zno-
tam, kā arī Vārdošanas bloknots – 
valodniecības rēbusi un dīvainības, 
sinonīmi, vietvārdi un darinājumi. 
Arī vairākas rakstnieka personīgās 
lietas – dūraiņi un lietussargs. Dū-
raiņi ir kāda no sirdsdāvanām, ko 
rakstnieks saņēma no lasītājiem, bet 
lietussargs 1976. gadā iegādāts Lon-

donā, ciemojoties pie rakstnieka Gu-
nara Janovska.

Muzejā norādīja, ka Zigmundam 
Skujiņam veltītā kolekcija glabā gan 
autora personīgos dokumentus, fotog-
rāfijas, sarakstes, darbu manuskriptu, 
gan dažādas piezīmes un pavisam ne-
daudz piemiņas lietas.
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„Iznomātā valstība“
Izdots Zigmunda Skujiņa 21.gs. dienasgrāmatu un piezīmju apkopojums

Zigmunds Skujiņš. „Iznomātā valstība“.
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Ēriks Hānbergs grāmatas atvēršanā.
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Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!

Ar Dieviņu, tu Jānīti!
Šovakar pavadām.
Citu gadu tu atjāsi
Ar deviņi kumeliņi.
Jāņi nolīgoti, un 

29. jūnijā jau ir klāt Pē-
teris, un tad vēl pēc mēneša – 25. jūlijā 
atnāk Jēkabs.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Panāks tevi Pieterīts;
Bēdz, Pieteri, bēdz, Pieteri,
Panāks tevi Jēkabiņš!

Un tā gads turpinās vienos svētkos...
Visas svinības, visa dzīve tagad 

Latvijā notiek Ukrainas kara ēnā. Lat-
vijā ir daudz ukraiņu bēgļu, par ku-
riem rūpējas tik, cik ir iespējams. Tie 
liek reālāk uztvert Krievijas draudus.

Ir skaidrs, ka Krievija nevar nodro-
šināt saviem pilsoņiem labklājību, un 
pat ne sevišķi cenšas to darīt. Tai vietā 
Krievijas valdība piedāvā varenības 
sajūtu, kas izpaužas kā kaimiņzemju 
pazemošana. Parastais Krievijas pil-
sonis var justies kā diženās Krievijas 
„komandas“ līdzdalībnieks.

To visu pastiprina melu pasaule, 
kuru Kremlis ir uzbūris, lai parastais 
pilsonis ticētu, ka Ukraina ir lielā-
kais pasaules ļaunums, un ka godīgā 
Krievijas armija nepastrādā nekādus 
kara noziegumus. Un vispār Ukrainā 
kara nav – tikai „speciālā militārā 
operācija“.

Ņemot visu to kopā, un vēl ievē-
rojot Krievijas prezidenta Putina vājo 
fizisko un garīgo stāvokli, ir ļoti grūti 
prognozēt kā viss attīstīsies.

Latvijā nojauks padomju armijas 
un padomju varas slavinošos piemi-
nekļus, bet ir arī pieminekļu „glābēji“, 
kuriem ir cits vēstures vērtējums.

Nākamais gads būs kritisks lat-
viešu un Latvijas nākotnei. Mums jā-
nodrošinās pret draudiem no visiem 
virzieniem.

GN

Par tīru Rīgu
Rīdziniekus satrauc transporta radītās gaisa kvalitātes problēmas

Šogad Rīgā un vēl deviņās citās 
Eiropas pilsētās norisinās viena no 
Eiropā plašākajām ideju vākšanas tal-
kām (crowdsourcing), kas Latvijā pa-
zīstama ar nosaukumu Par tīru gaisu 
Rīgā. Projekta ietvaros Eiropas iedzī-
votāji izceļ konkrētas gaisa kvalitātes 
problēmas, kā arī nāk klajā ar idejām, 
kā tās risināt.

Ir uzsākta projekta otrā fāze, ku-
ras ietvaros iedzīvotāji ir aicināti viet-
nē www.partirugaisuriga.lv dalīties 
ar praktiskiem ieteikumiem, kā uz-
labot gaisa kvalitāti tādās jomās, kā 
transports, mājokļu apkure, veselības 
problēmas, sociālekonomiskās nevien-
līdzības problēmas, gaisa kvalitātes 
pārvaldība, lauksaimniecība, indus-
triālais gaisa piesārņojums, kā arī vi-
des degradācija.

Pilsēta cilvēkiem pārstāvis un 
biedrības Brasa vadītājs Raivis Dejus 
diskusijā Kā uzlabot gaisa kvalitāti 
Rīgā? uzsver, ka „Ja vienā Rīgas mik-
rorajonā gaiss ir slikts, tad tas ir slikts 
visā Rīgā. Vairums cilvēku to nemaz 
nejūt, jo gaisa piesārņojums ne vien-
mēr ir saredzams vai saožams.“

Līdz šim vērojams, ka rīdzinieki 
īpaši aktīvi dalās ar savām idejām par 
transporta radītā gaisa piesārņojuma 
apkarošanu, un ne velti – tieši trans-

ports ir viens no galvenajiem vides 
problēmu avotiem Eiropas Savienībā 
un veicina ne vien gaisa piesārņojumu 
un troksni, bet arī neatgriezeniskas 
klimata pārmaiņas. Automobiļi, furgo-
ni, kravas automobiļi un autobusi rada 
vairāk nekā 70% no kopējām transpor-
ta radītām siltumnīcefekta gāzu emisi-
jām. Pārējās emisijas rada galvenokārt 
kuģniecības un aviācijas nozare. Tiek 
lēsts, ka transporta radīto emisiju iz-
maksas veselības budžetā Eiropā sa-
stāda 67–80 miljardu eiro gadā.

Daži no iedzīvotāju ierosināju-
miem, kā politikas veidotāji varētu 
risināt transporta radītās gaisa problē-
mas, ietver aicinājumus izveidot zemo 
emisiju zonas pilsētās, kvalitatīvu un 
regulāru ielu mazgāšanu, gājēju ielu 
radīšanu, sabiedriskā transporta tīkla 
attīstīšanu, kā arī veloinfrastruktūras 
attīstību.

Praktiskus ieteikumus, kā risināt 
šīs problēmas gan Rīgā, gan arī pla-
šākā mērogā, iedzīvotāji var līdz pat 
jūnija beigām vietnē www.partiru-
gaisuriga.lv. Projektā savu artavu var 
sniegt ikviens, kuram ir viedoklis par 
gaisa kvalitāti un ir vēlme iesaistīties 
šīs problēmas reālā risināšanā.

Dace Ševčenko,
Organizācija „Mana Balss“

Trīs jūru iniciatīva
Noslēgusies Samita un Biznesa foruma pirmā diena

2022. gada 20. jūnijā, pulcējot 12 
iniciatīvas dalībvalstu līderus, stra-
tēģiskos partnerus, reģiona un starp-
tautiska līmeņa uzņēmējdarbības un 
investīciju sektora pārstāvjus, aizvadī-
ta Trīs jūru iniciatīvas (3JI) Samita un 
Biznesa foruma pirmā diena.

Samita dienas pirmajā pusē Lat-
vijas valsts prezidents Egils Levits 
uzņēma deviņus Trīs jūru iniciatīvas 
(3JI) prezidentus un amatpersonas, kā 
arī iniciatīvas partneru – ASV, Vāci-
jas un Eiropas Komisijas pārstāvjus, 
lai slēgtas tikšanās laikā pārrunātu 
iniciatīvas būtiskos jautājumus un plā-
nus. Prezidents atzīmēja Trīs jūru val-
stu reģiona stratēģisko lomu atbalstam 
Ukrainai, gan sniedzot palīdzību kara 
situācijā, gan Ukrainas atjaunošanā. 
Starp Samita darba kārtības jautāju-
miem bija iniciatīvas stratēģisko part-
neru iesaiste, sadarbības stiprināšana 
starp 3JI dalībvalstīm, Lielbritānijas 
un Japānas līdzdalība, valdību sadar-
bība, kā arī turpmākie plāni 3JI priori-
tāro virzienu stiprināšanā.

„Trīs jūru reģions ir izaugsmes 
reģions, jo šī reģiona ekonomika aug 
ievērojami straujāk nekā pārējā Eiro-
pas daļa, tādēļ vēlamies veicināt turp-
māku izaugsmi trīs Iniciatīvai svarī-

gās jomās – enerģētikā, transporta un 
digitālajā attīstībā, no kuriem ener-
ģija šodienas ģeopolitiskās situācijas 
kontekstā ieguvusi īpašu nozīmi,“ ak-
centēja Valsts prezidents.

Samitā tiešsaistē piedalījās un 
video uzrunu teica Ukrainas valsts 
prezidents Volodimirs Zelenskis 
(Volodymyr Zelensky), atzīmējot 3JI 
nozīmi atbalsta sniegšanā Ukrainai, 
kā arī apstiprinot, ka Ukraina ir iein-
teresēta kļūt par Trīs jūru iniciatīvas 
biedru un aktīvu dalībvalsti. Tāpat arī 
video uzrunas sniedza ASV Valsts 
sekretārs Entonijs Blinkens (Antony 
Blinken), Japānas ārlietu ministrs 
Jošimasa Hajaši (Yoshimasa Hayas-
hi) un Apvienotās Karalistes ār-
lietu ministre Elizabete Trasa (Liz 
Truss).

Samita izskaņā Latvijas Valsts 
prezidents svinīgi pasniedza 3JI karo-
gu Rumānijas prezidentam Klausam 
Verneram Johannisam (Klaus Werner 
Iohannis) un nākamajai Samita rīko-
tājvalstij Rumānijai, kas organizēs 3JI 
Samitu un Biznesa forumu 2023. gadā.

Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš un Starptautiskā Valūtas fon-
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„Mēs stāvam ar Ukrainu!“
Baltiešu Aizvesto piemiņas sarīkojums Melburnā

„Kara iznākums Ukrainā ir ļoti 
svarīgs katrai Baltijas valstij, un šī ie-
mesla dēļ vietējām baltiešu kopienām 
Austrālijā ir jādara viss iespējamais, lai 
atbalstītu mūsu ukraiņu brāļu un māsu 
cīņu.“ Tas bija galvenais vēstījums, ko 
atkal un atkal atkārtoja runātāji Mel-
burnas kopīgajā Baltijas valstu deportā-
ciju atceres pasākumā, kas notika Lat-
viešu namā 2022. gada 19. jūnijā.

Neviens šo vēstījumi spēcīgāk un 
kaislīgāk neizteica, kā Viņa Ekselence, 
Lietuvas vēstnieks Austrālijā Darius 
Degutis, atceres goda viesis. Degutis 
kungs uzsvēra nepieciešamību nodro-
šināt Ukrainas militāros spēkus ar re-
sursiem, kas nepieciešami, lai pretotos 
Krievijas iebrukumam to teritoriālajā 
suverenitātē. Tam ir nepieciešama Rie-
tumu valstu, tostarp Amerikas, Eiro-
pas valstu un Austrālijas pastāvīga ap-
ņēmība palīdzēt un atbalstīt Ukrainu.

