
Amerikas latviešu jaunieši
Iestāda bērzu aleju Latvijas simtgadei

Trešdien, 5. jūli-
jā, plkst.14.00 Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvda-
bas muzejā, pie Bor-
nes baznīcas, noslēdzot 
Amerikas latviešu ap-
vienības vasaras prakses 

programmu, jaunieši iestādīja bērzus, 
pasniedzot to kā simbolisku dāvanu 
Latvijas valsts simtgadē, pastāstīja 
Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) ģenerālsekretāre Ilze Garoza.

„Laikā, kad liela daļa iedzīvotāju 
ir izbraukuši un prom došanās tēma ir 
joprojām aktuāla jauniešu vidū, šāda 
iniciatīva ir ļoti nozīmīga. Prakses 
laikā jauniešiem bija iespēja iejusties 
Latvijas sadzīvē, iepazīties ar dar-
ba vidi un vietējiem cilvēkiem, tāpēc 
atvadoties, katrs pasniedza Latvijai 
simbolisku dāvanu – kociņu. Ceram, 
ka šie kociņi ne tikai iesakņosies 

zemē, bet arī iedēstīs jauniešos domu 
par pārcelšanos uz Latviju,“ teica Ga-
roza.

Amerikas Latviešu apvienība 
(ALA) jau trešo gadu rīko vasaras 
praksi, piedāvājot Amerikas latviešu 
jauniešiem iegūt darba un dzīves pie-
redzi Latvijā, lai nostiprinātu viņu lat-
visko identitāti un piederību Latvijai. 
Šogad praksē piedalījās 11 Amerikas 
latvieši vecumā no 19 līdz 29 gadiem.

Pēc pirmā vasaras prakses projek-
ta divas personas palika pastāvīgi dzī-
vot un strādāt Latvijā. Zīmīgi, ka jau-
nieši, kas piedalījās praksē ir tie, kuru 

Mūsdienu ģeopoli-
tiskos izaicinājumus var 
pārvarēt, tikai pastāvot 
ciešām transatlantiska-
jām attiecībām, tādēļ ir 

svarīgi attīstīt padziļinātu sadarbību 
starp Eiropas Savienību un ASV da-
žādās jomās, uzsvēra Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis, ceturtdien, 
6. jūlijā piedaloties Trīs jūru samitā 

Varšavā, kur pulcējās 12 Centrālās un 
Austrumeiropas valstu vadītāji, kā arī 
ASV prezidents Donalds Tramps.

Valsts prezidents augstu novērtēja 
ASV prezidenta pausto apņēmību pastip-
rināt sadarbību ar Eiropu un turpināt rū-
pēties par drošību reģionā. „ASV vēlreiz 
apliecināja uzticību NATO 5. panta sais-
tībām. Mēs arī esam pateicīgi par ASV 
karavīru un militārās tehnikas izvietoša-

nu Latvijā,“ uzsver Raimonds Vējonis.
Valsts prezidents atzina, ka ASV 

prezidenta piedalīšanās Trīs jūru sa-
mitā liecina par ASV ieinteresētību 
meklēt jaunas sadarbības iespējas ar 
Eiropas Savienību (ES) ekonomikas, 
transporta un enerģētikas jomās, kas 
sasaucas ar šobrīd notiekošo aktīvo 

Published by Sterling Star Pty Ltd — PO Box 6219, SOUTH YARRA, VIC 3141, AUSTRALIA — Email: redakcija@laikraksts.com

Laikraksts LATVIETIS www.laikraksts.com

Austrālijas pirmais latviešu elektroniskais nedēļas laikraksts latviešiem pasaulē  —  An Australian newspaper for Latvians worldwide

Nr. 466 2017. gada 12. jūlijā TĪMEKLĪ   ISSN 1837-6991

9HRLINH*gjjaac+

Saturs
Austrālijas ziņas ...................... 1, 2, 4, 5, 6, 9
Latvijas ziņas .................................... 1, 7, 8, 14
Latvieši pasaulē ................... 3, 8, 10, 11, 14
Redakcijā .............................................................3
LV prezidents ............................................... 1, 6
PBLA ...............................................................1, 11
Latvijas Okupācijas muzejs ............... 7, 11
Aldis Jānis Birzulis OAM ................... 12, 15
Trimdas bērnu bērni .......................... 13, 15
Pateicība ...........................................................14
Jancis ...................................................................14
Datumi ....................................................... 15, 16
Sarīkojumi un ziņojumi ............................16
Eiro kurss ...........................................................16

Valsts prezidents Trīs jūru samitā:
ASV apliecina stingru atbalstu Eiropas drošībai

 
Turpinājums 6. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.

Līgošana Sidnejas Latviešu namā. Skat. rakstu 4. lpp.

FO
TO

 M
ār

a 
M

or
e 

(M
oo

re
)



2. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2017. gada 12. jūlijā

Published by Sterling Star Pty Ltd
ABN 54053671855

Redakcija / Editorial Office:
Sterling Star
PO Box 6219

SOUTH YARRA, VIC 3141
AUSTRALIA

Tel/fakss: (03) 98273753
redakcija@laikraksts.com
latvietis@netspace.net.au

www.laikraksts.com
Editor: Dr. Gunars Nagels

Associate Editor: Ilze Nagela
Abonēšanas cena drukātam 

laikrakstam: $50 par 10 numuriem, 
$95 par 20 numuriem vai $240 par 
52 numuriem ar piegādi Austrālijā. 

Čekus rakstīt uz vārda:
„Sterling Star Pty Ltd“.

Sludinājumu cena: $6 par 1 cm 
telpu vienā slejā vienā numurā.

Content and design:
© Sterling Star 2017.
All rights reserved.

Tīmeklī/Online ISSN 1837-6991
Abonētājiem/Print ISSN 1837-6983
Ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītos 
rakstos izteiktās domas ne katrā gadījumā 
atbilst redakcijas viedoklim, un redakcija 
par tām neuzņemas atbildību. Redakcija 

patur tiesības manuskriptus un fotogrāfijas 
rediģēt. Laikraksts honorārus nemaksā.

Kas notiek, kamēr nenotiek nekas...
...un tomēr! Ziemas vidus pārdomas Adelaidē

Mīļā Mildiņ!
Nu jau atkal pagā-

jis labs laiciņš, kopš 
Tev rakstīju, bet dienas 
skrien tādā ātrumā, ka 
mana vecā galva, par 
visu pārējo nemaz ne-
runājot, knapi tiek līdz. 

Taču nupat sāk iestāties Adelaides 
lēnā sezona, kad tautieši, no ziemas 
bēgdami, uz mēnesi vai pat ilgāk, iz-
brauc zaļumos uz ziemeļu puslodi, 
vasaras siltumu meklēdami. Pagātnē 
norakstīti Jāņi un Aizvesto piemiņas 
diena, un šeit palikušie var izmantot 
laiku pēc saviem ieskatiem.

Vanagiem un Vanadzēm, mājās 
pie sildītāja sēžot (lai gan nupat ar 
1. jūliju elektrības dārdzība sakāpu-
si debesīs!), ir izdevība kalt nākotnes 
plānus. Neplānots bija 24 stundu laiks, 
ko Vanagu priekšniecei sanāca pavadīt 
slimnīcā; laikam pašas ķermeņa brīdi-
nājums, ka līdzšinējā tempā turpināt 
nebūs prātīgi un jāmeklē citi risināju-
mi. Neveselības dēļ atņemtā braukša-
nas atļauja krietni ierobežos kustības 
brīvību uz vismaz sešiem mēnešiem, 
bet gan jau vajadzības gadījumā uz 
DV namu kāds paraus līdz, un vien-
mēr jau ir autobuss.

Arī DV vīru koris divas nedēļas 
atpūtinās balsis, lai gan viņu gada 
programmā vēl ieplānotas vairākas 
uzstāšanās, no kurām lielākā dziedā-
šana būs pašu koncertā oktobrī. Pat 
kaislīgākajam dziedātājam aukstajos 
ziemas vakaros siltu telpu un televī-
zijas ekrānu atstāt, lai brauktu uz mē-
ģinājumiem, nemaz nav tik jauki. Arī 
diriģentei Inesei vajadzīgs plānošanas 
un atpūtas laiks.

Priekšniecību laikam tā sauc tādēļ, 
ka tai vienmēr jādomā uz priekšu. Tā 
nu arī Adelaides Vanagu priekšniece 
šai tukšā laikā un, protams, ar valdes 
un dažu uzticīgu draugu palīdzību var 
domāt uz priekšu. Tikko izbeidzās DV 
Ziedojumu vākšanas Akcija, un ziedo-
tājiem ir paredzētas pateicības brokas-
tis. Tur gan Vanadzēm lielāka loma, 
nekā Vanagiem; viņi jau tās maizes 
nesmērēs un tos pīrāgus neceps. Pal-
dies jāsaka Astrai Kronītei par divu 
mēnešu konsekventu darbu pie ZVA. 
Paldies, Astra!

Vanagiem nākamais svarīgākais ir 
nodaļas š.g. pilnsapulce, 12. augustā. 

Cerams, ka biedri, pusdienās puncīšus 
ar gaļas pankūkām un kreftīgu buljonu 
sasildījuši, kuplā skaitā noklausīsies 
uz nodaļas pagājušā gada veikumiem 
un uz nākotnes plāniem. Lielākā prob-
lēma, kā jau visās nodaļās, ir jaunu 
biedru piesaiste. Taču jāsaka, ka aus-
trāliešu RSL (bijušo karavīru organi-
zācija) nodaļām visā Austrālijā ir tieši 
tā pati problēma: vecie aiziet, jaunie 
klāt nenāk...

Jādomā arī par Lāčplēša dienas 
sarīkojumu novembrī, kurā runātājs, 
ļoti prominenta un interesanta Ade-
laides persona, ir jau sarunāts, taču 
vārdu šobrīd neizpaudīšu, lai paliek 
pārsteigums. Bet tici man, prominents 
ļoti...

Arī Vanadzes pa šo laiku neslin-
ko, bet turpina savu darbu. Jūlija pir-
mā diena iekrita sestdienā, kad DV 
nams ir vaļā, un Vanadzes gatavo 
pusdienas. Šoreiz Ilga pasniedza cāļa 
šķiņķīšus. Tieši tanī dienā iekrita di-
vas svinēšanas: Imantiem vārda diena 
un piemiņa vācu karaspēka iesoļoša-
nai Rīgā 1941. gada 1. jūlijā. Pirmo 
nosvinējām ar dzīves biedres Astras 
cepto, ļoti gardo kliņģeri un jubilāra, 
bijušā Adelaides nodaļas priekšnieka 
Imanta Kronīša gādāto šampanieti, 
un otro ar Imanta paskaidrojumu, ka 
bez toreizējiem notikumiem, oku-
panti krievu komunisti latviešu tautu 
būtu iznīcinājuši (tā gada 14. jūnijs un 
vēlāk – 1949. gada 25. marts to nešau-
bīgi pierādīja), un mēs šodien droši 
vien te nesēdētu. Tanī dienā pagriezās 
latvju tautas vēsture, ja ne uz pavisam 
labu, tad katrā ziņā uz daudz labāku 
pusi.

Ar to Vanadžu darbs neizbeidzas, 
jo 26. augustā jāgatavo kafijas galds 
Baltiešu Miera koncertam, kas šogad 
atvieto gadiem ilgi rīkoto Aizves-
to Piemiņas sarīkojumu. Pirms tam, 
jau 29. jūlijā jācep daudz un dažādas 
pankūkas gadskārtējām, ļoti popu-
lārajām pankūku pusdienām, un tad 
septembrī kaut kas pavisam jauns: 
Mazais Tirdziņš, kur par loti drau-
dzīgām cenām un tikai promneša-
nai pārdos tikai piecas lietas: gaļas 
pankūkas ar buljonu, frikadeļu zupu, 
pīrāgus, skābus kāpostus un rup-
jo maizi; – lietas, ko latvieši labprāt 
ēd, bet ne vienmēr paši savā virtuvē 
grib gatavot. Tas būs savādāk, nekā 

Ziemassvētku tirdziņš decembra sā-
kumā, kur pārdod daudz un dažādas 
lietas, ieskaitot svētku priekam svai-
gas piparkūkas.

