
Mācītāja emer. Gunta Kalmes sprediķis Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā

Ko mums šodien 
nozīmē baisā deportāci-
ju 80-gade? Tas nozīmē 

spēt atbildēt uz vismaz trīs jautāju-
miem:
1. Kas notika?
2. Kāpēc tas notika?
3. Kā pareizi attiekties pret notikušo? 

Kā būtu bijis pareizi toreiz un kā – 
tagad?

1. – Kas notika?
Ir svarīgi zināt, ka 1941.g. izvešana 

bija Baigā gada kulminācija. Bet ne-
drīkstam aizmirst, ka bez vairāk nekā 
15 000 cilvēku aizdzīšanas verdzī-
bā šajā laikā notika vēl daudzas citas 
traģēdijas. Par tām liecināja atrastie 
masu vai citi kapi Centrālcietumā, pie 

Krusta baznīcas, Baltezerā, Dreiliņos, 
Biķerniekos, Balvu pagastā, Krustpilī, 
Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā u.c.

Kamēr vien gribēsim būt cilvēki, 
tikmēr mums būs svarīgi, kas un kāpēc 
ir noticis ar mūsējiem Baigajā gadā un 
1941. gada 14. jūnija deportācijā.

2. Kāpēc tas notika?
Te mums kaut nedaudz jāzina un 

jāsaprot kaimiņvalsts vēsture. Līdzās 
esošā Ļaunuma impērija pēc krievu 
vēsturnieka Igora Buņiča (1937-2000) 
atzinuma viņa grāmatā 500 gadu karš 
Krievijā1 no laika gala ir varējusi pa-
stāvēt, tikai valsts varai nemitīgi ka-
rojot pašai pret savu tautu. Kā teica 
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Kas, kāpēc un kā?
„Tad Jēzus velnam saka: Atkāpies, sātan!“ (Mt 4, 10)

 
Turpinājums 14. lpp.

Lietainā dienā Melburnā.
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Jāņa diena, Jāņa diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Pinam kroņus, cērtam meijas,
Pušķojami laidariņus;
Sienam sierus, cepam maizi,
Darām saldu alutiņu.

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!

Devu, devu Jānīšami,
Ko es biju solījuse:
Cepli maizes, mucu alus,
Nobarotu sivēniņu.

Priecīgus Jāņus!
Novēlam jautru līgošanu jebkurā pasaules malā!
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Šodien aprit 80 gadi 
kopš PSRS no Latvijas 
uz Sibīriju lopu vago-
nos izsūtīja vairāk nekā 
15 000 cilvēku. Eiropas 
Parlamenta (EP) de-
putāte Inese Vaidere 

(ETP) ir pieprasījusi Eiropas Komi-
sijai (EK) skaidrot paveikto vienotas 
vēstures izpratnes veidošanai un ai-
cina nākt klajā ar konkrētiem soļiem, 
tostarp papildu finansējumu, lai Ei-
ropā veicinātu komunisma noziegu-
mu atceri un izpēti. Vienlaikus viņa 
ir vērsusies pie Latvijas valdības ar 
priekšlikumu izmantot tukšās Stūra 
mājas telpas Rīgā starptautiska Totali-
tāro režīmu noziegumu un okupācijas 
izpētes centra izveidei.

„1941. gada 14. jūnija masu de-
portācijas bija tikai viens no totalitārā 
komunisma zvērīgajiem noziegumiem, 
kas sagrāva neskaitāmas dzīves. 
Padomju represijām pret Latvijas 
iedzīvotājiem nav un nevar būt at-
taisnojuma! Taču joprojām pastāv du-
bultstandarti nacisma un komunisma 
noziegumu vērtējumos, kas jānovērš, 
jo abi režīmi ir pelnījuši vienlīdz spēcī-
gu nosodījumu. Tādēļ gan Eiropas lī-
menī, gan Latvijā jāsper jauni soļi, lai 
veicinātu vienotu vēstures izpratni un 
šādi notikumi nekad vairs neatkārto-
tos,“ uzsver I. Vaidere, kura strādā EP 
Vēstures atceres grupā un ir arī Latvi-
jas Okupācijas izpētes biedrības Kon-
sultatīvās padomes priekšsēdētāja.

ES mērogā deputāte ir vērsusies 
pie EK, lai saņemtu skaidrojumu par 

izdarīto un turpmākajiem plāniem 
komunisma noziegumu atceres un 
izpētes atbalstam. Viņa bija starp au-
torēm EP 2009. gada rezolūcijai Par 
Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu 
un 2019. gada rezolūcijai Par Eiro-
pas atceres nozīmi Eiropas nākotnei, 
kuras aicināja sniegt efektīvu atbal-
stu vēsturiskās atmiņas veicināšanas 
projektiem. „Ir laiks izvērtēt to, cik 
efektīvi bijuši līdz šim veiktie izglītības 
pasākumi un kā tos uzlabot turpmāk. 
Nepieciešami arī jauni projekti komu-
nisma noziegumu atcerei un izpētei 
ar lielāku ES fondu atbalstu,“ skaidro 
I. Vaidere.

Savukārt Latvijas valdībai I. Vai-
dere ir ierosinājusi veidot Totalitāro re-
žīmu noziegumu un okupācijas izpētes 
centru, ko varētu iekārtot pašreiz ne-
izmantotajās telpās valsts pārziņā eso-

Sestdienas, 12. jū-
nija, pēcpusdienā Bris-
banes Latviešu namā 
pēc ilga laika pulcējās 
liels apmeklētāju skaits, 
lai relaksētā atmosfērā 
baudītu Jāņu pusdienas, 

dziedātu Jāņu dziesmas un piedalītos 
loterijā ar lieliskām balvām.

Pasākuma apmeklētāji savus vai-
nagus gatavoja mājās, un bija arī balva 
par viskrāšņāko vainagu, ko bija ļoti 
grūti izvēlēties, jo visi bija lieliski!

Lai šim pasākumam būtu iespēja no-
tikt, prātus un rokas savienoja Brisbanes 
Latviešu biedrība (BLB) un Saule Limited, 
kā arī vairums čaklu izpalīgu. Paldies vi-
siem, kas palīdzēja aizkulisēs – sakārtojot 
un sakopjot telpas, uzstādot dekorācijas, 
gatavojot ēdienus un pasniedzot dzērienus 
pie bāra, ziedojot balvas loterijai, spēlējot 
mūziku un pārdodot loterijas biļetes!

Ance Deksne
Laikrakstam „Latvietis“

Ielīgo Brisbanē
Pēc ilga laika atkal iespēja pulcēties
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Jāņu ielīgošana Brisbanē.
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Jāņu ielīgošana Brisbanē.
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Veidot starptautisku centru „Stūra mājā“
Inese Vaidere aicina investēt totalitārisma noziegumu izpētē

Inese Vaidere.
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Elitas Gaveles uzruna
Dārgie tautieši tālajā Austrālijā!

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Jūnijs latviešiem ir 

reizē prieku un bēdu 
mēnesis. Jāņi, okupā-
cija, izvešanas. Mums 
visiem zināmas „lielās“ 
bēdas – nošaušana un 

izvešana, bet arī bija neskaitāmi dau-
dzas „mazas“ bēdas, sākot jau ar pir-
majām okupācijas dienām.

Ja arī vadonis Kārlis Ulmanis, uz-
runājot tautu pirmajā okupācijas die-
nā, 17. jūnijā, teica, ka viss ir kārtībā, 
ka viss notiek ar valdības ziņu, un ka 
okupācijas armija ir draudzīgi spēki, 
tomēr daudziem bija skaidrs, ka vecie 
laiki ir beigušies, un ka „jaunie laiki“ 
varēs nest dažādus nejaukus pārstei-
gumus. Tāpēc rīkojās attiecīgi.

Maniem vecākiem bija paredzētas 
lielas kāzas Sv. Pētera baznīcā Vecrīgā 
1940. gadā tieši Jāņos – nedēļu pēc oku-
pācijas sākuma – ar sekojošām plašām 
svinībām. „Jaunie laiki“ lika viņiem 
atcelt visu paredzēto, un precēties mā-
cītāja dzīvoklī Antonijas ielā 22. jūnijā.

No otras puses, daži uzskatīja „jau-
nos laikus“ par jaunām iespējām. Manas 
mammas audžu māte kā kāzu dāvanu 
jaunajam pārim bija iecerējusi guļamis-
tabas mēbeļu iekārtu. Par to jau bija sa-
maksājusi mazpilsētas galdniekam. Kā 
man stāstīja mamma, galdnieks „kļuva 
par komunistu“, un paturēja naudu, bet 
neatdeva solītās mēbeles.

Pēdējās nedēļās ir bieži dzirdēti 
apgalvojumi, ka 1940./41. „Baigajā 
gadā“ bija ļoti daudz latviešu kolabo-
ratoru, minot vainīgo (jeb „perpetrato-
ru“) skaitu kā pat lielāku nekā 10 000. 
Ir izteikta nožēla, ka nav vēl pietiekami 
darīts, lai šos vainīgos atmaskotu.

Kā tad ir vērtējama minētā galdnie-
ka rīcība? Vai kā ideoloģiska pārliecība 
par padomju un komunisma taisnīgu-
mu, vai kā vienkārši sīka blēdība? Vai 
viņš ir viens no tiem 10 000 vainīga-
jiem, kuri jāatklāj, un kuru vārdus jāie-
raksta kādā „Melnā grāmatā“? Šaubos.

Pārsteidzošā kārtā, pēdējos at-
jaunotās neatkarības 30 gados ir ļoti 
maz izdarīts, lai atklātu īstos vainīgos. 
Daudz ir iespējams, izmantojot pat ti-
kai tos arhīvus, kuri palikuši Latvijā. 
Kur ir 1940./41. gada čekas štata dar-
binieku saraksts pa visu Latviju, norā-
dot, kuri ir vietējie, un kuri ir iesūtīti 
no Padomju savienības? Nav.

Šāds darbs prasa rūpīgu un zinīgu 
arhīva izpēti. Tieši „Baigais gads“ ir 
tas, kas vieno visas trīs tautas daļas – 
trimdiniekus, izsūtītos un Latvijā pa-
likušos. Tāpēc vēl jo svarīgāk, ka tas 
tiek līdz sīkumiem izpētīts, un pētīju-
mu secinājumi padarīti visiem zināmi 
saprotamā veidā.

Un izbeigsim kolektīvu „mea cul-
pa“ par 10 000 latviešu „perpetrato-
riem“, tai vietā uzskaitot īstos vainīgos.

GN

14. jūnijā apritēja astoņdesmit gadi 
kopš vienas no traģiskākajām un drū-
mākajām dienām Latvijas tautas vēstu-
rē; dienas, kad no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas uz Sibīriju un citiem attāliem 
Krievijas ziemeļu apgabaliem tika iz-
sūtīti desmitiem tūkstoši cilvēku. Tā ir 
diena, kad padomju okupācijas režīms 
veica nežēlīgu, labi izplānotu un ilgi ga-
tavotu noziegumu pret mūsu tautām – 
civiliedzīvotāju masveida deportāciju.

Latvijā tas bija pavisam parasts va-
saras rīts, kas nevēstīja neko ļaunu. Bet, 
kā izrādījās, 14. jūnija rīts atnesa ilgu, 
smagu un sāpīgu ceļu pretī nezināma-
jam, kas daudziem bija pēdējais ceļš.

No Latvijas tika izsūtīti vairāk 
nekā 15 000 cilvēku, no kuriem ti-
kai nelielai daļai izdevās atgriezties 
Dzimtenē. Daudzi mira, neizturējuši 
grūto un garo ceļu lopu vagonos, dau-
dzi – neizturējuši badu, aukstumu un 
smago darbu izsūtīto nometnēs.

Padomju represiju galvenais mēr-
ķis bija salauzt cilvēku gribu, iznīci-
nāt pārliecību un ticību savai valstij, 
saviem ideāliem un iedvest bailes. Šīs 
traģiskās dienas salauza tautas un gan-
drīz katras Latvijas ģimenes likteni.

Ja nebūtu šo šausminošo 14. jūnija 

notikumu, latviešu tauta noteikti ne-
būtu tik izkaisīta plašajā pasaulē.

Nav ģimenes Latvijā, kuru nebū-
tu skāruši šie traģiskie notikumi. Arī 
mana ģimene nav izņēmums. Man 
personīgi šis ir sāpīgu atmiņu laiks, jo 
arī mana tēva lielo ģimeni 1949. gada 
25. martā izsūtīja uz Omskas apgabalu.