Degutis kungs vilka paralēles ar 

1941. gada jūnija notikumiem, kad 
Padomju Savienība mēģināja iznīcināt 
katras Baltijas valsts struktūru, mas-
veidā deportējot tās pilsoņus uz Sibīri-
ju. Viņš stāstīja par personīgo pieredzi 
savas un sievas ģimenēs, kas tika iz-
vestas vai dzimušas izsūtījumā un par 
savu studiju laiku, uzaugot padomju 
okupācijas laikā, līdz Atmodai, kad at-
guva brīvību. Vēstnieka kungs Ukrai-
nas karu raksturoja kā ļoti svarīgu Bal-
tijas valstīm, jo Ukraina būtībā cīnās, 
ne tikai lai aizsargātu savu suverenitā-
ti, bet arī lai aizsargātu Baltijas valstis 
un tās kaimiņvalstis pret nākotnes ie-
brukuma un pakļaušanas draudiem.

Anita Andersone, MLOA valdes 
priekšsēdētāja, jau iepriekš bija sveici-
nājusi visus sarīkojuma apmeklētājus. 
Sveces tika iedegtas par tiem, kurus 
piemin no Igaunijas, Latvijas un Lietu-
vas, kuri 1941. gada jūnijā un vēlākajās 
deportācijās tika izvesti no ģimenēm 

un dzimtajām zemēm, dau-
dzi vairs neatgriezās. Īpaša 
svece tika iedegta arī Uk-
rainai ar cerību, ka liesma 
turpinās spoži degt visu 
ukraiņu sirdīs, turpinot cīņu 
pret iebrucēju. Lai gaisma 
arī turpmāk mudina visas 
Ukrainas kaimiņvalstis at-
balstīt tās cīņu par brīvību.

Sarīkojuma apmeklētā-
jus uzrunāja vēl 
katras Baltijas 
valsts goda kon-
suli, kuri arī ru-
nāja par līdzīgām 
tēmām kā vēst-
nieks Degutis; 
Lietuvas goda 
konsule Danute 
Levickis, kura 
i e p a z ī s t i n ā j a 
vēstnieku, kā arī 
Igaunijas goda 
konsuls Lembits 
Mārders un Lat-
vijas goda kon-

suls Jānis Roberts 
Dēliņš.

Uzrunas mijās 
ar koru priekšnesu-
miem, ko sniedza 
Lietuvas jauktais koris Dainos Sambu-
ris diriģentes Birutes Prasmutaites 
vadībā, Igaunijas biedrības sieviešu 
koris diriģentes Hiljas Toom vadībā 
un Melburnas latviešu jauktais koris 
Daina un vīru koris Veseris diriģentu 
Sandras Birzes un Edgara Vegnera 
vadībā. Pasākumā skanēja latviešu 

Melburnas Lietuviešu biedrības priekšsēdis Dr Paul Kabaila pateicas apvienotam igauņu, latviešu, lietuviešu un ukrai-
ņu korim.
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Turpinājums 5. lpp.

Latvijas karoga nesēji. No kreisās: Lija Anderso-
ne, Kalvis Švolmanis, Daina Jefimova.
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No kreisās: Greims Andersons (Graham Ander-
son), Ukraiņu karoga nesējs Symon Kohut un Vikto-
rijas ukraiņu apvienības pārstāvis Bohuslav Kohut.
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Ukrainas karoga nesējs Symon Kohut un 
kora „Daina“ diriģente Sandra Birze.
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mūzika – Raimonda Tigula Lec, saulī-
te, Lūcijas Garūtas Mūsu Tēvs, Jāzepa 
Vītola Gaismas pils un Pūt, vējiņi.

Lec, saulīte, ar Sandrai Birzei kla-
vierpavadījumu, un baltiešu koristiem 
līdzi dungojot vokālu pavadījumu, sa-
rīkojuma zālē tika ienesti trīs Baltijas 
valstu karogi. Sekoja trīs valsts him-
nas apvienoto koru izpildījumā.

Taču tieši ukraiņu un poļu kopienu 
dalība piemiņas pasākumā sagādāja 
īpašu skarbuma aktualitāti. Klātesoša-
jiem tika atgādināts, ka kopš Ukrainas 
kara sākuma 2022. gada aprīlī Polijā ir 
uzņēmusi vairāk nekā 4 miljonu bēgļu 
no Ukrainas. Piemiņas pasākumā poļu 
kopienu pārstāvēja Polijas kopienas 
aprūpes dienesta prezidente Elizabete 
Dziedžiča (Dziedzic).

Viktorijas ukraiņu asociācijas pre-
zidents Bohuslavs Kohuts teica ļoti 
spēcīgu, emocionālu uzrunu, stāvot 
blakus pazīstamajam Ukrainas zili 
dzeltenajam karogam, aprakstot mil-
zīgo atdevi, ko sniedz brīvprātīgie no 
vietējās ukraiņu kopienas, lai palīdzē-
tu tūkstošiem, galvenokārt sievietēm 
ar bērniem, kuri ierodas pēc lidojuma 
no Ukrainas ar nedaudz vairāk kā tikai 
koferi. Kohuta kungs runāja par angļu 

valodas mācīšanas nepieciešamību, 
lai sagatavotu jauniebraucējus dzīves 
vajadzībām Austrālijā, kas ir viena no 
daudzajām prioritātēm.

Austrālijas ukraiņu organizāciju ap-
vienības Kultūras daļas vadītājs Taras 
Galas pastāstīja klātesošajiem par Uk-
rainas labdarības koncertu, kas notiks 
St. Kildas Palais teātrī svētdien, 2022. 
gada 17. jūlijā plkst. 14.30. Koncertā 
uzstāsies vietējās ukraiņu, poļu, lietu-
viešu un igauņu kopienas, kā arī latviešu 
koristi un tautas deju dejotāji. Visi kon-
certa ieņēmumi tiks novirzīti Ukraine 
Crisis Appeal. Biļetes drīzumā būs pie-
ejamas caur biļešu vietni Ticketmaster.

Sonja van de Camp no Ukrainas 
bankas Dnister, arī Austrālijas ukraiņu 
organizācijas apvienības administrato-
re, pārraudzīja ziedojumu pieņemšanu. 
Ieeja piemiņas pasākumā bija par ziedo-
jumu par labu Ukraine Crisis Appeal. 
Sarīkojuma beigās tika ziņots, ka bija 
ieņemts pāri par $4000, bet ka ir arī pa-
pildus ziedojumi, pārsniedzot kopsum-
mā $7500. Ukraiņu palīdzības fonds 
palīdz gan kara atbalstam Ukrainā, gan 
ukraiņu bēgļu izvietošanai Austrālijā. 
Turpmākus ziedojumus (virs $2.00 at-
skaitāmi no nodokļiem) var veikt viet-
nē: www.ukrainecrisisappeal.org.

Šķiet, ka piemiņas pasākuma visaiz-
kustinošākais bija apvienotā ukraiņu 

kora, kura sastāvā ir Čeremoš kora, Uk-
rainas katedrāles kora un vīru kora Ho-
mins dalībnieki, Volodimira Holovko 
iedvesmotā vadībā nodziedātā Lūgšana 
par Ukrainu un populārā tautasdziesma 
Oi u luzi, červona kalina (Ak, sarkanā 
irbene pļavā). Ukraiņu koristiem pie-
vienojās koristi no lietuviešu, igauņu 
un latviešu koriem, lai izjusti atskaņotu 
Ukrainas valsts himnu Šče ne vmerla 
Ukrajiny (Vēl nav mirusi Ukraina).

Austrālijas lietuviešu kopienas Mel-
burnā vadītājs Dr. Pols Kabaila patei-
cās Viņa Ekselencei, Lietuvas vēstnie-
kam, visiem pārējiem runātājiem un 
koristiem, kā arī visiem, kuri bija sanā-
kuši, lai pieminētu 1941. gadā padomju 
deportēto Baltijas pilsoņu. Viņš pateicās 
par ziedojumiem un mudināja arvien 
atbalstīt pašreizējo Ukrainas pretoša-
nos Krievijas iebrukumam. Dr. Kabaila 
arī pateicās latviešu kopienai par piemi-
ņas sarīkojuma organizēšanu un ziņoja, 
ka Baltijas valstu deportāciju piemiņas 
pasākums 2023. gadā notiks Lietuvie-
šu Namā, Ziemeļmelburnā un ka viesu 
runātājs tikšot uzaicināts Latvijas vēst-
nieks Viņa Ekselence Marģers Krams.

Karogu gājiens atstāja zāli Ukrai-
nas karoga vadībā, Pūt, vējiņi pavadīju-
mā. Pievienojās arī Ukraiņu koris. Viņu 

„Mēs stāvam ar Ukrainu!“
Turpinājums no 4. lpp.

Anita Andersone sveic klātesošos viesus.
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No kreisās: Viktorijas ukraiņu apvienības (AUV) priekšsēdis Bohuslav Kohut, AUV pārstāve Valia Wasil, Lietuvas vēst-
nieks Austrālijā Darius Degutis, MLOA priekšsēdētāja Anita Andersone, Igaunijas Goda konsuls Lembit Marder, Lie-
tuvas Goda konsulģenerāle Melburnā Danute Levickis, Vytas Levickis, Melburnas Lietuviešu biedrības priekšsēdis Dr 
Paul Kabaila, Nida Degutienė, Latvijas Goda konsuls Melburnā Jānis Roberts Dēliņš, Kabaila kundze.
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Turpinājums 14. lpp.
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Šī gada 18. jūni-
jā, Lake Burley Griffin 
krastmalā, Kanberā 
Latvijas vēstniecība 
Austrālijā rīkoja Jāņu 
svinības. Vēstniecības 
darbinieki – vēstnieks 

Marģers Krams ar kundzi Sandru, 
padomniece Ieva Apine ar ģimeni un 
citi vēstniecības darbinieki kopā ar 
pārējiem saieta apmeklētājiem dalījās 
Jāņu svinību izdarībās.

Pie ceļa pagrieziena uz krastmalu 

plīvoja vairāki Latvijas karodziņi, bet 
krastmalā – Jāņu ugunskurs un klāti 
mielasta galdi.

Jāņus ievadīja vēstnieks, sveicot 
kuplo līgotāju pulku šajā Jāņu saietā.

Kanberas Latviešu skolas vadītājas 
Ivetas Leitases vadībā bija vainagu 
pīšanas māka. Un vainagi pinās, ma-
zas un lielas sievas un meitas pina un 
greznojās ar vaiņagiem, jo Jāņu nakts 
ir vienīgā nakts, kad sievas pušķojās ar 
vainagiem. „Jāņu nakti nezināju, kura 
sieva, kura meita..“

Ieskaņotās līgo 
dziesmas palīdzē-
ja līgotāju balsīm 
skanēt spēcīgi pāri 
ezeram.

Par dejas prie-
ku atbildīgs bija 
Kanberas latviešu 
tautas deju kopas 
Sprigulītis vadī-
tājs Tomas Volšs 
(Walsh). Ezera 
pļavmala bija pilna 
ar dancotājiem – 
maziem un pieau-
gušiem, un viņu 
vidū arī vēstnie-
cības darbinieki. 
Tradicionālajam 
Tūdaliņ, tadadiņ... 
sekoja Cūka driķos 
u.c.

Svinētāju vidū 
bija dzimtas, kur 
kopā pulcējas ģi-
menes trīs paau-
dzes, un līgoja un 
dancoja kā vectēvs, 

tā arī vecmāte ar saviem mazbērniem.
Arī latviešu folkloras Laika māte 

bija devusi savu svētību, un bargajā 
Kanberas ziemā šī bija viena no siltā-
kajām dienām.

Vēlā vakara tumsā lielais līgotāju 
pulks (ap 100 līgotājiem) devās mājup.

