
Augsti godātais Valsts prezidenta kungs!
Ekselences!
Dāmas un kungi!
Mīļie tautieši!
Kopš Latvijas valsts neatkarības atjauno-

šanas pagājuši 25 gadi. Tieši pirms gadsimta 
ceturkšņa šajā dienā pieredzējām principiālu 

taisnīguma uzvaru pār netaisnību un patiesības augšāmcel-

šanos. Augstākā Padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu.

Ar to tika pavērts ceļš mūsu valstiskuma atdzimšanai, 
kuru varmācīgi bija pārtraukusi padomju okupācija.

Daudziem Latvijas pilsoņiem šo neatkarības atjauno-
šanas dienu nebija lemts pieredzēt. Daudzi uz valsts atjau-

Latvijas Republikas 
Neatkarības atjauno-
šanas 25. gadadienas 
svinības Rīgā notika vi-
sas dienas garumā – no 
dievkalpojuma Doma 

baznīcā no paša rīta, līdz Brīves dzies-
mu koncertam Doma laukumā saulrie-
ta laikā. Zināma svētku programmas 
daļa bija jau ar pārbaudītas vērtības 
zīmi – Ziedu Latvijas veidošana Brīvī-
bas pieminekļa pakājē un skolu pūtēju 
orķestru defilē finālkonkurss.

Tāds kā pārsteigums bija pie Saei-
mas nama atklātā fotoizstāde 25 mir-
kļi – meistaru fiksēti 25 notikumi, kas 
ietekmējuši Latvijas iedzīvotāju ikdie-
nu aizvadītajos 25 gados, sākot ar Ļe-
ņina pieminekļa gāšanu un Skrundas 
lokatora uzspridzināšanu. Pie Saeimas 
nama pulcējās daudz dažādu sasau-
kumu deputāti, uzrunas teica arī viesi 

no Lietuvas un Igaunijas. Nobeigumā 
uz speciāli sameistarotām kāpnēm, kā 
koristi, sastājās daudzie deputāti pie-
miņas kopbildei. Bildes bija trīs, bet 
par cik nezinu kādā sastāvā tās tika 
organizētas, tad to šeit uzrakstīt neva-
ru. Visi smaidīja no sirds un visi labi 
izskatījās, es arī tiku pie šiem vēsturis-
kajiem kadriem laikrakstam Latvietis.

Doma laukumā uzbūvēta jauna 
skatuve, tikai šoreiz tā novietota lau-
kuma otrā malā, jo Doma baznīcas 
tornis tiek restaurēts – tas ir ietērpts 
zaļā celtniecības darbu tīklā, jocīgi jau 
izskatās, bet toties tagad varam teikt – 
tas notika tajā gadā, kad restaurēja 
Doma torni.

Arī Sv. Pētera baznīcā skanēja 
daudzu koru koncerts Mana dziesma 
Brīvībai. Vēsturisko liecību izstāde 
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4. maija 25 gadu jubileja
Jā, Latvija var! Gaiši un priecīgi svētki visiem 
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Cik labi gan, ka 
18. aprīlī, kad bija pa-
redzēts rīkot DV Ade-
laides nodaļas gadskār-
tējos Dārza svētkus 
nama Birztaliņā, kāda 
astoņdesmitpiecgadnie-
ce izlūdzās telpas savas 

jubilejas svinībām, jo tanī dienā debe-
sis atvērās un apveltīja zemi ar pamatī-
gām lietus gāzēm. Tas būtu bijis Dārza 
svētkiem ļoti nepiemērots laiks, toties 
sestdienas, 2. maija, pēcpusdiena bija 
kā Dieva dāvana, un dārzā sēdēt bija 
tīrā izprieca. Silta, bet ne cepinoša 
saulīte, bez vēja, jaunas dārza mēbeles 
un garšīgas pusdienas svaigā gaisā... 
ko vēl vairāk var vēlēties? Tāpat do-
māja arī tauta, jo sarīkojums bija ļoti 
labi apmeklēts.

Kā atgādinājumu, ka DV ir lab-
darības organizācija, jau pie durvīm 
izdalīja šī gada Ziedojumu Vākšanas 
Akcijas aploksnes, tā atgādinot gan 
biedriem, gan viesiem par līdzekļu 
vākšanu. Akcija šogad notiek maijā un 
jūnijā.

Vanagu nodaļas priekšniece iesāka 
pēcpusdienu ar aicinājumu uz dzies-
mu, kas šinī gadījumā vispiemērotākā 
bija Es nenācu šai vietā, savu miegu 
izgulēt, nācu ēsti, nācu dzerti, nācu 
jautri padzīvot. Pusdienas lauku vir-
tuvē gatavoja David Giles un, kā jau 
profesionāls šefs, viņš lika priekšā ne 
tikai parastās desas, bet arī visādu 
eksotiku, kā piemēram, uz iesmiem 
sadurtu, marinētu cāļa gaļu, steiku, 
un pat ķengura gaļu. Salātus pagādā-
ja Vanadzes, un drīz vien dzirdēja ti-
kai nažu un dakšu šķindoņu un lūpu 
čāpstināšanu, kamēr visi labi iebaudī-
ja.

Taču cilvēks nedzīvo no ēšanas 
vien, vajag arī intelektuālas nodarbī-
bas. Kā katru gadu, notika zināšanu 
pārbaude, kur tika uzstādīti izaicino-
ši jautājumi, piemēram: Nosauc trīs 
latviešu tautas dziesmas par karu, 
karošanu, karavīriem un Kad un kur 
nodibinājās DV organizācija? Ar at-
bildēm uz pirmo jautājumu tiesnešiem 
bija mazliet problēmas, jo liekās, ka 
daži rakstītāji tās tautas dziesmas bija 
turpat uz vietas sacepuši! Domstar-

pības radās ar jautājumu Kas ir visie-
vērojamākā celtne Rīgas ielā, kuru 
Padomju okupācijas laikā sauca par 
Ļeņina ielu?, jo objekts, kurš atbild 
uz šo jautājumu, neesot celtne. (Kas 
tad cits?) Neviens nevarēja saredzēt 
atbildi uz beidzamo jautājumu Kas ir 
kopīgs visiem šiem vārdiem: BANANA, 
DRESSER, GRAMMAR, POTATO, 
REVIVE, UNEVEN, ASSESS. Nebūtu 
šis jautājums, pirmās vietas ieguvē-
ji būtu dabūjuši visus iespējamos 20 
punktus, taču galviņas palauzīt nemaz 
nenāca par skādi. Kā godalgas trim 
gudrākiem galdiem izdalīja šampanie-
ša pudeli, vīna pudeli un Latvijas alus 
kanniņu.

Maija mēnesī Adelaides nodaļā ve-
seli divdesmit biedri svin dzimšanas 
dienas, un ar lielu kliņģeri un apsvei-
kuma dziesmu šīs dzimšanas dienas 
tad arī nosvinēja kopīgi. Protams, ne 
visi jubilāri bija klāt (vecākajam – 91 
gadus vecajam Egonam Gadmanim, 
kam dzimšanas diena tieši tanī dienā, 
aizsūtīja kliņģera gabalu caur draugu 
laipnu roku), bet no tiem, kas bija klāt, 
trīs savus šūpuļsvētkus svin tanī pašā 
dienā, 16. maijā. Jaunākai jubilārei ap-
rit 23 gadi. Pie reizes pieminēja arī DV 
organizācijas 70 gadus.

Dārza svētkus apmeklēja arī pā-
ris austrāliešu viesi, no kuriem viens 
pirmo reizi pie mums un, nevienu 
vārdu nesapratis, bija tik aizkustināts 
un sajūsmināts par visām izdarībām, 
ka piecēlās un noturēja īsu atzinības 

runu. Sevišķi viņu iepriecināja spon-
tānā dziedāšana un dzimšanas dienu 
svinēšana, kā arī acīmredzamā sirsnī-
ba ļaužu starpā.

Lai gan nu jau pāris gadi pagājuši, 
kopš Birztaliņas bērzi neglābjami no-
kalta, pagalms vēl saucās par Birztali-
ņu. Nekas nav mūžīgs, un, lai gan vecos 
bērzus bija žēl nozāģēt, jaunais dārzs 
ar puķu dobēm gar žogu ir skaists un 

„Es nenācu šai vietā savu miegu izgulēt...“
DV Dārza svētki Adelaidē
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Daina un Aija.
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MLB Daugavas skola
Ģimenes dienas svētki

Nupat sestdien, 
9. maijā, MLB Dauga-
vas skola pulcējās atkal 
savam gadskārtējam 
Ģimenes dienas sarīko-
jumam Latviešu ciemā.

Svētbrīdi noturēja 
mācītājs Dainis Markovskis, un ie-
vadrunu teica pārzine Līga Dārziņa. 
Abi uzsvēra īpašības, kas raksturo ģi-
meni, satura to kopā, pataisa to nozī-
mīgu un svarīgu mūsu dzīvē.

Sarīkojumu papildināja bērnudār-
za Daina saime, un skatītāju rindas 
aizņēma arī pati vecākā paaudze. Tā 
visas paaudzes bija labi pārstāvētas 
šajā skolas sarīkojumā.

Skolas klasītes viena pēc otras 
skaitīja sagatavotos pantiņus un dzie-
smiņas ģimenei. Absolventu klase pa-
sniedza savus ģimenes aprakstus, no 
kuriem uzzinājām jauniešu pašu inte-
reses, viņu vecāku īpatnības un ģime-
nes prieku kopējās nodarbībās.

Priekšnesumus noslēdza skolas 
koris Jolantas Lārmanes vadībā. Vis-

pirms koris dziedāja Guntara Rača un 
Ulda Marhilēviča dziesmu Tikai tā, 
kas ņemta no Latvijas Jauniešu dzies-
mu svētku programmas; svētki notiks 
šī gada jūlijā. Šajos Dziesmu svētkos 
piedalīsies trīs Melburnas jaunieši, 
visi bijuši Daugavas skolas skolnieki. 
Otra dziesma – Ēvalda Siliņa Ģimenes 
dienā, ņemta no grāmatas Dziesmas 
bērniem*, dāvana Austrālijas latvie-
šu skolām, ko veicināja ciema iemīt-
nieks Aivars Meistars, un par ko jau 
rakstīts agrākajos avīžu izdevumos.

Pēc tam bērni izdalīja baltus ziedu 
pušķīšus saviem vecākiem un vecve-
cākiem, kā arī citiem sarīkojuma ska-
tītājiem.

Jaukā pēcpusdiena beidzās ar ko-
pīgām uzkodām, ko bija sagatavojuši 
Daugavas skolas vecāki.

Līga Dārziņa
Laikrakstam „Latvietis“

*Red.: Skat. laikrakstā „Latvietis 
Nr.359; http://www.laikraksts.com/
raksti/5329

Daugavas Vanagu 
palīdzības darbs nav bei-
dzies. Vēl ir daudzi, kam 
vajadzīga mūsu palīdzī-
ba. Katru gadu Dauga-
vas Vanagu organizāci-

ja griežas pie tautas, aicinot palīdzēt, 
ziedojot gadskārtējā līdzekļu vākšanas 
akcijā. Ar jūsu devumu tiks palīdzēts 
ne tik vien bijušajiem leģionāriem, bet 
arī Latvijas nākotnei, mūsu jaunatnei. 
Latvijā un ārpus Latvijas vēl ir daudz 
jādara, lai Latvija varētu turpināt augt. 
Ziedosim katrs pēc savām spējām. 
Neviens ziedojums nav par lielu vai 
par mazu. Katrs dolārs palīdzēs mūsu 
tautas nākotnei. Šogad šī akcija notiek 
maija un jūnija mēnešos.

2015. gada līdzekļu vākšanas ak-
cijas mērķi ir līdzīgi pagājušā gada 
akcijai: 1) bijušajiem leģionāriem, 

2) jaunatnei un 3) daudzbērnu un au-
džu bērnu ģimenēm Latvijā.

2014. gadā Daugavas Vanagi at-
balstīja bijušos leģionārus $89035 ap-
mērā un daudzbērnu un audžubērnu ģi-
menes un latvisko izglītību kā Latvijā, 
tā Austrālijā, un nacionālpolitisko dar-
bu $50136 apmērā. Šie līdzekļi nāca ne 
tik vien no līdzekļu vākšanas akcijas, 
bet arī no nodaļu un Daugavas Vanagu 
Austrālijā valdes iekrātiem līdzekļiem.

Ja tuvākā nākotnē neesat saņēmuši 
aicinājumu ziedot Daugavas Vanagu 
līdzekļu vākšanas akcijai, lūdzu grie-
žieties pie tuvākās Daugavas Vanagu 
nodaļas Austrālijā, kura jums nosūtīs 
līdzekļu vākšanas veidlapu.

Paldies par jūsu ziedojumiem ie-
priekšējos gados, kā arī par ziedojumu 
šogad!

Daugavas Vanagi Austrālijā valde

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pēdējā laikā aktuali-

zējies mēģinājums likvi-
dēt Latvijas Okupācijas 
muzeju ir devis iespēju 
tuvāk iepazīties ar dažu 
labu arhitektu spējām 
godīgi diskutēt lietas.

Televīzijā dzirdējām arhitektes 
Ausmas Skujiņas apgalvojumu, ka 
Okupācijas muzeja skiču projektam 
nav bijis maketa, kaut arī iepriekšējā 
nedēļā, kad arhitektiem rādīja Latvie-
šu strēlnieku laukuma ēkas patreizējo 
stāvokli, viņa ir nofotografēta, sēžot 
blakus šim neesošam maketam.

Dzirdam Zaigas Gailes apgalvo-
jumu, ka: „Tur ir milzīgas pagrabu 
telpas, kuras ir sliktā stāvoklī, bet tas 
jau ir tikai projektēšanas jautājums un 
izbūves jautājums. Telpas tur pietiek 
un piebūve nav vajadzīga“. Protams, 
ka ir pagrabu telpas, kuras gaida pār-
būvi. Paši muzejnieki viņai rādīja. Gan 
skiču projektā, ko visi varēja pētīt jau 
2011. gadā, gan tehniskā projektā ir pa-
redzēts izmantot šīs pagrabu telpas, un 
vēl paplašināt pagrabu. Viņas teiktais: 
„Ja mēs taisām grandiozu piebūvi, kur 
ir tikai kabineti, un kur ir izstāžu zā-
les un krātuves, tas viss ir lieliski ap-
gūstams esošajā apjomā“ liek prasīt – 
kāda sakarība ir tam, kas būs piebūvē, 
ja visu varēs saspiest esošajā apjomā? 
Šāds izteiciens man liek domāt par po-
pulāro britu zinātnes fantastikas seri-
ālu Dr. Who, kur figurē būdiņa, kura ir 
lielāka iekšpusē nekā rādās no ārpuses.