Un tā jau ātri pienāks Valsts svēt-
ki, kuriem neticamā ātrumā sekos 
Ziemassvētki un Jaunais gads. Tas ir 
periods, kad laiks skrien divtik ātri 
uz gada beigām. Jo vecāka es kļūstu, 
jo tie Ziemas Svēti sanāk tuvāk kopā. 
Bērnībā likās, ka no vienas dzimšanas 
dienas uz nākamo laiks vispār stāv uz 
vietas; tagad mēneši skrien zibenīgā 
ātrumā, un gadi paiet nemanot. Ko? 
Jau atkal jācep piparkūkas?

Tā nu redzi, mīļā Mildiņ, Ade-
laides Vanagiem un Vanadzēm tas 
tukšais laiks nemaz tik tukšs nebūs. 
Daudz ko domāt un plānot, bet gal-
venais, darīt. Mūsu čaklās Vanadzes, 
kur tikai retā vairs svinēs astoņdes-
mito dzimšanas dienu, un dažai pat 
deviņdesmitā jau aiz kalniem, veic 
gatavos brīnumus. Tagad, ja nu tikai 
varētu piesaistīt kādus jaunākus cilvē-
kus...

Paliec sveika un turies silti līdz pa-
vasarim!

Gunta
Laikrakstam „Latvietis“

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem vai paziņojumiem.
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No 25. līdz 27. jū-
nijam Ņujorkā bija ie-
radušies 12 uzņēmēji no 
Latvijas, lai piedalītos 
lielā, gadskārtējā in-
ternacionālā ēdienu un 
pārtikas izstādē (Fancy 
Food Show). Izstādi ap-

meklē veikalnieki no visas Amerikas, 
ar nolūku meklēt jaunus piedāvāju-
mus ASV tirgum. Latvijas uzņēmēji 
piedāvāja, starp citu, zivju produktus, 
maizi, saldas un sālītas uzkodas, mi-
nerālūdeņus, dārzeņu un augļu sulas 
un šokolādes, kas visi gatavoti Latvi-
jā.

Izstādi arī apmeklēja un palīdzēja 
sarīkot Toms Zvidriņš, jaunais Latvi-

jas investīcijās un attīstības aģentūras 
(LIAA) pārstāvis ASV. Toms Zvidriņš 
ieradies ASV šī gada maijā ar nolūku 
veicināt Latvijas eksportus uz ASV un 
ASV investīciju Latvijā.

Daris Dēliņš komentē: „Es un pā-
rējie LR goda konsuli šeit ASV esam 
ļoti priecīgi, ka LIAA ir atkal uzsākusi 
darbību Amerikā. Latvijai nepiecie-
šams palielināt eksportus un ar to vei-
cināt jaunus darbus Latvijā. ASV tir-
gus piedāvā Latvijas uzņēmējiem lielu 
potenciālu. Sniegsim Tomam mūsu at-
balstu un vēlam viņam veiksmi jaunajā 
komandējumā.“

Daris Dēliņš,
LR goda konsuls Ņujorkā
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Varam visi atviegloti 

uzelpot! ASV prezidents 
Donalds Tramps pagā-
jušā nedēļā, uzstājoties 
Varšavā, deklarēja, ka 
ASV stingri atbalstot 

NATO līguma piekto pantu. Tātad, 
kolektīvā aizsardzība nav ne apšaubīta 
ne apdraudēta. Vienlaikus viņš tomēr 
uzsvēra, ka Eiropai ir jādara vairāk 
savai aizsardzībai, tas ir, jāpalielina 
finansējumu aizsardzībai.

Nākamā dienā, G20 galotņu sa-
nāksmes laikā Hamburgā, Vācijā pre-
zidents Tramps pirmo reizi tikās ar 
Krievijas prezidentu Valdimiru Putinu. 
Interesanti novērot, kā abi sēž blakus 
viens otram, un tad prezidents Tramps 
izstiepju roku Putinam ar delnu uz aug-
šu. Putins paņem viņa roku, un abi pre-
zidenti uz īsu mirkli skatās viens otram 
acīs, un tad ātri palaiž rokas vaļā.

Pārrunas, liekas, nav bijušas seviš-
ķi sekmīgas ASV pusei. Atreferējumi 
no krievu un amerikāņu puses atšķi-
ras. Tikusi minēta Krievijas iejaukša-
nās ASV vēlēšanās. Amerikāņu versijā 
Tramps esot teicis, ka šis paliek jautā-
jums, par kuru nebūs vienošanās, bet 
vairs par to nav jārunā. Krievu versijā 
Tramps esot pieņēmis Putina apgalvo-
jumu, ka Krievija nav iejaukusies vē-
lēšanās. Esot panāktas vienošanās par 
Sīriju. Bet par Eiropu – nekā. Krievi-
jas iebrukums Ukrainā nav Trampam 
licies pietiekami svarīgs.

Ja Tramps cerēja, ka Krievijas rēgs 
pār viņa prezidentūru drīz pazudīs, 
tad viņa dēls šīs cerības ir sadragājis, 
jo viņš pirmo reizi atzinies, ka pagāju-
šā gada jūnijā, kopā ar Trampa znotu 
Džaredu Kušneru un toreizējo kampa-
ņas vadītāju tikušies ar Kremlim tuvu 
stāvošu krievu juristu, lai mēģinātu 
saņemt kompromitējošus materiālus 
par Demokrātu partijas prezidenta 
kandidāti Hilariju Klintonu.

Jautājums lasītājiem – kāpēc Tram-
pa un Putina tikšanās fotogrāfijas var 
atrast Kremļa mājas lapā, bet ne Baltā 
namā Flickr galerijā?

GN

Ivaram Mirovicam – 85Sveicam jubilejā!
Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

Haraldam Norītim – 90

Sveicam mākslinieku Haraldu Norīti jubilejā!
Laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde

Ņujorkas internacionālajā 
pārtikas izstādē
Piedalās Latvijas uzņēmēji

No kreisās: LR goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš un LIAA pārstāvis ASV 
Toms Zvidriņš.
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No kreisās: Krievijas prezidents Vla-
dimirs Putins un ASV prezidents Do-
nalds Tramps tiekas Hamburgā.
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Saule vēl bija augstu 
pie debesīm, kad Kan-
beras latviešu saimes 
līgotāji devās uz DV 
Kanberas nodaļas rīkoto 
Jāņu dienas svinēšanu, 
šī gada 24. jūnijā, Ima-

nuēla baznīcas zālē, Lyons. Līgotāju 
pulkā bija jauni un veci, un mazuļi.

Saieta dalībniekus sveica Kanbe-
ras nodaļas priekšsēde Inta Skrīvere.

Viņa nolasīja vēsturnieka Andreja 
Feldmaņa no Latvijas atsūtītos svei-
cienus Kanberas vanagu un vanadžu 
saimei un līgotājiem.

Andrejs Feldmanis, Latvijas Oku-
pācijas muzeja Audiovizuālās krātu-
ves vēsturnieks, vāc ziņas un meklē 
materiālus par bijušajiem Otrā pasau-
les kara latviešu karavīriem gūsta no-
metnē Zēdelgēmā, Beļģijā.

Savā apsveikumā Feldmanis iztei-
ca lielu pateicību Jāņa Juškevica (mi-
ris) ģimenei, it sevišķi dēlam Valdim, 
par atsūtītajiem materiāliem, dienas-
grāmatu un pierakstiem. (Jānis Juške-
vics bija Ierosinātājs un galveno dar-

bu veicējs Brīvības pieminekļa atveida 
izgatavošanā Zēdelgēmas nometnē 
1946. gadā. S.D.)

Lielu pateicību Feldmanis izteica 
Žanim Mediķim. Viņš raksta: „Me-
diķis precīzi aprakstīja kā darbojās 
redakcija „Burtnieks“, kā tika veidots 

žurnāls „Ceļa Malā“ un avīze „Rīta 
Ziņas“...“

Saieta turpinājumā līgotāji mie-
lojās pie vanadžu sagatavotajām pus-
dienām. Kā vienmēr, arī šoreiz bija 

Šogad Jāņu dienā namā bija sara-
dies tik daudz, it sevišķi mazu Jāņu 
bērnu no maliņu maliņām, ka mudž. 
Zālē pilns kā murdā. Kur sper kāju, 
atkal viens sīkais priekšā! Jāuzmanās, 
ka aiz kāda neaizķeras kāja un nepa-
krīt. Ne viens vien steberēja apkārt 
(ne tāpēc, ka saldu alu dzēris, bet gan, 
ka vēl lāgā nemācēja iet). Citi dauzī-
jās, gāja rotaļās vai, kas prata, dejoja. 
Viens otrs šad tad pavārtījās pa grīdu 
(arī tautas tērpā); pa starpām līgoja, 
ķērca vai gavilēja, bet visiem bija lieli 
prieki. Divi dūšīgi latviešu dvīņu pui-
kas skrēja katrs uz savu pusi, tā kā jau-
nā mamma nezināja, kuru ķert, kuru 
ne. Viens jaunais līgotājs pat bija iera-
dies uz kruķiem.

Ja kāda meita vai sieva nebija vīžo-
jusi vai paspējusi sev nopīt vainagu, to 

varēja uz ātro ar sevišķi palīdzīgu roku 
izdarīt turpat zāles malā.

Pieaugušie Jāņu bērni ēda jāņusie-
ru, karstas desiņas 
ar kāpostiem (jo ir 
jau ziemas vidus), 
kūkas un dzēra, 
līgoja un dancoja. 
Brīžiem izskatījās, 
ka nupat no dan-
cošanas iebruks 
zāles grīda, bet – 
nekā! Arī jumts 
netecēja, jo nelija. 
Varbūt, ka lāpīt 
nevajadzēs.

Tie skolnieki, 
kas nebija aiz-
braukuši līgot uz 

Latviju, dziedāja par cīrulīti, kas alu 
dara (lai gan pašiem nebija atļauts to 
dzert), Jautrais Pāris dejoja, orķestris 
spēlēja, trīs tautu meitas dziedāja par 
alus kannu, puiši un meitas apdzie-
dājās. Tie Jāņu bērni, kam dejošanai 
vajadzēja trīs kājas, sēdēja pie gal-
diem, jandāliņu baudīja no tālienes un 
atcerējās burvīgās Jāņu naktis jaunībā 
dzimtenē. Liekas, ka neviens neap-
dzērās. Nedrīkstēja jau, jo nebija zir-
ga, kas zinātu ceļu uz mājām un turp 
nogādātu.

Jāņi bija izdevušies, un, galvenais, 
kuplais mazo jāņubērnu skaits norāda 
uz to, ka latviešu skolai paredzama ro-
sīga un ražīga nākotne.

Kādreizējā Jāņumāte
Laikrakstam „Latvietis“

Lasītājas vēstule
Kas par Jāņiem Sidnejā!

Līgošana Sidnejas Latviešu namā.
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Līgošana Sidnejas Latviešu namā.
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Jaunie līgotāji. Kūka un pirkstiņš.
Jāņu atcere Kanberā

No kreisās: Lisa un dēls Sebastians, Benita un dēls Loklans (Lachlan), Sanita 
un meita Estere, Kaillin un meita Kaija, Iveta un dēls Vilis un meita Inga.
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Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami.

Kas par burvīgu lai-
ku šogad lutināja Dien-
vidaustrālijas līgotājus, 

kuri bija mērojuši ceļu uz Dzintariem! 
Ne vēja pūsmiņa, ne pilītes lietus! 
Laikam tāpēc tāds miers un harmo-
nija līgotāju prātos un sejās. Sākām ar 
tradicionālo vainagu pīšanu. Visi, kas 
gribēja, varēja pīt, un mūsu Aija Win-
dsor ar meitu Simbelīnu palīdzēja, ja 
arī kāds nemācēja. Pie vainagiem tika 
gan mazi, gan lieli, un varam lepoties, 
ka zinām, kur Adelaidē vēl ir ozoli ar 
zaļām lapām. Tāpēc mūsu Jāņa tēvam 
katru gadu tik kupls ozollapu vainags.