Pārrunās atskanēja doma, ka vis-
veiklāk ugunskuram pārlēca vēst-
nieks.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Līgo Jānis, Līgo Pēters, Līgo visa pasaulīt!
Jāņi Kanberā

Līgotāju pulks.
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Vēstnieks Marģers Krams ar jaunajām līgotājām.
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Jāņu svinību rīkotāji – Ieva Apine un Sandra 
un Marģers Krams.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $55.
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Tāpat kā visā pasau-
lē, arī Ciema dzīvē ir 
bijuši daudz un dažādi, 
gan priecīgi, gan arī sa-
traucoši notikumi.

Bet visas grūtības, 
kuras bijušas, ir pārva-

rētas un nu Ciema aprūpes nama ie-
dzīvotāji dzīvo ierastu dzīvi. Vēl par 
vienu notikumu, kurš paspēja notikt 
pirms visas durvis aizvērās...

Koncerts „Roze“
23. martā notika koncerts ROZE. 

Aprūpes nama iedzīvotāji baudīja 
muzikālu pēcpusdienu, kad Roze gan 
dziedāja, gan uz dažādiem mūzikas 
instrumentiem izpildīja daudz un da-
žādas muzikālas kompozīcijas.

Roze jau otro reizi uzstājas Ciema 
aprūpes namā un arī šoreiz skanēja 
gan pasaules slavenas muzikālas kom-
pozīcijas, gan Austrālijas zemei tuvas 
un pazīstamas.

Pēc ļoti muzikāli piesātinātas pēc-
pusdienas sanākušie ļaudis uzkavējās 
lielajā zālē, lai kopīgi baudītu tēju, ka-
fiju un smalkmaizītes.

Nozagtās Lieldienas
Aprīlis sākās satraucoši! Ciema 

aprūpes nama dzīvē ielavījās Covids! 
Tāpēc visiem bija jābūt ļoti piesardzī-
giem un tiem, kuri bija saslimuši, bija 
jāatveseļojas. Tā kā mēs zinām, ka tas 
viss nenotiek ātri, tad iedzīvotāji vai-
rākas nedēļas dzīvoja istabās.

Nevarēja kopā sanākt, lai kopīgi 
svētītu Lieldienas paredzētajā dievkal-
pojumā.

Nevarēja satikt savus mīļos, lai ko-
pīgi pavadītu laiku ar tiem. Tā izpalika 
kopīga Lieldienu olu krāsošana un pēc 
tam arī olu kaujas, kuras katru gadu 
norisinās Lielajā zālē, kad sanākušie 
ripina un klapē šokolādes olas.

Daila un Ilze iepriekš sagādātās 
baltās olas, iedzīvotājiem palīdzot 
savās istabās – pietīt tām klāt sīpolu 
mizas un zaļumus, vēlāk novārīja lielā 
katlā. Tad tās raibas un skaistas tika 
izdalītas aprūpes nama iedzīvotājiem 
katram savā istabā...

Visas durvis atveras
Bet tad vienā dienā, tikpat pēkšņi 

kā visas durvis tika aizvērtas, tā tās 
tika plaši atvērtas, un visi varēja doties 
savās ierastajās dienas gaitās.

Un tā paralēli ierastajām nodarbī-
bām, lai arī ar nokavēšanos, bet tomēr, 
tika uzrīkotas Olu kaujas, kurās bija 
ieradušies daudzi cīnīties gribētāju.

Šokolādes olas ripoja tālus gaba-
lus, un gala beigās katrs no dalībnie-
kiem tika pie savas šokolādes olas!

4. maijs – Baltā galdauta svētki
Jau kuru gadu Baltā galdauta svēt-

ki, kas tiek svinēti 4. maijā, šeit Aus-
trālijas zemē ir auksti, apmākušies un 
pat lietaini.

Bet šajā dienā, kad sanākušie sa-
nāk silti sakurinātā lielajā zālē, kuras 
vidū atrodas galds ar baltu galdautu, 
svētku kliņģeri un svečturī iedegtām 
svecēm, tas pat kaut kā palīdz radīt vēl 
siltāku un omulīgāku gaisotni, kas vie-
no pie kopīgi dziedamām dziesmām.

Tās ir īpaši izraudzītas šai dienai 
un sakopotas dziesmu grāmatā. Tās ir 
visiem labi zināmas, un kopīgais dzie-
dājums skan tik skaisti un saviļņo līdz 
pašiem sirds dziļumiem...

Klātesošie pārrunā vēsturiskos 
notikumus un jāsaka, ka gadus un da-
tumus iedzīvotāji ir labi iegaumējuši. 
Bet, ja nu kādam ir aizmirsies, tad lab-
prāt tie viens otram paskaidro tēlaini 
un ar lielu aizrautību...

Tad arī tiek pacelta glāzes ar dzirk-
stošu dzērienu un kopā saukts: Saules 
mūžu, Latvijai!

Mātes diena
Uz karstām pēdām seko Māmiņ-

diena. Daudzi zvani dzirdami pie 
Ciema aprūpes nama ārdurvīm, kad 
pie savām māmiņām un vecmāmiņām 
steidz ciemoties daudzi radiņi. Tad 
Ciema aprūpes nama istabās ir ap-
sveikuma kartītes un skaisti, krāsaini 
rudens ziedi. Gaisā virmo prieks un 
mīlestība!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas Latviešu ciema dzīve
Visas grūtības pārvarētas

Baltā galdauta svētki.
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Baltā galdauta svētki.
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Baltā galdauta svētki.
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Olu kaujas.
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No 2022. gada 10. jūnija līdz 
18. septembrim Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja galvenās ēkas 2. stā-
va labajā spārnā (Rīgā, Jaņa Rozentāla 
laukumā 1) būs skatāma izstāde Laik-
metu vizionārs. Auseklis Baušķenieks.

Auseklis Baušķenieks ir unikāls 
gleznotājs, kurš ar sev raksturīgo pa-
steļtoņu kolorītu un vibrējoši punkto-
to glezniecības metodi meistarīgi at-
tēloja gan ikdienišķas, gan arī ne tik 
ikdienišķas mizanscēnas, reflektējot 
par laikmetu un sabiedrību. Paralēli 
detalizētiem portretējumiem autora 
darbos iedzīvojas tādi neparasti tēli 
kā citplanētieši, roboti un milži. Tas 
atklāj mākslinieka nebeidzamo fan-
tāziju un aizraušanos ar zinātnes un 
tehnoloģiju attīstību, zinātnisko fan-
tastiku un nākotnes pasaules vīzijām. 
Caur humoru un ironiju Baušķenieks 
attēloja cilvēku un tā dzīves notiku-
mus, padomju sabiedrību un režīma 
absurdo dabu, kas tobrīd esošai varai 
bija gana neērti – pāris gadus Baušķe-
nieka vārdu presē bija liegts pieminēt. 
Lai cik satīriskas varētu šķist viņa 
kompozīcijas, mākslinieks centās 
nevis nosodīt vai kritizēt, bet drīzāk 
ļāva katram pašam identificēties ar 
tēliem.

Ausekļa Baušķenieka daiļrades 
aktualitāte mūsdienās ir saistāma ar 
gleznotāja interesi par cilvēku – ik-
dienu, attiecībām ar ģimeni, noska-
ņojumu sabiedrībā un mūža ritumu. 
Mākslinieks norādījis, ka padomju 
populārais sauklis galvenais ir cilvēks 
sasaucas ar viņa glezniecību, un šo 
daudz gribošo un nekad nepiesātinā-

mo būtni – cilvēku – viņš 
mēģināja atspoguļot no 
dažādiem skatpunktiem. 
Izceļot cilvēciskās vājības, 
Baušķenieks apliecina, ka 
tā ir daļa no dzīves piere-
dzes, kurai katrs no mums 
iet cauri. Tieši Baušķe-
nieka darbos var saskatīt, 
ka, lai gan laiki un varas 
mainās, standarti par to, 
kādam jābūt indivīdam, 
kādai jābūt ģimenei un kā 
tiek veidoti politiskie dis-
kursi, lielākoties ir aplami 
un bieži vien nesasniedza-
mi.

Izstāde Laikmetu vizio-
nārs. Auseklis Baušķenieks 
veltīta mākslinieka daiļ-
radei, kurā viņš pievērsies 
cilvēka, sabiedrības, zināt-
nes un tehnoloģiju jautā-
jumiem. Izstādē ir četras 
sadaļas, kas pāraug cita 
citā – cilvēks kā indivīds, 
cilvēks un ģimene, cilvēks 
un sabiedrība, zinātne un 
nākotne. Ekspozīciju papildina trīs 
Baušķenieka radītie kinētiskie objekti, 
kas raksturo autora aizrautīgo interesi 
par radio amatierismu.

Par mākslinieku
Auseklis Baušķenieks (1910–

2007) mācījies Latvijas Universitātes 
Arhitektūras fakultātē (1930–1933), 
apguvis zīmēšanas un pasteļgleznie-
cības iemaņas pie Vilhelma Purvīša, 
vēlāk iestājies Latvijas Mākslas aka-
dēmijā, kur beidzis Figurālās gleznie-
cības meistardarbnīcu (1933–1942). 
Otrā pasaules kara laikā Baušķe-
nieks nokļuva darba nometnē Vācijā 
un Rīgā atgriezās 1946. gadā. Viņš 

strādāja par mākslinieku-noformē-
tāju (1947–1948), vadīja tēlotājas 
mākslas pulciņu Rīgas pionieru pilī 
(1949–1962). 20. gadsimta 50. gadu 
otrajā pusē Auseklis Baušķenieks 
atsāka gleznot un piedalīties izstā-
dēs. Neskatoties uz to, ka gleznotāja 
pirmā personālizstāde notika tikai 
1975. gadā, viņš kļuva par vienu no 
populārākajiem latviešu mākslinie-
kiem. Auseklim Baušķeniekam biju-
šas 22 personālizstādes un vērienīga 
retrospekcija Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā (2010).

Agnese Zviedre,
Latvijas Nacionālais mākslas muzeja 

izstāžu kuratore

„Laikmetu vizionārs. Auseklis Baušķenieks“
Izstāde Latvijas Nacionālā mākslas muzej

Auseklis Baušķenieks. Pašportrets aiz stikla. 
1986. Kartons, eļļa. LNMM kolekcija.
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uzstāšanās un vienošanās lielkon-
certā, bet arī gājiens, individuālās 
uzstāšanās pilsētas laukumos un ie-
lās, kokļu koncerts, garīgās mūzikas 
koncerts, meistarklases, dažādi lasī-
jumi, folkloras pasākumi, amatierte-
ātru izrādes.