Muzejniekiem tiek pārmests, ka nav 
ar mieru, ka Okupācijas muzeja dažādās 
funkcijas varētu izvietot citviet Rīgā. Tad 
jāprasa, vai šie arhitekti ir no tās skolas, 
kas ģimenes mājai projektē guļamistabu 
vienā ēkā, vannas istabu citā ēkā, bet vir-
tuvi ar dzīvojamām telpām novieto kilo-
metra attālumā? Šādi izteicieni varētu 
norādīt uz elementāru nesaprašanu par 
muzeja darbošanās. Bet tad jāatceras, 
ka Zaigas Gailes projektētā Žaņa Lipkes 
muzejā viss atrodas vienā vietā, un viņas 
iecerētā Pēckara mākslas muzejā Rīgas 
Tehniskās universitātes centrālā ēkā arī 
viss paredzēts vienkopus – ekspozīcija, 
biroji, krātuve, mainīgās izstādes telpa. 
Nez kāpēc tieši Okupācijas muzejs būs 
tas muzejs, kurš jāsakropļo?

Arhitektu iegansts likvidēt Okupā-
cijas muzeju ir pēkšņi atrastā mīlestība 
pret pašu ēku – it kā vienu no tikai trim 
modernisma piemēriem, kas palikuši 
Rīgā. Pārējie esot Dailes teātris un Sa-
laspils memoriāls. Bet apskatīsim pašu 
arhitektu veidotu lapu*. Te ir uzskaitī-
tas GANDRĪZ 500 celtnes, kuras varē-
tu būt modernisma arhitektūra.

Īpatnējie arhitekti.
GN

* https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.509331065840509.10737418
28.509267249180224&type=1

Atbalstiet Daugavas Vanagu darbu!
Gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcija

MLB Daugavas skolas saime Latvieši ciemā. No kreisās skolas pārzine Līga 
Dārziņa, no labās māc. Dainis Markovskis.
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2014. gada jūnijā Marija Perejma 
tika aicināta sniegt interviju par savu 
grāmatu Flindersa ielas stāsti, kas bija 
apmēram 15 minūšu gara, Dienvid-
austrālijas ABC radio programmai 
891, ko vada Peter Goers. Pirms in-
tervijas radioviļņos tika atskaņota 
latviešu tautas dziesma Kur tu teci, 
gailīti mans? kora Balsis izpildījumā 
(diriģents Ints Teterovskis).

Interviju iesākot, Peter Goers tei-
ca: Marija Perejma ieradās parunā-
ties pa latviešu sabiedrību, kurā dzī-
voja – vietējā Adelaides rajonā, bet ir 
piemēroti apbruņota ar mūziku. Kas ir 
latvietis bez mūzikas? Viņas skaistais 
stāstījums bija par cilvēku grupu – lat-
viešiem, kas ieradās Adelaidē un nodi-
bināja dzīvi vienā ielā, kur ne tikai tur 

dzīvoja, bet arī atbalstīja viens otru, 
uzsākot dzīvi jaunajā zemē. Grāmata 
sasilda sirdi, tā dzied.

Pilna intervija: http://blogs.abc.
net.au/sa/2014/06/the-flinders-street-
latvians.html

Pāris komentāri radiostacijas tī-
mekļa vietnē pēc raidījuma:

Dace Šaga (Shugg): Cik lieliska in-
tervija. Es esmu viena no tām četrām 
meitām, kas dzīvoja 4. mājā, tagad 
Tasmānijā. Marija ir tik labu darbu 
veikusi, savijot visus mūsu stāstus, tie-
šām, mīlestības darbs.

Ilze Kūmbe (Coombe): Marija – Tu 
esi saistoša runātāja un stāstu stāstītā-
ja. Apsveicu ar šo literāro panākumu. 
Man patika lasīt latviešu versiju on-
line. Peter Goers – es novērtēju Tavu 

zināšanu par latviešiem un Tavu spēju 
izrunāt latviešu vārdus pareizi! Ne visi 
austrālieši piepūlas to darīt.

2015. gada 3. maija 
Akadēmiskā Vienība 
Atāls svinēja savus 56. 
Gada svētkus.

Akadēmisko Vie-
nību Atāls dibināja 14 
vienībnieki, kas nāca 
no Latvijas neatkarības 

laika Akadēmiskajām vienībām un 
dzīvoja Adelaidē 1959. gadā. Viņi bija 
pārliecināti, ka šeit, tāpat kā Latvijā, 
studentiem un universitātes beiguša-
jiem vajadzīga vide, kur var satikties, 
pārrunāt jautājumus, palīdzēt viens ot-
ram ar padomu vai darbiņu, iepazīties 
un sadraudzēties.

Akadēmiskās Vienības Atāls dibi-
nātāji bija no dažādām vienībām Latvi-
jā bet nosprieda šeit dibināt tikai vienu 
abu dzimumu akadēmisku vienību un 
to nosauca vārdā Atāls. Atāls ir zāle, 
kas aug pēc pirmās pļavas pļaušanas.

Atāla darbība šos 56 gadus ir iz-
vērsta pēc vienībnieku pasaules uz-
skatiem un saskaņā ar Atāla centie-

niem. Atālieši pēc iespējas lasa par 
jaunākajiem notikumiem un attīstību 
politikā, zinātnē, kultūrā, sportā. At-
ālieši rūpējas par Latvijas likteni un 
palīdz kā var. Atāls pulcina latviešu 
studentus un universitātes beigušos, 
dodot latvisku vidi, veicinot draudzību 
un savstarpēju domu izmaiņu.

Pēdējos 15 gadus Atāls ir sūtījis 
humanitāro palīdzību Latvijas sko-
lām un šogad piešķīra godalgu Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas 1. klases 
centīgākajam skolniekam.

Gada Svētkos ir Svētku runa, kuru 
šoreiz teica Marija Perejma, stāstot 
par savu grāmatu Flinderiešu māju 
stāsti. Viņa interesanti, dzīvi un ener-
ģiski stāstīja par grāmatas tapšanu, par 
cilvēku iecerēm un izpildījumu. Viņa 
rādīja fotogrāfijas no māju iemītnie-
kiem, daudzi no kuriem ir Atāla lo-

cekļi. Mariju var apsveikt par šī lielā 
darba izvešanu līdz galam, izpētot vi-
sas detaļas un pārliecinoties, ka infor-
mācija ir pareiza. Lai Marija pēdējais 
vārds: „Flindersa ielas atvases – bēr-
ni un mazbērni turpina vecāku iesāk-
to draudzību saites un tradīcijas... 
Flindersa ielas pirmie iemītnieki, no 
kuriem lielākā daļa Centennial Park 
kapsētā turpina būt kaimiņos, varētu 
priecāties un būt lepni par saviem pa-
nākumiem un mantojumu, ko ir atstā-
juši saviem bērniem un mazbērniem. 
Viņu iesāktais mandeļu ciems vēl tu-
ras – ne tai pašā vietā, bet tai pašā ko-
pības garā.“

Akadēmiskā Vienība Atāls patei-
cas Marijai Perejmai par lielisko runu.

Dace Dārziņa
Akadēmiskās Vienības Atāls vecākā

Laikrakstam „Latvietis“

Akadēmiskās Vienības „Atāls“ Gada svētki
Svētku runa teica Marija Perejma

Pirmā rindā no kreisās: Juris Skābe, Irisa Minkivica (Minkiewicz), Ināra Straz-
da, Dace Dārziņa, Marija Perejma, Aivars Līdums. Otrā rindā: Ilze Tomasa 
(Thomas), Andris Dārziņš, Māra Balode, Margota Puķīte, Peter Daenke, Maija 
Tomane, Jānis Caune, Rasma Lāce, Māra Līduma, Inta Skābe, Pēteris Strazds. 
Trešā rindā: Ints Puķītis, Daina Bērziņa, Lilita Daenke, Valdis Tomanis, Kārlis 
Ātrens, Jānis Laurs.
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Marija Perejma.
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Intervija ABC radio Peter Goers programmai
Par Flindersa ielas stāsti grāmatu

Peter Goers un Marija Perejma.
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Melburnas daiļam-
atnieki rosīgi strādā. Pa 
vasaru pieci no mums 
aizbrauca uz Vasaras 
vidusskolu, lai veici-
nātu daiļamatniecību 
Austrālijas jauniešiem. 
Māra Baumane, Anita 

Hermane, Daila Piksone, Ilze un Vik-
tors Švarci, kā arī Elīna Rikarde un 
Rasma Celinska no Adelaides gādāja 
par kokdedzināšanu, vitrāžām, kera-
miku un aušanu. Piepalīdzēja arī Jānis 
Kaimiņš no Melburnas ar vairākiem 
pārbūves projektiem. Notika pamatīga 
daiļamatnieku šķūņu revīzija un sa-
kārtošana, kas nozīmē, ka nākamgad 
varēs izmantot visas četras istabas 
apmācībām. Visiem bija liels gandarī-
jums redzēt, ka Dzintaru ceļazīme tika 
atjaunota, izmantojot vecas pults kāju 
un Viktora Švarca kokdedzināšanas 

spējas. Īpaši pēc tam, kad vietējā firma 
aplēsa jaunas šiltes iegādi ap tūkstoš 
dolāriem!

Jau trešo gadu daiļamatnieki rīkos 
darbnīcas Melburnas Latviešu nama 
mazajā zālē. Sestdien, 23. maijā no 
plkst. 10tiem līdz plkst. 16.00. Mak-
sa $40 (skolniekiem $20). Maksa ir 
ļoti minimāla, salīdzinot ar izejvielu 
dārgumu, amatnieku piepūli un līdzī-
giem kursiem austrāliešu pasākumos. 
Bet lūdzam gan, lai dalībnieki iepriekš 
piesakās, jo vietas pie dažiem ama-
tiem ātri izķer. Piedāvājam apmācību 
baltajos darbos, prievīšu aušanā, koku 
darbos, rotu darināšanā un vitrāžās . 
Zvaniet vai rakstiet Mārai Baumanei: 
epasts: maralfk@gmail.com telefons: 
0433 812 244.

Gatavojamies arī uz Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienām Melburnā 
2016. gada beigās. Esam jau aizrunā-
juši Daugavas Vanagu namu, kur no-
tiks daiļamatnieku izstāde. Domājam 
izstādīt latviskus darbus no Latvijas 
un no Austrālijas. Aicinām daiļam-
antniekus sasparoties, lai gatavotu 
un nobeigtu darbus divas kategorijās: 
vienkāršākus darbiņus daiļamatnieku 
tirdziņam un augstas kvalitātes dar-
bus izstādei, kurus arī var pārdot. Vai 
nebūtu burvīgi šūt, vilkt, lodēt, griezt, 
sist un zāģēt pa visu Austrāliju, pulci-
ņos, grupās vai pa vienam, lai ražotu 
darbus latviskā gaumē, ar ko lepoties 
Kultūras dienās! Lūdzu sazināties ar 
Ilzi Švarcu par plašāku informāciju: 
svarcsilze@gmail.com vai telefons – 
9850 4840.

Atgādinu par daiļamatnieku iz-
ejvielām: diegi, stikli, metāli, koks, 
āda u.c., kā arī specifiskie darbarīki 
ir dārgi un bieži vien grūti dabūjami. 
Ja tie jums stāv kaut kur kastē, celiet 

tos gaismā un strādājiet paši, vai no-
ziedojiet tos mums, lai varam izmanot 
darbnīcās vai sūtīt uz Vasaras Vidus-
skolu. Sirsnīgs paldies tiem, kas to ir 
jau darījuši!

Ilze Švarca
LTMF vadītāja

LAAJ lietišķās mākslas nozares 
vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Melburnas daiļamatnieki rosīgi strādā
Piedāvājam darbnīcas un meklējam daiļamatniekus

Jaunais audējs Tomas Kalējs pie stel-
lēm.
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Novusa meistarsacīkstes
Spēlētāji no Adelaides, Melburnas un Centrālkrasta

4  Adelaides, 6 Melburnas un 
6 Centrālkrasta novusisti mēroja tālo 
ceļu – gan autiņos, gan lidmašīnās – uz 
Sidneju, lai 25. un 26. aprīlī piedalītos 
Austrālijas latviešu 2015. g. novusa 
meistarsacīkstēs. Kopā ar mājiniekiem 
turnīrā piedalījās 26 dalībnieki.

Sestdien, 25. aprīlī, vienspēlēs 
pirmo vietu un līdz ar to gada ceļojošo 
kausu izcīnīja melburnietis Ivars Mi-
rovics, otro vietu ieguva sidnejietis – 
Rihards Puisēns un trešā vietā ierin-
dojās adelaidietis Jānis Brakovskis. 
Vienspēlēs dāmām, pēc rezultātu 
izvērtēšanas, uz uzvaras podesta no-
stājās pirmā vietā Linda Pešūdova, 
pārspējot savu māti Selgu Pešūdovu, 
kura palika otrā vietā (abas spēlētājas 
pārstāvēja Centrālkrastu). Trešo vietu 

dāmām paņēma adelaidiete Anita Mi-
siņa.

Svētdien, 26. aprīlī, 12 brīvprātīgi 
savienojušies pāri cīnījās maisītā du-
bultspēļu turnīrā. Pirmo vietu un līdz 
ar to 2015. gada ceļojošo kausu izcīnīja 
Rihards Puisēns kopā ar B. Dalfor-
su (abi sidnejieši). Otro vietu izcīnīja 
Melburnas pāris Aleksandrs Grimms 
un Andris Miglis. Andrim, kurš spē-
lējis novusu tikai pāris gadus, kaklā 
uzkāra pirmo novusā nopelnīto meda-
ļu. Trešā vietā pienāca Centrālkrasta 
pārstāvji Pešūdovu dzimta: tēvs Di-
mis ar meitu Lindu.