Ir aizritējuši daudzi gadu desmiti, 
bet mūsu atmiņas un sāpes par pie-
dzīvoto joprojām ir dzīvas. Šo dienu 
pieminam ik gadu gan ģimenēs, gan 
atceres pasākumos Latvijā un visur 
pasaulē, kur mīt latvieši. Bet šajos brī-
žos mūs vieno lūgšanas, lai vēsture ne-
kad neatkārtotos un mūsu tautai nekad 
vairs nenāktos piedzīvot tās šausmas, 
ko nesa tālā 14. jūnija nakts.

Šogad, pieminot tās dienas noti-
kumus, vienlaikus visā valstī un plašā 
pasaulē tika lasīti deportēto iedzīvotā-
ju vārdi kā apliecinājums tam, ka mēs 
atceramies katru Padomju represijās 
zaudēto un cietušo cilvēku, un ka viņu 
piemiņa mūsu sirdīs dzīvos mūžīgi.

Elita Gavele
Speciālo uzdevumu vēstniece 

diasporas jautājumos 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

2021. g. 14. jūnijā

Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele.
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šajā ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61. „Mans 
priekšlikums risinātu divas problē-
mas – gan dotu skaidrību par Stūra 
mājas likteni, gan sniegtu nozīmīgu 
devumu komunisma noziegumu tālākā 
izpētē, kas joprojām ir nepietiekama. 
Centrs būtu jāveido kopā ar Lietuvu un 
Igauniju vai vēl plašāk – arī ar Vidu-
seiropas valstīm. Iespējams, to varētu 
attīstīt sadarbībā ar Eiropas Atmiņas 
un sirdsapziņas platformas jeb Prā-
gas platformas organizācijām. Nepie-
ciešamos līdzekļus varētu nodrošināt, 
piesaistot valsts un ES resursus, kā arī 
starptautisko partneru finansējumu. 

Šāds ieguldījums mūsu pagātnes ap-
zināšanā būtu arī svarīgs ieguldījums 
Latvijas nākotnē,“ norāda deputāte.

Lai veicinātu starptautisku izprat-
ni par traģiskajiem 20. gs. notikumiem 
Latvijā, I. Vaidere regulāri rīko dažā-
dus vēsturi skaidrojošus pasākumus 
EP. Deputāte arī līdzfinansējusi un 
prezentējusi starptautiski augsti no-
vērtēto dokumentālo filmu Padomju 
stāsts, kas izgaismo staļinisma nozie-
gumus, kā arī atbalstījusi vairāku pa-
domju okupāciju atmaskojošu grāmatu 
izdošanu.

Ģirts Salmgriezis,
ETP grupas Latvijas preses un 

komunikācijas padomnieks
2021. gada 14. jūnijā

Veidot ... centru „Stūra mājā“
Turpinājums no 2. lpp.
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Lai arī kur mēs latvieši esam izkaisīti pa 
pasauli, mums ir ciešas saites ar mūsu sen-
čiem. Kas gan nemīl Latvijas zemenes vasarā, 
baravikas krējuma mērcē, siļķes, skābus gur-
ķus un, protams, pīrāgus?

Mēs lepni nēsājam unikālos latviešu 
Nameja un septiņdienu gredzenus un citas 

tautiskas rotas, ar degsmi dziedam Ai, jel manu vieglu prātu 
un lepojamies ar pasaulē pazīstamiem latviešu operdziedā-
tājiem, koriem, diriģentiem, māksliniekiem un sportistiem. 
Jebkur, kur esam, mēs visi esam Latvija.

AL58.KD aicina visus latviešu filmētājus – kā jaunie-
šus, tā arī sirdī jaunos sirmgalvjus, kuri mīl filmu mākslu, 
piedalīties šajā konkursā. Piedāvājam BAGĀTAS GODAL-
GAS un SLAVU! Būs divas kategorijas – Atvērtā kategorijā 
jebkura vecuma dalībniekiem ar godalgām $750, $400 un 
$200, un kategorija – Jauniešiem līdz 17 gadiem (2021. g. 
31. dec.) ar godalgām $350, $200 un $100. Ja agrāk filmu 
producēšanai vajadzēja profesionālu tehniku, tad šodien ik-
katrs, kam ir vienkāršākā digitālā kamera vai mobilais te-
lefons, spēj filmēt! Un samontēt filmu ar visiem titriem un 
izplatīt to internetā var paveikt ar jebkuru datoru, jo montē-
šanas funkcija tagad ir standarta lieta. Var pat to paveikt ar 
mobilo telefonu. Vajag tikai labu izdomu!

Konkursa nosaukums ir Es esmu Latvija, lai atspoguļo-
tu Kultūras dienu vispārējo tēmu: Saknes Latvijā – atvases 
Austrālijā.

Filmas temats un žanrs (dokumentālā, mākslas, animā-
cija u.c.) nav ierobežoti, bet ar noteikumu, ka filmā jābūt 
kādai saistībai ar latvietību: vai tā ir ar dziesma, dzeja, deja, 
ēdienu gatavošana vai cita latviskuma izpausme, tā ir jūsu 
izvēle!

Filma nedrīkst būt ilgāka par 4 minūtēm, ieskaitot sāku-
ma un beigu titrus, bet var būt īsāka.

Labākās filmas vērtēs žūrijas komisija, ko sastādīs 
AL58.KD rīcības komiteja. Šīs filmas tiks izrādītas filmu 
vakarā KD laikā. Pēc AL58.KD paredzam konkursam ie-
sniegtās filmas izrādīt citos latviešu centros Austrālijā.

Aicinām visas pasaules latviešus piedalīties AL58.KD 
īsfilmu konkursā! Sīkāki noteikumi par konkursu, filmu 
izvērtēšanu, filmas formātu, kā arī dalības anketa ir atroda-
mi AL58.KD tīmekļu vietnē alkd.org.au.

Lūdzam jums paziņot savu vēlēšanos piedalīties līdz 
2021. gada 30. oktobrim, rakstot uz AL58.KD@gmail.
com.

Kas uzbur Tavu Latviju? Dziesma? Rota? Jāņi? Skābu 
kāpostu zupa? Polka? Priežu mežs? Dziesmu svētki? „Prāta 
Vētra“?

Pastāsti, parādi!
Ojārs Greste,

AL58.KD
Laikrakstam „Latvietis“

Īsfilmu konkurss – „ES ESMU LATVIJA”
Austrālijas Latviešu 58. Kultūras dienās (AL58.KD)

Kadri no īsfilmām.
1. Melburnas Latviešu skola: „CSI Nams“, 2014.
2. Evelīna Nestecka: „Pīrāgs“, 2014.
3. Sidnejas Latviešu biedribas skola: „Pīrāgs“, 2014.
4. Ojārs Greste: „Gredzenu saites – Laumas stāsts“, 2016.
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Kas spīdēja, kas mirdzēja
Viņā lauka galiņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Savus bērnus gaidīdams.

Es iesviedu baltābolu
Jāņu mātes pagalmā.
Lai laimīte pakaļ gāja,
Pa ābolu laipodama.

Jānīts sita vara bungas
Vārtu staba galiņā,
Lai sanāca Jāņa bērni 
No maliņu maliņām.

Dod, Dieviņi, Saules gaismu,
Dzen lietiņu jūriņai,
Lai iekūra Jāņa bērni
Kalnā Jāņa uguntiņu.

Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām.
Saldens alus, zeltains siers,
Klāt vēl jautra Līgo dziesma. 

Par gadskārtu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīt!
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti, daudzināja?
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Aizvesto piemiņas diena Adelaidē
Piemiņas brīdis kapsētā un dievkalpojums baznīcā

Ledaini saulainā, 
2021. gada 13. jūnija, rītā 
Centennial parka kapsētā 
latviešu nodalījumā pie 
piemiņas akmens apmē-
ram 20 cilvēki pulcējās, 
lai atcerētos 1941. gada 

pirmās Padomju režīma nežēlīgās masu 
deportācijas. Jau vismaz desmit gadus 
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa 
tautas sēru dienā šeit notur vainagu no-
likšanas ceremoniju un svētbrīdi.

Šogad šie traģiski brutālie vēsturis-
kie notikumi ieguvuši arī Latvijā valsts 
mēroga ievērību ar pasākumu Aizves-
tie. Neaizmirstie. Visā Latvijā 14. jūni-
jā pa novadiem tika nosaukti izsūtīto 
vārdi. Ārzemes latvieši pievienosies, 
ierakstot Aizvesto piemiņas dienas pa-
sākumus videoierakstos. Adelaides pie-
miņas brīdis tiks iekļauts šajā sarakstā.

Daugavas Vanagu Adelaides no-
daļas priekšsēde Dr. Ilga Vēvere un 
prāv. Dr. Jānis Priedkalns abi snie-
dza kodolīgu konspektu par notiku-
miem, kas notika visās trīs Baltijas 
valstīs pirms 80 gadiem, un kuru se-
kas dzīvo tautiešu atmiņās vēl arvien.

Vainagu nolikšanas ceremonijai 
sekoja dievkalpojums Adelaides Sv. Pē-
tera ev. lut. baznīcā. Dievkalpojumu 
vadīja prāv. Dr. Priedkalns un diakons 
Dr. Ivars Ozols. Dievkalpojumā pieda-
lījās DV Adelaides nodaļas vīru koris 
Daugava, iejūtīgi nodziedot divas dzies-
mas: K. Alberta Par zemi, ko mīlam un 
J. Sibeliusa Ved mani, Dievs. Piemiņas 
dievkalpojumu apmeklēja apmēram 40 
cilvēku – galvenokārt sirmas galvas.

Pēc svētīšanas uz ekrāna baznīcā 
pārraidīja LR Ārlietu ministrijas spe-
ciālo uzdevumu vēstnieces diasporas 
jautājumos Elitas Gaveles uzrunu. 

Runa bija ļoti patiesa un aizkustinoša. 
Vēstniece uzsvēra deportāciju ļauno 
nodomu: „salauzt cilvēku gribu, iznī-
cināt cilvēku ticību savai tautai un sa-
viem ideāliem... Tā bija labi izplānota, 
pirmā masveidīgā civiliedzīvotāju de-
portācija... Deportācijas salauza ģi-
meņu likteņus....Ja nebūtu bijis 14. jū-
nijs, latviešu tauta nebūtu tik izkaisīta 
visā pasaulē kā tagad.“

Noslēgumā visiem klātesošajiem 
lūdza pagriezties ar sejām pret bal-
konu, no kura tika uzņemts kopuzņē-
mums, kas tika nosūtīts uz Latviju.

Sestdien, 19. jūnijā, pie Migrācijas 
muzeja notika Baltiešu padomes vaina-
gu nolikšanas un piemiņas pasākums.

PS. Ziņās no Latvijas lasīju, ka LR 
Eiropas Parlamenta deputāte Inese 
Vaidere ir aicinājusi Eiropas Komisiju, 
spriest par konkrētiem soļiem komu-
nisma nozieguma izpētei un atcerei, lai 
visiem būtu vienota vēstures izpratne 
Eiropā. Inese Vaidere ir EP Vēstures at-
ceres grupas locekle un Latvijas Oku-
pācijas izpētes biedrības Konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāja. „Padomju 
represijām pret Latvijas iedzīvotājiem 
nav un nevar būt attaisnojuma! Taču 
joprojām pastāv dubultstandarti na-
cisma un komunisma noziegumu vēr-
tējumos, kas jānovērš, jo abi režīmi ir 
pelnījuši vienlīdz spēcīgu nosodījumu. 
Tādēļ gan Eiropas līmenī, gan Latvijā 
jāsper jauni soļi, lai veicinātu vienotu 
vēstures izpratni un šādi notikumi ne-
kad vairs neatkārtotos.“ (Red.: Pilnu 
Eiropas Parlamenta deputātes Ineses 
Vaideres tekstu var lasīt LL655.)

Pēc 80 gadiem, būtu gan laiks!
Astra Kronīte

Laikrakstam „Latvietis“
2021. g. 15. jūnijā

Piemiņas akmens Centennial parka 
kapsētā.
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Adelaides Sv. Pētera ev. lut. baznīca.
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DV Adelaides nodaļas vīru koris „Daugava“.
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Ekrānā LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece 
diasporas jautājumos Elita Gavele. Pie ekrāna Daugavas 
Vanagu Adelaides nodaļas priekšsēde Dr. Ilga Vēvere.
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Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas ne velnam nederēja.
Neredzēja Jāņu naktes,
Kā ziedēja papardīte;
Kā ziedēja papardīte
Zeltītiem ziediņiem;

Kā dziedāja Jāņu bērni,
Kā dimdēja tautu zeme;
Kā dimdēja tautu zeme,
Sili, meži locījāsi;
Kā zvēroja darvas mucas,
Kā saulīte rotājāsi.