„Pirms pieciem gadiem Eslinge-
nā ar lieliem svētkiem tika svinēta 
pirmo lielo trimdas dziesmu svētku 
septiņdesmitgade. Tas, ka Eslingenas 
dziesmu svētki nu jau atkal pulcē Ei-
ropas diasporas latviešus, rāda, ka 
šī tradīcija atjaunojas un reizi pie-
cos gados Eslingenā dziesmu svēt-
kos uz dažām dienam atkal atdzimst 
Mazā Latvija. Šiem svētkiem ir vēs-

turiskā nozīme, kāda nav nevieniem 
citiem dziesmu svētkiem pasaulē. Jo 
tajos mēs svinam ne tikai latviešu 
dziesmu, deju un kultūru. Mēs tajos 
svinam arī tautas dzīvības spēku, 
uzvaru par svešām varām, kas gri-
bēja mūs iznīcināt un atņemt mums 
visu, bet nespēja,“ akcentē kultūras 
ministrs Nauris Puntulis, kurš teica 
arī uzrunu Svētku lielkoncertā „Ļauj 
saulei uzziedēt“. „Vēlos izteikt pa-
teicību organizatoram latviešu kul-
tūras biedrībai „Saime“, atbalstītā-
jiem, palīgiem un domubiedriem.“

Svētku centrālā norise bija liel-
koncerts Ļauj saulei uzziedēt, kura 
repertuārs balstījās uz vēsturiska-
jām 1947. gada Dziesmu dienām, 
pirmo reizi tiks izdejota īpašu stāstu 
nesošā un uz šiem svētkiem radītā 

Eslingenas deja Satikšanās Eslin-
genā, kur idejas pamatā apvienoti 
latviešu un vācu tautas deju soļi un 
melodijas. Viens no pasākuma ak-
centiem bija arī koncertuzvedums 
Ar mīlestību no Eslingenas, kurā 
skanēja Čikāgas Piecīšu dziesmas. 
To izvēle nav nejauša – apvienības 
radītājs un vadītājs Alberts Le-
gzdiņš bērnībā kopā ar ģimeni sešus 
gadus bija dīpītis – dzīvoja Eslin-
genā, pārvietoto personu (no angļu 
DP – displaced persons) nometnē. 
Viņš sarakstījis arī mūziklu Eslinge-
na, kas ar lieliem panākumiem tika 
uzvests 2017. gada svētkos Eslinge-
nā un izrādīts arī Latvijā.

Inga Vasiļjeva
LR kultūras ministra padomniece 
sabiedrisko attiecību jautājumos

„Eslingenas Dziesmu svētkiem ...“
Turpinājums no 1. lpp.
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Bērnu grāmatu iz-
devniecība Liels un mazs 
laiž klajā Marta Pujāta
dzejoļu krājumu Zenīts
ar Rūtas Briedes ilustrā-
cijām. Grāmata adresēta 

pamatskolas vecuma bērniem.
Dzejnieks Marts Pujāts reiz mācī-

jās Rīgas Doma kora skolā un dziedāja 
slavenajā zēnu korī, bet ilustratore Rūta 
Briede tolaik bija audzēkne Jaņa Rozen-
tāla Rīgas Mākslas vidusskolā. Dzīvo 
skolas sajūtu dzejniekam un mākslinie-
cei izdevies saķert aiz astes un nepazau-
dēt. Marta klasesbiedrs Jānis Šipkēvics
dzejoļus pārvērta muzikālā izrādē Ze-
nīts. Grāmatā nodrukāts arī kvadrāt-
kods, kas aizved uz platformu spotify.
com, lai lasītāji varētu arī noklausīties 
uzveduma Zenīts ieskaņojumu.

Marta Pujāta dzejoļu krājums ir 
emocionāls vēstījums par skolas gados 
pieredzēto, atgriešanās 90. gadu Rīgas 
Doma kora skolas mācību klasēs un 
gaiteņos, kur zēni brauc liftā, raksta 
diktātus, spēlē Super Mario un sapņo 
par jaunām botām. Leģendārā zēnu 
kora puikas, kuru ikdiena cieši saviju-
sies ar mūziku, kuriem diktāts nozīmē 

ne tikai latviešu valodas, bet arī sol-
fedžo stundas, gluži tāpat kā citi viņu 
vienaudži, ir augoši, dauzonīgi un jūtīgi 
bērni, un šo dzīvo skolas sajūtu izdevies 
precīzi un emocionāli fi ksēt dzejnie-
kam. Dzejoļos savijas 90. gadu reālijas, 
saglabātas subjektīvas bērnības iztēles 
ainas, arī ārpus klases un brīvdienu pie-
dzīvojumi, neatkārtojamās skolas gadu 
draudzības klātbūtne un, protams, pie-
augušā dzejnieka prasme to visu ietvert 
dzejas tēlos. Marta Pujāta dzejoļiem 
piemīt īpaša muzikalitāte, muzikāli ar-
gumentēta brīvība un neparedzamība.

Marts Pujāts (1982), kurš jau ilgā-
ku laiku pazīstams un augsti novērtēts 
kā oriģināls dzejnieks ar individuālu, 
pārsteidzošu stilu, bērnu literatū-
rā debitēja ar dzejoļu krājumu Ej nu
ej (2020) un par to 2021. gadā saņē-
ma gan Latvijas literatūras gada bal-
vu bērnu literatūras nominācijā, gan 
Starptautisko Jāņa Baltvilka balvu.

Dzejoļu cikls Zenīts tapis sadarbī-
bā ar viņa Doma kora skolas klases-
biedru Jāni Šipkēvicu, kurš komponē-
jis dziesmu ciklu un veidojis muzikālu 
izrādi bērniem sadarbībā ar LNSO (re-
žisors Viesturs Meikšāns, scenogrāfe 

Rūta Briede). Tajā skolaszēnu lomās 
iejutās pašreizējie Doma kora skolas 
audzēkņi. Izrāde lika smaidīt, izjust 
pārgalvīgu prieku un dāvināja spilgta 
piedzīvojuma sajūtu. Zenīts tika nomi-
nēts balvai Kilograms kultūras katego-
rijā Gada pārsteigums un Lielajai mū-
zikas balvai 2017 kā Gada uzvedums.

Rūta Briede grāmatas ilustrācijas 
veidojusi, balstoties uz kopīgo pieredzi 
izrādes Zenīts scenogrāfi jas tapšanā, 
savienojot to ar savu izcilo profesio-
nalitāti grāmatu ilustrācijā un dizainā 
un atrodot tieši grāmatai kā medijam 
atbilstošu mākslas valodu.

Grāmatas izdošanu atbalstījis 
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Izdevniecības Liels un mazs grā-
matas par vislabāko cenu iespējams 
iegādāties izdevniecības mājas lapā 
www.lielsmazs.lv, kā arī visos lielāka-
jos grāmatu veikalos Latvijā.

Sekot izdevniecības jaunumiem 
var sociālo tīklu kontos: facebook.
com/lielsunmazs un instragram.com/
lielsunmazs

Alīse Nīgale, 
izdevniecības „Liels un mazs“ direktore

Marta Pujāta dzejas krājums bērniem „Zenīts“
Iznākusi jauna grāmata

Grāmatas „Zenīts“ vāks.

Grāmatas „Zenīts“ atvērums.

   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

Abonējiet laikraksta 
„Latvietis“ drukāto 
izdevumu krāsās!

Abonements $55 par 10 numuriem,
$105 par 20 numuriem vai

$260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.
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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SIA Daugavpils reģionālā slimnī-
ca arī ir darba vieta vairākiem Ukrai-
nas bēgļiem. Aina Maskalāne, Centra 
poliklīnikas galvenā ārste, informāci-
ju par atbalsta iespēju Ukrainas kolē-
ģiem, izlasīja žurnālā Latvijas Ārsts 
un kopā ar kolēģi no Ukrainas – gi-
nekoloģi, dzemdību speciālisti Larisu 
Husakova, kura darbu uzsāka 1. jūni-
jā, iesniedza pieteikumu LMF atbals-
tam. Liels esot bijis Ukrainas kolēģes 
pārsteigums par šādu negaidītu nesav-
tīgu atbalstu.

Anna Podgornova Tukuma slim-
nīcas rehabilitācijas nodaļā veica ma-
siera pienākumus, tomēr maija beigās 
devās atpakaļ uz Ukrainu, lai gūtu 
sirdsmieru par tur palikušo ģimeni. 

Katra ceļš cauri bēgļu gaitām ir 
atšķirīgs, bet nevienam tas nav rozēm 
kaisīts. Tāpēc tik svarīgi, lai mēs katrs 
savu iespēju robežās palīdzētu tiem, 
kas šobrīd palikuši bez pajumtes, dro-

šības un darba svešas, agresīvas varas 
dēļ.

* * *
Palīdzības lūgumi turpina nākt uz 

LMF pasta kasti, un LMF savu spēju 
robežās sniegs atbalstu visiem, kam 
tas šobrīd tik vajadzīgs.

Paldies vārdi gan no atbalsta saņē-
mējiem, gan jaunajām darba vietām ir 
labākā dāvana prof. Bertramam Zari-

ņam viņa dzīves jubilejā, kas ir vien-
laikus ar vasara Saulgriežiem!

* * *
Latvijas Medicīnas fonds (LMF) ir 

ASV dibināta bezpeļņas organizācija 
un jau kopš 1990. gada sniedz atbalstu 
Latvijas veselības aprūpei.

Kamena Kaidaka M.D.,
LMF un LĀZA administratore Latvijā

LMF atbalsts Ukrainas bēgļiem
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Larisu Husakova – SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca“, Oksana 
Pogorielova – Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Nataliia Sharo-
va – SIA „Zemgales veselības centrs“.

da (SVF) vadītāja Kristalina Georg-
jeva (Kristalina Georgieva) atklāja 
3JI Biznesa forumu. Divu dienu ga-
rumā politiskie un biznesa līderi dis-
kutēs par investīciju vidi, ekonomikas 
attīstības scenārijiem, enerģijas pie-
gādes ceļu un avotu dažādošanu, ino-
vatīviem risinājumiem mobilitātes un 
loģistikas jomā, kā arī digitalizācijas 
sektora attīstību 3JI reģionā. Ievadot 
paneļdiskusijas, ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš uzsvēra: „Sadarbī-
ba ne tikai palīdz Trīs jūru reģionam 
uzplaukt finansiāli, bet arī veido notu-
rīgu sabiedrību, kas spēj izturēt ārējo 
spiedienu un agresiju.“

Savukārt, neraugoties uz globā-
lajiem satricinājumiem Starptautiskā 
Valūtas fonda (SVF) vadītāja Krista-
lina Georgjeva (Kristalina Georgieva) 
pozitīvi vērtē 3JI reģiona nākotni, pa-
matojot to ar dinamiku un apņēmību, 
kas raksturo šo reģionu. „Pateicoties 
cilvēkiem, inovācijām un smagam dar-
bam, reģions vienas paaudzes laikā 
samazinājis aptuveni pusi no attīstī-
bas plaisas, kas to šķir no Rietumeiro-
pas,“ uzsvēra Georgjeva.

3JI Samita pirmās dienas izskaņā 
norisinājās prezidentu panelis, kurā 
valstu prezidenti un augstākās amat-
personas diskutēja par ģeopolitiskās 
un ģeoekonomiskās situācijas ietekmi 
un pārrobežu infrastruktūras attīstību.

Diskusijā piedalījās Latvijas pre-
zidents Egils Levits, Slovēnijas pre-
zidents Boruts Pahors (Borut Pahor), 
Rumānijas prezidents Klauss Ver-
ners Johaniss (Klaus Werner Iohan-
nis), Polijas prezidents Andžejs Duda 
(Andrzej Duda), Bulgārijas prezidents 
Rumens Radevs (Rumen Radev), Aus-

trijas prezidents Aleksandrs Van der 
Bellens (Alexander Van der Bellen), 
Vācijas prezidents Franks Valters 
Šteinmeiers (Frank-Walter Steinme-
ier), kaimiņvalstu, Lietuvas un Igau-
nijas prezidents Gitans Nausēda (Gi-
tanas Nausėda) un Alars Kariss (Alar 
Karis), Ungārijas prezidente Katalina 
Novāka (Katalin Novák), Čehijas Se-
nāta spīkeris Milošs Vistričils (Miloš 
Vystrčil), Eiropas Komisijas priekš-
sēdētājas izpildvietnieks Valdis Dom-
brovskis, Slovākijas Republikas prem-
jerministra vietniece un Investīciju, 
reģionālās attīstības un informācijas 
ministre Veronika Remišova (Vero-
nika Remišová), Horvātijas ministru 
prezidents Andrejs Plenkovičs (Andrej 
Plenković) un Starptautiskās attīstības 
finanšu korporācijas izpilddirektors, 
ASV Skots Neitans (Scott Nathan).