Šo meistarsacīkšu turnīra rīkotā-
ji, cerībā piesaistīt vairāk spēlētājus 

Viktors Švarcs piekar jauno „Dzinta-
ru“ ceļa zīmi.
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2. klases skolniece Laima Jurjāne ga-
tavo stikla saulīti.
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Sestdien, 23. maijā
no plkst. 10 – 16 

Melburnas 
Latviešu namā

notiks

Daiļamatnieku 
darbnīcas

Pieteikšanās pie 
Māras Baumanes – 
tālr. 0433 812 244 

Turpinājums 12. lpp.
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Kurzemes cietokšņa diena
Pagājuši 70 gadi

Š.g. 8. maijs ir Kur-
zemes cietokšņa 70. ga-
dadiena. Paiet 70 gadi 
kopš beidzās Otrais pa-
saules karš un iesākās 45 
gadu garais Padomju Sa-
vienības okupācijas un 
represiju laiks, līdz ka-

mēr Latvija atkal atguva savu neatka-
rību. Šajā dienā mēs pieminam mūsu 
Otrā pasaules karā kritušos karavīrus, 
mūsu varoņus un brīvības cīnītājus – 
Leģionārus. Kalendārā šī diena tiek arī 
atzīmēta kā Nacisma sagrāves un Otrā 
pasaules kara upuru piemiņas diena.

Atzīmēsim šo dienu ar piemiņas 
veltītiem dievkalpojumiem, ar ziedu 
nolikšanu pie mūžā aizgājušo leģionā-

ru un brīvības cīnītāju kapu vietām un 
ar piemiņas pasākumiem, lai šī diena 
vienmēr paliktu mūsu tautas atmiņā. 
Atcerēsimies, 80 000 no mūsu tautas 
krita kaujas laukos; tā bija mūsu jau-
natne, mūsu tautas zieds – mūsu tau-
tas brīvības cīnītāji, kuri atdeva savas 
dzīvības par Latviju, cerēdami atgūt 
mūsu tautai zaudēto brīvību tajā tra-
ģiskā Latvijas vēstures laika posmā. 
Kad beidzās Otrais pasaules karš, ap-
mēram 5000 leģionāru iegāja mežos 
un turpināja cīņu kopā ar citiem Latvi-
jas patriotiem par Latviju; pieminēsim 
mūsu kritušos partizānus, kuri cīnījās 
līdz pat 1956. gadam. Mūsu karavīru, 
partizānu un visu brīvības cīnītāju, 
piemēram, Gunāra Astras, uzupurēša-

nās nebija veltīga, jo viņu cīņas iedega 
mūsu tautas sirdīs brīvības liesmu, kas 
turpināja degt un vaiņagojās ar brīvī-
bas atgūšanu divas paaudzes vēlāk.

Šo 8. maija dienu Latvijā atzīmēs 
ar piemiņas brīdi Rīgas Brāļu kapos 
jau plkst. 11.00; tā ir tradīcija, kura 
ir ieviesta Latvijā un kurā piedalās 
Latvijas valsts valdības vadošās per-
sonas, Latvijas Nacionālo bruņoto 
spēku vadība ar goda sardzi un Latvijā 
rezidējošie ārzemju vēstnieki, ārzemju 
militārie atašeji un nevalstikās organi-
zācijas, bet plkst. 15.00. notiks svinīgs 
piemiņas pasākums Lestenes Brāļu 
kapos ar vaiņagu un ziedu nolikšanu 

Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas pa-
rastās mēneša pirmā 
sestdienas pusdienas 
maija mēnesī tiek apvie-
notas ar svarīgu sarīko-
jumu, atzīmējot Kur-
zemes cietoksni līdz ar 

Mātes dienu, kā mēs šeit Austrālijā to 
saucam.

Programma 2. maijā sākās 
plkst. 11.00 ar pilnu zāli apmeklētā-
jiem, veltot uzmanību Latvijas karoga 
ienešanai un kopīgi nodziedot Dievs, 
svētī Latviju!

DV Melburnas nodaļas priekšsēdis 
Jānis Kārkliņš uzrunāja viesus ar īsu 
pārskatu par Kurzemes cietoksni.

Mīļie vanagi un vanadzes, dāmas 
un kungi!

Šodien mēs atceramies Kurzemes 
cietoksni, Kurzemes katlu vai kā to an-
gliski nosauca – Courland Cauldron. 
Cīņas Kurzemes cietoksnī notika 
trīsstūrī Liepāja-Tukums-Ventspils, 
kur Otrā pasaules kara laikā no 
1944. gada oktobra līdz 1945. gada 
maijam ielenktā Latvijas armija un 
vācu armijas grupa cīnījās pret sar-
kanarmiju. Šo ielenkto armijas daļu 
nosauca par grupu ziemeļi un vēlāk 

pārsauca par grupu Kurzeme.
Kurzemes cietoksni aizstāvot, noti-

ka sešas lielkaujas, ieskaitot slavenās 
Ziemassvētku kaujas. Pēc šīm sešām 
sīvām kaujām sarkanarmija tomēr ne-
ieņēma Kurzemi. Sarkanarmijai Kur-
zemes cietokšņa kaujās bija milzīgi 
zaudējumu; tiek minēts, ka tas bija ap 
74 000 karavīru.

Kad 1945. gada 8. maijā Ezeres 
muižā tika parakstīts kapitulācijas lī-
gums gūstā padevās apmēram 180 00 
kareivji, to starpā apmēram 9 000 
latviešu karavīri. Daudzu kareivju un 
citu latviešu starpā tie 9 000 karavīri 
kas padevās tika uzskatīti kā nodevēji. 
Tie karavīri, kuri nepadevās aizgāja 
Kurzemes mežos, lai turpinātu cīņu kā 
partizāni jeb Meža brāļi. Pēc kapitulā-
cijas padomju spēki pārbaudīja visus 
vīriešus no 16 līdz 60 gadu vecuma 
šajā apkārtnē un izcirta mežus, lai ne-
būtu pretošanās. Tomēr tas viņiem ne-
izdevās un partizānu cīņas turpinājās 
līdz pat 1956. gadam.

Ar 1945. gada 8. maija līguma pa-
rakstīšanu arī izbeidzās Otrais pasau-
les karš Eiropā.

Neaizmirsīsim nekad mūsu varo-
ņus – Kurzemes cietokšņa karavīrus – 
gan tos, kas krita Kurzemes cietoksnī, 

gan tos, kuri pēc 
kara turpināja 
cīņu kā Meža brā-
ļi, kā arī tos, kuri 
sekoja pavēlei un 
padevās sarka-
narmijai, lai tiktu 
izsūtīti uz Sibīriju, 
no kurienes daudzi 
neatgriezās.

Galveno refe-
rātu Kurzemes cie-
toksnis sniedza ie-
priekšējais DVMN 

priekšsēdis Aivars Saulītis.
Pēc referāta kopīgi nodziedājām 

Daugavas Vanagu dziesmu un Goda 
sardze iznesa karogu.

Novēlot visām mātēm skaistu, 
jauku dienu un pusdienas, Ilze Ābele 
nolasīja J. Raiņa dzejoli Mīļai māmi-
ņai. Sekoja Zanes Riteres muzikā-
lais priekšnesums. Klausīšanās Zanes 
skaistajā spēlēšanā deva smadzenēm 
un dvēselei mierinājumu pēc ļoti sma-
ga atgādinājuma par Latvijas kara vēs-
turi agrāk Kurzemē. Rudīte Pāruma 
izdalīja visām sievietēm baltu ziedu 
piespraudīti, jo tas arī atgādināja vi-
siem par savu māti, un esmu droša, ka 
visiem tas kaut kādā smadzeņu stūrītī 
aizskāra jūtas un pacēla guļošās atmi-
ņas.

Ar pateicību Aivaram un Zanei par 
savu uzņēmību pasniedzām skaistas 
rozes.

Kamēr salikām vēl galdus tai vie-

Kurzemes cietokšņa atcere
Kopā ar Mātes dienas atceri

DV Melburnas nodaļas priekšsēdis 
Jānis Kārkliņš.
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Sarīkojuma dalībnieki.
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Kongresu namā, Latvijas filmu maratons kinoteātrī Splen-
did Palace, koncerti kultūras centros un Ķīpsalas hallē, 
vakarā svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī ar TV 
ierakstu.

Es paspēju tikai uz Vērmaņdārza skatuves koncertu, 
kad tur danci grieza aizkustinoša lieluma dejotāji – bērnu 
tautas deju kolektīvs Bitīte. Gar parka celiņiem bija saslie-
tas daudzas baltas teltis – radošām aktivitātēm gan lieliem, 
gan maziem, no stādu stādīšanas līdz lidojošu pūķu gatavo-
šanai un rindas pie teltīm bija pamatīgas.

Pie Brīvības pieminekļa atgriezos uz pūtēju orķestru 
defilē uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju, pēc tās vēl 
kādu brīdi koncertēja Igaunijas apvienotais Zemessardzes 
orķestris. Kamēr orķestri sacentās, tikmēr Latvijas iedzī-
votāji veidoja ziedu Latviju. Ja no rīta Latvijas kontūra bija 
tikai zaļa zāle ar dzeltenu narcišu joslām, tad tagad Latvija 
ziedēja kā milzīga krāšņa puķu dobe. Šogad atkal ļaudis 
bija dāsni, un ziedu bija ļoti daudz – no neaizmirstulītēm 
un gaiļbiksītēm, līdz tulpēm, rozēm un arī eksotiskām 
puķēm. Ziedu paklāja veidošanai ir sava specifika – atnesto 
ziedu kātus apgriež zināmā garumā, lai ielikti zālē tie stā-
vētu ūdenī, to visu dara gan brīvprātīgie, gan dārzkopības 
speciālisti. Ik pa laikam darbošanos ar ziediem pārtrauca, 
lai noskatītos svinīgajā Brīvības pieminekļa Goda sardzes 
maiņā. Jūtu līdzi puišiem – nostāvēt tādā ziedu smaržu mā-
konī nav joka lieta, un tad vēl bites un lapsenes.

Pēc orķestrantu aiziešanas atklājās fantastisks skats, 
laukums pilns ļaužu un vairums ar puķu pušķiem. Jā, Lat-
vija var!

Tālāk jau viss notika pēc protokola – Bruņoto spēku 
orķestris, stalti karavīri, tauta stāv gar laukuma malām un 
sākas ziedu nolikšanas ceremonija, nāk Valsts amatperso-
nas, deputāti, diplomāti, viesi. Ziedu tik daudz, ka tos liek 
arī uz pieminekļa pakāpieniem.

Pēc Dievs, svētī Latviju! sākas neoficiālā daļa. Prezi-
dents, premjere un Saeimas priekšsēdētāja dodas aprunā-
ties ar tautu, top daudz fotogrāfiju. Bija patīkami redzēt, 
cik labprāt premjere Laimdota Straujuma sirsnīgi aprunājās 

un nofotografējās 
kopā ar pulciņu 
solīda vecuma 
kundzēm, tāpat 
Gruzijas skolo-
tāju delegāciju 
un vienkāršiem 
jauniem Fran-
cijas pilsoņiem, 
kuri bija priecīgi 
un lepni. Tāpat 
Saeimas priekš-
sēdētāja Ingrīda 
Mūrniece bija at-
saucīga fotografē-

ties lūgumiem. Laukumā virmoja prieks, smaidi un čalas, 
ārzemju tūristi iejuka pūlī un priecājās līdzi.

Jā, arī šeit laukuma malā bija kaut kas līdzīgs skatu-
vei, no kuras tika atskaņoti svarīgie notikumi pirms 25 ga-
diem – Augstākās Padomes balsojums par Latvijas Valsts 
Neatkarības atjaunošanu – ik pa brīdim skanēja – Brīvību 
Latvijai!

Par Brīvību jārūpējas, tā jāsargā vienmēr, katrai paau-
dzei.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

4. maija 25 gadu jubileja
Turpinājums no 1. lpp.

Saeimas saime pie Saeimas nama.
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Latvijas ziedu kontūra pie Brīvības pieminekļa Rīgā.
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Ministru prezidente Laimdota Straujuma (4. no kreisās).
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Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Mūr-
niece un Egils Levits.
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pie Mātes Latvijas tēla un kritušā Ne-
zināmā karavīra atdusas vietas, kam 
sekos uzrunas un aizlūgšana par mūsu 
mūžībā aizgājušiem karavīriem. Vaka-
rā, plkst. 19.00, Rīgas Latviešu bied-
rības nama Zelta zālē notiks svinīgs 
Kurzemes cietokšņa piemiņas vakars 
ar piemiņas koncertu, kurā piedalī-
sies izcilais un godalgotais DV Latvija 
Daugavas Vanadžu koris; šo pasāku-
mu rīko DV Latvijā, DV CV prezidijs, 
DV Latvijā Vanadžu koris un Latvijas 
Nacionālo karavīru biedrība.

Naidnieks nav rimies un joprojām 
mēģina paņemt to, kas pieder latviešu 
tautai. Mēs redzam, ka pulkveža Viļa 
Januma un DV mērķi ir bijuši pareizi – 
cīņa par mūsu tautas brīvību un Lat-
vijas neatkarību. Mums ir jāturpina 
iesāktā cīņa, lai katrs latvietis savā tē-
vzemē Latvijā var tiešām justies brīvs 
un pilnīgi drošs, ka viņš un viņa tēvze-
me nav apdraudēta. Mums jāturpina 
iesāktā cīņa tagad ar gara ieročiem, 
kā to skubināja pulkvedis Janums – 
ar informācijas, faktu un patiesības 
izplatīšanu, kas okupācijas gados 
Latvijā bija pilnīgi neiespējami darīt. 
Padomju Savienības okupācijas laikā 

praktiski visas brīvās Latvijas vēstu-
res, brīvības cīņu laika, patriotiskās 
un citas grāmatas tika pilnībā iznīci-
nātas. Atbalstīsim autorus, kuri veici-
na patriotisko audzināšanu un patiesī-
bas informācijas izplatīšanu Latvijā un 
citur pasaulē; tas palīdz veicināt mūsu 
tautas vienotību un palīdz nodrošināt 
mūsu tautas eksistenci, lai Latvija ir 
un paliek latviešu tautas tēvzeme, kur 
iedzīvotāji runā latviešu valodā. 

Daugavas Vanagi, sasauksimies!
DV priekšnieks

Andrejs Mežmalis
2015.g. 26. aprīlī, Rīgā

Laikrakstam „Latvietis“

Kurzemes cietokšņa diena
Turpinājums no 6. lpp.
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Harija latviskajā 
mantojumā ir animisma 
ticējumi, līdzīgi kā abo-
rigēnu kultūrai.