Es pazinu to sētiņu,
Kur gaidīja Jāņa bērnus:
Tā sētiņa izpušķota
Ar zaļiemi ozoliem.
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Sidnejā atceramies Aizvestos
Gadskārtējais baltiešu piemiņas pasākums

2021. gada 14. jū-
nijā aprit 80 gadu kopš 
Padomju Savienība pēc 
Baltijas okupācijas orga-
nizēja pirmās masu de-
portācijas. Šo notikumu 
14. jūnijā Sidnejas igau-

ņu, latviešu un lietuviešu sabiedrības 
atzīmēja ar gadskārtējo piemiņas sarī-
kojumu Sidnejas Latviešu namā.

Uz sarīkojumu ierodos agri. Namā 
sajūta ir svinīga. Mani pārsteidz un 
iepriecina saulainās dzeltenās puķes 
un lielo lapu zaļumi. Uz brīdi atvieg-
lo sirds smagumu. Paldies Lienai 
Sveilei! No mūsu ģimenes aizvestie 
ir atstājuši ilgstošus tukšumus. Pirms 
sarīkojuma aprunājos ar vecākiem lat-
viešiem. Tie stāsta par pazudušiem un 
aizvestiem radiem, draugiem vai sko-
las biedriem. Atmiņas vēl ir spilgtas 
un sāpīgas. Pēteris Kļaviņš atceras, 
ka viņš ar savu ģimeni ir visu nakti 
slēpies mežā.

Ieskatos biedrības veikalā. Tas ar 
katru reizi kļūst pievilcīgāks, ar svaigi 
krāsotām sienām un jaunām precēm. 
Nopietni gatavojas uz Jāņiem un Kul-
tūras dienām. Pie letes sēž jauniete 

Lara Veidnera. 
Šodien ir izstādī-
tas dažādas grā-
matas par Sibīri-
jas deportācijām. 
Pašķirstu grāmatu 
Aizvestie, un atro-
du 12 mūsu ģime-
nes radus.

Kafejnīcā Lo-
litas Jurānes va-
dībā viss ir labā 
kārtībā. Biedrības 
dāmas, tāpat kā 
allaž, laipni un 
draudzīgi piedāvā 
kafiju, tēju, garšī-
gas smalkmaizītes 
un sviestmaizītes. 
Baltu un arī citu tautu ļaudis apmie-
rināti sēž pie galdiem un čalo. Baltajā 
zālē papriecājos par Austrālijas latvie-
šu mākslas izstādi.

Aizvesto atceres sarīkojums no-
tiek Lielajā zālē. Zāles aizmugurē uz 
plakātiem ir Okupācijas Muzeja iz-
stāde par 14. jūnija un okupācijas lai-
ka notikumiem. Skatuvi grezno lieli 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas karogi. 

Skatuves mala visā garumā ir noklāta 
ar zaļām lapām, vāzēs ir balti un dzel-
teni ziedi. Sarīkojumā piedalījās kādi 
120 cilvēki.

Ojārs Greste, Apvienotās Baltie-
šu komitejas priekšsēdis, svinīgi un 
veiksmīgi vada sarīkojumu. Ievadā ir 
mācītāja Kolvina Makfersona (Col-
vin MacPherson) vadīta lūgšana, 
seko Baltijas prezidentu kopīgā pa-
ziņojuma video ieraksts; Austrālijas 
Ministru prezidenta Skota Morisona 
(Scott Morrison) vēstījums; Ukrainas 
un Baltijas goda konsulu runas, Latvi-
jas vēstniecības Austrālijā pilnvarotās 
lietvedes runa; kora dziesmu mūzikas 
video. (Laikrakstā Latvietis #654 var 
lasīt visā garumā Baltijas prezidentu 
un arī Austrālijas Ministru prezidenta 
paziņojumus.)

Dziesmu video starp runām ir se-
višķi jauki, pat iedvesmojoši. Baltijas 
goda konsulu runas tiek ievadītas ar 
tās zemes kora dziesmas video – igau-
ņiem Ärkamise aeg (Atmošanās), lat-
viešiem – Saule, Pērkons, Daugava, 
lietuviešiem Lietuva brangi (Mīļā Lie-
tuva). No katras runas cenšos izlobīt 
dažus galvenos domu graudus. Šogad 

 
Turpinājums 7. lpp.

Klātesošie skatās dziesmas „Saule, Pērkons, Daugava“ video.
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No kreisās: Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida (Kersti 
Kaljulaid), LR prezidents Egils Levits, Lietuvas prezidents 
Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda). Kadrs no video.
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No kreisās: Sulev Kalamäe, Igaunijas Republikas goda konsuls Jaundien-
vidvelsā; Ieva Apine, Latvijas Republikas vēstniecības Austrālijā pilnvaro-
tā lietvede; Jaroslavs Duma, Ukrainas Nacionālās Republikas goda konsuls 
Jaundienvidvelsā; Ginta Viliunas, Lietuvas Republikas goda konsule, Jaundien-
vidvelsā; Mārtiņš Tuktēns, Latvijas Republikas goda konsuls Jaundienvidvelsā.
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tiek uzsvērtas personīgas atmiņas un 
pārdomas, nevis dati un vēsture.

Jaroslavs Duma, Ukrainas Nacio-
nālās Republikas goda konsuls Jaun-
dienvidvelsā.

Līdzīgi Baltijas valstīm, Ukraina 
arī ir daudzus gadus cietusi no Mas-
kavas komunistu genocīda. 1932. – 
1933. gados miljoniem ukraiņiem bija 
jāmirst bada nāvē. It kā ar to nepietik-
tu, vēl tūkstošiem cilvēkus arestēja un 
nogalināja. Vēl šodien Staļina ļauno 
režīmu turpina Putins; okupē Krimu, 
nošauj MH17 lidmašīnu, slepkavo uk-
raiņus pat diasporā.

Šodien atceramies aizvestos. Tajā 
pašā laikā ir svarīgi saprast, ka tero-
ristu un haosa pirmsākums nāk no 
Maskavas. Kari vairs nenotiek tikai 
karalaukos ar ieročiem. Modernie 
kari notiek arī slēgtās istabās, jebkurā 
zemē ar mēģinājumiem patiesību slēpt, 
maskējot un manipulējot dažādos vei-
dos. Maskava un tās marionetes citās 
zemēs, diemžēl arī Austrālijā, slēpj 
faktus un melo. Maskava nepieņem, 
ka visām nācijām un visiem cilvēkiem 
vajag dzīvot un ir jādzīvo brīvā, demo-
krātiskā sabiedrībā. Īru filozofa Ed-
munda Bērka (Edmund Burke) vārdos: 
„Vienīgais, kas vajadzīgs ļaunuma 
uzvarai, ir tas, ka labie cilvēki neko 
nedara.“ un „Kad sliktie cilvēki apvie-
nojas, labajiem ir jāapvienojas.“

Duma nobeidz ar stāstījumu par 
Ukrainas un Krimas cīņām un situāci-
ju līdz šai dienai.

Sulev Kalamäe, Igaunijas Repub-
likas goda konsuls Jaundienvidvelsā.

Tikko noklausījāmies dziesmu 
Atmoda, kura pirms 30 gadiem bija 
dziedošās revolūcijas dziesma. Šogad 
augustā varam svinēt 30 gadus kopš 
brīvības atgūšanas. Bet šogad ir pagā-
juši 80 gadi kopš 1941.g. jūnija, kad no 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas varmā-
cīgi aizveda kādus 50 000 cilvēkus – 
politiskos līderus, parlamentāriešus, 
uzņēmējus, skolotājus, policistus, 
galvenos militāros virsniekus. Vai-
rums aukstumā un badā nomira, un 
tikai nedaudzi vairs atgriezās mājās. 
1949. gada martā atkārtojās masveida 
deportācijas. No Igaunijas izveda kā-
dus 20 000 cilvēkus, to starpā zemnie-

kus, kuri pretojās kolektivizācijai. No 
Latvijas un Lietuvas izveda cilvēkus 
līdzīgā skaitā.

Mūsu kopējās atmiņās ir atstātas 
dziļas rētas. Mums ir jārunā, lai izrā-
dītu cieņu pret aizvestajiem, kuri paši 
nevar runāt. Mums ir jārunā par šīm 
lietām, lai tās neatkārtotos. Tā ideolo-
ģija bija ļauna, solīja brīnišķīgu para-
dīzi, bet noveda nožēlojamā ellē.

Nesen Igaunijā tika publicēta ma-
nas mātes atmiņu grāmata. Izstāstī-
šu vienu mātes stāstu. Māte tad bija 
18 gadus veca meitene. Pa ceļam no 
skolas bija kāda iecienīta igauņa brī-
vības cīnītāja bronza statuja. Kādu 
dienu māte noskatījās, ka vīrieši bija 
apmetuši virvi ap statujas kaklu un 
vilka, bet nespēja apgāzt. Piesēja pie 
smagās mašīnu, un statuja krita. Māte 
iekliedzās – slepkavas! Komisārs pie-
rakstīja mātes vārdu, dzīvesvietu un 
teica – mēs atkal redzēsimies. Māte 
atskrēja mājās raudādama. Mātes tēvs 
aizsteidzās pie komisāra. Komisārs 
nebija aizmirsis bagāto mielastu, ar 
ko tēvs bija viņu un viņa darbiniekus 
cienājis pateicībā par labi padarītiem 
būvdarbiem. Tāda cieņa pret darbaļau-
dīm bijusi reta. Tēvs atgriezās mājās 
apmierināts, ka meita izglābta. Toreiz 
māti neaizveda, bet nākamās deportā-
cijas sarakstā tomēr bija viņas vārds.

Mārtiņš Tuktēns, Latvijas Repub-
likas goda konsuls Jaundienvidvelsā.

Atceroties aizvestos no Baltijas 
zemēm, ir jāatceras, ka līdzīgas var-
mācības notika arī Polijā, Ukrainā, 
Gruzijā, Baltkrievijā un citur Padomju 
Savienībā. Trīs Baltijas tautas ir stip-

ri atšķirīgas valodā un kultūrā. Tās 
ir ģeogrāfiski tuvas un ar līdzīgu tra-
ģisku vēsturi. Tagad Kanberā Baltijas 
valstis sadarbojas, nodibinot diplomā-
tisko klātbūtni Austrālijā.

Daudz personīgo stāstu šeit ir iz-
gaisuši līdz ar iepriekšējām paaudzēm. 
Cilvēki nevarēja un negribēja runāt 
par toreizējām briesmām, pārvieto-
šanu, ģimenes zaudēšanu, izolāciju, 
iesaukšanu armijā, depresiju... u.c. To-
ties daudz grāmatu un atmiņu stāstu 
ir rakstīti. Latvijas arhīvs 2001. gadā 
publicēja grāmatu Aizvestie, kurā ir 
visu aizvesto vārdi un informācija. 
Šodien Latvijā visus Aizvesto vārdus 
lasīs. Ir ieteicams ieskatīties deportēto 
kartē deportetie.kartes.lv. 

M. Tuktēns ļoti izteiksmīgi izlasīja 
fragmentus no Ināras Strunges romāna 
Sydney via Siberia un ieteica grāmatu 
izlasīt. Romāns ir angļu valodā par de-
portāciju briesmām; tas ir spēcīgs un 
piemērots arī jaunākajai paaudzei. Au-
tore Ināra Strunga uzauga Sidnejā, bet 
tagad dzīvo Brisbanē.

Ginta Viliunas, Lietuvas Repub-
likas goda konsule Jaundienvidvelsā.

Savā uzrunā viņa uzdod jautājumu 
un meklē tam atbildi. Prasa: kāpēc mēs 
katru gadu pulcējamies, lai atcerētos 
un pārdomātu? Vai ir vērts sanākt, ja 
neesam neko iemācījušies? Sevišķi tā-
pēc, ka pasaulē vēl arvien katru dienu 
notiek nežēlīgas varmācības, varbūt 
atceroties šos notikumus, traģēdija ti-
kai tiek palielināta? Varbūt pat vardar-
bība tiek iedvesmota?

Sidnejā atceramies Aizvestos
Turpinājums no 6. lpp.