Kad vainagi bija sapīti, visi sa-
pulcējāmies pie Jāņu vārtiem, un pēc 
līgošanas un mīklu minēšanas tikām 
ielaisti pagalmā. Šogad Jāņa tēva godu 
uzņēmās Rūdis Dancis un Jāņa māte 
bija Adelaides Latviešu skolas skolotā-
ja Daila Mohr. Viņi gods godam pildī-
ja savus pienākumus un cienāja mūs ar 
sieru un alu.

Pagalmā Adelaides Auseklītis mūs 
izdancināja. Jaunieši dejoja un mudi-
nāja publiku iesaistīties. Bija arī dzīvā 
danču mūzika, ko spēlēja Lilita Deanke, 
Matīss Reinhards un Kārlis Daenke.

Kad kājas bija izkustinātas, mūsu 
namatēvs Reinis Dancis aicināja visus 
uz kopbildi. Šogad par fonu izvēlējāmies 
skatu uz jūru ar gubu mākoņu debesīm. 

Naskais Jāņu tēvs Rūdis šogad bija uz-
stādījis Jāņu pūdeli; to aizdedzinājām 
jau pirms vakariņām, lai visa apkaime 
redz, ka Dzintaros tiek svinēti Jāņi.

Par vakariņām šogad gādāja Mel 
Skābe ar palīgiem. Paldies visiem, kas 
darbojās virtuvē un pie bāra, jo visi Jāņu 
bērni bija priecīgi un pilniem vēderiem.

Vēderi pilni, jādodas iekurināt 
ugunskurs. Dainis Skābe ar palīgiem 
sāka darboties jau nedēļu iepriekš, lai 
Jāņu vakarā ugunskurs slietos debesīs 
augstu, jo augstu un degtu ilgi, jo ilgi. 
Visu vakaru par ugunskuru tika dzir-
dētas labas atsauksmes – cik liels, cik 
labs, cik varens. Novēlam tā tik turpi-
nāt arī nākošajos gados.

Reinis Dancis rūpējās, lai visi mā-
jās palikušie varētu līgot mums līdzi 

savos datoros un telefonos ar Facebook 
Live palīdzību, skaties tiešraidi Latvi-
ans Living in Australia grupā, kā arī 
laikraksta Latvietis Facebook lapā.

Adelaides Latviešu skolas vārdā 
sakām lielu paldies visiem, kas mūs 
atbalstīja un palīdzēja, sevišķs paldies 
Tijanas māsai Bonī (Bonnie) un viņas 
vīram Kem (Cam), kas bija ieradušies 
pirmo gadu un kas nav latvieši, bet cī-
tīgi palīdzēja ar virtuves sakopšanu un 
arī ar pankūkām no rīta. Ceram nākoš-
gad redzēt vēl lielāku līgotāju skaitu. Jo 
kur gan labāk svinēt Jāņus, kā pie da-
bas krūts – kalna galā ar skatu uz jūru?

Līgo, līgo līdz citam gadiņam!
Mārīte Rumpe,

Adelaides Latviešu skolas vārdā
Laikrakstam „Latvietis“

Līgo „Dzintaros“
Līgo, līgo līdz citam gadiņam!

Līgotāji „Dzintaros“.
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Līgošana „Dzintaros“.
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ļoti bagāts izlozes mantu klāsts. Ložu 
izvilkšanu kārtoja Aina, bet mantu iz-
dalīšanu vinnētājiem – Maija ar maz-
meitu Kaiju. Izloze nāca pie beigām, 
un uz izlozes mantu galda vēl bija bei-
dzamais lielais vinnests – Litas Ātre-
nas ceptā, krāšņi dekorētā, lielā, kūka.

Maija stāvēja pie šī galda un vēro-
ja, kurš būs šīs kūkas vinnētājs. Mazā 

Kaija, pieķērusies pie Maijas rokas, ne-
varēja novērst acis no šīs kūkas. Kār-
dinājums bija tik liels. Un tad – skats 
uz augšu, nē, vecāmamma neskatās, 
un pirkstiņš veikli ieslīdēja kūkā un 
tad – mutē. Cik debešķīgi garšīgs! – 
varēja skatīt Kaijas sejā. Nu, nav ko 
gaidīt! Skats vēlreiz uz augšu, nē, ne-
viens neskatās, un tagad divi pirkstiņi 
kūkā un tad mutītē. Bet, kā vienmēr, 
visam skaistajam, un šajā gadījumā – 
garšīgajam, pienāk beigas. Bija atrasts 

kūkas vinnētājs, un kūka aizceļoja pie 
īpašnieka. Kaija vēl ar diviem pirksti-
ņiem mutītē žēli noskatījās...

Kā iepriekšējos gados, tā arī šoreiz 
izlozēto kūku sagrieza, un to baudīja 
visi līgotāji. Šī saieta finansiālo atliku-
mu vanadzes velta labdarībai šeit Aus-
trālijā un Latvijā.

Saulīte vēl bija maķenīt virs debess 
malas, kad līgotāji devās mājup.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Jaunie līgotāji. Kūka un pirkstiņš.
Turpinājums no 4. lpp.
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ES – ASV politisko dialogu.
„Latvijai un Eiropai ir būtiska ini-

ciatīva par ASV dabas gāzes eksportu 
uz Eiropu, jo mūsu interesēs ir diversi-
ficēt enerģijas piegāžu avotus. Vienlai-
kus ar ekonomisko ieguvumu sadarbība 
ar ASV var sekmēt reģiona lielāku notu-
rību pret dažādiem aktuāliem drošības 
izaicinājumiem, piemēram, lai stipri-
nātu Eiropas enerģētisko drošību. ASV 
līdzdalību Adrijas, Baltijas un Melnās 
jūras iniciatīvā redzam kā pozitīvu un 
papildinošu ES īstenotajām politikām 
un atbalsta programmām, veicinot in-
frastruktūras attīstību, starpsavienoju-
mu izbūvi, pārrobežu sadarbību plašā 
jomu spektrā,“ teica Raimonds Vējonis.

Uzrunājot Trīs jūru samita dalībnie-
kus, Valsts prezidents atzīmēja vienotas 
Eiropas Savienības (ES) pieejas un ES 
finansējuma nozīmi, piesaistot privātās 

investīcijas reģiona infrastruktūras pro-
jektu attīstībai. Latvija, kopā ar reģiona 
valstīm, šobrīd īsteno vērienīgo dzelzceļa 
projektu Rail Baltica. Latvija arī ir ieinte-
resēta paātrināt gāzes starpsavienojumu 
un elektrotīklu sinhronizācijas projektus 
starp Baltiju un citām ES valstīm.

Trīs jūru iniciatīvu veido 12 ES 
valstis, kas ģeogrāfiski novietotas starp 
Adrijas, Baltijas un Melno jūru – Aus-

trija, Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igau-
nija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, 
Slovākija, Slovēnija, Ungārija. Nefor-
mālā platforma ir izveidota, lai nodro-
šinātu politisku atbalstu starpvalstu un 
reģionālu projektu īstenošanai, un tādē-
jādi dotu ieguldījumu vienotas, drošas 
un konkurētspējīgas Eiropas veidošanā.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Prezidenta preses dienests

Vienalga, kur lat-
vieši arī nebūtu, kad 
pienāk Jāņu diena, tad 
to ir vienmēr bijis arī 
pienācīgi jāatzīmē. Kad 
vēl bijām Vācijas bēgļu 
nometnēs, atmiņas par 
Jāņu svinēšanas tradīci-

jām visiem vēl bija svaigas, un tur tos 
tad arī varējām svinēt tā, kā to darījām 
Latvijā. Tagad jaunajiem atbraucē-
jiem, emigrantiem, Latvijas Jāņi vēl ir 
spilgtā atmiņā, un viņi tos meklē arī 
šeit, bet diemžēl tik plašus un jaukus 
Jāņus mēs nespējam sarīkot.

Kā jau katru gadu kopš iebraukša-
nas Austrālijā, Pertā Jāņu sarīkojumu 
vienmēr ir rīkojusi Latviešu biedrība. 
Tā arī šogad, kaut arī drusku vēlāk – 
25. jūnijā Pertas latvieši pulcējās Lat-
viešu Centrā atzīmēt šos mūsu senču, 
latviešu lielos svētkus. Diemžēl šai, no 
Latvijas tālajā pasaules malā, gan daba 
ir mainījusies, gan mūsu dzīves apstākļi 
ir pavisam citādāki, nekā tie bija un vēl 
arī ir mūsu dzimtenē. Nav mums savu 
lauku, kur kalnā uzkurt jāņuguni, nav 
arī meža, kur iet papardes ziedu meklēt, 
bet daudz ko varam piedomāt klāt.

Šoreiz Daugavas Vanagu kluba 
telpas bija pārpildīts ar jāņu bērniem 
un bija izpušķotas ar Austrālijas mei-
jām – eikaliptiem. Bet tas taču nekas, 
jo: „visa bija jāņu zāle, ko plūc Jāņu 
vakarā.“ Arī šogad, paldies Jūlim un 
Gutai Bernšteiniem par dekorējumu 
un vaiņagiem, kuri visi ļāva mums 
labāk iejusties mūsu dzimtenes Jāņos.

Tā kā mūsu jāņubērnu pulks ar katru 
gadu sarūk, lielajā zālē vairs Jāņus nerī-
kojam, bet tagad sanākam Daugavas va-
nagu klubā. Tomēr šogad jāņubērni mūs 
pārsteidza, un bija atnākuši visai pilnā 

skaitā, tā kā bija vēl jānes galdi un krēs-
li, lai visiem būtu kur atsēsties.

Bija arī tirdziņš, kur varēja nopirkt 
gan jāņusieru, gan rotaslietas, kom-
paktdiskus, grāmatas un dažādus pie-
spraužamos, tautiskus izstrādājumus 
un keramiku... nu taču viss kaut kādas 
mantas, kādas šādos tirgos pērk.

Kad Rita sveica jāņubērnus un 
mums piekodināja, ja gribam kaut ko 
arī ēst, tad tas būs jāizprasa ar jāņu 
dziesmām, kā jau jāņubērniem tas nā-
kas. Neko citu darīt, taču ir Jāņi, un kā 
citādāk lai skan: Līgo! Līgo!! Jāņubērni 
bija saradušies kuplā skaitā, jo meitas 
un puiši varēja pat apdziedāties, kas 
skanēja itin braši. Bija liels prieks mūsu 
vidū redzēt arī Austrālijas jaunos latvie-
šu emigrantus ar bērniem. Bērnus, jau 
mūsu sabiedrībā tagad neesam redzēju-
ši, tad par to jo sevišķi priecājāmies.

Drīz vien uz Jāņu svētkiem skaisti 
dekorētajiem galdiem sāka parādīties 
šķīvji ar kūpošiem skābiem kāpos-
tiem, desām un rudzu maizi; nu taču 
īsta Jāņu svētku maltīte. Arī Jāņu siers 
un Latvijas alus, viss bija dabūjams; nu 
īstas latviešu pusdienas. Vēlāk vēl mūs 
cienāja ar smalkmaizītēm, kūkām un 
tēju vai kafiju. Saprotam, kā jau vien-

mēr, Viktors bija gādājis, lai arī Velti-
ņa būtu pie atvērtā bāra, kur varējām 
dzesēt slāpes gan ar alu, gan ar šņabi, 
gan ar vīnu (tik ne ar daiļo meiteni).