Harijs iesāka naivi, 
okera atrašanās vietas 
skaistuma motivēts, bet 

viņš iemācījies iepazīt un respektēt 
okera nozīmi aborigēnu dzīvesveidā. 
Pamatā Harija mākslai, lietojot okeri, 
ir uzskats, ka zemes gars pārvēršas ze-
mes krāsu lietošanas procesā.

Harijs Piekalns ir latvietis. Viņš ir 
dzimis Melburnā, bet pēdējos trīsdes-
mit gadus dzīvojis Kanberā.

Viņš glezno ar okeri, kas galveno-
kārt iegūts Jaundienvidvelsas dienvidu 
krastmalā. Sagatavojot krāsu, viņš lie-
to metodes, kas bija attīstītas 15. gad-
simtā Vācijā un Itālijā; okera (dzelzs 
oksīda) pigmentu, samaļot ar eļļu, vas-
ku un emulsiju.

Viņa gleznās atklājas ainavas ar 

figurālām un abstraktu formu kompo-
zīcijām.

Viņa darba gadi ietver skolotāja 
darbu un organizatorisko darbu. 15 
gadus viņš ir strādājis, organizējot 
un iekārtojot izstādes Austrālijas Na-
cionālajā mākslas galerijā (National 
Gallery of Australia), Austrālijas Na-
cionālajā muzejā, karaļa Abdulaziza 
Nacionālā muzejā Saūda Arābijā un 
Honkongas Vēsturiskā mantojuma 
muzejā.

1990. gados viņš organizēja Lat-
vijas mākslinieku izstādi Latviešu 
gleznotāji viens otram līdzās (Latvian 
Artists Side by Side) Augstākās tiesas 
namā Kanberā, Viktorijas Nacionālā 
mākslas muzejā un Festivāla Centrā 
Adelaidē.

Bez pārtraukuma viņš strādājis arī 
radošā laukā, radot gan mākslas dar-
bus uz papīra, fotogrāfijas, skulptūras 
un gleznas. Tā rezultātā patreiz viņam 

ir pilna laika radošs darbs studijā.
Preses relīzi publicēšanai sagatavojis

Kārlis Brēmanis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Leģendas izstāde Līdsā – Laimoņa Mieriņa darbi Mākslas koledžā

No 13. marta līdz 
17. aprīlim Līdsas 
Mākslas koledžā (Leeds 
College of Art) bija sa-
rīkota Laimoņa Mieriņa 
(1929-2011) darbu izstā-
de. Tajā viņš savulaik 
bija mācījies un pēc tam 

no 1965. līdz 1994. gadam bija strādā-
jis. Izstādē tika rādītas gleznas, zīmē-
jumi, iespiedgrafika un fotogrāfijas, 
kas vēstīja par mākslinieka dzīvi un 
daiļradi no 1940. gadiem. Tā bija arī 
iespēja bijušajiem kolēģiem un studen-
tiem atcerēties Lemu, kā visi – peda-
gogi un studenti – viņu sauca Līdsas 
Mākslas koledžā, bet jaunajiem – iepa-

zīties ar neparastu mākslinieku, peda-
gogu un lielu personību.

„Es domāju, ka es kļuvu par labu 
dizaineri tikai Lema dēļ. Viņš iemācī-
ja man patiesi skatīties un rūpīgi visu 
pārdomāt,“ raksta Fils Dīns (Phil Dean, 
Managing Director Turn-Key, London).

Citi bijušie skolnieki uzsver, ka 
Laimonis mācīja viņiem bezbailību 
savā radošajā darbībā, nebaidīties no 
savas izteiksmes – tādas citiem nebūs. 
Kāds atcerējās, ka viņi, studenti, bie-
ži jautājuši sev, kādēļ tik daudz laika 
jāpavada zīmējot un klausoties peda-
goga ekscentriskos un dedzīgos eks-
kursus mākslas vēsturē, ja pa to laiku 
varētu zīmēt grāmatu vākus vai jebko 

citu. Nu gan pēc gadiem viņi apjēdzot, 
cik tas bijis derīgi, nepieciešami. Ta-
gad viņi paši to darot, nepārtraukti zī-
mējot, uzmetot savas ieceres uz papīra, 
tagad viņi saprotot novērtēt viņa prasī-
bas pēc līnijas kustības un precizitātes. 
Viņa mācīšanas stils bija aizraujošs un 
pareizs. Studenti viņu, Laimoni Mieri-
ņu, joprojām ar mīļu prātu piemin un 
stāsta visādus jokus par viņa mācīša-
nas metodēm un sauc par leģendu. Au-
dzēkņi redz viņā to visaptverošo, nozī-
mīgo personību, kas viņus iespaidojis 
visu mūžu. Viņi lepojas, ka mācījušies 
pie Lema, šī sasodītā latvieša.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

„No dzintara līdz okeram“ 
Harija Piekalna gleznu izstāde
No 2014. gada 21. septembra līdz 2. oktobrim Kanberā notika Harija Piekalna gleznu izstāde.

Harijs Piekalns. „Garu deja“ („Spirit 
Dance“). 2013.

Latviešu Ciems
Nāciet šurp uz Latviešu Ciemu un dziedāsim visi kopā!

Kur vēl tā kā dzimtenē putniņi dzied
Un mežmalā puķes visjaukāki zied?
Kur vēl tā kā dzimtenē ozoli šalc
Un dzintartīrs strautiņš tek putodams 

balts?
(J. Stūrmanis) 
Nenoliedzami un nepārprotami atbilde ir 

tikai viena – nekur citur kā dzimtenē – BET – liktenim tā ir 
paticies, ka vienu krietnu baru letiņus vecums ir pārsteidzis 
zemeslodes apakšgalā un tiem vairs nav šance cerēt uz bal-
tu strautiņu vai vizbulītēm mežmalā. Bet vai tas nozīmē, ka 
viņiem būtu jākļūst par svešzemniekiem? Ka viņu pēcteči 
trieps krāsu strīpas uz ģīmja un krūtīm un sāks lēkāt ap 
ugunskuru?

Nepavisam, nē. Par to taču letiņi cēla un būvēja LAT-

VIEŠU CIEMU. Lai latvieši savas vecumdienas varētu 
pavadīt latviskā vidē – latviešu starpā. Ciemu, kur ne-
pārtraukti skan latviešu valoda un latviešu dziesmas; kur 
tiek rīkoti rauti un citas saviesīgas būšanas. Tur dzīvo ap 
120 latviešu gan Aprūpes namā, gan privātās mājiņās. Ar 
vārdu sakot, te ir gandrīz vai piektais Latvijas apgabals. 
Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale un Latviešu Ciems 
Austrālijā. Vareni! Tad nu varētu domāt, ka letiņi dzīsies 
uz šo Ciemu kā traki – un dzinās jau ar, daudzus gadus. 
Bija pat jāstāv rindā, lai tiktu pie mājiņas iegādes. Bet nu... 
Kaut kas savāds noticis... Ciemā stāvot vairākas mājiņas – 
tukšas. Un jau ilgāku laiku.

Viens ir skaidrs – apmiruši vēl visi nav. Svētkos un ci-
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„Kad kāda valsts 
grib otru uzvarēt, tad, 
pirms to veic kaujas lau-
kos, to atbruņo garīgi. 
Ienaidnieks vēl nemaz 
nav virzījies uz robežlī-
niju, bet tam labvēlīgas 

idejas jau sen ir ieņēmušas visus ga-
rīgos cietokšņus. Šai uzvarai agri vai 
vēlu seko karaspēku uzvara,“ tā teicis 
dzejnieks Edvarts Virza savā uzrunā 
Domas Latvijas 12 gadu pastāvēšanas 
svētkos 1930. gadā.

Ir 2015. gada maijs. Staigāju pa 
Eiropas Savienības prezidējošās valsts 
Latvijas piektās lielākās pilsētas Jūr-
malas galveno gājēju ielu – Jomas ielu. 
Liekas, ka šogad mūsu kūrortpilsētai 
tūristu netrūks, jo jau tagad, pavasarī, 
iela ir pilna dažādās valodās runājošu 
gājēju. Atceros vēl nesenos laikus, kad 
dominējošā sarunvaloda Jūrmalas va-
sarās bija lielās kaimiņzemes valoda. 
Cerams, ka šovasar Jūrmala kļūs ei-
ropeiskāka.

Jūrmalas centrālajā daļā, gājē-
ju ielā, Jomas ielā, 1914. gadā būvētā 
ēkā jau kopš 1952. gada ir atvērts grā-
matveikals. Izskatās, ka pat izkārtne 
Grāmatas varētu būt palikusi kopš 
tiem tālajiem un baismīgajiem Staļina 
laikiem. Tik vien, ka ir noņemts uz-
raksts krievu valodā. Šobrīd Jūrmalā 
nav daudz grāmatveikalu – zināmākie 
ir Jāņa Rozes apgāda veikali tirdz-
niecības centros Lielupē un Kaugu-
ros, un šis, kompānijas Janus veikals 
Majoros. Janus savā mājas lapā sola – 
grāmatas krievu un latviešu valodā, 
grāmatas bērniem, liela izvēle karšu, 
ceļveži un dabas pastkartes ceļotājiem 
un tūristiem...

Ieeju veikalā. Un pēkšņi esmu pār-
gājusi kādu neredzamu robežlīniju. Te 
vairs nav Eiropas valsts, kurā esmu 
nokļuvusi. Veikalā tik tiešām ir grā-
matas un preses izdevumi. Tikai tie 
nav izdoti kādā Eiropas valstī. Saskai-

tu divpadsmit grā-
matplauktus, no 
kuriem tikai viens 
ir latviešu valodā. 
Nav arī nevienas 
grāmatas angliski 
runājošiem tūris-
tiem.

Grāmatu vidū 
īpaši izstādīta 
grāmata stāv Ni-
kolaja Starikova 
Staļin – vspomņem 
vmestķe (latviski 
būtu Staļins – at-
cerēsimies kopā), 
kurā, piemēram, ir mūsdienās ak-
tuālās Staļina runas par ģeopolitis-
kajiem jautājumiem, turpat franču 
politiķes Marī Lepēnas Ravņatsja na 
Putina! (Līdzināsimies Putinam), tur-
pat arī, joprojām krieviski – Krievija 
pret Rietumiem, Krievijas valsts, kā 
bija patiesībā... Vēl pamanu Ļubovas 
Orlovas sarakstīto Ar mīlestību par 
Staļinu.

Pārējos plauktos visdažādākās 
grāmatas krievu valodā – sākot no 
krievu literatūras klasikas darbiem 
līdz Haruki Murakami tulkojumiem, 
kā arī padomiem kulinārijā un mājok-
ļa labiekārtošanā.

Vienīgajā latviešu valodā atvēlēta-
jā grāmatu plauktā saliktas pirmssko-
las un sākumskolas vecumam atbil-
stošas bērnu grāmatas un tikai viena 
nopietna un bieza Krievu – latviešu 
vārdnīca. Laikam, lai nejauši ieklīdu-
šie latvieši varētu pārtulkot latviski 
svešās domas, Eiropai naidīgo politi-
ku. Nekur neredzēju uzrakstu, ka šis 
būtu kāds īpašs, Krievijas impēriju 
slavinošs grāmatveikals.

Pētot grāmatas, es pēkšņi atpazīstu 
sajūtu sevī. Manas bērnības grāmat-
veikals arī bija Jūrmalā, tikai Mellu-
žos. Arī tur bija gaužām maz latviešu 
grāmatu, un visos pārējos plauktos 

putēja grāmatas krievu valodā. Komu-
nistiskās partijas kongresu materiāli, 
propagandas romāni par pionieriem, 
traktoristēm, pseidozinātniski murgi 
par mūžīgo ienaidnieku kapitālismu, 
īpaši Ameriku zākājoši materiāli. Tieši 
jau to, pazemoto iezemieša sajūtu, vē-
lējās uzsvērt padomju grāmatveikalos. 
Bet kā ir iespējams tieši uzsvērt Staļi-
na laikus, viņa personības kultu slavē-
jošas grāmatas Neatkarīgā Valstī?

Seno romiešu dievs Janus ir tēlots 
ar divām sejām, lai varētu skatīties 
gan pagātnē, gan nākotnē. Kas ir tā 
pagātne un kas ir tā nākotne, kurā ska-
tās grāmatveikala Janus pārstāvji? Es 
ceru, ka citos firmas grāmatveikalos 
piedāvājums pircējiem ir plašāks, un 
skatienus ir iespējams vērst arī Eiro-
pas virzienā. Var jau būt, ka Jūrmalā 
ir tāds dīvains grāmatmīļu loks. Taču, 
runājot ar krievvalodīgajiem Latvijas 
iedzīvotājiem, sastapu vien neviltotu 
izbrīnu un sašutumu. To pašu teica arī 
vairāki tūristi no Krievijas. Kas īsti 
ir tie, kuriem interesē šāda griezuma 
falsificētas Krievijas vēstures slavinā-
šana? Vai viņi ko vēlas teikt latviešiem 
un citiem Eiropai lojāliem vietējiem 
iedzīvotājiem?

Diāna Jance
Laikrakstam „Latvietis“

Grāmatu veikals
Pēkšņi esmu pārgājusi kādu neredzamu robežlīniju

Grāmatu veikals Jūrmalā.
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tās lielās padarīšanās Ciemā sanāk ciemiņi ka 
biezs. Nevar apgriezties. Kāpēc viņi nenāk uz 
pastāvīgu dzīvi? Letiņi pie letiņiem? Pārmest 
jau nevienam nevar, ko tu zini, kādi katram 
apstākļi? Vienam – varbūt pastāvīgi buldurējot 
naturalizēta austrālieša valodā ir aizmirsies lat-
viski runāt un nu ir neērti uz Ciemu nākt – ka 
neapceļ. Citam varbūt ģimenes locekļi tiešām 
krāsojās un lēkā ap ugunskuru. Bet tie tak būs 
tikai izņēmumi. Kur palikuši brašie dziedātāji, 
kas sita sev pie krūts un dziedāja: Latviet’s biju, 
latviet’s būšu...? 

Mēs dziedam! Nāciet šurp uz Latviešu Cie-
mu un dziedāsim visi kopā!

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Latviešu Ciems
Turpinājums no 8. lpp. Māmuļai

Dzeja

Māmuļa man teica,
Ka Dievs ir debesīs,
Kas visas manas rūpes
Un bēdas aiznesīs.