„Lai veiksmīgi pārietu no Krievi-
jas fosilā kurināmā, ir svarīgi, lai ES 
finansējums tiktu izmantots sinerģijā. 
Eiropas Komisija atzinīgi vērtē, ka tas 
atspoguļots kopīgā paziņojumā, aici-
not Trīs jūru reģiona valstis nodro-
šināt maksimālas sinerģijas,“ sacīja 
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas iz-
pildvietnieks Valdis Dombrovskis. Sa-
vukārt Vācijas Federatīvās Republikās 
prezidents Frenks Valters Šteinmeiers 
(Frank-Walter Steinmeier) apstiprinā-
ja, ka Vācija ir pastiprinājusi sadar-
bību ar 3JI valstīm, ņemot vērā darbu 
pie kopīgā pārrobežu enerģētikas in-
frastruktūras projekta.

Savukārt Latvijas valsts prezidents 
Egils Levits, daudzkārt uzsverot reģio-
na un Baltijas valstu solidaritāti īpaši 
Ukrainas kara apstākļos, apstiprināja: 
„Mēs pazīstam savu kaimiņu, bet mēs 
ejam savu ceļu, un tas ir Eiropas ceļš.“

Tāpat 20. jūnijā norisinājās Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras organizēta reģiona Tirdznie-
cības un rūpniecības kameru apaļā 
galda diskusija Reģionālās drošības 
nodrošināšana, izmantojot transpor-
ta, enerģētikas un infrastruktūras tīk-
lus: kameru loma tajā. Samitā divu 
dienu garumā, no 20. līdz 21. jūnijam 
norisinās otrais Trīs jūru Parlamentā-
rais forums, kurā valstu amatpersonas 
no Latvijas, Bulgārijas, Horvātijas, 
Kanādas, Čehijas, Gruzijas, Lietuvas, 
Moldovas, Polijas un citām valstīm 
piedalās diskusijās par reģiona digi-
tālo transformāciju, infrastruktūras 
interoperabilitātes attīstību, enerģē-
tisko neatkarību un drošību. Tāpat arī 
20. jūnijā norisinājās grāmatas tieš-
saistes prezentācija: Trīs jūras iniciatī-
va: Nacionālo perspektīvu kartēšana, 
kuru organizēja Latvijas Ārpolitikas 
institūts.
3JI Biznesa foruma norise 21. jūnijā

3JI Biznesa forums turpināsies 21. 
jūnijā un tajā piedalīsies augsta līmeņa 
eksperti un pārstāvji no Starptautiskā 
valūtas fonda (SVF), Eiropas Komisi-
jas (EK), Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (OECD), Eiro-
pas Investīciju bankas (EIB), Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas 
(EBRD), Japānas starptautiskās sadar-
bības bankas (JBIC), ASV Attīstības 
finanšu korporācijas (DFC), Latvijas 
Bankas, Ziemeļu investīciju bankas, 
3JI Investīciju fonda, kā arī uzņēmumu 
Amber Infrastrucutre Group, ORLEN, 
Rolls Royce, Atkins, Google, LMT, 
Mikrotik un Greenergy pārstāvji.

3JI Biznesa foruma norisei un 
diskusijām iespējams sekot tiešsaistē 
3JI Samita un Biznesa foruma oficiā-
lajā mājaslapā 3seas.eu, Facebook un 
Twitter kontos @3seaseu.

Trīs jūru Samita Rīgā 
preses komanda

Trīs jūru iniciatīva
Turpinājums no 3. lpp.
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Kas ir anekdote? 
Anekdote tiek definēta 
kā interesants izdomāts 
vai īsts notikums, kurš 
satur kādu noteiktu pret-
runu sakarā ar morāles 
normām, dabas liku-

miem un tā tālāk.
Anekdote īstenībā ir franču vārds, 

kas cēlies no grieķu vārda anecdota, 
kas nozīmē – neizdots, nepublicēts. 
Anekdote ir īss, asprātīgs stāsts ar ne-
gaidītu beigu iznākumu, piemēram:

Iedomājies, – sēžu baznīcā un ie-
raugu, ka viens man blakus pīpē... 

Man no uztraukuma gandrīz aliņš no 
rokām izkrita!

Medicīnā un psiholoģijā, izman-
tojot anekdotes, smiekli kā dziedinošs 
spēks bija zināms kopš izseniem lai-
kiem. Kad cilvēks smejas, notiek vai-
rāki pozitīvi procesi – uzlabojas iek-
šējo orgānu funkcijas, plaušās ieplūst 
vairāk skābekļa, sirds sitas ātrāk, un 
smiekli stiprina imunitāti.

Ja cilvēks smejas 30 minūtes, viņš 
sadedzina ap 40 kaloriju.

Cilvēks smaidot parasti izskatās 
skaistāks.

Un Čārlijs Čaplins ir teicis: „Diena 

bez smaida ir zaudēta diena.“
Vismaz Amerikā ir pat tāda profe-

sija kā ārsts –klauns, kurš uzjautrina 
pacientus, īpaši bērnus.

Anekdotes arī Latvijā ir plaši prak-
tizētas. Padomju Savienības laikā Lat-
vijā anekdošu stāstīšana bija stingri 
aizliegta, pat sodīta ar darba zaudē-
šanu un citādi, jo šajos smieklīgajos 
stāstos pavīdēja varas vīru meli un 
trūkumi.

Visiem šī stāsta lasītājiem sulīgas 
anekdotes un jautru smiešanos vēl –

Vilis Mileiko
Laikrakstam „Latvietis“

Piektdienā Tukumā 
skanēja deju soļi, sestdie-
nas vakarā skaistā pilsē-
tiņā valda dziesmu gars.

Motors pie motora. 
Mašīnu rinda. Braucē-
ji meklē, kur novietot 

braucamos.
Liela estrāde. Apkārt zaļo koki. 

Soli klausītājiem, pakalnītes, kur bēr-
niem spēlēties. Gar abām skatuves ma-
lām neskaitāmi koru karogi. Dzirdam 
putnu dziesmas, sajūtam puķu smaržu.

Vakaru atklāj Kultūras ministre. 
Viņa uzsver, ka dziesma ir gan mūsu 
spēks, gan bruņas. Estrādes skatuves 
aizmugurē Dziesmu svētku karogs. 
Līgo! Ir brīvība kopā dziedāt.

Programmu ievada Štāba orķes-
tris, tērpts formās.

Lēnām pildās skatuve. Rindas 
seko rindai. Domāju, ka uz skatuves 
gan krāšņos tautas tērpos, gan studen-
tu korporāciju vīri deķeļos, dzied vai-
rāki tūkstoši-divi vai trīs?

Kas var dziesmas izdziedāt?
Kas tos visus saskaitīt?
Pirmais diriģents uz skatuves ir 

Austrālijā pazīstamais un iecienītais 
Ivars Cinkuss.

Mēs vienojamies mūsu tautas lūg-
šanā.

Pirmā dziesma ir Dziedot dzimu, 
Dziedot augu, Dziedot mūžu nodzī-
voj’. Skan vareni.

Izskan Svēts mantojums, šī zeme 
mūsu...

Pie pults nostājas virsdiriģents pēc 
virsdiriģenta: Romāns Vanags, Gun-
ta Bite, Kaspars Ādamsons, Vaira 
Virziņa, Tālivaldis Gulbis, Mārtiņš 
Klišjānis un vēl vesela rinda.

Ar dziesmām koris piemin un atce-
ras mūžībā aizgājušo Edgaru Račevski 
un tukumnieci Rasmu Valdmani. Skan 
Mūžu, mūžos būs dziesma... Koris ar so-
listi mūs saviļņo: Dzied mana dvēsele...

Tukumā ir bijusi iespēja būt saliedē-

tiem. Dod , dieviņi, mieru mūsu brāļiem, 
kas krituši! Dod spēku mūsu tautai!

Izskan pēdējā dziesma: Dzied 
mana dvēsele, dzied.

Negribas atstāt šo vietu...
Ir skaisti ieraudzīt melburniešus – 

Prof. Dr. Andi Graudiņu un Lindu 
Graudiņu. Pēc konferencēm un lek-

cijām Tallinā un Rīga viņi atpakaļceļā 
uz Austrāliju.

Dziesma ir veidojusi mūsu tautu 
devusi tai gudrību un spēku.

No zemes šīs, mēs izauguši esam,
Par zemi šo, mums galvas jānoliek.

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“

Skan dziesma Tukumā
Piektdien – dejas; sestdien – dziesmas

Durbes estrāde Tukumā.
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Koru karogi.
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Smejies vesels!
Anekdotes un to nozīme mūsu dzīvē



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2022. gada 29. jūnijā

Šī gada 25. augustā 
apritēs 145 gadi, kopš 
piedzima rakstnieks un 
gleznotājs Jānis Jaun-
sudrabiņš. Lai gan 145 
gadi nav nekāda apaļā 
jubileja, rakstnieks ir 

pelnījis, ka viņu pieminam arī šogad.
Man kā klausītājam bija izdevība 

būt klāt PBLA rīkotās dziesmu dienās 
Minsterē 1984. un 1987. gadā. Vairāki 
1984. gada dziesmu dienu sarīkojumi 
notika Jaunsudrabiņa dzejoļa Piemini 
Latviju gaisotnē.

Ik pa 5 gadiem Kērbekā bija noti-
kuši Jaunsudrabiņa piemiņas sarīko-
jumi. 1987. gadā sarīkojums sakrita 
ar Minsteres dziesmu svētkiem. Tie, 
kas vēlējas, ar ļoti enerģiskās Austras 
Rudzītes sarūpēto autobusu varēja aiz-
braukt uz 100 km attālo Kērbeku, pie-
dalīties sarīkojumā un aizstaigāt pāri 
Mēnes upes aizsprostam uz Mēnesnī-
cu. Tur vēl redzamas bija rakstnieka 
taisītā klūdziņu žoga paliekas, bet ne-
bija pārāk daudz, kas pēc ceturtdaļas 
gadsimta vēl liecinātu, ka tur kādreiz 
bija dzīvojis Jaunsudrabiņš.

Austra Rudzīte bija daudz rūpēju-
sies par rakstnieku viņam vēl dzīvam 
esot, bieži apmeklējot Mēnesnīcu jau 
kopš 1952. gada. Pēc rakstnieka nāves 
viņas vadībā iekārtoja Jaunsudrabiņa 
muzeju Minsteres latviešu ģimnāzijā, 
kam vēlāk, atrada telpas jaunajā Lat-
viešu centrā. Viņa arī ir autore Minste-
rē izdotajam prospektam Pa Jaunsud-
rabiņa pēdām Vestfālē.

Pārbraucis atpakaļ Sidnejā, vēlējos 
dalīties iespaidos par Jaunsudrabiņa 
pieminēšanu Minsterē. Sagatavoju re-
ferātu par Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi 
Mēnesnīcā. Kā man bija radusies inte-
rese par viņu? Grūti pateikt, bet viņš 
man bija ļoti „tuvs“, lai gan nekad viņu 
dzīvē nebiju redzējis.