Runu sniedz Mārtiņš Tuktēns.
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Dzied lietuviešu ansamblis „Atspindys“.
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Dzied igauņu koris „Kooskõlas“.
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Pieņemu, ka nees-
mu vienīgais, kurš nav 
tuvos draugos ar sveš-
vārdiem, kuri klejo 
apkārt un meklē sapra-
tēju. Manā sētā tie ie-
klīst reti vai, pareizāk 
sakot, ienāk gan, taču 

ātri pazūd, draudzīgu sagaidīšanu 
negūstot. Tad nu mēģināsim no-
skaidrot, ko nozīmē no citas tautas 
leksikas patapinātais jēdziens pa-
limpsests, palīgā ņemot paša grā-
matas autora teiktais priekšvārdā: 
„Par palimpsestu sauc rokrakstu, 
kas rakstīts uz pergamentu, uz kura 
jau bijis cits rokraksts vai pat vai-
rāki. Vai nu tāpēc, ka iepriekšējais 
rokraksts laika gaitā izbalējis un 
kļuvis nesalasāms, vai tādēļ, ka tā 
saturs kaut kādu iemeslu dēļ tapis 
netīkams vai nepieņemams, vai – 
piezemētāk – materiālu trūkuma dēļ 
rakstītājs iepriekšējo tekstu no per-
gamenta nokasa un raksta savējo.“ 
Mazliet tālāk viņš secina: „Rakstīt 
par kolekcionārismu nozīmē dari-
nāt palimpsestu.“

Uzreiz jāprecizē, ka par kolek-
cionēšanu un kolekcionāriem, par 
šo, kā dažam liekas, apsēstību, līdz 
šim latviešu valodā nav iznācis ne-
viens pētījums. Vienīgi laikrakstos 
un žurnālos kaut kas izlasāms, to-
mēr dziļāk neanalizējot doto jau-
tājumu. (Prese un žurnāli nemēdz 
kādā jautājumā nopietnāk iegrem-
dēties, vismaz Latvijā.) Arī citu val-
stu apgādi nav bijuši īpaši naskāki. 
Iemesli tam ir vairāki. Pirmkārt, šī 
tēma prasa pamatīgu iedziļināša-
nos. Otrkārt, ne katrs kolekcionārs 
ar labu prātu ļaujas rakstītāja ziņ-
kārībai, zinātkārei. Tādēļ vien šis 
Pētera Bankovska pētījums ir vērā 
liekams, pat saistošs, ko labprāt vē-
lētos ieteikt izlasīt arīdzan citiem, 
kuri tiecas uzzināt vairāk gan par šo 
priekšmetu, gan par mākslas darbu 
vākšanu un par kolekcionāriem, gan 
vēl jo vairāk – par Latvijas kultūras 
vēsturi no pavisam cita skatu pun-
kta nekā līdz šim.

Grāmatas autors Pēteris Ban-
kovskis pārzina vairākas valodas. 
Tas devis viņam iespēju iedziļi-
nāties kādā problēmā, ko par to 
saka arī Rietumu literatūra. Viņš 
1980. gadā beidzis LVU svešvalo-
du fakultāti, pēc tam sācis mācīties, 
bet izstājies no mākslas vēstures un 
teorijas nodaļas 3. kursa Mākslas 
akadēmijā; strādājis avīzē Padom-
ju Jaunatne, Literatūra un Māksla 
un Labrīt. Daudzi zinās viņu no tā, 
ka viņš ilgus gadus vadīja Latvijas 

Kultūras fondu. Viņa rosināts, arī es 
sāku publicēties, kādēļ esmu viņam 
ļoti pateicīgs. Pēteris Bankovskis 
vienmēr izcēlies ar plašajām zināša-
nām, aso prātu, spēju satvert prob-
lēmas pašu būtību, ar lielisko kopto 
valodu. Šīs kvalitātes grodi atklājas 
arīdzan šajā pētījumā.

Kā ikvienā pamatīgā zinātnis-
kā apcerējumā, arī šajā viss sākas 
ar historiogrāfiju – ar plašu ieskatu 
publikāciju vēsturē par kolekcionē-
šanu ārzemēs un Latvijā. Te, starp 
citu, uzzinām, ka 1920. gadā Rīgā 
izdotais žurnāls Baltijas filatēlists 
iznāca arī vācu, angļu un franču 
valodā un ka tas ātri vien tika dru-
kāts 10 000 eksemplāros. Pēc Otrā 
pasaules kara arī iznāca līdzīga 
satura žurnāls, pat divi, taču tikai 
ārzemēs, bet ne Padomju Latvijā. 
Latvijai atgūstot valstisko neatkarī-
gu, dienasgaismu ieraudzīja vairāki 
izdevumi, nopietnākais bija žurnāls 
Antikvariāts, bet nu jau tie visi pār-
traukuši savu darbību.

Nākošā nodaļā Pēteris Ban-
kovskis izanalizē kolekciju veidoša-
nās vēsturi pasaulē un to specifiku. 
Ar šo slimību bija saslimuši daudzi 
redzami zinātnieki, rakstnieki un 
citu profesiju pārstāvji, piemēram, 
Zigmunds Freids, Balzaks, Mopa-
sāns, Prusts u.c.

Domāju, lasītājiem daudz jauna 
atklās lappuses, kas vēsta par kolek-
cijām Latvijā, sevišķi Zemgales un 
Kurzemes hercogistē un Vidzemes 
muižās, kurās krājās ievērojamas 
mākslas vērtības. P. Bankovskis 
iepazīstina ar kolekciju īpašnieku 
vārdiem, viņu biogrāfijām, viņu in-
terešu loku un ieguldījumu Latvijas 
kultūrā. Te uzzinām, ka savulaik 
zemēs ap Daugavu, Lielupi un Gau-
ju baltvāciešu jeb vācbaltu namos 
bija skatāmi Leonardo da Vinči, 
Mantenjas, Korredžo, Velaskesa un 
daudzu jo daudzu citu slavenu Re-
nesanses un vēlāku laiku gleznotāju 
darbus.

Pētījuma autors visai kritiski 
izturas pret 1905. gada revolūciju 
un tai sekojošām muižu dedzināša-
nām, kas tai sekoja un kas pakļāva 
liesmām ne tikai muižnieku mantu, 
izcilus arhitektūras piemērus, bet 
arīdzan neiedomājamas kultūras 
vērtības. Bet ko var gribēt no ne-
audzinātas, neizglītotas un iekšēji 
saniknotas tautas? Tas pats attiecas 
arīdzan uz padomju okupāciju, kuru 
vadoņi un noteicēji bieži bija tumši 
ļautiņi, kuru maz attīstītās smadze-
nes masēja nodrāztas frāzes un lie-
kulīgā ideoloģija.

Starpkaru periodā kolekcionā-
ru kustība latviešu inteliģentās sa-
biedrības vidū tikai sākās, šo pro-
cesu aprāva gan padomju karaspēka 
iebrukums Latvijā, gan padomju 
funkcionāru aprobežotība kultūras 
ziņā, gan izsūtīšanas uz Sibīriju, 
kas skāra visbiežāk latviešu inteli-
ģenci.

Pēc pēdējā kara kolekcionārs 
bieži tika pielīdzināti spekulantam, 
līdz ar to ir vajājams, jo ir komunis-
ma cēlēju mērķu novērsējs no šī uz-
devuma un tādēļ ir pat ienaidnieks. 
Paldies Dievam, šāds stāvoklis ne-
pastāvēja ilgi, mākslas darbu krājēji 
klusi radās un uzkrāja mākslas vēr-
tības no pazušanas.

Grāmatas pēdējās nodaļas veltī-
tas mūsdienu kolekciju īpašniekiem, 
kuri vairāk vai mazāk virza mūsdie-
nu mākslas evolūcijas gaitu, kādi ir 
Dina un Jānis Zuzāni, Viktors As-
taņins, Pēteris Avens un citi. Ko-
lekcionēšana ir dzīvs process, kas 
rodas it kā pats no sevis, tad iegūst 
noteiktu virzību, līdz pārveidojas 
vai izsīkst. Pēteris Bankovskis uz-
skata: „Spēle, izrādīšanās, noslē-
pums, dziņa, kaislība, atkarība, pa-
toloģija, laika kavēklis, instruments 
prāta asināšanai – tas viss un vēl 
daudz vairāk saistās ar kolekcionā-
rismu.“

Grāmatai ir ārkārtīgi plašs zi-
nātniskais aparāts – literatūras sa-
raksts un, kas ir īpaši izcili, skrupu-
lozi veidots personu saraksts.

Šis pētījums netieši aicina izzi-
nāt mūsu kultūras vēsturi, pašiem 
kļūstot zinošākiem un garīgi bagā-
tākiem.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
…noslēpums, dziņa, kaislība...
Pēteris Bankovskis. Palimpsests. Ieskats kolekcionārisma vēsturē Latvijā. Inetas Berkmanes dizains un makets. 
Neputns, 2020. 476 lpp.

Grāmatas „Palimpsests“ vāks.
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 Melburnas latviešu organizāciju apvie-
nības (MLOA) rīkotais Aizvesto piemiņas 
sarīkojums notika svētdien, 13. jūnijā. Kaut 
sarīkojums bija plānots klātienē Melburnas 
Latviešu namā, kovida ierobežojumu dēļ otro 
gadu pēc kārtas bija jāpiemeklē attālināts risi-
nājums, šoreiz izmantojot tikšanos zūmtelpā.

Aplēšam, ka telpā pulcējās pie 90 dalībnieku sadaloties ap 
70 ložās. Apmeklētāji bija sanākuši no vairākām Austrālijas 
pilsētām, ieskaitot no Melburnas, Adelaides un Sidnejas, bet 
arī no Vācijas un Latvijas, iespējams vēl citviet. Sarīkojums 
ilga vienu stundu, runātājiem un māksliniekiem piedaloties 
gan tiešsaistē, gan ar iepriekš sagatavotajiem sniegumiem.

Sarīkojumu vadīja šo rindiņu rakstītāja. Piedalījās trīs 
Baltijas valstu prezidenti: Kersti Kaljulaid (Igaunija), Gi-
tānas Nausėda (Lietuva) un Egils Levits (Latvija), Mel-
burnas goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš, goda runas 
teicēja Sandra Kalniete, Melburnas ģimeņu tuvinieku 
deportēto vārdu lasītāji Kalvis un Kaspars Švolmaņi, un 
mākslinieki Līvija Džadža (Judge) (flauta), Sofija Kirsa-
nova (vijole), Roberts un Sandra Birzes (klavieres/balss), 
kori DAINA un VESERIS. Atceres sarīkojuma izskaņā visi 
vienojās, kopīgi nodziedot Pūt, vējiņi Sandras un Roberta 
Birzes vadībā. Apmeklētājiem ienākot un atstājot zūmtel-
pu, skanēja Lūcijas Garūtas skaņdarbi pianistes Dzintras 
Erlihas izpildījumā, no ieraksta Zvaigznes skatiens.

Aicinājums ziedot „Likteņdārzam“
Gadu gaitā, MLOA ir ziedojusi 14. jūnija atceres sa-

rīkojumu ienākumus cienīgiem mērķiem Latvijā, tostarp 
Latvijas Okupācijas muzejam un fondam Sibīrijas bērni. 
Šogad dalībnieki tika aicināti apsvērt iespēju ziedot ieejas 
maksas apmērā (vai arī vairāk) mērķim, kurš ir ļoti tuvs 
Sandras Kalnietes sirdij – Likteņdārzam.

Sandra Kalniete, kopā ar Vili un Martu Vītoliem – un 
citiem domubiedriem – 2005. gadā dibināja Kokneses fondu, 
kura mērķis bija izveidot piemiņas vietu ikvienai dvēselei, kura 
zudusi Latvijai 20. gadsimtā. Piemiņas dārzs atrodas uz salas 
Daugavā, pie Kokneses. Kalnietes kundze no dibināšanas lai-
ka ir aktīvi darbojusies fonda padomē un kopš 2019. gada ir 
padomes priekšsēdētāja. Visi ziedojumi fondam tiek ieguldīti 
Likteņdārza attīstībā un tā uzturēšanā. Tuvāka informācija par 
Likteņdārzu ir atrodama mājaslapā: https://www.liktendarzs.lv

MLOA sirsnīgi pateicas tiem, kuri ir jau ziedojuši, un 
aicina ik vienu piebiedroties ziedotāju saimei. Ziedojumus 
var ieskaitīt MLOA bankas kontā (skat. zemāk) līdz piekt-

dienai, 16. jūlijam, pēc kura datuma ziedojumu velte tiks 
pārskaitīta Kokneses fondam. Ziņosim laikrakstā Latvietis 
par ziedojumu akcijas iznākumu. Kalnietes kundze bija ļoti 
aizkustināta, kad viņa uzzināja par šo akciju un piedāvāja 
tikties zūmā, lai tuvāk pastāstīt par Likteņdārza tapšanu un 
turpmākajām iecerēm.

Konta nosaukums: MLOA
Bankas kods: BSB 704 235
Konta nr.: 00017493
Ref: Ziedotāja vārds
MLOA vārdā vēlreiz izsaku pateicību visiem, kuri pie-

dalījās Aizvesto piemiņas aktā ar saviem sniegumiem un ar 
savu klātbūtni. Pateicos Valsts prezidenta padomniecei Ai-
vai Rozenbergai un Sandras Kalnietes preses sekretārei 
Elīnai Bīviņai par sirsnīgo pretimnākšanu ierakstu jautā-
jumos. Pateicos Lijai Andersonei par tehnisko palīdzību.