Tā drīz Vucēnu Jānis mums rādī-
ja skatus no Jāņu svinēšanām Latvijā, 
kur dega mucas augstās kārtīs un mil-
zīgi ugunskuri (tādi, kā tas bija Dzin-
taros), apdziedāšanās un dziesmas 
mūsa Daugavas krastos. Viss aizveda 
mūs atpakaļ atmiņās uz mūsu dzim-
teni un Jāņu dienu līgošanu jau mūsu 
bērnībā tanī tālajā, mīļajā zemītē, ko 
mēs saucam par mūsu dzimteni, Latvi-
ju. Lai Dieviņš dod mums vēl kādreiz 
izbaudīt tos Jāņus. Paldies, Jāni, tev 
par skaisto dāvanu šajos svētkos šeit 
svešumā. „Nekur nav tik labi kā mā-
jās, nekur tevi negaida tā.“

Nu tā, ar šo skaisto sajūtu krūtīs 
arī pienāca laiks doties mājās un do-
mās vēl ilgi Līgot! Līgot!

Paldies Latviešu biedrības valdei 
un čaklajām rokām, un visiem, kuri 
palīdzēja mums izlīgot un izjust kaut 
druscītiņ no Latvijas Jāņiem. Paldies. 
Un mēs, jāņubērni, solāmies nākt at-
kal citu gadu ar visiem kopā palīgot.

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Arī Pertā latvieši svinēja Jāņus
Telpas bija izpušķotas ar Austrālijas meijām – eikaliptiem

Jāņubērni bija saradušies kuplā skaitā.
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Valsts prezidents Trīs jūru samitā:
Turpinājums no 1. lpp.

Trīs jūru samits. Centrā ASV prezidents Donalds Tramps.
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Zedelgemas pilsē-
ta Beļģijā un Latvijas 
Okupācijas muzejs ir 
vienojušies izveidot un 
2018. gada oktobrī atklāt 
Pieminekli Brīvībai, kas 
atradīsies topošajā Brī-
vības laukumā (Brivi-

baplein) Zedelgemā. Pieminekļa skiču 
konkursam un pieminekļa izveidoša-
nai paredzēts 100 000 eiro liels finan-
sējums. Finansējumu līdzīgās daļās 
segs Zedelgemas pilsēta un Okupāci-
jas muzejs. Muzeja finansējuma daļu 
paredzēts iegūt ziedojumos.

Dalībai pieminekļa skiču konkur-
sā ir uzaicināti pieci Latvijas skulp-
tori, kurus skiču projektu izstrādei 
organizatori nodrošinās ar 1000 eiro 
(bruto) lielu autorhonorāru. Uzvarē-
tāju septembrī noteiks žūrija. Tās sa-
stāvā būs četri Zedelgemas pilsētas un 

četri muzeja nozīmēti pārstāvji. Tēl-
nieks – konkursa uzvarētājs  saņems 
2000 eiro balvu, un ar viņu slēgs līgu-
mu par pieminekļa izgatavošanu. Ot-
rās vietas ieguvējs saņems 1000 eiro, 
trešās – 500 eiro balvu.

Kā vēlējās Zedelgemas pilsētas 
puse, pieminekļa dizainā, jāiekļauj jē-
dziens brīvība tās simboliskajā nozīmē. 
Piemineklim jāatgādina par latviešu 
un citu Baltijas karagūstekņu atraša-
nos Zedelgemas britu kontrolētajā ka-
ragūstekņu nometnē 1945. – 1946. g. 
un jāapliecina vēsturiskās saites starp 
Zedelgemu un Latviju, kas izveido-
jušās no šī pēckara notikuma. Piemi-
nekļa dizainam arī jāpiemin Latvijas 
Brīvības pieminekļa makets, kuru lat-
viešu karagūstekņi 1945. gada novem-
brī izveidoja karagūstekņu nometnē. 
Pieminekļa skaidrojums būs vairākās 
valodās.

Laukums Brivibaplein atrodas jau-
nā pilsētas rajonā apmēram 3 km no 
agrākās gūstekņu nometnes, ko paš-
laik pārvalda Flāmu mežu un dabas 
aģentūra, bet ko drīzumā plānots da-
ļēji atvērt sabiedrībai kā dabas rezer-
vātu un brīvdabas muzeju. 2014. gadā 
Okupācijas muzeja filmēšanas grupa 
filmēja saglabātās karagūstekņu bara-
kas un citas nozīmīgas vietas. Šai laikā 
muzeja pārstāvju, Zedelgemas pilsētas 
un tās vēsturnieku starpā izveidojās 
cieša sadarbība.

Sadarbības rezultātā tapa muzeja 
producētā dokumentālā filma Zedelge-
ma, kas stāsta par Zedelgemas nomet-
nes latviešu un citiem Baltijas karagūs-
tekņiem. Kara laikā viņus nelikumīgi 
iesauca no okupētajām Baltijas valstīm 
(1941-1944) vācu armijā un iesaistīja 

Ceturtdien, 6. jūli-
jā, Rīgas 1. Meža kapu 
Balto krustu kapulaukā 
notika piemiņas brīdis 
Baigajā gadā un GULA-
GA nometnēs nogalinā-
to Latvijas iedzīvotāju 
piemiņai. Pēdējo gadu 

laikā Okupācijas muzejā veiktās pēt-
niecības rezultātā ir precizēts Baigā 
gada upuru skaits un iegūtas līdz šim 
nepētītas dokumentālās liecības.

Kapulauks Baltie krusti ir piemiņas 
vieta, kurā guldīti 1940./1941. gada ko-
munistiskā režīma upuri. Lielākā daļa 
apbedīto ir no tā saucamajiem Šustina 
un Vēvera sarakstiem. Tajos minētos 
cilvēkus padomju represīvās iestādes 
apcietināja laikā no 1941. gada 22. jū-
nija līdz 26. jūnijam. 99 cilvēku mirstī-
gās atliekas atrada pēc vācu karaspēka 
ienākšanas, apraktus Centrālcietuma 
4. korpusa pagalmā. Pirmos upurus 
Balto krustu kapulaukā Meža kapos 
guldīja 1941. gada 6. jūlijā. Tepat tika 
apbedīti arī citi padomju režīma upuri, 
kurus atrada līdz 1944. gadam.

2006. gadā Balto krustu kapulau-
kā atklāja memoriālu Ēna, ko projek-
tēja arhitekte Marta Daugaviete un 
Somijas granītā pārvērta tēlnieks Jā-
nis Karlovs. Kapulaukā pie lielā krus-
ta pamatnes ir ierakta urna ar GULA-
GA nometņu vietās paņemto zemi. 
1990. gadu vidū zemi savāca un atveda 
uz Latviju represētais Ilmārs Knaģis 
un viņa domubiedri.

Piemiņas brīdī vadīja Okupācijas 
muzeja vēsturnieks Rihards Pēter-
sons, un klātesošos uzrunāja Rīgas 
evaņģēliski luteriskās Augšāmcelša-

nās draudzes mācītājs Guntis Kal-
me, vēsturnieks un Saeimas deputāts 
Ritvars Jansons, Rīgas politiski re-
presēto biedrības priekšsēdētājs Jā-
nis Lapiņš, un citi. Par jaunākajiem 
atklājumiem 1941. gada jūnija pēdējo 
dienu čekas noziegumu izpētē stāstīja 
Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnie-
ce Inese Dreimane. Piemiņas brīdi ar 
dziesmām kuplināja Latvijas Nacionā-

lo karavīru biedrības vīru koris Tēvi-
ja. Pasākuma laikā bija apskatāma arī 
Okupācijas muzeja veidotā ceļojošā 
izstāde Pēc mums vēl ilgi zeme skums.

Latvijas Okupācijas muzejs aicinā-
ja godināt nepatiesi apsūdzētos un no-
galinātos komunistiskā režīma upurus.

Latvijas Okupācijas muzeja
Sabiedrisko attiecību nodaļa

„Baltie krusti“
Piemiņas brīdis Rīgas Meža kapos

Māc. Guntis Kalme Balto krustu kapulaukā pie memoriāla „Ēna“.
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Latvijas Okupācijas muzeja vēsturniece Inese Dreimane.
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Latvijas Okupācijas muzeja paziņojums
Cels „Pieminekli Brīvībai“, kas veltīts Zedelgemas nometnes gūstekņiem
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Šogad Korejas Starptautiskajā ba-
leta konkursā Seulā no 28. jūnija līdz 
1. jūlijam Latvijas Nacionālo baletu 
pārstāvēja jaunā baleta soliste Jūlija 
Brauere, konkursā izcīnot bronzas 
medaļu. Latvijas Nacionālā opera un 
balets sirsnīgi sveic mākslinieci ar gū-
tajiem panākumiem!

Korejas Starptautiskais baleta 
konkurss šogad notika jau 21. reizi, 
pulcējot spēcīgus dalībniekus no vi-
sas pasaules. Konkursa pirmajā kārtā 
Jūlija Brauere dejoja Kitrijas variāciju 
no baleta Dons Kihots un Gamzati va-
riāciju no baleta Bajadēra, otrajā kār-
tā – Only the wind Milanas Komarovas 
horeogrāfijā, savukārt finālā – Esme-
raldas variāciju un Balto gulbi no ba-
leta Gulbju ezers.

Konkursam Jūliju Braueri gatavo-
ja repetitore Viktorija Jansone, kura 
arī pamudinājusi Jūliju šajā konkursā 
startēt.

„Lai gan konkurence konkursā ir 
sīva – senioru grupā startēja 22 mei-
tenes un 29 puiši – atmosfēra ir ļoti 
draudzīga, cits citu atbalstām un palī-
dzam. Šoreiz konkursā jutos ļoti mierī-
ga – uztvēru to kā skaistus svētkus, ku-
ros iespējams darīt to, ko mīlu. Varbūt 
tas tāpēc, ka Seulā biju jau otro rei-
zi; pirms 5 gadiem piedalījos Seulas 

Starptautiskajā dejas konkursā, līdz 
ar to pilsēta man bija jau pazīstama. 
Man visgrūtākā konkursos ir ilgā gai-
dīšana – gan uz uzstāšanos, gan rezul-
tātiem,“ stāsta Jūlija.

Jūlija Brauere 2011. gadā absol-
vējusi Rīgas Horeogrāfijas vidusskolu 
(Indras Lapšinas klase). 2011. gadā 
8. Seulas Starptautiskajā dejas kon-
kursā viņa ieguva Ballet Chairman 
balvu un stipendiju mācībām prestiža-
jā Vašingtonas baleta skolā, kur pava-
dīja 2011./2012. gada sezonu.

2012./2013. gada sezonā Jūli-
ja Brauere mācījās Bostonas baletā 
skolā. Māksliniece ieguvusi 1. vietu 
konkursā Kristāla kurpīte (Ukraina), 
bijusi pusfināliste Valentīnas Kozlovas 
starptautiskajā baleta konkursā (Ņu-
jorka, 2013), saņēmusi Bostonas Lat-
viskā mantojuma fonda Oskara balvu.

2015./2016. gada sezonas sākumā 
Jūlija Brauere debitēja Džuljetas lomā 
Sergeja Prokofjeva baletā Romeo un 
Džuljeta, kā arī Marijas lomā Pētera 
Čaikovska baletā Riekstkodis.

2016./2017. gada sezonā Jūlija 
Braurere piedalījās baleta Pērs Gints 
jauniestudējumā Zaļās lomā un bale-
ta Pie zilās Donavas jauniestudējumā 
Anneles lomā, par kuru viņa ir izvir-
zīta Spēlmaņu nakts balvai kategorijā 

Gada sasniegums baleta mākslā.
Pagājušajā gadā šī konkursa vecā-

kajā grupā startēja Jolanta Lubēja, ie-
gūstot nedalītu pirmo vietu. Savukārt 
Kārlis Cīrulis ieguva otro vietu junio-
ru grupā. 2015. gadā Ieva Rācene tika 
godalgota par trešo vietu, bet Paula 
Lieldidža-Kolbina junioru konkuren-
cē ieguva sudraba medaļu. 2014. gadā 
sudraba godalgu šajā konkursā ieguva 
Annija Kopštāle.