Varbūt tas, ka abi esam vienas pu-
ses cilvēki. Jaunsudrabiņa dzimtas sā-
kumi ir Latvijas novadā Sēlijā – Saukas 
un Neretas pagastos. Rakstnieka vec-
tēvs ir bijis Saukas pagasta Galvānu 
māju saimnieks, vecmāte Saukas Rim-
šānu meita. Tēvs dzimis 1853. gadā 

Saukas pagasta Skosās, precējies ar 
Ievu Saknīti no Neretas puses; abi sa-
laulāti Saukas baznīcā. Vairākas vasa-
ras esmu pavadījis Māliņu mājas tieši 
blakus Saukas baznīcai. Rakstnieks 
piedzima 1877. gada 25. augustā Nere-
tas Krodziņos. Kad 1880. gadā nomira 
viņa tēvs, ģimene pārcēlās uz Rieksti-
ņiem – Baltā grāmatā sauktām „Mūs-
mājām“. Rakstnieks 1901. gadā Nere-
tas baznīcā salaulājas ar Līzu Sproģi. 
1902. gadā piedzima meita Lilija.

Manas mātes dzimtās mājas ir 
Saukas pagasta Ratulāni. Tikai ne-
daudz kilometru šķir Ratulānus no 
Jaunsudrabiņu dzimtajām mājām. Lai 
gan esmu dzimis Madonā, no mā-
tes puses esmu sēlis. Pirmā pasaules 
kara laikā māte 1915. gada rudenī bija 
spiesta doties bēgļu gaitās uz Vidzemi.

No 1935. gada līdz pirmajai pa-
domju okupācijai bijām dzīvojuši Pļa-
viņās. No sākuma rakstnieces Emīlijas 
Prūsas mājā Meža ielā 1 (tagad 21). ne-
pilnu 100 m attālumā, blakus ielā bija 
Jaunsudrabiņa māja. 1935. gadā Jau-
nsudrabiņš bija šķīries no savas otrās 
sievas Elizabetes un Pļaviņās vairāk 
nedzīvoja. Bez Elizabetes mājā dzīvo-
ja viņa māte un palaikam arī meita Li-
lija. Māte turēja govi; atceros tur sūtīts 
pienu pirkt. Vairākas reizes redzēju arī 
Liliju. Neatceros, ka būtu redzējis Li-
lijas vīru Vili.

Puikas šad un tad runāja, ka naktī 
esot redzēts Sudrabiņš. Vai tas tā bija, 
vai nebija, nezinu. Varbūt viņš nāca 
māti apciemot. Bet Jaunsudrabiņu 
pašu nekad neesmu redzējis.

Lai gan neesmu literāts, SLB lite-
rāro vakaru ietveros, 1987. gada no-
vembrī debitēju ar savu pirmo un vie-
nīgo referātu par literāru tēmu.

* * *

Ciemos pie Jāņa Jaunsudrabiņa 
„Mēnesnīcā“

Jaunsudrabiņš kādreiz ir rakstījis: 
„Tu dzīvo tik ilgi, kamēr vēl ir kāds, 
kas tevi atceras“. Atcerēsimies un go-
dināsim šovakar rakstnieku un glezno-
tāju Jāni Jaunsudrabiņu, pakavējoties 

pie viņa dzīves pē-
dējiem 14 gadiem. 
I e p r i e k š ē j a m 
rakstnieka dzīves 
posmam mēs šo-
vakar nepieskarsi-
mies. To jau viņš 
pats ir aprakstījis 
grāmatās Mana 
dzīve un Es stāstu 
savai sievai. Tā arī 
ir plaši aprakstīta 
Artura Bērziņa 
monogrāfijā Jānis 
Jaunsudrabiņš, un 
1986. gadā Latvijā 

izdotā Lūcijas Ķuzānes grāmatā Saule 
mūžam mana“.

Jānis Jaunsudrabiņš savā grāmatā 
Mana dzīve, par vietu, kur viņš pavadī-
ja sava mūža pēdējos 14 gadus raksta:

„Kērbeka, kur man palaimējās ie-
kļūt mazā vasarnīcā nav nekāds slavens 
ciems. Bet Vestfālē, varbūt pat visā 
Vāczemē, pazīst skaisto Mēnes ezeru, 
kura krastā stāv šis gadu simtus vecais 
ciems, kam tagad pāri par 5000 dvēse-
ļu. Ap ciemu ziemeļos ir plašas auglī-
gas lauku jomas, bet aiz ezera, dienvidu 
malā, kur mēs dzīvojam, meži, meži. 
Jo te jau sākas Zauerlandes kalni, līdz 
900 m augsti pauguri, cits aiz cita, cits 
pār citu. Vairumā tie stāvi un kraujai-
ni, arkliem nepieejami, tāpēc apmežoti. 
Zeme ir skaista. Ja es būtu jaunāks, var-
būt es šo pasaules stūri pat iemīļotu; ta-
gad pieņemu to tikai kā nepieciešamību.

Mēnesnīca. Šis vārds mūsu mītnei 
radās pamazām. Pamatojas tas pa daļai 
iz tīras vārdu spēles. Mӧhne mēs rakstī-
tu un izrunātu latviski Mēne. Tā ir upe, 
kas pienes ūdeni viņas vārdā nosauk-
tam ezeram. Tā kā mūsu mītne stāv 
Mēnes ezera krastā un ir vasarnīca, tad 
īsuma labad to gan varējām droši dēvēt 
par Mēnesnīcu. Mēnesnīca atgādināja 
arī pirmajā laikā petrolejas vai sveču 
apgaismojumu ziemas mēnešos, un tas 
bija vēl reālāks iemesls nodēvēt vāji ap-
gaismoto namiņu par mēnesnīcu. Nu 
jau atgadās, ka pat vācieši šo vārdu pār-
ņem savā tulkojumā Mondscheinhaus 
un saka: Welch ein poetisher Name.“

Uz Mēnesnīcu Jaunsudrabiņi 
pārceļas pēc 2½ gadu nodzīvošanas 
Grēvenes nometnē 1948. gadā nedēļu 
pirms Jurģu dienas. Nometnes ģimnā-
zijā Jaunsudrabiņš strādāja par zīmēša-
nas un mākslas vēstures skolotāju. Pats 

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 gadi (1)
Rakstnieks ir pelnījis, ka viņu pieminam arī šogad.

 
Turpinājums 13. lpp.

Saukas baznīca 1992. gadā.
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Neretas baznīca 1992. gadā.
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gan saka, ka esot bijis nelāga skolotājs 
un ka tamdēļ bērni neesot viņu sevišķi 
ieredzējuši, tāpat kā viņš bērnus. Par 
nometnes atstāšanu Jaunsudrabiņš jau 
sāk domāt 1947. gada beigās. Grāmatā 
Es stāstu savai sievai viņš raksta:

„Cerības drīz atgriezties Latvijā 
bija tik mazas, ka mēs sākām domāt 
par izvietošanos no IRO aizbildniecī-
bas. Pārāk jau gribējās neatkarības. Arī 
nacionālā šaurība bija apnikusi, apni-
kuši tautieši un tautietes, ar kuriem bija 
jāsatiekas diendienā. Nepatika iet vairs 
uz skolu. Gribējās tā kā strādāt, kā at-
pūsties. Ar vienu vārdu, – es biju ner-
vozs kļuvis. Man vajadzēja pa visām 
lietām klusuma, miera, viensētas.“

Viņš turpina: „Un tad es sāku sap-
ņot par mazu mājiņu. Naudas man par 
grāmatām ienāca diezgan daudz, kopā 
ar jubilejas aploksnēm pāris desmit 
tūkstošu, bet maz ko varēja par to pirkt.

Tad laimīgs gadījums bija Vili sa-
vedis tai laikā kopā ar Ostermaņa kun-
gu, kam Bīlefeldē pašam bija skaista 
māja un Minsterē brālis un māsa, un 
vēl divas māsas Reidtā un Padebornā. 
Visi kopā viņi bija īsi pirms pēdējā kara 
uzcēluši Zauerlandē, Mēnes ezera kras-
tā, mazu vasarnīcu. Tur tagad dzīvoja 
no austrumiem atbēguši radi, bet citādi 
mājiņa stāvēja tukša, un tur būtu mums, 
diviem cilvēkiem vietas diezgan.“

Veltīsim tagad dažus vārdus šim 
Vilim, jo viņu mēs arī vēl vēlāk piemi-
nēsim. Vilis, protams, ir Jaunsudrabiņa 
meitas Lilijas vīrs. Ar vestfālieti Vili 
Štepleru Lilija iepazinās 1927. gadā 
Jaunsudrabiņiem dažus mēnešus pava-
dot Kapri salā, Itālijā. Jaunsudrabiņiem 
atstājot Kapri salu, Lilija paliek tur pie 
sava nākamā vīra. 1928. gada rudenī 
Štepleru pāris atgriežas Latvijā. Vilis 
cītīgi mācās latviski, viņa galvenajām 
skolotājām esot Lilijai un viņas mātei. 
1929. gadā Štepleri atgriežas Vācijā, kur 
Vilis uzsāk savas redaktora gaitas, līdz-
tekus publicējot tulkojumus un rakstus 
par Latviju vācu periodikā. 1933. gada 
februārī Šteplers ierodas Latvijā kā so-
ciāldemokrātu preses pārstāvis Baltijas 
valstīs. Pēc dažiem mēnešiem, Hitleram 
nākot pie varas, viņš kļūst trimdinieks. 
No 1937. gada Šteplers vada Valtera un 
Rapas grāmatnīcas ārzemju nodaļu. Tā 
kā Šteplers ir Vācijas pavalstnieks, tad 
viņam 1939. gada rudenī ir jāatgriežas 
Vācijā. Vilim seko dienests vācu armi-
jā un 2½ gadu ilgs gūstniecības laiks 
Francijā. Atgriezies no gūsta viņš nodi-
bina un izveido Fēniksa grāmatnīcu par 
vienu no lielākām visā Reinas Vestfāles 
provincē.

Vilis Šteplers pavēra latviešu 
rakstniecībai ceļu uz Vakareiropu, 
meistarīgi pārtulkojot Virzas Strau-
mēnus. Kara ugunīs Bīlefeldē sadega 
kā Baltās grāmatas tā arī ar Kultūras 
fonda atbalstu Šteplera tulkoto tautas 
dziesmu manuskripti. Jau pirms Otrā 
pasaules kara viņš bija pārtulkojis un 

Vācijā publicējis dažus Jaunsudrabiņa 
īsākus darbus. Pēc kara ir tulkojis gan-
drīz visus Jaunsudrabiņa vācu valodā 
izdotos darbus. Dažādos sarīkojumos 
ir referējis par Jaunsudrabiņu un lasījis 
viņa darbus vācu valodā.

Pirms mēs apskatām rakstnieka 
Mēnesnīcā pavadīto dzīves posmu, 
veltīsim tomēr kādas minūtes Jaun-
sudrabiņa literāram devumam. Tas, 
protams, ir pārāk liels, lai to dažās 
minūtēs varētu apskatīt. Bet vismaz 
atsauksim atmiņā dažus viņa darbus: 
Vēja ziedi, triloģija: Aija (1911), Atbalss 
(1920) un Ziema (1925), Baltā grāma-
ta, Zaļā grāmata, Jaunsaimnieks un 
velns, Nāves deja, Augšzemnieki, Nau-
da, Piemini Latviju; lugas: Jo pliks, jo 
traks, Invalids un Ralla. Jaunsudrabiņš 
ir ne tikai mūsu varbūt vispopulārākais 
un ražīgākais rakstnieks, bet arī viens 
no vislatviskākajiem rakstniekiem.