Kaut sarīkojuma ieraksts nebūs tīmeklī pieejams, atse-
višķus sniegumus var skatīt:
– Baltijas valstu prezidentu uzrunu var noklausīties: 

https://www.youtube.com/watch?v=jnfxxSP2s-c
– Sandras Kalnietes uzrunu var noklausīties sekojošā 

saitē: https://youtu.be/sg7C1795IaI
– Melburnas koru DAINA un VESERIS sniegumu var 

noklausīties: https://youtu.be/xLVXRAdej9E
Sarīkojuma laikā uzņemtie fotoattēli ir aplūkojami 

vietnē: https://deportetie.kartes.lv/, sadaļā 14. jūnijs pa-
saulē. Pieejamās datnes sarakstā ir aprakstītas Melburnā 
notikušie piemiņas sarīkojumi – MLOA zūmtelpas akts un 
atcere Latviešu Ciemā – bildes (šobrīd nr 67 – 72). Ir vai-
rāki fotoattēli arī no piemiņas brīžiem citviet Austrālijā.

Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Laikrakstam „Latvietis“

MLOA aicina ziedot „Likteņdārzam“
Aizvesto piemiņas sarīkojuma velte Latvijai – un mums visiem

Anita Andersone „zūmtelpā“.
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Aicinājums ziedot „Likteņdārzam“.
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Sandra Kalniete.
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Gatavojās dokumentālā filma par Austrālijas Latviešu Kultūras dienām 
no pirmajām līdz AL58.KD. Pirmizrāde 2021. gada KD laikā Sidnejā.
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Dziedam līdzi ar – „Dziesmu laivu“
Sadziedāšanās un jaunā kompaktdiska prezentācija

Adelaides saulainā 
ziemas svētdienā, 6. jū-
nijā, atradāmies pie Tā-
lavas nama durvīm, kur 
mūs sagaidīja smaidīgās 
koristu Covida sardzes, 
lai pārskatītu likumī-
go QR reģistrāciju un 

sniegtu nepieciešamo informāciju.
Zāles priekštelpā iegādājos biļetes 

un talonus maltītei. Galdi zālē bija no-
vietoti, ievērojot sociālos attālumus, 
pie durvīm atradās bagātīgs loterijas 
mantu klāsts, virs skatuves karājās 
ekrāns. Varēja iegādāties karstvīnu pie 
bāra letes un zem kolonām bija pilni 
galdi ar smalkmaizītēm, kūkām un ka-
fijas piederumiem.

Plkst. 13.00 dažas koristes ieradās 
zālē, stumdamas zupas ratus, kuri ap-
stājās pie galdiem, izmainot iegādātos 
maltītes talonus pret ēdienu. Izvēle 
bija ar vai bez gaļas, un abas zupas bija 
ļoti garšīgas.

Ap 120 ļaudis bija sapulcējušies, 
lai dalītos dziesmu priekā. Prieks bija 
par jauno CD – Dziedi līdzi (Sing-A-
Long). Adelaides Latviešu biedrība 
(ALB) īstenoja Margotas Puķītes 
ieteiktā projekta domu. Mērķis bija 
ieskaņot pazīstamas tautas dziesmas, 
kuras, galvenokārt, tautieši atskaņotu 
aprūpes iestādēs, kā arī mājās vai ma-
šīnā un dziesmām varētu dziedāt līdzi.

Dziesmu Laiva divu gadu posmā 
diriģentes Lilitas Daenkes vadībā Tā-
lavas pagrabā pirmdienas vakaros mē-
ģinājumu laikā ieskaņoja vienbalsīgi 
14 tautas dziesmas. Piedalījās mūziķi 
Matīss Reinhards – ģitāra, Dāvids 
Orčards (David Orchard) – basģi-
tāra, Kārlis Daenke – bungas, Lilita 
Daenke – akordeons un pie klavierēm 
Džūlija Faulī (Julia Foley). Skaņu 
salika Matīss Reinhards, bet Rūdis 
Dancis piedalījās ražošanas procesā.

Plkst. 14.00 ALB priekšsēde Ilze 
Radziņa ievadīja programmu ar īsu 
pārskatu CD tapšanā. Koristes Zintas 
Zvaigznes Latvijas rudzupuķu foto 
greznoja CD vāku, ko redzējām ekrā-
nā, bet nevarējam to apskatīt. Pandēmi-
jas apstākļu dēļ arī CD izplatīšanai bija 
jāpielāgojas, jo tie atradās Melburnas 
ražotnē. Mēs jūtam melburniešiem / 

viktoriešiem līdzi, jo tiem ceturto reizi 
lokdauns. Mūsu pavalstī laimējies dzī-
vot gandrīz normālā ritmā.

Pēcpusdienas sadziedāšana ie-
sākās ar Es nenācu šai vietā’i, Bēdu 
manu, lielu bēdu un Dzīvīte, dzīvīte. 
Vārdi uz ekrāna, un zālē atskanēja 
dziesmas kopībā. Lai dotu apmeklē-
tājiem lielāku variāciju, tikai puse no 
CD dziesmām bija ietilpinātas pēcpus-
dienas programmā, un tās tika dziedā-
tas kopā ar ieskaņojumu.

32 koristi sastājās ap zāles malām 
un vienbalsīgi ievadīja Cīruļa vedības. 
Koristi tad veikli mainīja formātu, un 
uz balsīm turpināja ar Aurēdama vēja 
māte un Pērkons veda vedekliņu.

Ilze pieteica pēcpusdienas prog-
rammu, un uz skatuves novietojās 
koklētāju ansamblis Ausma. Tie diži 
un cītīgi spēlēja un dziedāja Es ar sau-
li saderēju, Kur tu teci un Ziedi, ziedi 
rudzu vārpa. Visas trīs dziesmas tika 
dziedātās samazinātā apgaismojumā 
zālē, lai dziedot, zāles ļaudis varētu la-
bāk izlasīt dziesmu vārdus ekrānā.

Pēcpusdiena bija sadalīta savā rit-
mā – viss pa trīs, kā sakāmvārdā – Trīs 
lietas, labas lietas.

Sekoja starpbrīdis, kurā varēja pa-
pildināt ar gardumu šķīvjiem un vel-
dzēt slāpes.

Pēc neilgas pauzītes zālē skanēja 
Nezviedz, bērais kumeļiņ, Sijā auzas, 
tautu meita un Še, kur līgo priežu meži.

Nākamās 3 dziesmas izskanēja 
Zandas Šulcas vadībā. Zandai ir bur-
vīga, folkloriski spēcīga un skanīga 
balss, un viņas Div’ pļaviņas es nopļā-
vu, Aiz kalniņa dūmi kūp un Rīga dimd 

zāles korim deva citu pieredzi.
Matīss Reinhards sekoja ar Tum-

ša nakte, zaļa zāle, Šeit ir Latvija un 
Es katru sestdien’s vakaru, pavadot 
dziesmas uz skatuves ar savu Havajas 
ģitāru un veidojot ļoti jautru pieskaņu.

Bagātā loterijas izloze notika ar 
humoru un jautrību Ilzes vadībā. Pa-
līdze Dace Freija bija dzirdama, sa-
kot – ja nevinnēs loterijā, tad vinnēs 
mīlestībā.

Pēdīgi Dziesmu Laiva sastājās, ar 
pandēmijas laikā piemērotu distanci, 
un noslēdza pēcpusdienu ar Tā es Tevi 
mīlēšu, Tik un tā un Pūt, vējiņi.

Ar to vēl gluži nepietika, bet lai 
mēs saprastu, ka tomēr ir koncerta bei-
gu beigas, tad uzrāva Projam jā...āiet, 
projam jā...āiet...

CD bija atklāts un skanīgi ieskan-

Kompaktdiska“Dziedam līdzi“ vāks.

Sadziedāšanās.

FO
TO

 P
ēt

er
is

 S
tr

az
ds

Garšīgie ēdieni.
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Loterijas laimesti.
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Sestdien, 22. mai-
jā, Pulteney Grammar 
School sporta laukumā 
notika Baltiešu sportu 
spēles. Igauņu, lietuvie-
šu un latviešu sportisti 
cīnījās basketbola un vo-
lejbola sacīkstēs.

Spēles dibinātas jau pirms vairā-
kiem gadiem, tad tās pārtrauca, bet 
atkal atsākās pirms četriem gadiem. 
Notiek gan vīriešu, gan sieviešu, gan 
arī bērnu sacīkstes. Basketbolā bija 
atsevišķas vīriešu un sieviešu koman-
das, bet volejbolā komandas – jauktas. 
Bērni bija pārsvarā Adelaides Latviešu 
skolas audzēkņi. Tie izspēlēja savstar-
pēju draudzības spēli kopā ar dažiem 
lietuviešu un igauņu bērniem.

Diena iesākās ar volejbola sacīk-
stēm. Tad novāca volejbola tīklu, un 
notika atklāšana. Katras tautības ko-
manda iesoļoja aiz saviem karogiem, 
bija atklāšanas uzrunas, nospēlēja visu 
trīs valstu himnas un pēc karogu izne-
šanas turpināja ar basketbola spēles. 
Latviešu karogu nesa Mičels Makma-
lens (Mitchell McMullen) ar palīdzēm 
Līgu Moru (Mohr) un Stellu Karda-
sovu; visi bija latviešu tautas tērpos.

Igauņu komandas ir izcīnījušas 
Baltiešu Kausu pēdējos trīs gadus, bet 
šoreiz to saņēma lietuvieši.

Šogad pirmo reizi šajā jaunajā pa-
sākumā latviešiem bija sieviešu bas-
ketbola (treneris Pēteris Strazds) un 
volejbola vienības. Lielākā daļa spēlē-
tāju piedalījās abās komandās, bet pā-
ris meitenes piedalījās tikai volejbolā 
kopā ar viņu treneri Eduardu Šulcu.

Diemžēl, latviešu vienībām labi ne-
veicās, un mēs palikām trešā vietā. Bet 
skats nākotnē ir labs, jo vairāki mūsu 
puiši bija diezgan jauni un varēja re-
dzēt, ka nākotnē būs daudz spēcīgāka 
komanda. Arī iztrūka pāris mūsu vis-
spēcīgāko spēlētāju. Komandu trenēja 
Andrejs Strazdiņš un Pauls Ceplītis. 
Dāmu basketbola komandā gandrīz 
visi spēlētāji bija iesācēji vai nepiedzī-
vojuši spēlētāji. Zaudējām, ar lauztu 
rokas kaulu, mūsu visvairāk pieredzē-
jušo spēlētāju, treniņa nelaimē.

Volejbolā, kaut gan zaudēja spēles, 
mūsu komandai labāk veicās, jo vairā-
kas meitenes bija volejbolu ilgāk spē-
lējušas. Visi spēlētāji spēlēja ar drosmi 
un prieku. Arī tur bija ievainojums, 

bet par laimi nekas nebija lauzts.
Daugavas Vanagu Adelaides no-

daļa izgādāja meiteņu uniformas. Par 

to – liels paldies! 
Pēteris Strazds

Laikrakstam „Latvietis“

Baltiešu sportu spēles Adelaidē
Latvieši palika trešajā vietā

Volejbolā sacenšas latvieši un lietuvieši.
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Basketbolā sacenšas latvieši  un igauņi.
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Latviešu un lietuviešu sieviešu basketbola komandas kopā ar treneriem. Pir-
mais no kreisās latviešu komandas treneris Pēteris Strazds.

FO
TO

 n
o 

Pē
te

ra
 S

tr
az

da
 p

er
so

nī
gā

 a
rh

īv
a

dināts.
Latviešu tauta ir gandrīz vai ģenē-

tiski ieprogrammēti dziedātāji. Mūsu 
senči sen atzina un piekopa to, ko ta-
gad pēta – kā mūzika ir terapiju. Tā 
dod ķermenim atslābumu, labsajūtu 

un kopības sajūtu, un to visu koristi, 
oficiālie un neoficiālie, baudīja pēc-
pusdienā, aizbraucot uz mājām ar jaut-
rāku omu un atvieglotu dvēseli.

Daudzi no mūsu tautiešiem dzīvo 
aprūpes mājās. Dažiem klibo vārdu 
krājums. Lai viņiem šis CD sagādā 
prieku, pacilā garu kopā ar jaunības 
atmiņu smaidiem.

Lai tas arī skan gan jūsu mājās, 
gan mašīnās.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

CD Dziedam Līdzi (Sing-a-Long) va-
rēs iegādāties Adelaides veikalā Sakta, 
kā arī FB lapās būs tuvāka informāci-
ja; CD cena $15.