Monta Tīģere
Latvijas Nacionālā opera un balets

Piektdien, 30. jūnijā, Cēsīs, 
Pasaules latviešu mākslas cen-
tra (PLMC) galerijā, Lielā Skolas 
iela 6 atklāja plašu diasporas latvie-
šu mākslas izstāde Ar Latvijas vārdu 
pasaules telpā. Divās izstāžu zālēs 
apkopoti vairāk nekā 20 mākslinieku 
darbi.

Kā norāda PLMC izstāžu kuratore 
Dr. art. Lelde Kalmīte (Čikāga): „Iz-
stāde parāda tikai daļu no daudzšķaut-
nainās diasporas latviešu mākslas, 
kas vērtējama pasaules mākslas no-
rišu kontekstā. Jaunās kolekcijas ko-
dolu veido vairāku tādu mākslinieku 
darbi, kas plašākai publikai Latvijā 
nav pazīstami, kā piemēram Rolands 
Kaņeps, kurš 1960.-70. gados pieslē-
jās Ņujorkas avangardistiem. Viņa 
gleznās pretrunīgais un provokatīvais 
saturs šokējoši kontrastē ar pastelīgo 
un gandrīz salkano krāsu paleti.“

Kaliforniju pārstāv mūžīgais sava 
ceļa gājējs Voldemārs Dārznieks. 
Mākslinieks, bezkompromisa perso-
na, kurš atteicās dzīvot pēc noteiku-
miem, mīlēja brīvību, kas izpaužas 
arī viņa mākslā. Izstādē būs redzamas 
viņa 5 eļļas gleznas un 4 tintes zīmē-
jumi.

Izcilā Skotijas 
latviešu māksli-
nieka Zigfrida 
Sapieša daiļrade 
tiek prezentēta ar 
milzīgiem koka 
ciļņiem, kurus pa-
pildinās kerami-
kas skulptūras.

Pirmo reizi 
Cēsīs tiek ekspo-
nēta daļa no Klā-
va Sīpoliņa fonda 
(Kanāda) kolekci-
jas.

A p m e k l ē t ā -
jiem būs iespējams 
iepazīties ar Jāņa 
Zuntaka, Augusta Annusa, Arvīda 
Drones, Valda Oestreicheres, Jāņa 
Annusa, Gerdas Rozes, Daces Bir-
kānes, Annas Dārziņas, Vijas Spo-
ģes-Erdmanes, Laimoņa Mieriņa, 
Fridriha Milta, Oskara Skušķas, 
Margaritas Stīpnieces, Ilgvara Štei-
na un citu mākslinieku daiļradi.

Pasaules latviešu mākslas centrs 
izveidots un darbojas Cēsīs jau ce-
turto gadu ar mērķi veicināt mākslas 
vērtību saglabāšanu, ko radījuši Otrā 

pasaules kara rezultātā ārpus Latvi-
jas devušies latviešu mākslinieki un 
ārzemēs dzīvojošā jaunā mākslinieku 
paaudze.

Izstādes atklāšana sākās ar disku-
siju Kas ir latviešu māksla?, ko vadīja 
PLMC kuratore Dr. art. Lelde Kalmī-
te.

Izstāde būs skatāma līdz 2017. gada 
decembrim.

Dainis Mjartāns
Laikrakstam „Latvietis“

„Ar Latvijas vārdu pasaules telpā“
Diasporas latviešu mākslas izstāde Cēsīs

Izstādes skats.
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Korejas Starptautiskais baleta konkurss
Jūlijai Brauerei panākumi

Jūlija Brauere ar bronzas medaļu.

FO
TO

 L
at

vi
ja

s N
ac

io
nā

lā
 o

pe
ra

 u
n 

ba
le

ts



Trešdien, 2017. gada 12. jūlijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Š.g. 27. maijā, pēc 
23 gadu pārtraukuma 
Igaunijas, Latvijas, Lie-
tuvas sporta komandas 
un atbalstītāji tikās Pul-
teney Grammar School 
(PGS) telpās, lai sacens-
tos basketbolā un volej-

bolā. Pēdējās Baltiešu spēles notika 
1994. gadā.

Doma atjaunot Baltiešu spēles 
radās neformālā atmosfērā Igauni-
jas Neatkarības dienas svinību laikā, 
kuras notika februārī. Sarunā starp 
Aleksas Talanskas (Lietuviešu Bied-
rības priekšsēdis, Adelaidē), Reini 
Danci (Dienvidaustrālijas Latviešu or-
ganizāciju apvienības priekšsēdis) un 
Anelīse (Anneliis) Martinson (Igauņu 
sporta biedrība). Tad arī šo sarunu lai-
kā tika pieņemts lēmums atjaunot Bal-
tiešu spēles.

Veicot nepieciešamos priekšdar-
bus, komitejai relatīvi īsā laikā izdevās 
atrast sacīkšu telpas: PGS; nokārtot 
apdrošināšanu un organizēt tiesnešus, 
kā arī veikt citas formalitātes.

Plkst. 12.30 pēcpusdienā spēlētāji 
sapulcējās PGS Sporta zāles priekš-
telpā un plkst. 13.00 komandas, līdz-
jutēju un atbalstītāju uzmundrinošo 
saucienu pavadītas, iesoļoja zālē.

Par godu šim pasākumam Adelai-
des Latviešu skolas audzēkņiem stun-
das beidzās agrāk, un tas deva iespēju 
gan audzēkņiem, gan viņu vecākiem 
uzmundrināt latviešu komandu. Šī 
pēcpusdiena pulcēja apmēram no 50 
līdz 60 līdzjutēju un atbalstītāju.

Komandu priekšgalā soļoja Simon 
Talanskas (Lietuvas/Vytis), kurš nesa 
Austrālijas karogu; viņam sekoja igau-
ņu, latviešu un lietuviešu sporta ko-
mandas.

Aleksas Talanskas uzrunāja sacen-
sību dalībniekus un līdzjutējus. Spēles 
oficiāli atklāja god. Peter Malinaus-
kas, Dienvidaustrālijas likumdošanas 
asamblejas loceklis un policijas, cietu-
ma, avārijas dienesta, ceļu satiksmes 
drošības ministrs (Member of the Le-
gisaltive Assembly of South Australia 
and Minister for Police, Correctional 
Services, Emergency Services and 
Road Safety).

Malinauskas kungs arī apsveica 
Baltijas biedrības par pieņemto lēmu-
mu turpināt Baltiešu spēles un uzsla-
vēja par piemirstās tradīcijas atjauno-
šanu.

Atskanot Austrālijas, Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas himnām, skatītā-
jiem stāvot kājās, tika atklātas Baltiešu 
spēles.

Latviešu un lietuviešu vīriešu 
basketbola komandas ieņēma vietu 
laukumā. Latviešu vīriešu komanda 
bija tērpusies jaunajos sporta tērpos, 
kuri atgādināja 1960. gadu ASK tēr-

pus. Lietuvieši 22-19 izvirzījās vadībā 
pirmajā puslaikā. Otrajā puslaikā viņi 
nostabilizēja savu pārākumu ar 43-34. 
Lietuvas komandai visvairāk punktus 
ieguva Vils Tviss (Will Twiss) (17), bet 
latviešu komandā lielāko punktu iegu-
vējs bija Gavin Kargans (10).

Sieviešu basketbola spēlē starp 
igauņu un lietuviešu komandām pir-
majā puslaikā igauņu komanda guva 
21 punktu pret lietuviešu komandas 
10 punktiem. Amalī Manika (Amalie 
Mannik) ieguva visvairāk punktus 
igauņu komandai – 14, Kasī Ignatavi-
čus (Cassie Ignatavicius) un Emiliha 
Ports pa 8 punktiem katra lietuviešu 
komandai.

Otrajā vīriešu basketbola spēlē 
igauņu komanda relatīvi viegli guva 
uzvaru pār lietuviešu komandu ar 69-
38. Lietuviešu komandas aizsardzība 
nevarēja pretoties igauņu komandas 
spēlētājiem Nikam Vurmam (Nick 
Wurm) (18 punkti) un Raijanam Bur-
ganam (Ryan Burgan) (15).

Pēc tam tika viss sagatavots volej-
bola spēlei. Igauņu un lietuviešu jauk-
tās sieviešu komandas uzsāka spēli, 
kurā igauņu komanda trijos setos uz-
varēja lietuviešu komandu.

Baltiešu Spēles noslēdzās ar vī-
riešu basketbola spēli starp igauņu un 
latviešu komandām. Igauņu komanda 

uzvarēja ar 55-42 punktu pārsvaru, un 
arī šajā spēlē Niks Vurms palika ne-
pārspēts – 24 punkti.

Šī diena beidzās Eesti Majā, kur 
bija iespēja pārrunāt uzvaras un zau-
dējumus, kā arī sākt plānot revanša 
mačus nākošajām Baltiešu spēlēm. Sa-
runas raitākas padarīja dažādi dzērie-
ni un barbecue.

Īpaša pateicība Adelaides Latvie-
šu biedrībai par atbalstu jauno sporta 
tērpu iegādei un Latviešu Jaunatnes 
Apvienībai Austrālijā par aktīvu palī-
dzību pasākuma organizēšanā.

Spēlētāju vārdā
Reinis Dancis

Laikrakstam „Latvietis“

Atkal notiek „Baltiešu spēles“
Atjaunotas pēc 23 gadu pārtraukuma

Laviešu komanda.
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Igauņu un lietuviešu komandas.
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The Hon. Peter Malinauskas.
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Toronto Latviešu centrā 3. jū-
nijā Trīs Zvaigžņu Ordeņa kavalie-
ris Dr. Vilis Mileiko atzīmēja savu 
85. dzimšanas dienu radu, draugu un 
sabiedriskā darba līdzgaitnieku pul-
kā. Svinības ievadīja skaists vijoles 
koncerts, ko izpildīja Ruta Melkiene 
pianistes Ilonas Beres klavieru pavadī-
jumā. Programmā tika atskaņoti klasi-
ķu un arī vairāki latviešu komponistu 
darbi. Kā jau pazīstamam un rosīgam 
sabiedrības darbiniekam, sekoja vai-
rākas runas un apsveikumi. Pēc katra 
apsveikuma nodziedāja kopīgu dzies-
mu no sagatavotām lapiņām.

Pirmā sveica Inta Purva, kura 
arī vadīja jubilejas norisi. Viņa teica: 
„Satver dienu, tici labam, baltam un 
tici savam spēkam.“ Mārtiņš Sausiņš 
sveica no PBLA un jubilāru raksturoja 
kā patriotu un ticīgu Latgales dēlu ar 
pozitīvu pieeju visās lietās. Viņš sa-
līdzināja Vili ar Klīdzēja Boņuku un 
vēlēja jubilāram Daudz baltu dieniņu. 
No LNAK daudz laimes vēlēja Andris 
Ķesteris. Neminot gadus, varētu teikt, 
ka Dr. Vilis Mileiko ir jauns cilvēks, 
kas dod priekšzīmi citiem kā dzīvot. 
Sabiedriskā darbā ir vērojams skaidrs 
skats uz nākotni un šķiet, ka viņš uz-
tur jaunību ar humoru. Dr. Jānis Lūsis 
sveica kā ārsts un kolēģi. Atstājot Lat-
viju, mēs katrs kaut ko paņēmām līdzi. 
Vilim tā ir bijusi Latvijas saulīte, ar ko 
viņš dāsni ir dalījies darbā un sabiedrī-
bā, pievienojot tai arī humoru. Paldies 
par šo devumu, un lai saulīte seko ju-
bilāram arī tālākās gaitās.