Jau mazam viņa teica,
Lai taisnus ceļus eju es,
Jo patiesībai jāpastāv
Uz mūsu pasaules.

Un ja ar kādreiz raizes
Un sāpes sirdi māc,
Tad lūgšanās pie Viņa,
Ar savām domām nāc.

Tad jūtu mātes glāstu
Uz sava vaiga es,
Un miers tad ir uz sirds
Un arī dvēseles.

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 15. maijā

Jau otrā reize šogad, kad Brisbanes Latviešu namā tiek 
runāts par pīrāgiem. Februārī brisbaniešu bariņš noskatījās 
filmiņas, kur pīrāgam bija dota galvenā loma. Filmas pie 
mums nonāca, pateicoties Jānim Čečiņam, kurš tās ar ātro 
pastu pie mums nogādāja, un tā varējām izrādi pievienot 
Brisbanes Latviešu biedrības pilnsapulcei, palielinot abu 
sarīkojumu apmeklētāju skaitu. Filmiņas visiem labi pati-
ka, un skatītāji Oskaru piešķīra jauniešu detektīvstāstam.

Otrais pīrāgs tika namā cepts. Deviņi pīrāgu cepšanas 
mācekļi apmeklēja speciālistes Daces Dambergas pīrāgu 
cepšanas apmācības. Daces ceptie pīrāgi ir nepārspējami 
mākslas darbi, un nav brīnums ka visi viņas studenti kursu 
absolvēja... kas nodrošina pīrāgu ēdāju skaita pieaugumu 
Brisbanē.

Lai dzīvo sveiki pīrāgu cepēji un ēdāji!
Zigrīda France

Laikrakstam „Latvietis“

No sīkām zīlītēm 
aug diži ozoli; no traus-
las idejas spējīgu vīru 
rokās ir izaugusi orga-
nizācija, kas vēl pēc 21 
gada turpina veidot un 
veicināt tirdzniecības un 
rūpniecības sakarus un 

sadarbību starp Austrāliju un Latviju. 
Ne tikai uz tirdzniecības, bet arī uz 
sportu, kultūru un izglītību, kamera ir 
atstājusi savu pirkstu nospiedumu.

Savu divdesmit pirmo dzimšanas 
dienu, kamera nosvinēja piektdien, 
8. maijā, ar elegantām pusdienām Tā-
lavas Mazajā Zālē, klātesot vēl diviem 
no oriģinālajiem sešiem dibinātājiem 
(Valdis Tomanis un Ilmārs Lūsis) un 
toreizējam valdības pārstāvim Julian 
Stefani. Svētku runu teica Opozīci-
jas vadītājs Dienvidaustrālijas (DA) 
parlamentā Stīvens Maršals (Steven 
Marshall), Reinis Dancis – DA Latvie-
šu organizāciju Apvienības priekšsē-
dis apsveica no visām Dienvidaustrāli-
jas latviešu organizācijām. Lietuviešu 
šefi virtuvē uzbūra gardumus vēdera 
priekam, un publika varēja mēģināt 
noķert Laimes Māti aiz lindrakiem, 
noziedojot dažus dolārus loterijai, 
kurā laimesti nebija daudz, toties izcili 
kārdinoši. Šo rindiņu rakstītājai lai-
mējās divpadsmit gadus gulējis single 
malt (viena iesala) viskijs – $10 iegul-
dījums atmaksājās bagātīgi!

Nama tēvs un Tirdzniecības Ka-
meras priekšsēdis Dr. Valdis Tomanis 
sagaidīja un ar viesiem sasveicinājās 
Tālavas priekštelpā, piedāvādams 
glāzi šampanieša pirms visu kompāni-
ju aicināja ēdamzālē. Kopīgs sveiciens 
visiem no priekšsēža, tad apsveikums 
un tosts no Reiņa Danča, kurš apsvei-
ca dibinātāju tālredzību, drosmi un 
uzņēmību.

Pasniedza zupu. Tad Dr. Tomanis 

stādīja priekšā svētku runātāju; izrādī-
jās, ka politika Stīvena Maršala dzīvē 
nāk pēc pamatīgas pieredzes ne tikai 
savas ģimenes mēbeļu ražotavā, bet arī 
citās DA firmās; tātad, viņš saprot, ko 
nozīmē rūpniecība un tirdzniecība, un 
kā politiski lēmumi var ietekmēt biz-
nesu par labu vai par sliktu. Publikai 
viņš sevi tuvināja ar dažiem vārdiem 
latviski: labdien, paldies, lai dzīvo 
Latvija! Arī latvieši kā kulturāli ļaudis 
viņam ir pazīstami jau no bērna kājas; 
blakus ielā dzīvojusi latviešu ģimene, 
kas klausījusies klasisko mūziku, ka-
mēr viņa austrāliešu draugi pazinuši 
tikai beidzamos grāvējus. Viņš patei-
cās latviešiem par čaklumu un Dien-
vidaustrālijas ekonomijas veicināšanu.

Runa bija kodolīga un saistoša bez 
parastās politiķu vates, kas neko neiz-
saka. Runātājam ir daudz labas idejas 
kā atsvaidzināt DA saimniecību, taču 
visur ir nepieciešama politiska griba, 
tālredzība un Lielais Plāns. Tagad ti-
kai jāievēl viņu valdībā!

Galvenais ēdiens bija no Ziemeļāf-
rikas ēdienkartes: cāļa krūtiņa, kus-
kuss (īpatnējs, bet garšīgs), un cepts 
ķirbis, bet vēlāk – saldam ēdienam – 

kūka ar kafiju.
Sarīkojumu apmeklēja sabiedrības 

vadītāji: dažādi priekšnieki, mene-
džeri, vadītāji, politiķi, politiķu pār-
stāvji no latviešu, igauņu, lietuviešu 
un austrāliešu sabiedrības; bija arī pa 
bijušam gubernatora vietniekam, biju-
šam politiķim, diakonam un pāris ārsti 
un zobārsti. Visi dara vai ir darījuši 
labu darbu, bez kura sabiedrība būtu 
daudzkārtīgi nabagāka. Katrā ziņā, 
savā 21 gada garajā mūžā Tirdzniecī-
bas kamera var sev pierakstīt ekono-
misku ieguvumu Dienvidaustrālijai 
aptuveni $8 miljonu vērtībā. Matu un 
skaistuma kopšanas produkti, kurpes, 
aitādas, vīni, žāvēti augļi un rieksti – 
visi DA ražojumi, kas eksportēti uz 
Latviju. Arī pakalpojumi tūrismā un 
izglītība ir bijuši ienesīgi uzņēmumi. 
Katru gadu kamera rīko lekcijas Latvi-
jā, suminot DA ražojumus, par ko DA 
ekonomija var būt pateicīga.

Interesanta pēcpusdiena, kas liek 
piedomāt par latviešu bagātīgo devu-
mu šai zemei.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Pilngadība tirdzniecības kamerai Adelaidē
Tirdzniecības kameras gadskārtējās pusdienas „Tālavā“

Stīvens Maršals uzrunā pusdienu dalībniekus.
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Pīrāgi atkal Latviešu namā
Brisbanē 9 pīrāgu cepšanas mācekļi

Pīrāgu cepšana Brisbanes Latviešu namā.
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Rakstnieces Melānijas Vanagas 
pazīstamākā grāmata Veļupes krastā 
nule piedzīvojusi pirmizdevumu an-
gļu valodā. Ar Kanādas izdevniecības 
FriesenPress atbalstu darbu izdevusi 
tulkotāja Maruta Voitkus-Lūkina, 
un tā nosaukums angļu valodā ir Sud-
denly, a Criminal: Sixteen Years in 
Siberia.

M. Vanagas darbs, kas tulkojuma 
pēcvārdā pamatoti nodēvēts par lat-
viešu mūsdienu klasiku, ir monumen-
tāls vēstījums par autores un daudzu 
deportācijās cietušo ļaužu likteni 16 
izsūtījumā (Sibīrijā) pavadītajos gados 
(1941-1957) – nepamatotiem, cietsirdī-
giem arestiem, dzīvi bez pajumtes, nā-
vējošu salu, badu, nežēlīgiem pazemo-
jumiem un vienlaikus dziļu labestību, 
cilvēciskumu un neaptverami stipru 
ticība gara brīvībai un mīlestībai.

Zīmīgi, ka tieši pēc Veļupes krastā 
motīviem šobrīd top Latvijas, Somijas, 
Vācijas kopražojuma filma Melānijas 
hronika (Chronicles of Melanie). Tās 

režisors Viesturs Kairišs vairākkārt 
medijos atzinis, ka šī M. Vanagas grā-
mata viņu dziļi satriekusi ar savu spē-
cīgo sižetu.

Grāmatas tulkotāja Maruta Voit-
kus-Lūkina pārdzīvojusi bēgļu gaitas 
Vācijā un uzaugusi trimdā Kanādā, 
kur ieguvusi maģistra grādu angļu li-
teratūrā Toronto Universitātē. Latviešu 
kopienā M. Voitkus-Lūkina pazīstama 
arī kā publiciste, dievturības skolotāja, 
daudzu semināru un nometņu vadītāja.

2014. gada rudenī M. Vanagas 
dokumentālās prozas darbs Veļupes 
krastā Roalda Dorovenska tulkojumā 
tika publicēts krievu valodā (izde-
vējs – biedrība Amatas novada attīstī-
bas fonds). Šogad, godinot rakstnieces 
110. dzimšanas dienu, pirmpublicēju-
mu beidzot piedzīvojis arī grāmatas 
izdevums angļu valodā, sniedzot ie-
spēju rakstnieces unikālo veikumu ie-
pazīt krietni plašākam, starptautiskam 
lasītāju lokam. Grāmatas tulkojumu 
Suddenly, a Criminal: Sixteen Years in 

Siberia gan drukātā, gan elektroniskā 
formātā iespējams iegādāties populā-
rajā interneta vietnē Amazon.

Melānijas Vanagas muzejs

Laikam Pertā pama-
zām grib ieslīdēt ziema. 
Vajadzētu jau būt lietai-
nam rudenim, bet laiks 
ir tāds kā skaistā pavasa-
rī. Diena saulaina un sil-
ta, bet nakts jau auksta. 
Nu un tā jau bijis pāris 

nedēļas. Skaisti! Labāk nevar vēlēties. 
Lai mūsu dzīvi padarītu vēl skaistāku, 
Pertas vanadzes nolēma mūs vēl paba-
rot, lai mājās nav jāpaliek, un pusdie-
nas nav pašiem jāvāra.

Tā pēc visām lielajām darīšanām: 
atcerēm un parādēm, ko Austrālijā 
rīko un svin Anzac dienā, kura bija ie-
priekšējā dienā (Red.: 25. aprīlī), bija 
labi atnākt uz mūsu Centru svētdien, 
26. aprīlī, pabūt ar draugiem, pašu lat-
viešu saimē. Drīz vien mūsu vanadžu 
vadītāja Rita Džonsone pieteica klusu-
mu ar – nezinu kur viņa bija atradusi 
tādu mazu, bet nu skanīgu gan – zvanu. 
Zvanu ar ļoti lielu autoritāti: kad tas ie-
skanējās, uzreiz mūsu klubiņā bija klu-
sums. Tātad ļoti iedarbīgs instruments. 
Nu un Rita varēja mums ziņot šīs dienas 
programmu: vispirms ēdīsim, tad skatī-
sim skaistu filmu un tad ēdīsim atkal. 
Nu un tad: izšķirsim, ko darīsim tālāk.

Tā bez nekādas gaidīšanas uz gal-
diem mūsu priekšā sāka rasties garšīgi 
smaržojošas pusdienas. Mūsu vana-
dzes jau ļoti labi zin, kas mums garšo, 
un šodien bija sagatavojušas brangas 
pusdienas. Diemžēl neesmu pavārs un 
kādu gaļu ēdu, nepateikšu, tikai teikšu 
to, ka garšoja itin labi, un mans gabals 

apklāja gandrīz visu šķīvi. Skābie kā-
posti un ceptie kartupeļi – taču viss 
piederas pie īsta latviska ēdiena. Sapro-
tams, ka tāds ēdiens bez alus neiet; tad 
jau Zāmuru Veltiņa gādāja, lai mēs arī 
alu varam piedzert klāt. Kam negaršo 
alus, varēja dzert vīnu, – pēc izvēles.

Kad vanadzes bija mūs pabarojušas 
un traukus novākušas, mūsu tehnoloģi-
jas speciālists Vucēnu Jānis laikam kaut 
kur piespieda kādu pogu, un uz ekrāna 
parādījās tautas tērpos tērpušās, skais-
tas latviešu meitenes. Skolu jaunatnes 
Dziesmu un Deju Svētki 2010. gadā, 
Rīgā. Atceros, ka tai laikā pats biju Rīgā, 
bet uz šiem svētkiem netiku. 20 000 Lat-
vijas skolu bērni pārpildīja Mežaparka 
skatuvi un gaisu ar dziesmu skaņām, bet 
pa starpu kora priekšā uzstājās dejotāju 
apļi ar lieliem un maziem dejotājiem. Tā 
mēs pavadījām stundas, baudot Latvijas 
jauniešu sniegto skaisto uzvedumu.

Ar to bija pienācis pārtraukums, 
un laiks kafijai un cepumiem un kū-
kām, pēc kā vēl turpinājām skatīt 
koncerta programmu, kuras laikam 
puse beidzās ar vēl vairāk dejošanu un 
dziesmām. Pārpalikušo daļu nolēmām 
skatīsim citu reizi.

Šo kompaktdisku bija sagādājusi 
viena no mūsu čaklajām vanadzēm – 
Ausma Džounsa (Jones). Ausma Pertā 
ir jau sen pazīstama ar savām dotībām 
ne tikai virtuvē un mūsu ēdienu gata-
vošanā un pasniegšanā, kur viņa nekad 
nežēlo pielikt savu roku pie mūsu vana-
džu rosmes. Mūsu Ausmu jau pazīstam 
no senajiem Pertas teātra skatuves ga-

diem, kad viņa daudz mina skatuves dē-
ļus, un tad visus tos gadus, kad Ausma 
ir dziedājusi un vēl dzied Pertas korī. 
Jo sevišķi minu to tagad; kā paslepus 
uzzinājām, ka tieši šodien bija Ausmas 
dzimšanas diena, tad arī pienācīgi viņai 
nodziedājām Daudz baltu dieniņu!