Dziedam līdzi ar „Dziesmu laivu“
Turpinājums no 10. lpp.
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14. jūnijā Aizvesto atcere Kanberā
Piedalījās visu trīs Baltijas valstu diplomātiskie pārstāvji Austrālijā

Šī gada 13. jūnijā 
Kanberas Poļu kluba 
White Eagle telpās Kan-
beras Latviešu biedrība 
sadarbībā ar Kanberas 
igauņu un lietuviešu sai-
mēm, rīkoja 14. jūnijā 

Aizvesto piemiņas atceri.
Atceri ievadīja Kanberas Latviešu 

biedrības priekšnieks Juris Jakovics. 
Savā uzrunā viņš sveica klātesošos, to 
vidū visu trīs Baltijas valstu diplomā-
tiskos pārstāvjus Austrālijā – Igauni-
jas vēstnieci Kersti Eesmaa, Latvijas 
Ārlietu ministrijas pilnvaroto lietvedi 
Ievu Apini un Lietuvas pilnvaroto lie-
tvedi Aisti Jakštieni.

Pēc Austrālijas valsts himnas se-
koja Jakovica īss stāstījums par šīs 
dienas nozīmi, par visu trīs Baltijas 
valstu diplomātu Austrālijā klātbūtni 
un par nu jau astoņdesmit gadu Aiz-
vesto atceri.

Atceres runas ievadīja Igaunijas un 
Lietuvas diplomātes, īsos vārdos savās 
valodās. Atceres runu teica Latvijas 
valsts pilnvarotā lietvede Ieva Apine 

(skat. laikraksts „Latvietis“ LL654).
Atceres aktu noslēdza ar visu trīs 

Baltijas valstu himnām.
Kuplā apmeklētāju skaitā (ap as-

toņdesmit) līdz ar trīs baltiešu saimēm 

bija arī poļu un Rotary kluba pārstāvji. 
Noslēgumā visi pakavējās pie glāzes 
šampānieša un uzkodām.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

No kreisās: Igaunijas vēstniece Kersti Esmaa, KLB priekšnieks Juris Jakovics, 
Latvijas Ārlietu ministrijas pilnvarotā lietvede Ieva Apine, Lietuvas Ārlietu mi-
nistrijas  pilnvarotā lietvede Aiste Jakštiene.
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Tomēr ir cerība. Krīzes apstākļos 
starp galīgi svešiem cilvēkiem parādās 
nesavtīga devība. Ļaunumu līdzsvaro 
nesavtīgās devības labestība. Tāpēc 
mums ir jāsanāk un jāatceras. Cilvē-
kos pastāv vajadzība atzīt upurus un 
ar cieņu izteikt pateicību. Ja pat vie-
nu cilvēku izdodas izglābt, un vienu 
holokostu apturēt, tas ir to vērts. Mēs 
sanākam 14. jūnijā tāpat kā austrālieši 
Anzaku dienā – Lai mēs neaizmirstu.

Ieva Apine – Latvijas Republikas 
vēstniecības Austrālijā pilnvarotā lie-
tvede.

Tā ir vēsturiska privilēģija šeit 
pārstāvēt pašu pirmo Latvijas vēstnie-
cību Austrālijā, un izrādīt cieņu ma-
niem radiem, kurus izveda 1941. g. un 
1949. gadu deportācijās.

Lai gan deportācijas pieder Baltu 
tautu vēsturē, tautu atmiņā šie notiku-
mi ir spilgti un svaigi. Tie ir ietekmē-
juši tautu atmiņas, vērtības un identi-
tātes. Citējot Apini: Nav tādas ģimenes 
Baltijas valstīs, kurai nebūtu sava 
stāsta par Sibīriju un tuviniekiem, kuri 
tās aukstajos plašumos pazuduši bez 
vēsts. Mums visiem un ikvienam šie 
stāsti ir ļoti līdzīgi. Mainās tikai dar-
bojošās personas, bet izsūtījuma laiks 
un vieta, mocības un beztiesiskums ir 
vieni un tie paši. Pie mūsu robežām 
arī šodien pat gaisā notiek noziegumi. 
Krievijā un Baltkrievijā trūkst vārda 
brīvības. Tie ir brīdinājumi, ka mums 
ir jābūt modriem katru dienu. Dievs 
svētī visas trīs Baltijas valstis, un, 

Sidnejā atceramies Aizvestos
Turpinājums no 7. lpp.

Ojārs Greste (Apvienotās Baltiešu 
komitejas priekšsēdis) un Ieva Api-
ne (Latvijas Republikas vēstniecības 
Austrālijā pilnvarotā lietvede).
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141.

Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

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

Dievs, stāvi klāt Ukrainai!
Pēc runām uzstājās lietuviešu un 

igauņu vokālie ansambļi ar muzikā-
liem priekšnesumiem. Četras lietu-
vietes tautas tērpos – ansamblis At-
spindys nodzied dziesmu par upi, kurā 
klausoties gandrīz var dzirdēt kā lēni 
un mierīgi burbuļodama tek upe. Pēc 
tam vēl četras dziesmas. Tad igauņu 
jauktais koris Kooskõlas ar 12 dziedā-
tājiem nodzied četras dziesmas.

Beigās klātesošie dziedāja Igau-
nijas, Latvijas un Lietuvas valsts 
himnas, pianista Voiteka Višņevska 
(Wojciech Wisniewski) pavadījumā.

Pēc sarīkojuma vēl ilgi kavējamies 
pie uzkodām, atspirdzinājumiem un 
pārrunām.

Paldies Andrim Karikam par 
skatuves iekārtu un Jānim Graudam 
par gaismu, skaņu un video projekciju 
tehniku. Un paldies Apvienotai Bal-

tiešu komitejai par labi noorganizētu 
piemiņas sarīkojumu.

Baiba Harrington
Laikrakstam „Latvietis“
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mies pastaigā.
Pirmais pieturpunkts ir Tume-

tas slotu fabrika. Tā iesāka darbību 
1946. gadā, un no tā laika nepārtraukti 
darbojusies, ražojot, kā uzrakstīts pie ie-
ejas durvīm – prosas slotas ar pasaules 
slavu. Pret manu aci, viena slota izskatās 
tikpat aizraujoša kā nākamā, bet citiem 
slotu pirkšana ir nopietna lieta. Vērojam 
kā darbinieki satin prosa slotas kopā, sa-
spiež un aptin ap garu kārtu un nobeidz 
ar sapakošanu, sūtīšanai uz nezin kurie-
ni, bet – pa visu pasauli. Slotas pērka-
mas visādos lielumos un platumos. Kaut 
gan Suzanna pamēģina vairākas, vienu 
tādu garāku pat starp kājām – raganas 
pozā, atstājam darbnīcu bez iepirkuma.

Slotu fabrika diezgan putekļaina, 
un par laimi ne vairāk kā 100 m tālāk 
pa ceļu atrodas Tumetu upes alus darī-
tava. Varēšu atsvaidzināties, aizskalo-
jot slotu fabrikas putekļus. Pie durvīm 
rakstīts, ka alus darītava iesāka darbī-
bu „... jo divi draugi gribēja brūvēt sev 
lielisku alutiņu“, un no tās sēklas šo-
dien aldari piedāvā iespēju izvēlēties 
un nogaršot vienu vai vairākus no 24 
veidu alutiņiem. Grūti izvēlēties, kuru 
nogaršot, bet kad aldaris piedāvā man 
darītavas nogaršošanas dēli, kurā sēž 
četri alutiņi, nav iespējams atteikties. 
Kamēr es nogaršoju manus alutiņus, 
Suzanna nogaršo vietējo baltvīnu no 
Tumbarumbas, un abi esam apmieri-

nāti ar mūsu pirkumiem.
Bet laiks jau aizskrējis nemanot, un 

ejam uz mājām sagatavot vakariņas, lai 
tad uz verandas pie ēdiena noskatītos 
saulrietu. Rītu baudīsim ābolu dārzus 
netālu uz dienvidiem Betlau miestiņā.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Atstājam bērnu mā-
jas pēc mazbērna rītu 
izvingrošanas, kad saule 
jau krietni debesīs. Ne-
bijām nekādā steigā ag-
rāk izbraukt, jo pirmās 
naktsmājas – Tumeta 

(Tumut) Upmalas (Riverglade) karavā-
na parkā tikai mazliet pāri 200 km attā-
lumā, un ceļrādis iesaka atlicināt brau-
cienam ne vairāk ka pusotru stundu.

Satiksme trūcīga, un, ieslēdzot āt-
rumu automātu, varu bez mokām droši 
vadīt mašīnu. Kaut gan ierodamies ag-
rāk nekā brošūrā teiktais pieņemšanas 
laiks, tīrītāji jau beiguši savu darbu 
mūsu kabīnē Nr. 26, tātad saimnieks 
iedod kabīņu atslēgas un parāda uz 
parka plānu, kur atrodas mūsu nakts-
mājas ar lielisku skatu uz strauji teko-
šo un ar forelēm bagāto Tumetas upi.

Kabīne pietiekami ērta mūsu va-
jadzībām. Divas guļamistabas; vienā 
varēsim atstāt koferus, vannas istaba 
ar dušu un godīgu izlietni, virtuvīte ar 
plīti, grauzdējamās restes, mikroviļņa 
krāsns un visi nepieciešamie virtuves 
rīki, liels ledusskapis un vēl televizors 
pie sienas. Uz verandas galdiņš ar ēr-
tiem krēsliem. Tur Suzanna sagatavo 
pēcpusdienas mielastu, kamēr es iz-
krāmēju somas no mašīnas.

Paēduši aizbraucam un veikalu 
iepirkt nepieciešamos produktus nā-
košajām pāris dienu brokastīm un uz 
ātru roku pabraukties apskatīt Tumetas 
miestiņu. Tūristu birojā savācu vairā-
kas noderīgas brošūras un kartes, rādot 
kas tūristiem pieejams, un ieteicams, 
šajā miestiņā un apkārtnē. Varēsim 
šeit iztikt bez auto, bet pirms dodamies 
novietot auto pie naktsmājām, uzbrau-
cam kalnā, no kurienes plašs skats pāri 
miestiņam un visai apkārtnei.

Brošūrās daudz ko lasīt, un informā-
cija derīga ne tikai par Tumetas vēsturi 
un apkārtni, bet arī mūsu tālāko braucie-
nu gandrīz līdz galapunktam – Hītkotā. 
Lasot brošūras, uzzinu, ka Tumetas 
nosaukums radies no vietējo Viradžuri 
(Wiradjuri) aborigēnu vārda, kas tulko-
jamā lasāms ka klusa atpūtas vieta pie 
upes. Sēžot, atpūšoties uz mūsu balkona 
un vērojot klusi tekošo upīti, man jāvie-
nojas ar šīs vietas aborigēnu apzīmēju-
mu. Šeit 1830. gados rajonā sāka iekopt 
ganības un jau 1845. gadā nodibināja 
Tiesu. 1908. gadā Tumeta tika pieteikta 
kā iespējama vieta, kur nodibināt un likt 
pamatus Austrālijas valsts parlamen-
tam. Kaut gan valsts pārstāvju palāta 
balsoja par, senāts vēlējas vietu tuvāk 
jūrai – Bombāla, Jaundienvidvelsas pa-
valsta rietumos. Beigu beigās ne viena, 
ne otra vieta netika izraudzīta.

Sēdot uz balkona, sastādām eks-
kursijas plānu un pēc mielastu doda-

Mazdēls un vīnu lauki (8)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Septītais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649, LL650, LL651, LL652, LL654.

Suzanna izmēģina slotu.
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   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

Visi gardi.
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krievu dzejnieks Fjodors Tjutčevs 
(1803-1873): Krievijas vēsture līdz Pē-
terim I ir aizlūgums par mirušajiem, 
pēc viņa – kriminālā hronika. Krie-
vija jau no tās pirmā cara – Ivana III 
(1440-1505) laikiem ir savas tautas 
apspiešana, un tās uzrīdīšana citām. 
Tāpēc agresija, iekarojumi, citu tautu 
pakļaušana.

Lai cars noturētos pie varas, viņam 
jābūt varmācīgam un brutālam, citādi 
tiks uzskatīts par vāju un nosviests 
no troņa. Tā tas notika ar Nikolaju II, 
par jauno caru topot Ļeņinam un vē-
lāk Staļinam. 1917. g. novembrī apm. 
1/7 daļā zemeslodes – daļā bijušās 
Krievijas impērijas – varu pārņēma 
organizētā noziedzība, profesionālu 
bandītu – toreiz saukta par boļševiku 
partiju – vadībā.

Nu ļaunums, kas līdz šim bija tikai 
cilvēciski spontāna, nejauša attieksme 
un rīcība, tika jau apzināti un mērķ-
tiecīgi kultivēts par normu, darīts par 
sistēmu. Šī Ļaunuma impērija bija ka-
rojoši ateistiska, līdzšinējās Dieva ie-
celtās kārtības un cilvēku sabiedrības 
normu un pašu cilvēcību izaicinoša. 
Tā varmācību veica ar impērijai atbil-
stošu mērogu un profesionalitāti.