Velta Toma raksta: „Ko Edvards 
Virza, skolodamies pie franču un krievu 
klasiķiem, tos tulkodams, atdzejodams, 
un meditējot iegremdēdamies Bībelē, 
devis smagā, krāšņā, saistītā valodā 
sarakstītā poēmā Straumēni, to pašu 
viegli un vienkārši, kā pasaku stāstī-
dams, kā atdarinādams māti – dabu un 
tēlodams bez pretenzijām, Jānis Jau-
nsudrabiņš sniedz Aijas stāstu trijot-
nē – Vēja ziedos, Augšzemniekos, Baltā 
grāmatā, – Jaunsaimniekā un velnā. Tā 
ir tā paša latviešu sēta ar ēkām un aku, 
celītēm, pagrabu, klēti, kurā Virza mūs 
ieved pa grantētu lielceļu, Jaunsudra-
biņš pa ganu gatvi. Ko Virza parāda itin 
kā svētdienas spožumā, Jānis Jaunsud-
rabiņš darbdienā. Virza liek skatīt caur 
krāsainām saules puses lieveņa rūtīm, 
Jaunsudrabiņš ar dabas bērna acīm, 
kam, sauli atvairot, pārlikta plauksta.“

Literatūras kritiķi vairākos Jaun-
sudrabiņa darbos saskata zināmu Knu-
ta Hamsuna ietekmi. Arī Jānis Grīns 
tādu saskata Vēja ziedos un Aijā. Par to 
nemaz nav jābrīnās, jo daudzi no mūsu 
jaunajiem rakstniekiem šī gadu simteņa 
sākumā bija aizrāvušies jaunromantis-
ma un impresionisma idejām. Īpaši die-
vinot Knutu Hamsunu (1854 – 1952). 
Šādu aizraušanos atzīst arī Jaunsudra-
biņš pats, kā mēs to drīz dzirdēsim. Jā-
nis Grīns gan raksta, ka pēc 1910. gada 
Jaunsudrabiņu vairs nav saistījušas ne-
kādas modernās strāvas, nedz arī citu 

tautu paraugi. Atradis sevi, esot palicis 
konservatīvs un audzis sevī. Grīns jau-
tā nez vai Jaunsudrabiņš esot apzinā-
jies, ka pēc grieķu entelehijas mācības 
no viņa var izveidoties tikai liels savas 
tautas rakstnieks, taču tajā virzienā 
Jaunsudrabiņš esot devies tūlīt, pat ar 
steigu. Par Jaunsudrabiņa mākslinie-
cisko spēju galotnēm Grīns uzskata 
Aiju un Balto grāmatu. Vēlākajos ga-
dos viņš šīm galotnēm neesot ticis pāri, 
tikai reizēm pacēlies līdzi.

Savu aizraušanos ar Knutu Ham-
sunu Jaunsudrabiņš pats apliecina 
laikrakstā Latvija pēc Humsuna nāves:

„Gribu uzzīmēt sīku atmiņu vei-
dā kaut ko no tiem laikiem, kad manu 
gadu rakstnieki par sevi teica Mēs, 
jaunie. Teica un skatījās uz pašu vecā-
kajiem ar smīnu, ja ne ar nicināšanu, 
kā jau tas jaunības dabā. Arī es atrados 
starp jaunajiem.

Bet augstāk ziemeļos, pāri latviešu 
apdzīvotai zemei, Skandināvijā, patla-
ban parādījās Knuts Hamsuns. Ar trim, 
četriem nelieliem romāniem viņš bija iz-
nācis pasaulē. Norvēģiski viņam piekļūt 
mēs nevarējām, bet lasījām tulkojumus 
krievu un vācu valodās. Mēs staigājām 
ar hamsunismu aplikuši kā bites ar lie-
pu ziedu putekšņiem. Mēs viņu ne tikai 
lasījām, bet nekaunējāmies šo to savās 
rindās iejaukt no Hamsuna. Mūsu redze 
un sajūtas pārveidojās. Mums sāka pa-
tikt viņa personu un vietu vārdi.

Hamsuna māksla ir tik liela, ka 
personīgi trūkumi, pat tik ievērojami, 
kā piederēšana Kvislinga partijai, ne-
spēj to mazināt. Tā iesniegsies vēl dau-
dzās paaudzēs, kad poliskās kaislības 
sen būs ņēmušas jaunus virzienus.“

Radniecību Jaunsudrabiņa un 
Hamsuna darbos vēl krietni vēlāk sa-
skata arī Alfreds Dziļums. Vēstulē 
Jaunsudrabiņam viņš raksta:

„Nupat izlasīju Es stāstu savai sie-
vai un Hamsuna pēdējo darbu. Abas 
grāmatas man liekas radnieciskas. 
Hamsuns stāsta gan lepnāk, pašapzi-
nīgāk, Jūs turpretī vaļsirdīgāk, sirs-
nīgāk, kā jau latvietis. Iespaids tāds, 
ka lielais norvēģis tomēr palicis nesa-
lauzts. Zināms, Jūsu liktenis ir citāds. 
Jūs esat tautā ļoti iemīļots, tādēļ arī 
Jūsu stāsts ir siltāks.“

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 (1)
Turpinājums no 12. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Mūsmājas 1992. gadā.
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No mums šķīries filistrs

DR. JĀNIS PRIEDKALNS Lettg!
Dzimis 1934. gadā 28. martā Barbelē, Latvijā.

Miris 2022. gada 14. jūnijā Adelaidē, Dienvidaustrālijā.

Sit tibi terra levis Sēro Adelaides Korporāciju kopa

No mums šķīries filistrs

ILMĀRS LŪSIS OAM Lett!
Dzimis 1928. gadā 17. novembrī Rīgā, Latvijā.

Miris 2022. gada 12. jūnijā Adelaidē, Dienvidaustrālijā.

Sit tibi terra levis Sēro Adelaides Korporāciju kopa

Mūžībā aizgājis

DR. JĀNIS PRIEDKALNS
Dzimis 1934. gadā 28. martā Barbelē, Latvijā.

Miris 2022. gada 14. jūnijā Adelaidē, Dienvidaustrālijā.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Mūžībā aizgājis

ILMĀRS LŪSIS OAM
Dzimis 1928. gadā 17. novembrī Rīgā, Latvijā.

Miris 2022. gada 12. jūnijā Adelaidē, Dienvidaustrālijā.

Laikraksta „Latvietis“ redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

diriģentam Volodimiram Holovko Pūt, 
vējiņi bija pazīstams sen, no savas pie-
redzes ar Eiropas koru turnejām. Pirms 
koncerta, mēģinājumā piektdienas va-
karā, ar koriem Daina un Veseris un 
igauņu koristiem, gan iesildīšanās laikā 
koncerta dienā, maestro bija iemācījis 
dziesmu korim. Šis bija tikai viens no 
siltajiem mirkļiem, ko kopīgi piedzīvoja 

latviešu un ukraiņu koristi. Piektdienas 
vakara mēģinājumā, viena no ukraiņu 
dziedātājām bija atnesusi ļoti devīgu 
ukraiņu cepumu klāstu, ar kuriem ko-
ristus uzcienāt. Latviešu koristi, ar Lin-
das Graudiņas labvēlību, revanšējās, 
svētdien pēc koncerta uzcienājot uk-
raiņu koristus ar pašceptu kliņģeri, kas 
tika uzņemts ar lielu sirsnību un prieku.

Sarīkojumu apmeklēja ap 250 cil-
vēku, daudzi no kuriem bija Latviešu 
namā pirmo reizi. Nedēļu iepriekš, sa-

gaidot Latvijas vēstnieku, pagalmā pie 
galvenās ieejas uz nesen atjaunotajiem 
pieciem sienas kronšteiniem plīvoja 
pieci Latvijas karogi. Šonedēļ, sagai-
dot baltiešu aizvesto piemiņas atceres 
apmeklētājus, bija vairāki karogi – 
viens Latvijas karogs, starp Lietuvas, 
Igaunijas, Ukrainas un Austrālijas ka-
rogiem. Tas bija saviļņojošs skats ļoti 
neaizmirstamajā gadījumā.

GA
Laikrakstam „Latvietis“

„Mēs stāvam ar Ukrainu!“
Turpinājums no 5. lpp.

Sarīkojuma video: https://youtu.be/unZz_FOLb08
Sarīkojuma fotogrāfijas: https://drive.google.com/drive/folders/1vCAYftJAOLI_7pnHhDjAfe04LV0mgL2V?usp=sharing
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Šeit Dziļums salīdzina Es stās-
tu savai sievai ar Hamsuna vienīgo 
pēckara darbu Pa aizaugušām tekām, 
kurā Hamsuns mēģina izskaidrot savu 
politisko noslieci nacionālsocialistis-
kās Vācijas virzienā.

Šai tēva jaunajai grāmatai meita ir 
daudz stingrāka kritiķe. Viņa raksta 
1951. gada oktobri:

„Mājās es visu vakaru lasīju Es 
stāstu savai sievai manuskriptu un iz-
braucu visam cauri. Mīļo tēt, neņem 
ļaunā, bet tā neiet. Tā nevar tādu lietu 
rakstīt. Abučam ir taisnība, kad viņš 
raksta, ka lasa ar lielu interesi – katrā 
ziņā grāmata labi ies un viens divi būs 
izpārdota. Nesīs izdevējam labu nau-
du un Tev arī. Bet tā nebūs laba grā-
mata. Tā nebūs Jaunsudrabiņa cienīga 
grāmata. Tur ir tik daudz paviršību 
un atkārtojumu. Tik maz sistemātikas 
uzbūvē. Arī diezgan daudz visādu ne-
pareizību un nepatiesību, kuras šādā 
grāmatā nedrīkst būt, un kuras Tu ne-
kādā ziņā neatstātu, ja grāmata nogu-
lētos kādu gadu. Tādai grāmatai, kura 
ir pa pusei dokuments un kura skar 
cilvēkus, kuri minēti pilnos vārdos, ir 
jābūt patiesai, nemaz nerunājot par li-
terārām brīvībām.“

Recenzējot šo grāmatu Vilis Les-
iņš cita starpā raksta: „Dažkārt autors 
klajāk atsedzis viena vai otra pazīs-
tama latvieša vājības, par ko tie auto-
ram paldies neteiks, bet tas jau ir Jānis 
Jaunsudrabiņš, kas allaž nesaudzīgi 
parādījis arī paša cilvēciskās vainas. 
Un to viņš konsekventi darījis arī šai 
grāmatā, neviltojot sevi pat zaudētās 
dzimtenes izjūtās.“

Jaunsudrabiņš ir netikai rakstījis, 
bet arī tulkojis Hamsuna, Geijersta-
ma, Kellermaņa, De Kostēra, Hauk-
landa, Hedža, Dautendeja un Meijera 
darbus latviešu valodā. Tā ka lielākā 
daļa šo autoru ir vācieši, viņš savā 
85. dzimumdienā saņēma apsveikumu 

un goda balvu no 
Vācijas prezidenta 
Libkes.