Sekoja vairāki rakstiski apsveiku-
mi no Latvijas, ASV un citām zemēm, 
ko nolasīja I. Purva. Īpaši sirsnīgu ap-
sveikumu bija atsūtījis Rīgas arhibīs-
kaps metropolīts Z. Stankevičs. Cita 
starpā viņš rakstīja: „Pateicos par 
latviskās pašapziņas veicināšanu, par 
nesavtīgo devumu Latvijas vēstures 
liecību saglabāšanā, popularizēša-
nā un tālaknodošanā. Ne velti Jūsu 

kalpojums Dzimtenei un tautiešiem 
trimdā ir novērtēts ar Triju Zvaigžņu 
ordeni. Bet vislielāko prieku mums 
visiem sagādā Jūsu uzticība Dievam 
un Baznīcai. Atsaucoties uz Jūsu pašu 
teikto, novēlu, lai Jūs vienmēr pavada 
sajūta – „Baznīca ir mana vieta.“ Mēs 
lepojamies ar Jums!“

Agrākā TLB priekšniece Rasma 
Pērkone sveica mūža biedru Dr. Vili 
Mileiko no Toronto Latviešu biedrī-
bas. Viņa pateicās par atsaucību un 
piedalīšanos biedrības sarīkojumos ar 
dažādiem referātiem, kas ir publicēti 
vairākos biedrības rakstu krājumos. 
Paldies par raženo mūžu, veltītu līdz-
cilvēkiem, latviešu sabiedrībai un Lat-
vijai. Vēlam jubilāram vēl daudz gadu 
darboties tautas druvā. Irēna Zvagule 
vēlēja daudz laimes dzimšanas dienā 
un ar humoru apskatīja cilvēka mūža 
gājumu pa gadu dekādēm. Vilnis Pē-
tersons jubilāru sveica no Latviešu 
pensionāru apvienības. Prāvests Ivars 
Gaide apsveica ar savu dzejoli veltī-
tu jubilāram un teica galda lūgšanu, 
pirms visi devās pie bagātīgā mielasta 
galda.

Ārsts, kultūras un sabiedriskais 
darbinieks Dr. Vilis Mileiko piedzi-
ma 1932. g. 3. jūnijā Rēzeknes apriņķa 
skaistajā Andrupes pagastā, strādīgu 
un ticīgu vecāku lauku mājās. Vide 
jeb apkārtne ietekmē cilvēka rakstu-
ru, un par to liecina arī Viļa dzīve un 
darbi. Pamatskolu Vilis iesāka Latvijā, 
to turpināja un pabeidza Dānijā, kā arī 
tur beidza ģimnāziju. Pēc ieceļošanas 
Kanādā, turpināja izglītību Toronto 
Universitātē, kur ieguva bakalaura 
grādu; medicīnas fakultāti beidza Ota-
vas Universitātē un papildinājās ASV. 
Strādājot privātpraksē, viņš pievieno-
jās vairākām profesionālām organizā-
cijām un pildīja vairākus akadēmiskā 
un administratīvā darba uzdevumus 
gan slimnīcā, kur bija ieguvis privilē-
ģijas, gan privātprakses poliklīnikā. 

Laika tecējumā, viņš tika atkārtoti ie-
vēlēts arī vairāku latviešu sabiedrisko 
organizāciju amatos. Toronto latviešu 
sabiedrībā Dr. Vilis Mileiko ir ļoti labi 
pazīstams, un arī Latvijā viņu pazīst kā 
dāsnu atbalstītāju cilvēkiem un organi-
zācijām. Viņš ir saņēmis vairākus pa-
teicības un goda rakstus gan no latvie-
šu sabiedrības šeit, gan Latvijā un arī 
no vietējām organizācijām un valdī-
bām. Lielāko balvu, Triju Zvaigžņu or-
deni, viņš saņēma Latvijā 2009. gadā.

Viņš ir LNAK mūža dalībnieks, To-
ronto Latviešu biedrības mūža biedrs, 
Kanādas Latviešu Katoļu apvienības 
(KLKA) valdes priekšsēdis, Toronto 
Latviešu katoļu draudzes priekšnieks 
un Latviešu Katoļu Studentu un Aka-
dēmiķu Apvienības Dzintars seniors.

Precējies ar skolotāju Āriju Alber-
tiņu, runā vairākas svešvalodas, un 
viņam arvien ir gaišs, optimistisks un 
priecīgs skatījums uz dzīvi!

Daudz laimes jubilejā!
Rasma Pērkone

Laikrakstam „Latvietis“
Pirmpublicējums avīzē 

„Latvija Amerikā“

Dr. Vilis Mileiko – jubilārs
Toronto Latviešu biedrības mūža biedrs

Dānijā. Pirmajā rindā, otrais no kreisās: Jānis Berkāns.
Pēdēja rindā, augšā: otrais no kreisās: Vilis Mileiko.
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Dānijā. Pirmajā rindā no kreisās: Vēra Arbidāne-Svi-
lāne, Ausma Kosiša, skolotāja Aina Sūnekle (Jurjāne), 
Gaida Cekule-Melķe. Otrajā rindā: ceturtais no kreisās 
Jānis Berkāns, Jr.
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Vilis Mileiko.
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„Man ļoti patīk tas, ka Latvijā 
cilvēki ir mierīgi un nekur neskrien,“ 
saka Čikāgā uzaugusī Izabella Brence, 
kura kopā ar citiem ASV un Austrāli-
jas latviešu jauniešiem pagājušonedēļ 
viesojās Alsungā.  

Tas bija Amerikas Latviešu ap-
vienības Sveika, Latvija! 37. grupas 
ceļojums. Organizācijas koordinatore 
Latvijā Anita Ozola saka: „Tā ir mana 
misija – parādīt to, kas pie mums skaists 
un ievērības cienīgs. Jau 13. gadu plā-
noju šos braucienus, sadarbojoties ar 
kolēģi Marisu Gudro Amerikā.“

Iepazīst kultūru un tradīcijas
Jauniešiem organizēts divu nedē-

ļu ceļojums, kurā bija iespēja apskatīt 
Latvijas skaistākās vietas, iepazīt šeit 
vienaudžus, veidot paliekošas attiecī-
bas, apgūt latviešu kultūru un tradīci-
jas, pašiem tajās iejūtoties.

A. Ozola: „Braucienu finansiāli 
atbalsta Amerikas Latviešu apvienī-
ba. Piedalās 14 jaunieši no Amerikas 
un septiņi no Austrālijas, un ar viņiem 
kopā ceļo četras audzinātājas. Esam 
apbraukājuši visus četrus Latvijas no-
vadus, šodien viesojamies Alsungā.“ 
Jaunieši apskatījuši Rīgu, Cēsis, Sigul-
das bobsleja trasi, Piebalgu, Blaumaņa 
muzeju, izbaudījuši pirts priekus, vie-
sojušies Gaujienas pamatskolā, bijuši 
Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 
Aglonas bazilikā, Skrīveros, Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzejā, Rundāles 
pilī, Tērvetē, Kolkas ragā, Liepājā un 
Ventspilī, bet noslēgumā –  pieņem-

šanā pie Valsts prezidenta. „Daļa te 
bijusi vairākas reizes, ciemojoties pie 
radiem, bet šajā braucienā var pieda-
līties vienu reizi vecumā no 13 līdz 15 
gadiem,“ teica A. Ozola.

Jaunieši vēlas atgriezties
I. Brence stāsta: „Es dzīvoju Čikā-

gā, un tur cilvēki ir daudz steidzīgā-
ki, visu laiku ir kustībā. Latvijā dzīvo 
vecmāmiņa, un esmu viņu apciemoju-
si. Man prieks iepazīt Latviju un satikt 
jauniešus. Nometnes laikā esmu redzē-
jusi daudz ko jaunu un jauku. Visspilg-
tāk atmiņā palikusi vakara pastaiga ar 
draugiem gar jūru.“

Kārla Tuktēna šeit bijusi vairā-
kas reizes: „Esmu dzimusi Austrālijā, 
Sidnejā. Man ļoti patīk, ka latvieši ir 
draudzīgi, esmu sajūsmā par iespēju 

apskatīt šeit tik daudzas skaistas vie-
tas. Sidnejā eju latviešu skolā, un arī 
ģimenē cenšamies vismaz nedaudz 
runāt latviski.“ Viņa vēl nezina, ko 
darīs, kad skolu pabeigs, bet varbūt 
kādreiz pārcelsies uz šejieni.

„Dzīvoju Austrālijā, Melburnā,“ 
stāsta Ingus Sveilis. „Latvijā ciemojos 
trešo reizi. Man ļoti patīk daba – tā 
stipri atšķiras no tās, kas pie mums. 
Prieks, ka nometnes laikā var redzēt 
ne tikai Rīgu, bet visu Latviju. Mani 
radi dzīvo tikai Rīgā.“ Puisis noteikti 
gribētu dzīvot Latvijā. Vislabāk viņam 
paticis apskatīt šeit jaunas vietas un arī 
iepazīties ar Amerikas tautiešiem.

Lāsma Reimane
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums laikrakstā 
„Kurzemnieks“

vecvecāki, lai gan aizbrauca dzīvot uz 
Ameriku, tomēr neskatoties uz attā-
lumu un ilgo prombūtni ir saglabājuši 
latviešu valodu un tradīcijas no paau-
dzes paaudzē.

ALA izveidotā vasaras prakses 
programma, kuru koordinē ALA Kul-
tūras nozares vadītāja Līga Ejupe, 
trīs gadu laikā piesaistījusi lielu inte-
resi gan Ziemeļamerikas un Austrā-
lijas latviešu jauniešu vidū, gan Lat-
vijā, kur arvien vairāk organizācijas 
un uzņēmumi piesakās uzņemt ALA 
praktikantus. To skaits šogad palieli-
nājies līdz 20 un aptver gan kultūras 
un izglītības iestādes, gan sabiedris-
kas organizācijas, gan tehnoloģiju 

uzņēmumus un organizācijas, kas 
veicina jauno tehnoloģiju attīstību un 
eksportu. Programma tiek īstenota sa-
darbībā ar Latvijas Kultūras ministri-
ju par Amerikas Latviešu apvienības 
līdzekļiem.

Plašāka informācija atrodama: 

ht t p://w w w.a lau sa .org / lv /a la s -
nozares/kulturas-nozare/vasaras-
darbi-latvija/

Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

ģenerālsekretāre
Laikrakstam „Latvietis“

Amerikas latviešu jaunieši
Turpinājums no 1. lpp.

Vasaras prakse Latvijā Ziemeļamerikas un Austrālijas jauniešiem.
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Ārzemju tautieši apskata Latviju
Kārtējais „Sveika, Latvija!“ jauniešu grupas ceļojums

Amerikas un Austrālijas latviešu jaunieši Alsungas „Spēlmaņu krogā“ mācās 
cept sklandraušus kopā ar skolotāju Lailu Puķīti.
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kara darbībā pret padomju armiju ār-
pus Baltijas, galvenokārt Polijas rie-
tumos un Pomerānijā. Tuvojoties kara 
beigām, daudzi no viņiem devās rie-

tumu virzienā, lai izvairītos no nokļū-
šanas padomju armijas gūstā, kas jau 
atkārtoti bija okupējusi Baltijas valstis. 
Karavīri padevās sabiedrotajiem Britu 
okupācijas zonā. Pēc kara Zedelgemas 
nometnē bija ieslodzīti ap 11 000 ka-
ravīru no Latvijas. Spītējot nelikumīgi 

iesauktu karavīru lomai kara laikā un 
karagūstekņu statusam pēc kara, šie 
karavīri spēja nebrīvē pieminēt brīvību 
un savas valsts neatkarību.

Latvijas Okupācijas muzeja 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Laikrakstam „Latvietis“

Okupācijas muzeja paziņojums
Turpinājums no 7. lpp.
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– Kur gūšu Latvijai spēku?
– Pats viņas spēks, ja tiksi...
Brigaderes vārdus var attiecināt uz 

Jāni Birzuli un Aldi Jāni Birzuli OAM.
Kad zvana apsveikt OAM piešķirša-

nu, Karalienes dzimšanas dienas apbal-
voto, tālruni atbild: Aldis Jānis Birzulis.