PSRS kopš iesākuma bija tero-
ristiska valsts savu pilsoņu ne vien 
masveida, bet arī plānveidīgai iznīci-
nāšanai. Komunisms un terors ir neat-
dalāmi. Cilvēki tika iznīcināti mērķ-
tiecīgi un pēc plāna.

Ļaunums neapstājas pie sasniegtā; 
tas ir agresīvs parazīts, kas strauji iz-
platās. Lai pastāvētu, tam nemitīgi va-
jag okupēt, izlaupīt, postīt, zaimot, iz-
ņirgāt, pazemot, nogalināt. Tikai šāda 
darbība viņu uztur, jo radīt un kopt 
nav viņa dabā. Tas aiz sevis atstāj iznī-
cību un postu, nogalinātus cilvēkus un 
traģēdijas. To vēsta īsais sakāmvārds 
krievu valodā: serp i molot – smertj i 
golod (sirpis un āmurs – nāve un bads). 
Kopumā uz komunistiskās idejas rē-
ķina pasaulē kopā ir vairāk nekā 100 
miljonu cilvēku dzīvību.

Kad ļaunums ir pārņēmis varas 
struktūras, tad vairs nav neviena un 
nekā, kas aizstāvētu cilvēkus. Viņi nu 
ir bezpalīdzīgi upuri kriminālistu va-
ras patvaļas priekšā. Jo tā bija noziedz-
nieku vara, kas bija ieguvusi valstiskus 
resursus. Tā nemitīgi izdomāja iekšē-
jos un ārējos ienaidniekus, pret kuriem 
jācīnās. Tad vēl bija jāpalīdz kādai no 
kaimiņvalstu tautām, atbrīvojot to no 
brīvības, īpašuma, zemes un dzīvības. 
Tāpēc bija nemitīgi jākaro. Tam ir va-
jadzīgi karavīri, ieroči un lēts darba-
spēks, – tauta, kas tīši tiek turēta naba-
dzībā un barota ar propagandu, bailēm 
un stučīšanu. Vēl ir vajadzīgi vergi, 
daudz vergu. Par tādiem var pārvērst 
savējos, – nepaklausīgos vai arī ieka-
roto zemju iedzīvotājus. Bet vergi tiek 
ātri nolietoti un karavīri izkauti masās, 
tāpēc tie ir aizvien vajadzīgi jauni un 

jauni. Šī kanibāliskā impērija neprot, 
negrib un nespēj pastāvēt savādāk. 
Sviedri, asaras un asinis.

1941. gada 14. jūnijā Padomju Sa-
vienība, kas Putina vārdiem, bija ne-
kas cits kā vēsturiskā Krievija, tikai tā 
saucās citādi,2 izvirda kārtējo ļaunu-
ma devu. Ne spontānu, bet sistēmisku.

Atceramies, ka Jāņa evaņģēlijā 
JK velnu definē – melis un slepkava. 
PSRS – Pastāvīgas Slepkavošanas Re-
presiju Sistēmā – tam bija visas iespē-
jas sevi izpaust. 1939.g/40.g. ļaunums 
bija atnācis arī līdz Latvijai un tas iz-
pauda sevi Baigajā gadā un kulminēja 
deportācijā.

Deportācijas uzdevumi bija:
– iebiedēt okupētās tautas. Šoreiz 

latviešus. Tas arī izdevās, tauta bija 
šausmās, tāpēc ne velti šo laiku nosau-
ca par Baigo gadu;

– tā kā 1941. gada jūlija sākumā 
PSRS pati gatavojās uzbrukt Vācijai, 
bija jāiztīra savu aizmuguri no sociāli 
bīstamiem elementiem. Litenē un citur 
tika iznīcināta Latvijas armija, kurai 
bija nepārvērtējama nozīme Latvijas 
valsts izveidē un nacionālā pašlepnu-
ma apziņā. Kā nekā, mēs Neatkarības 
karā bijām cīnījušies pret diviem pā-
rākiem ienaidniekiem, un abus uzva-
rējuši! Armija bija mūsu nācijas elite, 
jo viņi par nācijas vērtībām ar karavī-
ra zvērestu bija ieķīlājuši savu dzīvī-
bu. Tāpēc Krievijas skatījumā viņi kā 
latviešu nācijas spēks, līdzās tās inteli-
ģencei, bija jāiznīcina.

– iegūt jaunu vergu darbaspēku. 
Lasot izsūtīto atmiņas, krīt acīs, ka 
izsūtījuma dzīves apraksts ir kā par 
kādiem priekšmetiem, ne cilvēkiem: 
mums paziņoja, ka mūs izsūta uz Si-
bīriju uz mūžu, mūs iekrāva, izkrāva, 
aizveda, lika strādāt, cietām badu. 
Deportētā Beatrise Lielā (1931-2020) 
to raksturoja, sakot: Mēs nebijām cil-
vēki. Tiešām, tā nebija dzīve, bet ver-
dzība.
3. Kā pareizi attiekties pret 
notikušo? Kā būtu bijis pareizi 
rīkoties toreiz un kā – tagad?

Zinām, kā rīkojās Latvijas valsts 
galva K. Ulmanis, cerot, ka ar pakļau-
šanos Krievijas okupācijai, paglābs 
tautu no represijām. Viņa sacītais: Pa-
lieciet savās vietās, ...bija demoralizē-
joši. Zinām, kas sekoja. Baigais gads, 
represijas un vairāk nekā 15 000 aiz-
vešana verdzībā.

Un tomēr. Lai arī drausmīgos no-
sacījumos, mēs tomēr apguvām vēstu-
res galveno mācību – ļaunumam ir 
jāpretojas vienmēr – visiem, visur, 
visādi.

Diemžēl līdz šim Baigā gada vēs-
turi esam redzējuši diezgan vienpusē-
ji – galvenokārt kā upuru vēsturi. Bet 
līdzās ir arī cita – pretošanās vēsture. 
Atceramies – jau 15.04.1940. gadā 
mūsu karavīri, robežsargi Masļenkos 
cīnījās, šāva pret pirmajiem iebrucē-
jiem. Pēc okupācijas spontāni sāka 
veidoties nacionālās pretestības gru-

pas. Kā sacīja viens no to dalībnie-
kiem, toreiz skolnieks Mārtiņš Bisters, 
pretestība radās ...no tautas saknēm, 
ilgām pēc zaudētās neatkarības. Ja 
mūsu valsts vadītāji bija apjukuši un 
neuzsāka aktīvu darbību, tad latviešu 
tauta saprata, kas ir kas, un apvieno-
jās nacionālajos pagrīdniekos.3

Kā vēsta vēsturnieks Uldis Nei-
burgs, 1940.—1941. gadā Latvijā izvei-
dojās vairākas nacionālās pretošanās 
organizācijas (Tēvijas sargi, Latvijas 
nacionālais leģions, Kaujas organi-
zācija Latvijas atbrīvošanai u.c.), kas 
izdeva nelegālus uzsaukumus, sabo-
tēja okupācijas varas rīkojumus un 
gatavojās bruņotai cīņai par valstis-
kās neatkarības atjaunošanu. Preto-
šanās kustībā aktīvi iesaistījās skolu 
jaunatne. 1941. gada 13. maijā noti-
ka kopēja skolu jaunatnes organizēta 
akcija, kad vienlaikus Rīgā, Jelgavā, 
Cēsīs, Bauskā un citās pilsētās izpla-
tīja ap 5000 pretpadomju uzsauku-
mu. ...Sabiedrības plašākā apziņā šo 
pirmo pretošanās kustības dalībnieku 
vārdi ir zināmi nepietiekami. Tautas 
vairākuma noraidošo attieksmi pret 
Latvijas iekļaušanu Padomju Savienī-
bā un nacionālo nostāju demonstrēja 
arī pēc Vācijas un PSRS kara sākuma 
1941. gada 22. jūnijā spontāni radu-
sies nacionālo partizānu kustība. Tās 
dalībnieki Smiltenes, Gulbenes, Ma-
donas, Alūksnes, Limbažu, Tērvetes 
apkārtnē un citviet vērsās pret padom-
ju militārajiem formējumiem un centās 
aizkavēt cilvēku un materiālo vērtību 
aizvešanu uz PSRS.4

Latviešu partizāni pirms vācu ie-
nākšanas jau ieņēma vairākas apdzīvo-
tas vietas, pārņēma varu piecās Rīgas 
priekšpilsētās, sešās apriņķa pilsētās, 
13 mazpilsētās un daudzos pagastos. 
Partizānu karā piedalījās vairāki tūk-
stoši cilvēku, viņi iznīcināja ap 800 un 
saņēma gūstā ap 1500 okupantu varas-
vīrus un kolaborantus.

Šīs mūsu nacionālo partizānu cīņas 
joprojām nav pietiekami novērtētas.

Tālāko vēsturi gan zinām, jācer, 
jau labāk – Leģions, vēlreiz partizāni, 
nu jau daudz plašākā mērogā, Nevar-
darbīgā pretošanās 50 gadu garumā, 
Atmoda, Barikādes. Tagad – informa-
tīvais un hibrīdkarš, vērtībcīņa.

Kopsavelkot, varam sev jautāt – 
Vai cīņa pret ļaunumu ir beigusies? 
Vai tad ļaunums nav vēstures pārejošs 
lielums? Kā nekā, ir taču 21. gadsimts!

Nē, tā būtu naiva ilūzija, diemžēl 
ļaunums nav novecojis, tas nav ar-
haisks seno laiku relikts, tas nemainās, 
bet aizvien pilnveidojas tā izpausmes, 
kosmētika, retorika.

Tas ir tikpat mūsdienīgs kā mēs 
paši, kā cilvēku grēcīgums, varaskāro 
ambīcijas, mūsu maldi, vēlmju domā-
šana un vājības, kuras visas ļaunums 
ļoti efektīvi prot izmantot pret mums.

Tātad, kādas atziņas guvām, atbil-
dot uz šiem trīs jautājumiem?

Kas, kāpēc un kā?
Turpinājums no 1. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 24. jūnijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (lat-
viešu un angļu valodā) un ēdīsim pus-
dienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS 
birojā. Mēneša maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.

Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 13.00  DV 
namā Jāņu māte un Jāņu tēvs gaidīs 
Jāņu bērnus vanagmājas dārzā uz ko-
pīgu līgošanu un līksmošanu kā jau 
Jāņos pienākas.
Sestdien, 26. jūn. un svētdien, 
27. jūn., līgošana Dzintaros (Wilson 
Drive, Normanville SA 5204). Svinē-

sim kārtīgus latviešu Jāņus. Biļetes va-
kariņām un reģistrācija: https://www.
trybooking.com/BRMUN Ja vajadzīga 
palīdzība rezervējot biļetes, sazināties 
ar Mārīti Rumpi tālr. 0431056045.

Sestdien: Plkst. 15.00 ierašanās, 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. jūnijs
Maiga, Milija
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.
1963. jurists, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Dāvids Dārziņš.[

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1945. tika noslēgta ANO harta.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne
1881. rakstnieks, vēsturn. Rihards Ērglis.
1966. politiķis, Latvijas Ministru 

prezidents (2004.g. 2.dec. – 2007.g. 
20.dec.) Aigars Kalvītis.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs
1866. pedagogs, publicists, dzejnieks 
Kārlis Dēķens.
1871. latviešu luterāņu mācītājs Pēteris 
Rozenbergs.
1931. dzejniece Velta Kaltiņa.
1986. Latvijas futbola aizsargs Vitālijs 
Smirnovs.

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris

1961. politiķis un diplomāts Pēteris 
Kārlis Elferts.

30. jūnijs
Mareks, Tālivaldis
1936. komponists, diriģents, ērģel-
nieks Pauls Dambis.
1952. ALT aktieris Imants Lēmanis.

1. jūlijs
Imants, Rimants, Ingars, Intars
Pasaules arhitektūras diena
1941. vācu armija ienāk Rīgā.
1991. pirmo raidījumu pārraida Latga-
les televīzija Rēzeknē.  ■

Komunistiskā impērija, tās pavei-
di, mutācijas pagātnē un tagadnē ir 
un paliek ļaunums. Pārējais ir dekors, 
retorika, propaganda. Nesen dzirdēju 
gudrību: Ļaunums arī sviestā cepts, ir 
un paliek ļaunums. Lai arī ir 21. gad-
simts, tas nenozīmē, ka ļaunums būtu 
novecojies. Šajā laikmetā tas savā rīcī-
bā ir ieguvis jaunas, daudz varenākas 
tehnoloģijas.