Nu tad tā: bijām baudījuši gan ga-
rīgi, gan miesīgi un apsveikuši jubilāri 
un ar draugiem pasēdējuši un papļāpā-
juši, un tagad varējām braukt mājās. 
Pirms devāmies mājās, Rita mums vēl 
atgādināja, ka drīz vien, 24. maijā va-
rēsim atkal nākt un šoreiz varēsim ska-
tīties filmu par to, kā mēs šeit Pertā bū-
vējām šo mūsu brango Latviešu Centru 
nu jau kādus četrdesmit gadus atpakaļ. 
Tur tad varēsim skatīties un atpazīt, 
kādi mēs izskatījāmies savā jaunībā. 
Paldies par skaisto pēcpusdienu.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Pertas vanadzes atkal mūs baro
Ēšana, filma, un tad atkal ēšana

Ausma Džounsa (Jones) savā dzimša-
nas dienā DV klubā.
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Melānijas Vanagas grāmata „Veļupes krastā“
Izdota angļu valodā 

Grāmatas vāks.
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Šogad 4. maijā aprit 
25 gadi kopš toreizējā 
LPSR Augstākā Padome 
pieņēma deklarāciju par 
Latvijas neatkarības at-
jaunošanu. 

Pieminot šo notiku-
mu, Kultūras biedrība 

Norge-Latvija aicināja uz sarīkojumu 
6. maija vakarā Latvijas vēstniecī-
bas telpās Oslo. Sarīkojumu ievadī-
ja Kultūras biedrības vadītājs Ķells 
Mire-Jensens (Kjell Myhre-Jensen), 
velkot paralēles starp 1905. gada 7. jū-
niju, kad Norvēģija pieņēma lēmumu 
izbeigt personālūniju ar Zviedriju un 
kļūt neatkarīgai, un 1990. gada 4. mai-
ju, kad Latvija pieņēma līdzīgu lēmu-
mu.

Latvijas vēstnieks Indulis Ābelis 
stāstīja kā 4. maija 25gade ir svinēta 
Rīgā un Latvijā.

Savās atmiņās par Atmodas laiku 
dalījās Elita Cakule. Viņa toreiz bija 
jauna studente, piedzīvoja notikumus 
1980-to gadu beigās un 1990. gada 
4. maijā stāvēja ļaužu pūlī pie Augstā-
kās Padomes, sekojot balsošanas gai-
tai un rezultātam, ko ļaudis uzņēma ar 
gavilēm.

Redzējām arī fragmentus no Sa-

eimas gatavotā video par deklarācijas 
pieņemšanu.

Kinorežisore Ilze Burkovska Ja-
cobsen stāstīja savas atmiņas par At-
modas laiku Saldū, kur viņa tolaik 
gatavojās ģimnāzijas absolvēšanai. 
Ilze arī rādīja nedaudz no savas jau-
nās animācijas filmas par padomju 
laiku un gatavošanos uz neatkarību 
Latvijā.

Programmu turpināja ansamblis 
Laipa – desmit meitenes un divi tē-
vaiņi savas diriģentes Dainas Molvī-
kas vadībā pie klavierēm ar vairākām 

dziesmām; par tām ansamblis saņēma 
krietnus aplausus.

Koncerts noslēdzās ar četrām kop-
dziesmām, kad arī mēs, publika, varē-
jām palocīt balsis.

Noslēgumā Kultūras biedrības va-
dītājs pateicās darītājiem, pasniedzot 
skaistas ziedu veltes, un aicināja visus 
blakus telpā pie atspirdzinājumiem. 
Atzīmējot šo nozīmīgo 25 gadi, vēst-
nieks aicināja sarīkojumu noslēgt ar 
glāzi Rīgas šampanieša – par Latviju.

Harijs Valdmanis
Laikrakstam „Latvietis“

nākotnes turnīros, bija ieviesuši pār-
steidzīgi radikālu jauninājumu, – lie-
tojot šī turnīra spēles rezultātus, lai, 
tai pašā reizē, dotu iespēju izcīnīt arī 
Jaundienvidvelsas ceļojošo novusa 
kausu 2015. gadam. Tas tika panākts, 
ieskaitot 3 pirmos setus, no katras 4 
setu Austrālijas meistarsacīkšu spē-
les, Jaundienvidvelsas meistarsacīk-
stēm. Tādā veidā bija iespējams ar 
vienu šāvienu nopelnīt divus kausus. 
Atklātos turnīros ir vienmēr spēlēti 4 
seti. Ir sporta paveidi, kur var spēlēt 3 
setu partijas – novusā to nevar darīt, jo 
tas dod lielu priekšrocību spēlētājam, 
kam laimējies izlozē sākt pirmajam 
3. setā. Tādā spēlē uzvarētāju izšķir 
izloze, ne spēles māka. Tas bija viens 

iemesls daudziem šī turnīra dalībnie-
kiem neiesaistīties dotā iespējā izcīnīt 
paralēlo Jaundienvidvelsas 2015. g. 
kausu. Šis trīs setu laimes elements, 
kā arī samazinātais spēlētāju skaits, 
kuri piedalījās paralēlā Jaundienvi-
dvelsas kausa izcīņā, ir devalvējuši šī 
kausa vērtību, un to nevar uzskatīt par 
Austrālijas mēroga meistarsacīkstēm. 
Tiem labākajiem spēlētājiem, kuri pie-
dalījās abu kausu sacīkstēs, protams, 
bija labs pļaujas laiks, jo gandrīz katrs, 
kurš vinnēja vienā kategorijā, gandrīz 
automātiski vinnēja arī otro. Dažs labs 
bija sapelnījis tik daudz medaļu, ka 
varēja justies, kā Pirmā pasaules kara 
veterāns Anzaka dienas parādē. To, 
vai tādi radikāli jaunievedumi pacels 
interesi vairāk novusiti braukt uz kai-
miņpavalstu meistarsacīkstēm, rādīs 
nākotne.

Svētdien pēc spēlēm Sidnejas kopa 
bija sarīkojusi lieliskas vakariņas ar 
trīs ēdienu riktēm un labiem vīniem 
(pēc izvēles: balto vai sarkano!). Labi 
paēduši un no baltās vai sarkanās pu-
deles iestiprinājušies, izteicām pateicī-
bu Sidnejas rīkotājiem par lielo darbu 
un sekmīgu vadīšanu, atrisinot dau-
dzās izraisītās komplikācijas turnīra 
gaitā. Ar interesi arī noklausījāmies 
kopu pārstāvju uzrunās un to izraisī-
tajās debatēs. Kad Adelaides pārstā-
vis Jānis Brakovskis uzaicināja visus 
22. un 23. augustā uz Dienvidaustrā-
lijas novusa meistarsacīkstēm, visi bi-
jām pārliecībā braukt. Un tā šķīrāmies 
draudzīgā priekā, lai atkal satiktos 
Adelaidē augusta beigās.

I. M.
Laikrakstam „Latvietis“

Novusa meistarsacīkstes
Turpinājums no 5. lpp.

tā, kur notikās oficiālā daļa, pusdie-
nas bija jau gatavas izdalīšanai. Galdi 
bija apklāti rozā un baltās krāsās, bet 
ēdienkarte kontrastā – zilā. Izskats bija 
skaists. Ēdiens bija, kā vienmēr, garšīgs 
ar puķu kāpostu zupu, cūkas cepeti ar 
sarkaniem kāpostiem, kartupeļiem un 
burkāniem un izcili garšīga torte ar tēju 
vai kafiju. Ja tādas pusdienas pirktu 

restorānā vai ēdnīcā, noteikti maksātu 
vairāk par $30. Mēs to dabūjam uz pusi 
lētāk. Tas ir ļoti labs iemesls atbalstīt 
Vanadžu pusdienas katru mēnesi.

Pateicība galvenām saimniecēm – 
Koidula Nemīro, Marta Apinei, 
Maija Balcerei, visiem palīgiem, kuri 
iznēsāja ēdienu un savāca un mazgāja 
traukus, šoreiz arī no tautas deju an-
sambļa Ritenītis, kā arī Juris Vīksne 
bārā un Gunta Vagare pie ieejas letes.

Esam laimīgi, ka ir cilvēki, kas 

uzņēmās to darbu darīt, bet arī esam 
pateicīgi, ka ir atbalstītāji, kuri nāk uz 
sarīkojumiem. Zinām, ka jūs dabūjāt 
labas pusdienas, bet jūs arī palīdzat 
DV labdarības mērķiem. Bez jūsu at-
balsta mēs nevarētu atbalstīt nedz le-
ģionārus ar zālēm vai citu medicīnisku 
palīdzību, nedz audžubērnu ģimenes, 
ne arī mūsu pašu jaunatni viņu pasā-
kumos. Paldies un nāciet atkal!

Ilze Ābele
Laikrakstam „Latvietis“

Kurzemes cietokšņa atcere
Turpinājums no 6. lpp.

Svin 4. maija Neatkarības deklarācijas 25 gadus
Sarīkojums Latvijas vēstniecībā Oslo

Neatkarības deklarācijas svinības Oslo.
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nošanu cerēja gandrīz visu mūžu, līdz 
izšķirošo pagrieziena brīdi Latvijas 
vēsturē sagaidīja. Vēl kā bērni un jau-
nieši valsts neatkarības atjaunošanu 
piedzīvoja tā Aukstā kara laika paau-
dze, kurai piederu arī es.

1990. gada 4. maijā Latvijas valsts 
tika atjaunota, balstoties uz valsts ne-
pārtrauktības pamata – 1918. gada 
18. novembra Latviju. Tas uzsvērts 
arī Satversmes ievadā jeb preambulā, 
kuru Saeima pieņēma aizvadītā gada 
jūnijā.

Vairākas latviešu paaudzes pa-
domju okupācijas režīmā uzauga izolā-
cijā no pārējās pasaules. Tomēr tautas 
lielākā daļa arī šajā periodā saglabāja 
savu garīgo piederību Eiropai un tās 
vērtībām. Tā neatzina okupācijas varu, 
neaizmirsa Latvijas valstij un tautai 
nodarīto. Pretestība okupācijas režī-
mam dažādās formās nebija apsīkusi.

Visgrūtākajos apstākļos mūsu tau-
ta saglabā mūžīgas vērtības. Par to lie-
cina mūsu izraušanās no pusgadsimtu 
ilgās apspiestības un stagnācijas. Mēs 
spējām pieprasīt un atgūt brīvību.

Nacionālu, demokrātisku, ei-
ropeisku Latvijas valsti vēlējās atgūt 
latviešu valstsnācijas lielākā daļa un 
arī te dzīvojošās mazākumtautības.

Cilvēktiesību grupas Helsinki-86 
dalībnieki nāca kā pirmie. Latvijas 
Nacionālā neatkarības kustība par 
mērķi uzstādīja Latvijas atjaunoša-
nu uz valsts nepārtrauktības pamata. 
Pilsoņu kongress precizēja un popu-
larizēja Latvijas valstiskuma nepār-
trauktības tiesiskos principus. Latvijas 
Tautas fronte spēja apvienot visus tos 
dažādos strāvojumus, kas pastāvēja 
uz 1918. gada 18. novembra Latvijas 
atjaunošanu.

Neraugoties uz šķietami nepārva-
ramām pretrunām, kuru dēļ šīs organi-
zācijas konkurēja un pat apkaroja vie-
na otru, tās darbojās vienā – Latvijas 
valsts atjaunotnes virzienā.

Bet bija arī citi. Zināma toreizējās 
Latvijas iedzīvotāju daļa vēlējās, lai te 
turpinātu pastāvēt Padomju Savienī-
bas okupācijas režīms. Lai pat formāli 
neatkarīga Latvija tomēr būtu Latvijas 
PSR turpinājums. Tie bija galvenokārt 
PSRS pilsoņi, kas šeit bija ieradušies 
padomju okupācijas režīma kolonizā-
cijas politikas rezultātā. Tie apvienojās 
Interfrontē un pieprasīja atzīt par liku-
mīgām pusgadsimtu ilgās okupācijas 
sekas, kas bija dziļi cauraudušas Lat-
vijas zemi un sabiedrību.

Reālo spēku samēru atspoguļo-
ja 1991. gada 3. marta tautas aptau-
ja: 1,2 miljoni cilvēku izteica vēlmi 
pēc Latvijas neatkarības, bet 400 000 
bija pret. Šo Latvijas valsts pretinie-
ku ideoloģiskie pēcteči 21 gadu vēlāk 
organizēja referendumu par divvalo-
dības ieviešanu. Latvijas pilsoņi tikpat 
nepārprotami ar ¾ balsu vairākumu to 
noraidīja, vēlreiz apstiprinot, ka Latvi-

ja ir neatkarīga, demokrātiska un vien-
laikus nacionāla valsts, kur vienīgā 
valsts valoda ir latviešu valoda.

Godātie klātesošie!
Pieņemot 4. maiju par atjaunotās 

neatkarības atskaites punktu, šodien 
izvērtējam, kāda bijusi valsts attīstība 
aizvadītajos 25 gados.

Veiksmīga bijusi Latvijas valsts 
institūciju atjaunošana. Demokrātiskā 
Satversme Latvijā atkal ir spēkā jau 22 
gadus. Satversmes ievadā ir nostipri-
nāti valsts pamati, Satversmes  negro-
zāmais kodols.

Pēc 4. maija Latvijas sabiedrība, 
līdzīgi kā citviet Austrumeiropā, pie-
dzīvoja iepriekš vēsturē nebijušu pār-
eju uz tirgus ekonomiku. Kamēr mūsu 
draugi Rietumos un mēs paši ticējām, 
ka Latvijas tautsaimniecība ātri un 
sekmīgi piemērosies veco demokrātiju 
brīvā tirgus modelim, resursi palika to 
aprindu rokās, kas tos pārvaldīja jau 
Latvijas PSR laikā. Izmantojot Ko-
munistiskās partijas, Valsts drošības 
komitejas un Komunistiskās jaunat-
nes savienības  finanšu līdzekļus un 
agrāko kontaktu tīklu, padomju laika 
konformisti un kolaboracionisti  pār-
vērtās turīgos uzņēmējos. Tie pirmām 
kārtām domāja par savas labklājības 
nodrošināšanu, nevis valsts un tautas 
interesēm. Tieši viņi demokrātijas vie-
tā Latvijā iesakņoja pseidodemokrā-
tiju, bet džungļu ekonomiku uzdeva 
par brīvā tirgus ekonomiku, un diktēja 
visai sabiedrībai sev vien izdevīgus 
noteikumus. Lielā tautas daļā tas radī-
ja rūgtumu, kas pārauga neticībā savai 
valstij.