Alda vectēvs 19. gs. pārceļas no Burt-
niekiem uz Rīgu, lai bērni iegūtu izglītī-
bu. Alda tēvs, Jānis 1917. g. iestājas virs-
nieku skolā Petrogradā. Ziemassvētku 
kaujās Jānis Birzulis cīnās kā leitnants. 

Frontei sabrūkot, jaunais virsnieks 
nonāk vācu gūstā. Kad sabrūk Vācija, 
Jānis Birzulis 1919. g. maijā atgriežas 
Rīgā. Viņu iesauc sarkanarmijā. Viņš 
dezertē un iestājas Latvijas armijā zie-
meļu karaspēkā pie pulkveža Zemitāna.

Alda tēvs piedalās kaujās Cēsīs un 
Valmierā.

Jāni Birzuli paaugstina par kaptei-
ni. Viņš piedalījās Atbrīvošanas cīņās 
pret sarkanarmiju Latgalē. Viņš paliek 
dienēt armijā, un desmit gadus ir štāba 
rotas komandieris.

1934. g. Jāni Birzuli paaugstina par 
pulkvežleitnantu. Viņu pārceļ uz Rēzek-
ni par bataljona komandieri. Jānis Bir-
zulis arī ir Rēzeknes Teātra direktors.

Aldim ir vairāki tēva ordeņi. Tēvs 
apbalvots par piedalīšanos Atbrīvoša-
nas cīņās, ir Zviedrijas karaļa apbal-
vojums, neiztrūkst arī Trīs Zvaigžņu 
ordenis un vairāki citi.

Par Atbrīvošanas cīņām vairākkārt 
ir referējis Aldis gan studentu, gan lie-
lākā sabiedrībā.

Kad Latviju okupē Padomju Savienī-
ba, Jāni Birzuli ieskaita Sarkanarmijā. Al-
dis atceras tēva greznos uzplečus. Atceras 
tēva uztraukumu, kad Aldis 1941. gada 
ziemā pazaudē slēpju siksnas no slēpēm, 
kuras Aldim bija aizdevis komisārs; Alda 
tēvs ir starp virsniekiem, kurus izved no 
Litenes. Viņš nojauš briesmas, izlec no 
ejoša vilciena un slēpjas mežā. Izglābjas!

Kad ienāk vācieši, tēvs strādā par 
grāmatvedi. Kad dibina policijas ba-
taljonu, Jānis Birzulis piesakās armijā. 
Viņš komandē Rīgas 1. Policijas batal-
jonu. Vēlāk viņu ieskaita 19. divīzijā, 
bet pirms Kurzemes ielenkuma viņu 
pārceļ uz 15. divīziju. Viņš nonāk Vā-
cijā. Vēlāk gūstā Putlosā un Zēdelge-
mā. Viņš piedalās DV dibināšanā.

Redzams, ka Alda saknes no Burt-
niekiem, Rīgas un Rēzeknes ir ļoti nacio-
nālas. Tur arī viņš no sava vectēva un tēva 
ieguvis vārdu Jānis un ir ļoti lepns uz to.

Alda māte Alma ar diviem dēliem 
kuģī no Liepājas dodas trimdā uz Dan-
cigu. Februārī fronte pārtrūkst. Ģime-
ne nokļūst Dancigas dzelzceļa stacijā. 
Dodas ar vilcienu uz Drēzdeni, kur 
neļauj izkāpt. Nākamajā naktī pilsētu 
iznīcina. Ģimene nonāk Mittenvaldē, 
Bavārijā. Sākās nometņu laiks: Put-
losa, Bensens, Gestahta, kur Saules 
nometnē apmetas ģimene. (Nometnes 

priekšnieks Ošiņš, vēlāk sidnejietis.)
Sākas izceļošana.1950. gada ok-

tobrī ģimene atstāj Eiropu ar kuģi 
SS Brazil. 1950. gada 18. novembrī as-
toņos no rīta iebrauc Sidnejā.

Ģimeni novieto Kelso, Batērstā 
(Bathurst). Pēc mēneša Aldim kā ģi-
menes apgādniekam (jo bija pāri par 16 
gadiem – tātad 2 gadu darba līgums) 
piedāvā darbu. Good job* – uzsver ierēd-
nis – Junior Porter (Jaunākais nesējs) pie 
Jaundienvidvelsas dzelzceļa. Aldis cīnās 
pretim; grib strādāt Konkordas slimnīcā 
Sidnejā, jo tur strādā draugs Helmūts 
Ozols. Beidzot ierēdnis piekrīt (GO, go!)

Slimnīcā Aldis (Orderly (sanitārs) 
class 2) nostrādā trīs ar pus gadu. Mazgā 
grīdas utt., bet kopmītnē pašam sava gul-
ta un skapītis. Ko vairāk bijušais dīpītis 
var vēlēties? Taču Aldis ir mērķtiecīgs 
un grib pabeigt skolu un studēt. Slimnī-
cā viņš strādā maiņas darbu un apmeklē 
Klīvlandes ielas vakarskolu. Tur iestāju-
šies pulciņš latviešu, bet daudzi no vi-
ņiem apmeklē skolu tuvākajā parkā, kur 
ir jautrība. Aldis neiegūst Intermediate 
Certificate, bet tas netraucē viņa mērķa 
sasniegšanu. Viņš iekrājis naudu. Spēj 
pa dienu apmeklēt Sidnejas Tehnisko ko-
ledžu. 1954. gadā sekmīgi noliek abitūri-
ju un iegūst Commonwealth stipendiju.

Aldis iestājas Jaundienvidvelsas 
Universitātes Inženieru fakultātē un 
1959. gadā iegūst Bakalaura grādu 
(B.E.). Vispirms viņš strādā pie Ceļu 
nodaļas Bīgā (Bega), kur Princess šo-
seja ir tikai neliels grantēts ceļš. Aldis 
plāno ceļus. Darbā viņš ir sekmīgs, 
taču piedzīvo sprunguļus (ne šķēršļus); 
piem., arodbiedrība nosūdz inženieri, 
ka viņš liek strādniekiem strādāt lietū!

Aldis maina darbu no ceļu uz tiltu 
plānošanu. Brīvā laikā seko tēva pēdās 
un no1959. gada līdz 1965. gadam die-
nē par virsnieku Austrālijas rezervistu 
armijā, Inženieru daļā.

Bet jaunais censonis atrod laiku 
iegūt līgavu, un 1961. gadā Aldis sa-
laulājas ar Rutu Kazi.

1965. gadā, lai gūtu plašāku pieredzi, 
Birzuļi pārceļas uz Angliju, kur kādā in-
ženieru firmā gūst pieredzi celtņu plāno-
šanā ne tikai Eiropā, bet arī Arābu Emi-
rātos. 1966. gadā Toronto, Kanādā Aldis 
strādā brūžu celtniecības plānošanā. 
1967. gadā Birzuļi atgriežas Sidnejā. Al-
dis iestājas darbā firmā Miller, Milston 
un Ferris, un 1974. gadā kļūst par šīs fir-
mas direktoru. Bet Aldis grib ko vairāk 
un 1989. gadā nodibina pats savu firmu – 
Birzulis Associates Pty. Ltd.

Ja kāds vēlas iepazīties ar firmas pa-
nākumiem, tad grāmatās par Sidneju var 
apskatīt kādas celtnes šī firma plānoju-
si. To skaitā ir vairāk nekā 3 400, sākot 
ar skolām, komerciālām celtnēm. Aldis 
piedalījies Penritas (Penrith) pilsētas 
Administrācijas celtņu, Manlijas (Man-
ly) Bibliotēkas, Altimo (Ultimo) Peldē-

šanas centra plānošanā utt. Viņa firma 
atbildīga par lieliem darbiem, kā – Kan-
beras Augstākās Tiesas nams, Capita 
Centre Sidnejā, Barton biroju nami Kan-
berā, Telekom celtne Sidnejā, Kanberas 
Nacionālās galerijas paplašināšana...

Varētu vēl daudz turpināt par Alda 
panākumiem savā profesijā. Uz jautāju-
mu, kāpēc Aldis tik aktīvs latviešu sa-
biedrībā, viņš atbild ar humoru: „Nees-
mu austrālietis, sports man nepatīk, alu 
labprāt nedzeru. Patīk dāmu sabiedrī-
ba. Brīvā laikā labprāt darbojos latvie-
šu sabiedrībā, nekā strādāju dārzā.“

Kad dēli apmeklēja latviešu sko-
lu Sidnejā, Birzuļi aktīvi darbojās, 
atbalstot skolu. Aldis vadīja vecāku 
padomi. Kad vāca naudu Dzintariem, 
Birzuļi nežēloja nedz naudu, nedz lai-
ku. Aldis pat atceras, ka atlika pat lai-
ka, lai darbotos vietējo skolu vecāku 
padomēs un līdzekļu vākšanas akcijās.

Aldis neliedza savu padomu Sid-
nejas Latviešu nama pārbūvei.

Rukvudas kapsētā atrodas piemi-
neklis, kura uzstādīšanu kārtoja Aldis. 
Tur atdusas arī Alda vecāki un daļa no 
nelaiķes dzīvesbiedres Rutas pelniem 
(daļa atdusas Latvijā). Ruta Birzule 
gadiem ilgi bija Okupācijas Muzeja 
pārstāve Austrālijā.

Aldis un Ruta abi bijuši Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienu rīcības komiteju 
locekļi. Savu laiku Aldis arī bija LAAJ 
vicepriekšsēdis, atbalstījis un organizējis 
koncertus ar māksliniekiem no Latvijas.

Deviņus gadus Aldis bijis Latvi-
jas Goda konsuls Jaundienvidvelsā un 
Ziemeļu teritorijā. Tagad viņam pie-
šķirts tituls Emeritus Goda konsuls.

Šais deviņos gados Aldis bijis at-
bildīgs par otro lielāko latviešu skaitu 
ārpus Latvijas, aiz Ņujorkas, kur vairāk 
latviešu. Ar smaidu bijušais Goda kon-
suls atceras, ka pirmajā gadā viņu ielū-
dza uz Krievijas Nacionālās dienas at-
ceri Krievijas sūtniecībā Sidnejā. Viņš 
kādam sacījis, ka neskaitāmas reizes 

Aldis Jānis Birzulis OAM
Godam dzimis, godam audzis

 
Turpinājums 15. lpp.

Aldis Birzulis OAM.
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Viņi pie manis atnāk 
22. maija vakarā, un es 
esmu priecīga, Mariannu 
atkal ieraugot, jo pazīstu 
viņu jau no 2007. gada, 
kad dibinājās muzejs 
LaPa. Dibināšanas sa-
pulce notika Vēstures 

muzejā, un tur es vēl darbojos, kā sa-
pulces sekretāre un rakstīju protokolu. 
Ilgi gan savu darbību tur neuzturēju, 
jo radās citas intereses un citi darbi. 
Tādēļ sakari ar Mariannu pārtrūka. 
Tagad viņa ar vīru ir pie manis un stās-
tīs par savu dzīvi. Kā parasti, es viņus 
vispirms nofotografēju gadījumam, ja 
viņi man ģimenes bildi laikā neatsūta; 
izstāstu, ko no viņiem gribu dzirdēt. 
Pirmā stāstīs Marianna, jo viņa ir īs-
tais trimdas bērnu bērns. Džeremijs ir 
ar mūsu trimdas bērnu bērns saistīts, 
un es ieslēdzu savu aparātu un klausos.

Marianna:
Mana vecmāmiņa, tēva mamma, bija 

no Birzgaļiem, tas ir Vidzemes augšgalā, 
un viņa bija saimnieka meita. Manu vec-
tēvu, kurš bija piensaimnieks, viņa satika 
turpat Birzgaļos un turpat arī apprecējās. 
Uz laiku mana vecmāmiņa mācījās arī 
Jelgavas Lauksaimniecības Universitātē 
diezgan grūtos apstākļos, bet izglītību 
viņa gribēja un tādēļ to visu arī pacieta. 
Tā beigās viņa izmācījās par skolotāju, 
vectēvs bija policists un viņi pārgāja dzī-
vot uz Subati. Kad sākās karš, no Subates 
viņi izbrauca bēgļu gaitās. Kad viņi no 
Latvija izbrauca, tētis bija 6 gadus vecs.