Nu jau ir aizri-
tējuši 25 gadi kopš 
Jaunsudrabiņš at-
dusas Kērbekas 
kapsētā – gandrīz 
iepretim Mēnesnī-
cai ezera ziemeļu 
krastā. Rakstnie-
ka cienītāji tomēr 
laiku pa laikam 
vēl pārstaigā viņa 
mītās tekas Mēnes 
ezera karstos. Do-
simies arī mēs šovakar uz Mēnesnīcu. 
Apciemosim rakstnieku, paklausīsi-
mies viņa paša un citu stāstus par dzī-
vi un darbu Mēnesnīcā un ilgām pēc 
dzimtenes. Šī vakara otrā daļā mums 
būs izdevība noklausīties trīs stāstos 
no Jaunsudrabiņa 105 gadu dzimšana 
dienas piemiņas sarīkojuma 1982. gada 
4. septembrī Kērbekā. Mēs dzirdēsim 
Vestfāles rakstnieka Herbermaņa stās-
tu: Jaunsudrabiņš rakstnieku vidū un 
Vestfāles presē Tucha, arī Vestfāles 
rakstnieka stāstu: Mans draugs Jānis 
Jaunsudrabiņš un saīsinātu Mēnes-
nīcas kaimiņa Gunkeļa stāstu: Mans 
Kērbekas dienvidkrasta kaimiņš Jānis 
Jaunsudrabiņš. Visos šajos vācu kolē-
ģu stāstos mēs varēsim saklausīt aplie-
cinājumu par to cik ļoti Jaunsudrabiņš 
ir savu dzimteni mīlējis un kāds gara 
milzis viņš ir bijis.

Es biju lūdzis aktieri Kārli (Čarli) 
Gulbergu nolasīt šo Vestfāles rakst-
nieku stāstus. Lasot par Jaunsudrabiņa 
dzimtenes mīlēšanu, Gulbergam sāka 
birt asaras un viņš lasīšanu nevarē-
ja turpināt. Tad to pārņēma Literārās 
sekcijas vadītāja Elga Rodze-Ķīsele.

Gunkeļu ģimeni Jaunsudrabiņš 
piemin grāmatā Es stāstu savai sievai: 
Uz to pašu pusi trešajā mājā dzīvo cau-
ru gadu jaukā Gunkeļu ģimene. Viņš 
ir valodu skolotājs Soestas ģimnāzijā. 
Mums ir daudz ko runāt, pat par litera-

tūru. Viņiem ir elektrība, radio, daudz 
kas, kā mums nav. Par to mums dažkārt 
gadās vairāk zivju, nekā varam apēst, 
un tad tu aizej ciemos ar prāvu nesamo, 
jo viņi ir pieci ēdāji. Gandrīz ik mēnesi 
mēs saejam kopā uz kafiju vai vakari-
ņām, un tad laiks paiet tik nemanot, ka 
nekad nevaram šķirties pirms pusnakts.

Kad Jaunsudrabiņi 1948. gada 
17. aprīlī ieradās Mēnesnīcā, tur vēl 
dzīvoja no austrumiem atbēgušie Os-
termaņu radi, tā kā dzīvošana maza-
jā mājiņā bija pavisam saspiesta. Pēc 
kāda laika Ostermaņu radi no vasar-
nīcas izvācās un praktiski visus 14 ga-
dus Jaunsudrabiņi bija vienīgie iemīt-
nieki Mēnesnīcā, jo Ostermaņi atbrauc 
uz vasarnīcu ļoti reti.

Mēnesnīcā rakstnieks ir ieguvis 
to mieru un klusumu, pēc kā viņš tik 
ļoti ilgojās Grēvenes nometnē. Taču šis 
miers un klusums ir saistīts ar zināmu 
vientulību. Tiesa, no sākuma, Šteple-
ru pāris ir bieži viesi Mēnesnīcā, bet 
vēlāk Viļa darbs plaukstošajā Fēniksa 
grāmatnīcā padara Mēnesnīcas apcie-
mojumus daudz retākus. Vēlāk Lilija 
smagi cieš auto katastrofā. Ar laiku 
Štepleru laulības dzīve izjūk, un Lilija 
pati sirgst ar nedziedināmu slimību.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
2. jūlijs
Lauma, Ilvars, Halina
1931. pedagoģe, sabiedriska darbinie-
ce Austrālijā Vija Sieriņa.
1942. uzņēmējs, politiķis un sabiedris-
kais darbinieks Ivars Strautiņš.

3. jūlijs
Benita, Everita, Verita, Emerita
1877. latviešu ģenerālis Lkok Jānis 
Francis.
1907. katoļu garīdznieks, skolotājs, 
sabiedrisks darbinieks, viens no stu-
dentu biedrības Latgola dibinātājiem 
Pēteris Priževoits.
1942. literatūras zinātniece Aija Prie-
dīte.
1952. mākslas zinātnieks, žurnālists 

Pēteris Bankovskis.

4. jūlijs
Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
Ebreju tautas genocīda upuru piemi-
ņas diena
ASV Neatkarības diena
1897. dibināta Kanādas 1. latv. ev. lut. 
Sv. Pētera draudze.
1941. īsi pēc nacistiskās Vācijas spēku 
ienākšanas Rīgā tiek nodedzināta Rī-
gas Horālā sinagoga un vēl divas Rīgas 
sinagogas. Rīgas horālās sinagogas 
nodedzināšanu vadījis Viktors Arājs 
saskaņā ar vācu instrukcijām.

5. jūlijs
Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

1927. izglītības darbinieks, mākslas 
zinātnieks Miķelis Ivanovs.
1942. arhitekts Andrejs (Andrew) An-
dersons.
1952. politiķe, vēsturniece Ilga Kreituse.

6. jūlijs
Anrijs, Arkādijs
1917. scenogrāfs Jānis Matīss.
1942. politiķe Vaira Paegle.
1935. SLT aktrise, režisore, tulkotāja 

Lija Veikina.
1987. koklētāja Laima Jansone.

7. jūlijs
Alda, Maruta

 
Turpinājums 16. lpp.

Jānim Jaunsudrabiņam – 145 (1)
Turpinājums no 13. lpp.

Jaunsudrabiņa māja 1992. gadā.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 28. jūnijā.
€1 = 1,52100 AUD
€1 = 0,86350 GBP

€1 = 1,68220 NZD
€1 = 1,05610 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 30. jūn., plkst. 10.00 
Adelaides Latviešu biedrības namā 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 13.00 DV namā 
Kino pēcpusdiena: Vēsturiski doku-
mentālas filmas Rīga 1929 23 min. un 
Rīga 1939 44 min.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Otrdien, 5. jūlijā, plkst. 1130 ALB 
namā Ceļošana klubkrēslā; baudīsim 
virtuālo ceļojumu uz Japānu ar Zintu 
Zvaigzni. Ceļojumā ieskaitītas pus-
dienas, pie kurām varēsim pārrunāt 
ceļojuma iespaidus, kā arī savus pie-
dzīvojumus ceļojot par plašo pasauli. 
Visi laipni aicināti. Lūdzam pieteikties 
iepriekš LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820) Dalības maksa $10; LAIMAS 
klientiem $5.
Ceturtdien, 7. jūlijā, plkst. 10.00 
Adelaides Latviešu biedrības namā 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 9. jūlijā, plkst. 13.00 DV 
namā Pankūkas.
Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 9.30 Tāla-
vas mazajā zālē novusa treniņi. Būtu 
prieks redzēt jaunus spēlētājus.
Ceturtdien, 14. jūl., plkst. 10.00 
Adelaides Latviešu biedrības namā 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam 
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172 
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS 
klientiem $5.
Sestdien, 16. jūl., plkst. 13.00 DV 
namā vanadžu latvisko ēdienu Tir-
dziņš.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 9.30 plkst. 9.30 
Tālavas mazajā zālē novusa treniņi. 
Būtu prieks redzēt jaunus spēlētājus.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 3. jūl., plkst. 11.00 4. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma 
paredzēts draudzes dāmu komitejas 
rīkotais kafijas galds.
Svētdien, 17. jūlijā, plkst.11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem; dievkalpo-
jums. Izmantojot dievnamā ievietoto 
televizoru, 17. jūlija dievkalpojumā 

klausīsimies kāda cita garīdznieka 
sprediķi latviešu valodā. Visi laipni ai-
cināti piedalīties dievkalpojumā.

Brisbanē
Sestdien, 9. jūlijā, plkst. 13.00 Bris-
banes Latviešu namā dokumentāla 
filma Braucam uz Kei Dīz (1hr 5min) 
un Ilonas Brūveres viesošanās Bris-
banē. Biļetes: $20; pensionāriem $15; 
bērniem zem 12 par brīvu. *Kei Dīz: 
nozīme Kultūras dienas.
Sestdien, 16. jūl., plkst. 12.00 Rum-
my / zolītes /  latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 2. jūl., plkst. 13.00 Dievkal-
pojums ar dievgaldu; mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin MacPherson)

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

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumiem 

Melburnā mainīts laiks!
Tagad to pārraida ceturtdienās no 

plkst.12.00 līdz plkst.13.00.
Piektdien, 24. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 25. jūn., plkst. 10.30 Jāņu 
svinēšana Tērvetē. Informācija 0417 
561 703 vai hpacers@internode.on.
net.
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē. Iepriekšējā 
pieteikšanās obligāta – 0416234758 
K. Nemiro.
Sestdien, 16. jūl., Daugavas vanadžu 
sanāksme Latviešu ciemā.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 10.00 novusa 
nodarbības DV mītnē.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 14.30 St. Kil-
das Palais teātrī Ukrainas labdarības 
koncerts. Koncertā uzstāsies vietējās 
ukraiņu, poļu, lietuviešu un igauņu ko-
pienas, kā arī latviešu koristi un tautas 
deju dejotāji. Visi koncerta ieņēmumi 
tiks novirzīti Ukraine Crisis Appeal. 
Biļetes drīzumā būs pieejamas caur 
biļešu vietni Ticketmaster.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Pertā
Piektdien, 1. jūl., plkst. 13.00 Vana-

džu pusdienas nodaļas klubā. Cena 
$20. Dzērieni pašiem jāņem līdzi.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 3. jūlijā, plkst. 10.30 ZOOM 
dievkalpojums.
Svētdien, 17. jūlijā, plkst. 10.30 
ZOOM dievkalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 2. jūl., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.
Ceturtdien, 7. jūl., plkst. 12.00 Ce-
turtdienas pusdienas Latviešu namā. 
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai, 
zvanot 0425392988.
Piektdien, 8. jūl., plkst. 11.00 Senioru 
saiets Latviešu namā.
Sestdien, 9. jūl., plkst. 14.00 Sidnejas 
Filharmonijas Kamerkora koncerts 
St Andrew’s Cathedral. Programmā 
Pētera Vaska garīgā mūzika līdzās di-
viem austrāliešu komponistu jaundar-
biem. Informāciju un biļetes: https://
bit.ly/SPCGrantUsPeace

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 3. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētdien, 10. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 17. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas 
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.30 
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu 
namā. Lūgums sazināties ar mācītāju 
R. Sokolovski, lai uzzinātu par nāka-
majiem dievkalpojumiem.

Latvijā
Trešdien, 6. jūl. – sestdien, 9. jūl. 
Senās mūzikas festivāls 2022 Rīgā un 
Rundāles pilī. Informācija un biļetes 
www.bilesuparadize.lv ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

1932. ALT aktieris, režisors, sabied-
risks darbinieks Austrālijā Ivars Mi-
rovics.

8. jūlijs
Antra, Adele, Ada
1867. žurnālists Fricis Kārkluvalks.
1927. mākslinieks Haralds Norītis.
1982. latviešu basketboliste Ieva Kub-
liņa.

1999. Vaira Vīķe-Freiberga deva Lat-
vijas prezidentes zvērestu.
2007. Latvijas Valsts prezidenta amatā 
stājas Valdis Zatlers.
2011. Andris Bērziņš deva Latvijas 
prezidenta zvērestu.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