Šāda notikumu gaita kropļoja un 
bremzēja Latvijas valsts attīstību.

Šodien varam teikt, ka oligarhi lie-
la mērā, lai arī ne pilnīgi ir izstumti no 
valsts politiskās pārvaldes. Tomēr eko-
nomikā tie turpina apdraudēt valsts 
stratēģiskās intereses, slēdzot Latvijas 
drošībai bīstamus darījumus.

Latviju visvairāk apdraud alkatība 
un naudas kāre.

Valsts pastāvēšanu tautas intere-
sēs apdraud arī naudas ietekme uz 
politiskajām partijām un varu. Nesen 
bijušais ilggadējs VDK izlūkdienesta 
virsnieks, mūsdienās Krievijas mega-
koncerna pārstāvis Latvijā – publiski 
izteicās, ka Saeimā jāievēl 100 miljo-
nāri. Tad sekmīga valsts attīstība būšot 
garantēta.

Latvija ir republika. Tas nozīmē, 
ka vara pieder tautai, nevis 100 miljo-
nāriem. Un tas ir taisnīgi.

Satversmes sapulces priekšsēdētājs 
un Valsts pirmais prezidents, Latvijas 
demokrātijas pamatlicējs Jānis Čakste 
norādīja: „Latvijas valsts stāv par visu 
augstāk. Nekādas atsevišķas grupu in-
tereses nevar būt, bet tikai vispārējas 
intereses. Visām vajag padoties zem 
vienas pašas brīvas Latvijas.“ Čakste 
teica: „Taisnība vienmēr uzvarēs.“

Latvijā vēl daudz darāmā, lai iz-
skaustu kliedzošus taisnīguma prin-
cipa izkropļojumus. Valsts institūci-

jām ar vienlīdz lielu spēku un interesi 
jāaizstāv gan sabiedrības turīgākās, 
gan mazturīgākās daļas intereses. 
Taisnīguma un sociālās vienlīdzības 
principam ir jābūt kā saules gaismai, 
kas klājas vienlīdz spoži gan pār tiem, 
kas slīd pa parketu, gan tiem, kas min 
nelīdzenu bruģi. Tas veicinās sabiedrī-
bas uzticēšanos valstij. Un valsts tiks 
stiprināta.

Dāmas un kungi!
Latvija ir nacionāla valsts. Tās pa-

matā ir latviešu nācijas griba nodibi-
nāt, uzturēt un attīstīt savu nacionālu 
valsti – valsti, kurā visiem pilsoņiem ir 
vienādas tiesības, valsti, kurā arī ma-
zākumtautības var kopt savu valodu 
un kultūru.

Tas nozīmē, ka latviešu valoda, 
kultūra un vēsturiskā atmiņa ir kopē-
ja visiem Latvijas pilsoņiem – tāds ir 
priekšnoteikums un pamats politiskās 
nācijas pastāvēšanai. Tādēļ Latvijas 
valsts nedrīkst pieļaut, ka mūsu vēstu-
ri kāds groza pēc sava ģīmja un līdzī-
bas, relativizē to.

Pagātnes totalitārie režīmi un to 
noziegumi brīvajai, demokrātiskajai 
Latvijas valstij ir jānosoda.

Latvijā joprojām tikai runājam par 
to, ka PSRS okupācijas režīms, arī 
Valsts drošības komitejas darbība kā 
tā sastāvdaļa, un sevišķi Komunistis-
kā partija – totalitārā režīma galvenais 
balsts – ar valsts atbalstu ir mērķtiecī-
gi jāpēta. Politiskā ziņā nesalīdzināmi 
skaudrākos apstākļos Ukrainā nesen 
pieņēma komunisma seku likvidācijas 
likumu. Tas paredz lustrācijas proce-
dūru un jebkāda slepenības plīvura 
noņemšanu VDK arhīviem – tie būs 
pieejami visai sabiedrībai, ne tikai 
pētniekiem. Savukārt Latvijā VDK 
dokumentu izpēte diemžēl tika vilci-
nāta un bremzēta, tā aizkavējot pagāt-
nes izvērtēšanu un pārvarēšanu. Tas 
mums ir jāizdara, un šis darbs nevar 
būt novēlots.

Latviešu valodas pozīcijas 25 ga-
dos ir nostiprinājušās, daudzi nelatvie-
ši to labi pārvalda un ikdienā sekmīgi 
lieto. Tomēr ne visiem latviešiem ir 
pietiekama valodas un valstiskā pa-
šapziņa, ne vienmēr runājam latviski, 
nespējam uzturēt vitālu savas valodas 
vidi un iesaistīt tajā cittautiešus. Ir ap-
kaunojoši, ka 25 gadus pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas latvietis pats 
savā valstī nevar pretendēt uz darbu, ja 
nerunā arī krievu valodā. Šāda diskri-
minācija nav pieļaujama.

Diemžēl turpinās arī skolu segre-
gācija pēc tautības principa, tā veicinot 
Latvijas sabiedrības šķelšanos. Šim 
darbam sen vajadzēja būt padarītam. 
90. gadu sākumā dzimušajiem jau bija 
jāuzaug vienotā vērtību un skolu sistē-
mā, nevis etniski un lingvistiski sada-
lītā pasaulē, kādu spēkā uztur pašrei-
zējā Latvijas izglītības sistēma.

4.maijs iezīmēja vēl kādu būtisku 
robežšķirtni: mums bija jāatgūst vai 

Taisnīguma uzvara...
Turpinājums no 1. lpp.
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Saldu dusu

MARITA VIVIANA GRUNTS dzim. Reiters
Dzimusi 1937. gadā 9. februārī Cēsīs, Latvijā

Mirusi 2015. gadā 1. maijā Londonā

Mīļā piemiņā paturēs
Roksija Reiters

Sāp atmiņas, sāp tukšā vieta,
Kaut liktenis mums visiem viens;
Kad mūža taka diezgan ieta,
Tā pārtrūkst it kā pavediens.

Rita Valnere
1929. gada 21. septembrī, Bēnes pagastā – 2015. gada 21. aprīlī, Rīgā

Skaistā pavasarīgā 21. aprīļa rīta 
stundā, kad saule jau pakāpusies de-
besīs, vēstot dienas sākumu, tā apmir-
dzēja latviešu glezniecības granddā-
mas Ritas Valneres ceļu uz Aizsauli. 
Viņa tagad ir piepulcējusies nemir-
stīgo pulkam, kurā jau atrodas tēvs 
gleznotājs Herberts Valners, vīrs glez-
notājs Eduards Kalniņš, viņas studiju 
biedri no spēcīgās kopas – gleznotāji 
Vilis Ozols, Boriss Bērziņš, Edgars 
Iltners, Indulis Zariņš, Gunārs Cīlītis 
un daudzi citi kolēģi tiešā un pārnestā 
nozīmē, kuriem viņas dzīvē un radoša-
jā darbībā bijusi liela loma.

Mākslinieces pēdējais iznāciens 
sabiedrības priekšā notika 2011. gadā, 
kad Rīgas Mākslas telpā bija skatā-
ma vērienīga viņas darbu izstāde, kas 
aptvēra visu viņas daiļradi – no paša 
sākuma līdz pēdējo gadu darbiem, pa-
rādot arī jaunības laika gleznas, kurās 
atklājās viņas pietuvošanās kubismam 
un ekspresionismam, kas tikpat kā 
plašākai sabiedrības daļai nebija zinā-
ma. Ieraudzītais vecākām paaudzēm 
atgādināja, bet jaunākām parādīja, 
cik liela vieta pēckara latviešu mākslā 
ierādāma Ritai Valnerei un cik neor-
dinārs ir bijis gleznotājas talants, cik 
plašs bijis viņas interešu un tēmu loks 
un cik meklējoša viņa bijusi sava ro-
kraksta daudzveidībā un pasaules ska-
tījuma dziļumā.

Mākslinieces daiļrades ceļš nekad 

nav bijis tikai rozēm klāts, kā varē-
tu šķist; tas arīdzan bijis oļu un asu 
šķembu nosēts. Tikai viņa nobrāztās, 
asiņainās pēdas nekad nav publikai 
rādījusi. Būdama viegli ievainojama, 
viņa bija lepna un pilna pašcieņas, lai 
atklātu savu vājumu un izlietās asaras. 
Nekad Ritas Valneres mākslā neparā-
dījās apvainojums, pesimistiskas no-
tis. Māksliniecei bija svarīga harmoni-
ja, saskaņa ar sevi, ar glezniecību.

Viņas talantīgums atklājās jau 
J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, 
kuru beidza ar zelta medaļu, ļaujot bez 
eksāmeniem iestāties Mākslas akadē-
mijā. Paaudze, kas mācījās pēckara ga-
dos, bija pieradusi pie grūtībām, plānā 
maizes rieciena. Tā cītīgi mācījās, ne-
atslābinoties un saspringti. Panākumi 
neizpalika – pēckara paaudzes ienāca 
un palika mākslā, kļūdamas par pēcka-
ra latviešu mākslas veidotājiem. Ritas 
Valneres diplomdarbs Ziedu veika-
lā (1956) atklāja viņas iespējamo vir-
zību – viņa turpināja labākās tonālās 
glezniecības tradīcijas, viņa skatījās 
uz pasauli ar gaišu skatu, cilvēks bija 
viņas uzmanības lokā, viņa prata ielū-
koties tā garīgajā un dvēseles dzīvē.

Bet tas bija tikai viens solis pretim 
mērķim. Rita Valnere nepārtraukti 
strādāja, pierādīdama, ka viņa nespēj 
ierobežoties vienā žanrā, vienā kom-
pozicionālajā un krāsu risinājumā. 
Katra glezna prasīja savu stilistiku.

Kļūdama Ievas māte, daudzi darbi 
veltīti mātes un bērna tēmai. Neno-
liedzamas virsotnes pēckara portreta 
glezniecībā bija viņas Birutas Goģes, 
Eduarda Kalniņa, Imanta Ziedoņa, 
Ojāra Vācieša, Ārijas Elksnes un citu 
ģīmetnes.

1970. gadi mākslinieces daiļradē 
iezīmējās ar lielām daudzfigūru kom-
pozīcijām (Tēva piemiņai, Pieskā-
riens, Kliedziens), kurās savā perso-
nīgajā skatījumā vēstīja par laikmetu 
un cilvēku, laika kolīziju ietekmi uz 
cilvēku, varas izraisīto notikumu (īpa-
ši kara) traģiskajām sekām cilvēku, se-
višķi sievietes un bērna, dzīvē.

Tad nāca kārta darbiem, kas tapa, 
iedziļinoties itāļu renesanses mākslā, 
un kas raisīja pārdomas par senāku 
laiku glezniecības sasaisti ar mūsdie-
nām. Viņa vilka paralēles ar sevi, savu 
laiku, savu tautu, izvērtēja kolēģu 
nozīmi savā radošajā daiļradē (Asīze, 
Ponte Vecchio, Florence). Pēc ceļoju-
ma uz Indiju radās tai veltītas gleznas.

Kā sava laika vēstījums uzskatāma 
Ritas Valneres lielā kompozīcija Sa-
runas par mākslu. Māksliniece viena 
no pirmajām tieši un nepārprotami uz-
svēra pagātnes un mūsdienu nepārrau-
jamās saites.

1990. gados Rita Valnere pievēr-
sās tautas likteņiem laikmetu griežos, 
kur meklēja jaunu izteiksmi, ko Inga 
Šteimane nosauca par etnogrāfisko ku-
bismu.

Nekad Ritas Valneres darbi nav 
bijuši virspusēji, deklaratīvi, ideoloģi-
ju piestrāvoti. Viņas gleznas vienmēr 
bijušas intīmas atklāsmes, savdabīgas 
dziļu pārdomu rezultātā radušies emo-
cionāli un garīgi piesātināti vispārinā-
jumi, pat grēksūdzes. Viņa dzīvoja un 
gleznoja, domājot par laiku, par cil-
vēku, par viņa garīgo un emocionālo 
pasauli, par Latviju.

„Ar esošo vien ir par maz. Tas 
nespēj dot garīgu piepildījumu. Es 
negleznoju nepiepildāmo, pat neiespē-
jamo, bet vēlamo, nonākot pie atziņas, 
ka māksla rada tiekšanos pēc neesošā, 
pēc neatrastā, pēc cilvēka kā radītāja 
attīstības un sevis sapratnes ne per-
sonīgajā, ne sadzīves izpausmēs, ne 
ģimenē, mīlestībā, ne sociālajā netais-
nībā – dzīvē vispār. Ja nebūtu šīs tiecī-
bas, nebūtu ne vēlmes lasīt grāmatas, 
vērst kaut ko par labu, mācīties un mā-
cīt citus, arī kritizēt esošo. Nebūtu arī 
mākslas ar visām tās izjūtu gammām, 
kas ievibrē dvēselē tieksmi pēc pilnī-
bas kā visur esošā Dieva sapratnes,“ 
rakstīja Rita Valnere.

Ilgus gadus viņa skoloja topošos 
māksliniekus Latvijas Mākslas akadē-

Rita Valnere.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
14. maijs
Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis
1915. tulkotājs Andrejs Spekke.
1944. izglītības darbinieks Austrālijā 
Kārlis Brēmanis.
1955. PSRS un vēl septiņas komunis-
tiskā bloka valstis dibināja Varšavas lī-
guma organizāciju, atbildot uz NATO 
izveidi.
1995. plkst. 15.15 Everesta virsotnē 
Latvijas karogu pacēla 2 Latvijas alpī-
nisti – Teodors Ķirsis un Imants Zauls.

15. maijs
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Starptautiskā ģimenes diena
1905. rakstnieks Jānis Sārts.
1921. žurnālists, laikraksta Austrālijas 
Latvietis dibinātājs, redaktors un īpaš-
nieks, diplomāts Emīls Dēliņš.
1925. biologs Ernests Foldāts. 1964. g. 
ekspedīcijā uz Venecuēlu atklāja vai-

rāk par 70 nezināmām orhideju sugām.
1934. Latvijas Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis veica valsts apvērsu-
mu, izsludināja kara stāvokli uz se-
šiem mēnešiem un ieviesa autoritāru 
režīmu.
1955. Austrija atjaunota kā suverēna, 
neitrāla valsts.
16. maijs
Edijs, Edvīns
1877. diplomāts Jānis Seskis. Pieda-
lījies Parīzes miera konferencē, bi-
jis Latvijas sūtnis Igaunijā un PSRS. 
1941. g. izvests uz Krieviju, notiesāts 
un nošauts 1943. g. 10. jūlijā.
1885. aktrise Otīlija Āriņa.
1905. rakstniece Konstance Miķelsone.
1950. žurnālists, rakstnieks, tulkotājs 
Māris Rungulis.