Tāpēc vienīgā pareizā attieksme 
pret ļaunumu – ir tā, ko rāda Kristus – 
bezkompromisa atraidīšanas un cīņas 
attieksme.

Pēdējā konsekvencē izvēle attiek-
smē pret ļaunumu ir būt cīnītājam 
vai upurim. Zīmīgi, ka pārdomājot 
notikušo 80 gadu atskatā, vēsturnieks 
U. Neiburgs saka, Kopš Atmodas laika 
līdz pat mūsdienām, apzinot un pie-
minot padomju deportāciju... upurus, 
...priekšplānā izvirzījies nācijas kā 
upura veidols.5

Tāpēc šodien, atceroties Baigā 
gada un pirmās deportācijas upurus, 
nevis raudāsim un vaimanāsim, bet 
godināsim viņus kā tādus, kurus oku-
pantu režīms atzina par sev bīstamiem 
(vienalga kādā izpausmē – militārā, 
politiskā, idejiskā, garīgā, cilvēciskā). 
Viņi, pirmkārt, bija tās cilvēcības ne-
sēji, kuru sev kā nīstamu Dieva dāva-
nu, režīms gribēja iznīcināt principā. 
Un aizvien lielāku uzmanību pievēr-
sīsim visām toreizējās pretestības iz-
pausmēm. Mantosim gribu, vēlmi, 
spēju, prasmi pretoties ļaunumam – 

ārējam un iekšējam.
Šodien tas nozīmē stingru pilso-

nisku stāju, īpaši mūsu valstiskuma 
jautājumos. Jā, mūsu valsts ne tuvu 
nav perfekta, tai vēl ceļš ejams līdz tie-
siskai, demokrātiskai valstij, bet vie-
nīgi šī ir mūsējā. Vai nu iestājamies, 
ja nepieciešams, cīnāmies par to, vai 
arī – okupācija, Gulags, verdzība.

Atcerēsimies, ka jebkurš vājums 
komunistiskās impērijas un tās manti-
nieku acīs aizvien tiek vērtēts kā ielū-
gums uzbrukt. Tāpēc ar ļaunumu ir jā-
runā vienīgi un tikai spēka valodā. Tā 
ir vienīgā, kuru tas saprot un respektē, 
jo viņā nav nekā cilvēciska, ko uzru-
nāt. Tāpēc JK nediskutēja, bet patrieca 
velnu ar vārdiem: sātan, atkāpies!

Zīmīgi, ka 1933. gada žurnālā Ka-
dets vlt. Alfrēds Gredzens rakstīja: 
Kristus personā ir radniecība ar kara 
morāli un karavīru likteni. Viņa dzīve 
ir pilna cīņas aktivitātes. Tas ir pietie-
koši, lai apgalvotu, ka kristīgā mācība 
no kristiešiem prasa kareivisku izturē-
šanos.

Kāds tad ir lielais kopsavilkums 
notikušajam un joprojām notiekoša-
jam?

Droši varam sacīt, ka lielajā vēstu-
res kopskatā mēs esam uzvarētājtauta. 
Pateicoties no iepriekšējām paaudzēm 
mantotajām Dievā balstītajām cilvē-
cības vērtībām, mēs pārcietām, iztu-
rējām un joprojām pastāvam. Tagad 
jāmeklē un jārod ceļi un veidi, kā, at-
rodoties starp Krievijas imperiālismu 
no vienas un globālismu no otras pu-
ses, noturētu savu nacionālo identitāti 
un valstiskumu un no jauna uzplauk-

tu – ar Dieva palīgu un Viņa svētību.
Mācītājs emer. Guntis Kalme

Sv. Pētera baznīcā, Rīgā
2021. gada 14. jūnijā

1 Игорь Бунич, 500-летняя война 
в России, 3 книги. (Санкт-
Петербург: «ОБЛИК» 1996-1997).

2 h t t p s: / / w w w. l s m . l v / r a k s t s /
zinas/arzemes/putins-padomju-
s a v i e n i b a - b i j a - k r i e v i j a s -
vesturiska-teritorija.a405500/

3 Viļums, J. Pretošanās okupācijai 
Latvijā 1940.–1941. gadā // Latvi-
jas Okupācijas muzeja Gadagrā-
mata 2002: Varas patvaļa. – Rīga, 
2003, 93. lpp.

 Sk arī: Viļums, J. Pretošanās 
okupācijai Latvijā 1940.–1941. 
gadā. Varas patvaļa: Latvijas 
Okupācijas muzeja gadagrāma-
ta 2002. Rīga, 2003.

4 1.05.202, Uldis Neiburgs, 
Upura tēlu kliedējot. Pretestība 
okupācijas varām Latvijā 
joprojām nav īsti novērtēta, 
https://www.delfi.lv/kultura/news/
culturenvironment/upura-telu-
kliedejot-pretestiba-okupacijas-
varam-latvija-joprojam-nav-isti-
noverteta.d?id=53149815

5 01.05.202, Uldis Neiburgs, 
Upura tēlu kliedējot. Pretestība 
okupācijas varām Latvijā 
joprojām nav īsti novērtēta, 
https://www.delfi.lv/kultura/news/
culturenvironment/upura-telu-
kliedejot-pretestiba-okupacijas-
varam-lat vija- joprojam-nav-
isti-noverteta.d?id=53149815 ■

Kas, kāpēc un kā?
Turpinājums no 14. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 23. jūnijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. jūnijā.
€1 = 1,58180 AUD
€1 = 0,85560 GBP

€1 = 1,70110 NZD
€1 = 1,18940 USD

Vainagu pīšana (ziedus, zāles jā-
ņem līdz), plkst.16.30 Jāņu ieskan-
dināšana ar Jāņu māti un Jāņa tēvu; 
plkst. 18.00 kopīgās vakariņas un 
noslēgumā loterija. Pārdošanā būs 
arī Jāņu alus, karstvīns, baltais un 
sarkanais vīns. Pēc tam ugunskurs, 
mūzika, apdziedāšanās, saviesīgā 
sadzīve. Vecāki ir atbildīgi par savu 
bērnu (līdz 18 gadu vecumam) uz-
raudzību.
Svētdien, plkst. 8.30 – 9.30 Pankūku 
brokastis; plkst. 9.30 – 11.30 koptelpu 
un pagalma tīrīšana. Lūdzu, 
ņemiet līdzi guļampiederumus 
pārnakšņošanai, kabatas baterijas; 
glowsticks bērniem, lai viņus var 
redzēt tumsā, loterijas mantas, 
kūkas kafijas galdam. Organizē 
Adelaides Latviešu skola, e-pasts: 
a d e l a i d e s s k o l a @ g m a i l . c o m 
Līgošanas atlikums par labu 
Adelaides Latviešu skolai.

Sestdien, 26. jūnijā, plkst. 11.00 ALB 
namā Mary Mathews demonstrēs pie-
na meduskūkas recepti. Dalības mak-
sa $5. LAIMAS klientiem, pārējiem 
$10. Pieteikties līdz 24. jūnijam.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 9.30 Tāla-
vā novuss.
Ceturtdien, 1. jūlijā, plkst. 10.00 
ALB namā spēlēsim Scrabble (latvie-
šu un angļu valodā) un ēdīsim pusdie-
nas. Pieteikties LAIMAS birojā. Mē-
neša maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10.
Ceturtdien, 1. jūlijā, plkst. 11.00 
ALB namā Andris Rumpe pastāstīs, 
kas un kā jādara, lai saudzētu savu 
ķermeni un ilgāk uzturētu to vingru. 
Dalības maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10. Pieteikšanās obligāta 
līdz 29. jūnijam, jo pēc tam pasniegsim 
siltas pusdienas.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien, 11. jūlijā, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst. 11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

Brisbanē
Sestdien, 26. jūnijā, plkst.12.00. 
Rummy, zolītes un latviešu Scrabble 
pēcpusdiena. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Sestdien, 3. jūlijā, plkst. 14.00 Jāņu 
svinēšana laukos, ar ugunskuru, 495 
Weerona Dr, Wamboin NSW. Brau-
ciens uz Wamboin ir pa skaistu, me-
žainu apvidu, tikai jāuzmanās no ķen-
guriem. Būs Jāņu dziesmas, karstais 

sarkanvīns, uzkodas, un, ja laiks būs 
labvēlīgs, bērniem rotaļas, mazliet 
dancošana, un sildīšanās pie ugunsku-
ra. Par paparžu ziedu meklēšanu varēs 
padomāt. Līdz ņemami dzērieni un 
groziņi. Silti saģērbieties! Smaga lie-
tus gadījumā saiets tiks atcelts.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sekojiet ziņām; iespējamas maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Piektdien, 25. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 26. jūn., Jāņu svinības Tēr-
vetē ATCELTAS.
Sestdien, 3. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 3. jūl., plkst. 20.00 Tempo 
Rubato koncerts An Evening of Violin 
Sonatas. Vijolniece Sofija Kirsanova 
un pianists Konrads Olševskis. 
Programmā Imanta Zemzara, Jura 
Ābola un Ellas Mačēnas sonātas. 
Biļetes https://www.temporubato.com.
au/tempo-concerts/evening-of-sonatas

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 20. jūn., Aizvesto piemi-
ņas dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā 
ATCELTS.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sestdien, 26. jūn., plkst. 11.00 Latvie-
šu namā veikala Rīga atklāšana. Šam-
panietis – pīrāgi! Jaunā vadītāja Daiva 
Tuktēna.
Sestdien, 26. jūn., Jāņu svinēšana Lat-
viešu namā kovid uzliesmojuma dēļ 
PĀRCELTA. Datumu paziņos vēlāk.
Sestdien, 3. jūlijā, plkst. 12.00 pus-
dienas Sidnejas DV namā.
Otrdien, 6. jūl., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.
Piektdien, 9. jūl., plkst 11.00 Senioru 
saiets Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 11. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedris-
kajām regulām. Lūgums sazināties ar 
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 

par nākamajiem dievkalpojumiem.

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

Latvijā
Otrdien, 22. jūn., plkst. 16.00 Rīgas 
centrā, Esplanādē tiks atklāts tēlnieka 
Aigara Bikšes veidots pilsētvides ob-
jekts Globālās sasilšanas templis. Tas 
veltīts mūsdienu klimata pārmaiņu 
problēmām.
Senās mūzikas festivāla  koncertos 
apmeklētājiem būs jāuzrāda sa-
darbspējīgs vakcinācijas vai Covid 
-19 izslimošanas sertifikāts, kā arī 
personu apliecinošs dokuments.

Trešdien, 30. jūn., plkst. 20.00 Rīgas 
Sv. Pētera baznīcā Senās mūzikas fes-
tivālu atklās Latvijas Radio koris diri-
ģenta Kaspara Putniņa vadībā.
Ceturtdien, 1. jūl., plkst. 20.00 Ma-
zajā Ģildē Senās mūzikas festivāla 
ietvaros skanēs skaistākās baroka 
operu ārijas dzidrā soprāna Elīnas 
Šimkus, baroka orķestra Collegium 
Musicum Riga un diriģenta Māra 
Kupča izpildījumā.  Programmā – 
Johana Kristiāna Baha un Johana 
Ādolfa Hases skaņdarbi.
Sestdien, 3. jūl., plkst. 13.00 Rundā-
les pils dārzā Senās mūzikas festivā-
la ietvaros mazos klausītājus gaida 
muzikāls ceļojums Hansa Kristana 
Andersena pasakā  Meža gulbji.
Sestdien, 3. jūl., plkst. 19.00 Ru-
dāles pils Zelta zālē Senās mūzikas 
festivāla ietvaros skanēs itāļu un 
vācu baroka šedevri. Koncertā klau-
sītājus gaida tikšanās ar virtuozo vi-
jolnieku Dmitriju Siņkovski un iz-
cilo klavesīnisti Ievu Salieti. Skanēs 
Johana Sebastiāns Baha, Heinriha 
Ignaca, Georgs Frīdriha Hendeļa un 
citi skaņdarbi.
Sestdien, 3. jūl., plkst. 22.00 Senās 
mūzikas festivāla noslēgumā Run-
dāles pils dārzā tradicionāli skanēs 
Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikls 
Gadalaiki. Koncerta ieskaņā skanēs 
Johana Kristiāna Baha, Kristofa Vi-
libalda Gluka, Žana Batista Lullī, 
Žana Filipa Ramo un Antonio Vi-
valdi skaņdarbi.

Svētdien, 4. jūl., plkst. 19.00 Galā 
koncerts Operas zvaigžņu vasara 
LNOB. Pārdošanā 200 biļetes LNOB 
un Biļešu paradīzes kasēs. Pasāku-
mu apmeklējuma nosacījumi ir at-
karīgi no valdības noteikumiem, kas 
epidemioloģiskās situācijas dēļ var 
mainīties. ■
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