17. maijs
Dailis, Herberts, Umberts

Ugunsdzēsēju un glābēju diena
1900. lidotājs, žurnālists, kara nozie-
gumos apsūdzētais Herberts Cukurs.
2007. Latvijas Saeima ratificēja Latvi-
jas un Krievijas robežlīgumu.

18. maijs
Ēriks, Inese, Inesis
Starptautiskā Muzeju diena
1910. literāts Arvīds Osītis.
1937. skolotājs, rakstnieks un kritiķis 
Eduards Silkalns.
1940. Latvijas valdība piešķir sūtnim 
Londonā un Vašingtonā ārkārtējas 
pilnvaras.
1944. Krimas tatāri (ap 230 000) de-
portēti, pārsvarā uz Uzbekiju. Depor-
tējamiem bija dotas 30 minūtes saga-
tavoties.
1955. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 

mijā.
Ar glezniecību māksliniecei bija 

par maz. Viņa centās izteikt savas 

pārdomas un gūto pieredzi vārdos – 
dzejā. Jau ilgāku laiku Rita Valnere 
strādāja pie memuāriem – atmiņām un 
apcerēm. Vēl nedēļu pirms aiziešanas 
viņa zvanīja Jelgavas muzejam, kur 
glabājas viena daļa viņas radošā man-

tojuma, lūgdama nofotografēt dāvātās 
gleznas, lai precīzāk uzrakstītu. Viņa 
domāja par dzīvi, bet liktenis lēma sa-
vādāk. Cilvēks vienmēr dzīvo ar mū-
žības domu sevī.

Māris Brancis

Rita Valnere
Turpinājums no 14. lpp.

jāiemācās pašnoteikšanās spēja un jā-
uzņemas atbildība par savu valsti.

Latvijas valsts nepastāv ārpus 
mums. Latvijas valsts esam mēs – tās 
stiprumu veido mūsu ticība sev, mūsu 
uzticība savai tautai un valstij. Un vis-
stiprākās aizsardzības līnijas ir tās, kas 
iet caur mūsu sirdīm un prātiem.

Īpaši svarīga ir Latgale, kur pēdējā 
gada laikā pieredzējām centienus vei-
dot separātisma tendences. Informa-
tīvie vēstījumi, kurus nu jau diendie-
nā – kā īstā karā – medijos saņemam 
no pretinieka puses, tiek dažādi for-
mulēti, bet to pamatdoma – Latvija ir 
neizdevusies valsts, kurā viss ir slikti, 
līdz ar to šādu valsti nemaz nav vērts 
aizsargāt, – iespējams, kāds cits mūs 
pārvaldītu labāk un efektīvāk. Šo ma-
nipulāciju mērķis ir panākt, lai savas 
valsts intereses cilvēku prātos tiktu 
aizstātas ar citas valsts interesēm.

Mēs to nepieļausim.

Latvijas sabiedrībā plašumā vēršas 
un nostiprinās patriotisms. Līdzās ofi-
ciālajām nevalstiskajām organizācijām 
uzplaukušas īstas tautas kustības. Pil-
soniskās apziņas pieaugums vērojams 
sociālajos tīklos, kur cilvēki diendienā 
aktīvi diskutē par norisēm politikā. 
Latvieši ir sirds cilvēki – sabiedrībā 
pastāv augsta līdzjūtības un ziedoša-
nas kultūra. Spējām mobilizēties atbal-
sta sniegšanai gan Zolitūdes traģēdijā, 
gan palīdzības pasākumos Ukrainai. 
Svarīgu mīlestības darbu veic Latvijas 
audžuģimenes, uzņemoties audzināt 
pamestus vai bez vecākiem palikušus 
bērnus. Stājoties jaunsardzē un ze-
messardzē, kā jauni, tā vecāki ļaudis 
arvien biežāk izrāda gribu un gatavību 
savu zemi, tautu un valsti aizstāvēt.

Mīļie tautieši!
Šodien vēl esam ceļā uz nākotnes 

Latviju, par kādu sapņojām pirms 25 
gadiem. Uz to Latviju, kurā pastāv 
taisnīgums, vienotāks vērtību un ideju 
lauks. Kurā sevi apzināmies kā spē-
jīgu un spēcīgu tautu. Uz to Latviju, 

kurā cieņa un labvēlība pret līdzcil-
vēku ir pašsaprotama; kur ikviens 
Latvijas pilsonis jūtas drošs par sevi 
un savu rītdienu. Uz to Latviju, kurā 
dzimst daudz vairāk bērnu, vairojot 
mūsu tautas dzīvo un gara spēku un 
kurā latviešu valstsnācijai, latviešu va-
lodai un kultūrai ir iespējas pilnvērtīgi 
attīstīties un uzplaukt.

Liels ceļa gabals mūsu visu kopī-
giem spēkiem jau ir pieveikts. Nebī-
simies no grūtībām, ko arī turpmāk 
prasīs sapnis par savu valsti – jo mēs 
vēlamies to īstenot! Neatkarību esam 
atguvuši – šis ir neatkarības nostipri-
nāšanas laiks.

Turēsim Latvijas valsti dziļi sirdīs 
un augstu domās!

Sveicu klātesošos, visus tautiešus 
un Latvijas valstij uzticīgos tuvumā 
un tālumā Latvijas Neatkarības atjau-
nošanas deklarācijas 25. gadadienā!

Saules mūžu Latvijai!
Dievs, svētī Latviju!

Ināra Mūrniece
LR Saeimas priekšsēdētāja

Taisnīguma uzvara...
Turpinājums no 13. lpp.
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labi iekārtots. Par piemiņu no bērziem, 
viens stumbrs vēl atstāts zemē, un ar 
dēļu cepuri, kalpo kā galdiņš. Paldies 
jāsaka Andrim Jaudzemam par dārza 
iekārtošanu un sakopšanu!

Un kas bija pēcpusdienas jaukākais 
moments? Taču tas, ka nodaļā iestājās 

veseli pieci (!) jauni biedri – viena Va-
nadze un četri Vanagi. Jaunā Vanadze 
ir veca Vanaga atvase, un jaunie Va-
nagi – četri brāļi, nelaiķa Adelaides 
Vanaga dēli. Ir vienmēr tik ļoti jauki 
sveikt jaunus biedrus un cerēt, ka viņi 
aktīvi piedalīsies nodaļas dzīvē. Laiks 
rādīs.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Un atbildes uz jautājumiem? Ievē-
rojamākā celtne (kā citādi varētu to 
saukt?) ir, protams, Brīvības Piemi-
neklis. Otram jautājumam atbilde: 
Katram vārdam var pārvietot pirmo 
burtu uz vārda beigām, apgriezt vārdu 
otrādi, un iznāk tas pats vārds, kas sā-
kumā. Pamēģini!

„Es nenācu šai vietā...“
Turpinājums no 2. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2015. gada 15. maijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. maijā.
€1 = 1,39450 AUD
€1 = 0,71740 GBP

€1 = 1,50610 NZD
€1 = 1,12210 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien, 16. maijā, plkst. 11.00 LAI-
MAS Pavārmākas kursi. ALB namā 
Gunta Rudzīte demonstrēs pīrāgu re-
cepti. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
ar $4. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
11. maijam.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 9.30 novuss 
Tālavā. Vēl joprojām gaidām jaunus, 
un ne tik jaunus spēlētājus mūsu vidū.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.00 
Tālavā Adelaides Latviešu biedrī-
bas Gada svētki 1949 – 2015 ar Jaut-
ru pēcpusdiena; čellu duets – Jānis 
Laurs un Anita Laura, Tautas deju 
kopas Auseklītis un citi priekšnesumi; 
bufete, kafijas galds un bārs darbosies 
no plkst 13.00. Galdi iepriekš rezer-
vējami un ieejas kartes nopērkamas 
grāmatnīcā un arī pie kases sarīkoju-
ma dienā. Ieeja $15. Skolniekiem ie-
eja bez maksas. Loterija ar vērtīgiem 
laimestiem. Jautra sadzīve. Pavadiet 
laiku draugu sabiedrībā un atbalstiet 
savu biedrību!
Trešdien, 20. maijā, plkst. 10.30 sa-
tiksimies pie ALB nama, lai laicīgi 
plkst. 11.00 izbrauktu uz Aldingas ho-
teli. Maksa $14 no personas. Pieteik-
ties LAIMAS birojā līdz 15. maijam.
Ceturtdien, 21. maijā, plkst. 11.00 
LAIMA aprūpētāju grupas pusdie-
nas ALB namā. Maksa no personas 
$10. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
18. maijam. Pārrunas par Wallaroo.
Sestdien, 23. maijā, plkst. 19.00 EIRO 
KVIZ VAKARS Tālavā.
Svētdien, 24. maijā, plkst. 9.30 No-
vuss Tālavā. Vēl joprojām gaidām jau-
nus, un ne tik jaunus spēlētājus mūsu 
vidū!
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 17. maijā, plkst. 11.00 
7. svētdiena pēc Lieldienām. Dievkal-
pojums.

Brisbanē
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.30 Sau-
les zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvā-
ka informācija: Inga Česle (0408 302 
506), inga.ceslis@gmail.com
Sestdien, 23. maijā, plkst. 12.00 
Rummy & zolītes pēcpusdiena DV sa-
rīkojumā Latviešu namā. Piedalīšanās 
$10.
 

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 16. maijā, plkst. 13.00 Svēt-
brīdis Latviešu namā. Pēc īsa svētbrī-
ža klausīsimies skaistā 55. KD Sidnejā 
garīgā koncerta DVD atskaņojumu. 
Visi mīļi gaidīti! Ieeja par ziedoju-
miem.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 16. maijā, plkst. 11.00 Va-
nadžu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien, 16. maijā, plkst. 16.00 Gai-
du un skautu mītnes vakars.
Otrdien, 19. maijā, plkst. 10.00 – 12 
priekšpusdienā Svēta Krusta baznī-
cas zālē bērnudārzs Daina pirms-
skolas vecuma bērniem. Tuvāka in-
formāciju, zvanot 0421709339 vai 
 amanda1971rug@yahoo.com Aman-
dai Hirst-Whyte, bērnudārza Daina 
vadītājai.
Sestdien, 23. maijā, plkst. 10.00 – 
16.00 daiļamatnieku darbnīcas Latvie-
šu namā. Pieteikšanās pie Māras Bau-
manes – tālr. 0433 812 244.
Svētdien, 24. maijā, plkst. 14.00 Deju 
un dziesmu koncerts Melburnas lat-
viešu ciemā. Piedalās Melburnas Ri-
tenītis, Piektais ritenis & koris Daina. 
Ieeja pret ziedojumiem (pie durvīm). 
Kafiju & kūku pēc uzveduma. Visi 
ienākumi par labu AL56KD 2016. Tu-
vāka informācija: Ciemā birojs 9800 
2977 vai Lāra Brennere 0407 551 654.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 24. maijā, plkst. 10.00 Va-
sarsvētku – Svētā Gara dievkalpojums.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 10.00 De-

besbraukšanas dienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. maijā, plkst. 10.00 Svē-
tā Gara svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 17. maijā, plkst. 9.30 De-
besbraukšanas dievkalpojums.
Svētdien, 24. maijā, plkst. 9.30 Vasar-
svētku dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 15. maijā, plkst. 19.00 
Rīga Sv. Pētera baznīcā Latvijas Ra-
dio koris, klarnetists Egīls Šēfers un 
diriģents Kaspars Putniņš aicina uz 
pavasara noskaņu koncertu Franču 
komponistu meistardarbi. Programmā 
divi kanoniski kormūzikas lieldar-
bi – Olivjē Mesiāna Pieci dziedājumi 
un Žana Īva Daniela-Lezīra Dziesmu 
dziesma, kā arī Morisa Ravēla un Klo-
da Debisī miniatūras. Savukārt Egīla 
Šēfera izpildījumā skanēs klarnetei 
solo rakstītais Olivjē Mesiāna darbs 
Putnu bezdibenis no monumentālā 
Kvarteta laika galam. Biļetes Biļešu 
paradīzes kasēs.
Sestdien, 16. maijā, plkst. 17.00 Lie-
lajā Ģildē ar divdaļīgu koncertu RTU 
vīru koris Gaudeamus atzīmēs savu 
55. jubileju. Pirmajā daļā kora māks-
linieciskā vadītāja Ivara Cinkusa va-
dībā, piedaloties Nacionālo Bruņoto 
spēku orķestrim, skanēs Nika Gotha-
ma vīru korim Gaudeamus un pūtēju 
orķestrim komponētais cikls ar Ērika 
Ādamsona dzeju Sapņu pīpe. Koncer-
ta otrajā daļā pirmo reizi tiks atskaņots 
komponista Uģa Prauliņa tautas mūzi-
kas cikls Pagānu gadagrāmata.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
ielā 37/39  ■

Valdis Jaudzems.

19. maijs
Lita, Sibilla, Teika
1945. Flensbergā apcietināts Ostlandes 
Reihskomisārs Alfreds Rosenbergs.

20. maijs
Salvis, Selva, Venta
1630. Gustavs 2. Adolfs pavēlēja Vi-
dzemē nodibināt 4 zemes tiesas, atbrī-
vojot zemes iedzīvotājus  no virskun-
gu juridiskās varas.
1654. dibināts Jēkaba forts Tobago 
(Hercoga Jēkaba vārdā). 
1895. gleznotājs Uga Skulme. 
1910. gleznotāja, rakstniece Veronika 

Janelsiņa.
1910. gleznotājs, arhitekts Leonids 
(Leo) Svīķers.
1930. aktieris Mārtiņš Antenišķis.
1950. Latvijas dziedātājs (baritons) 
Samsons Izjumovs.
2008. Valsts policija oficiāli atstāja 
vēsturisko Stūra māju Rīgā, Brīvības 
ielā 61, pārceļoties uz jauno komplek-
su Čiekurkalnā.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