Mammas mamma ir gleznotāja Mar-
garita Stīpniece, un viņa bija no Saldus, 
bet vectēvs kaut kur no Vidzemes. Vec-
tēvs Latvijas armijā bija majors, pēc tam 
viņš bija leģionārs Kurzemes cietoksnī. 
Vecmāmiņas ģimene ar māsām un manu 
mammu, kurai bija 7 gadi, no Kurzemes 
izbrauca 7 gadu vecumā. Vācijā viņi bija 
Vircburgas nometnē, tēva ģimene bija 
Cellē un Volterdingenā. Tad viņi nonāca 
Austrālijā, bet kāpēc, to gan nezinu. Lai-
kam tādēļ, ka vectēvs bija bijis leģionārs. 
Mani vecāki satikās Adelaidē. Iebrauku-
ši viņi bija tādās nometnēs, kas bija kaut 
kur nekurienē un ļoti grūtos apstākļos. 
Es no savām vecmāmiņām ļoti daudz 
iemācījos, jo viņas man vienmēr kaut 
ko stāstīja. Tādēļ man ir mazliet citāds 
skats uz pasauli. Es daudz ko iemācījos 
par Latviju, par bērnību un, man liekas, 
ka tas bija, kas mani iespaidoja.

Mana mamma bija zobārste, viņa 
mācījās Adelaides Universitātē, tēvs 
sāka kā skolotājs, bet vēlāk dabūja dok-
tora grādu ģeogrāfijā. Pēc kāzām mani 
vecāki pārcēlās uz Brisbeni, un mēs uz-
augām tur. Es gan esmu dzimusi Toronto 
1972. gadā, Kanādā, jo tēvam tur bija 
iespēja mācīt Toronto Universitātē. Bet, 
kad man bija 6 nedēļas, viņš bija dabū-
jis darbu Kvīnslandes Universitātē. Tā 

mēs uzaugām tādā 
subtropiskā pilsētā, 
kur dienā bija liels 
karstums un vakarā 
uznāk spēcīgs ne-
gaiss, kad viss zibe-
ņo un paliek vēsāks.

Nu mēs tur uz-
augām, bet sākumā 
latviešu sabiedrībā 
mēs gan negājām. 
Mani vecāki stāvē-
ja diezgan nostāk 
no tā visa, jo viņi 
latviešu sabiedrībā 
nebija uzauguši. 
Ar mums gan viņi 
runāja latviski, un 
audzināšana mums bija latviska. Skolā 
mēs runājām angliski, bet kā tikām mā-
jās, tā bija jārunā latviski. Tas kādreiz 
bija diezgan grūti, jo mums jau arī sa-
biedrība latviešos nebija.

Bet tad vienu dienu, kad man bija 5 
gadi, mēs bijām peldbaseinā, un tur bija 
pāris meitenītes, kas arī peldējās, un es 
nevarēju saprast, kas notiek, arī citi bērni 
runā latviski. Tās meitenes kļuva par ma-
nām draudzenēm, un vēl šodien ir manas 
draudzenes. Tad mēs sākām iet uz latvie-
šu sarīkojumiem. Latviešu tur gan nebija 
pārāk daudz – kādi 200 varbūt.

Mūsu vectēvi un vecmāmiņas tur-
pināja dzīvot Adelaidē, un katru gadu 
Ziemassvētku laikā mēs braucām pie 
viņiem ciemos pāri tuksnesim 2000 
km vecā mašīnā bez dzesinātāja. Tur 
mēs satikām mūsu brālēnus un māsī-
cas, kuri vairs latviski nerunāja. Viņi 
bija mums labi draugi, bet viņiem ne-
bija latviskā audzināšana. Man vēl jā-
pasaka, ka arī mans brālis tagad dzīvo 
Latvijā. Viņš nav sabiedrisks un uz 
intervijām neielaidīsies, bet viņš runā 
latviski un tagad dienē Latvijas armijā. 
Viņš ir majors, bet viņš nav runātājs.

Pēc tam Melburnā, Deakin Uni-
versitātē es ieguvu Graduate Diplo-
ma of Museum Studies. Man nav kaut 
kāda liela un augsta izglītība. Mēs ap-
precējāmies 1998. gadā, bet mēs jau 
pirms tam kopā dzīvojām. Džeremijs 
man bija līdzi uz Melburnu.

Pirmo reizi Latvijā mēs bijām 
1994. gadā, un es savu grāda darbu rak-
stīju par Latvijas muzejiem. Mēs te dzī-
vojām komunālā dzīvoklī veselus sešus 
mēnešus. Ar vienu vecu krievu dāmu. 
Viņai bija viena istaba, mums bija otra, 
un tikai trijos naktī mūsu augstajā stāvā 
nāca ūdens. Mēs cēlāmies augšā un pil-
dījām spaiņus, un tas bija ļoti romantis-
ki. Tad mums bija viena istaba, kur bija 
vairākas plītis, kur mums katram bija 
savs elektrības skaitītājs.

Pēc tam mēs te bijām atkal 
1998. gadā, pēc tam atkal 2001. gadā. Tad 
mēs rakstījām projektu, lai mēs te varē-
tu pavadīt ilgāku laiku. Pirmais projekts 

bija ar Sorosa fondu, mēs kopā ar Džere-
miju taisījām mājas lapas, mēs strādājām 
ar muzejiem, jo Austrālijā es ar tiem jau 
biju strādājusi. Tad drīz sāku strādāt ar 
muzeju LaPa. Tā muzeja mājas lapu mēs 
uztaisījām jau, kad šeit neviens ar tādām 
lietām nenodarbojās. Sorosa fonds iede-
va mums naudu, un mēs atbraucām; es 
runāju ar biedrības priekšsēdi un viņa 
teica, ka viņai vienalga, ko mēs te darām. 
Mēs braukājām pa Latviju, apciemojām 
muzejus, bildējām viņu priekšmetus, ru-
nājāmies, ļoti patīkami pavadījām laiku 
un pirmo muzeja biedrības mājas lapu 
uztaisījām jau tādā laikā, kad te neviens 
vēl nezināja, kas tā mājas lapa ir.

Kad es kļuvu par LaPa muzeja 
amatpersonu, nebija tā, ka mēs vienā 
reizē izdomājām, ka nu pakosimies un 
pārcelsimies. Mēs vienkārši vairāk bi-
jām šeit nekā Austrālijā, mēs mēģinā-
jām vairākus projektus uzcept, lai mums 
būtu iemesls te būt, lai mēs te kaut ko 
varētu nopelnīt un, lai mēs varētu te dzī-
vot. Bet nebija tā spējš lēmums. Mums 
Latvijā patika abiem. Vienīgi ar pieraša-
nu pie šejienes klimata ir tā grūtāk, bet 
ar katru gadu vairāk pierod un ir vieg-
lāk. Tagad jau mēs ziemā staigājam bez 
cepures, cimdiem un siltās apakšveļas.

Džeremijs:
Es esmu dzimis 1971. gada mazā 

pilsētiņā South Portland, kas ir Vik-
torijas pavalstī; tas ir vairāk dienvidu 
daļā. Mana ģimene uz Austrāliju bija 
aizbraukuši no Nīderlandes. Tieši pēc 
kara Nīderlandē apstākļi bija ļoti grū-
ti, un viņi noteikti pārcēlās vieglākas 
dzīves dēļ. Viņi arī nekad neturējās 
kopā ar citiem no turienes un ātri mē-
ģināja iekļauties vietējā sabiedrībā.

Nekad nemēģināja saglabāt savu 
valodu vai parašas. Mans vectēvs strā-
dāja ar Shell naftas kompāniju. Viņš tur 
strādāja vairākus gadus, krāja naudu un 
tikai tad izsauca ģimeni. Viņi neskatī-
jās atpakaļ un iespējami ātri gribēja 
kļūt par īstiem austrāliešiem. Es esmu 

Trimdas bērnu bērni un mazbērni Latvijā (17)
Marianna Auliciema un Džeremijs Smīds (Smedes)
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Marianna Auliciema un Džeremijs Smīds (Smedes).
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Sertificēta Austrālijas vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča (MARN:1575233) 

Kontakti:
M: 0416 359 950 (zvaniem Austrālijā)
E: info@seloniamigration.com.au

Latvijas vēstniecība 
informē, ka ir pieņem-
ti grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos 
Nr. 721 Kārtība, kādā 

bērni šķērso valsts robežu.
Grozījumi paredz, ka turpmāk 

bērniem, kuri ir Latvijas Republikas 
valstspiederīgie, ceļojot uz visām Eiro-

pas Savienības dalībvalstīm patstāvīgi 
vai trešo personu pavadībā, tajā skaitā 
Apvienoto Karalisti, nebūs nepiecie-
šams Latvijas Valsts robežsardzei uz-
rādīt notariāli apstiprinātas pilnvaras 
vai vecāku piekrišanas. Jaunā kārtība 
stāsies spēkā 30.06.2017.

Vienlaikus vēstniecība atgādina, ka 
vecākiem, plānojot bērnu braucienus 

uz ārvalstīm, ir jāpārliecinās, vai trans-
porta kompānijas un ārvalsts robežsar-
dzes iestādes nav noteikušas papildus 
prasības vai ierobežojumus, ja bērni 
ceļo vieni vai trešo personu pavadībā.

Grozījumi pieņemti 27.06.2017. 
ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 359 Latvijas Vēstnesis.

Latvijas vēstniecība Londonā

Pateicība
Izsakām pateicību visiem radiem, draugiem, paziņām par atbalstu un par sirsnīgajiem, līdzjūtības 
pilnajiem vārdiem, kurus saņēmām, pavadot mūsu māti, Helēnu Nāgelu, mūžības ceļā.

Pateicamies visiem, kas ar saviem ziedojumiem atbalstīja Latvijas Okupācijas muzeju.

Helēnas Nāgelas bērni ar ģimenēm

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos
„Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu“

Savāds un jocīgs
Jancis cīnās ar pilošu degunu...

Tas, ka es mēdzu šad 
tad pierakstīt šo to vienā 
burtnīcā, nav nekas sa-
vāds. Daudzi tā dara. Tas, 
ka es šad un tad pārlasu, 
ko esmu ierakstījis mēne-
šus vai gadus iepriekš, arī 

nav nekas jocīgs; – daudzi dara tāpat, jo 
citādi jau nebūtu bijis vērts rakstīt.

Bet tas, ka es jau vairāk nekā pie-
cus gadus atpakaļ ierakstīju burtnīcā, 
ka es vairs nevaru atrast tematus, par 
ko rakstīt, tas ir gan savādi, gan jocī-
gi, jo tas nozīmē, ka beidzamos piecus 
gadus es esmu rakstījis rakstiņus bez 
temata. Pazīstu cilvēkus, kas šādā ga-
dījumā ļoti uztrauktos. Daži varbūt pat 
plēstu matus, bet mani tas neuztrauc. 
Drīzāk jau – tas dara mani priecīgu, jo 
tas nozīmē, ka varu vienā mierā driķēt 
tālāk, nedomādams vairs ne par tema-
ta trūkumu, ne par savādumu, ne jocī-
gumu. Vienkārši driķēt!

Vēl pēc dažiem gadiņiem varbūt 
varēšu to darīt divkārši, bet pagai-
dām – pieredzes trūkuma dēļ – jāiztiek 
ar vienkārši.

Tad nu ņemiet par labu, kā ir.

Patreiz ir ziema. Auksts, ka traks. 
Dažreiz, kad esmu ilgāku laiku sēdējis 
uz sava sola zem krūma, liekas, ka bik-
ses piesalušas pie dibena. Protams, tas 
tā nav, jo bikses jau nav slapjas, ka va-
rētu piesalt. Bet auksts, paliek auksts – 
vai ir piesalis, vai nav. Dažs labs vājāks 
tips varbūt uzdotu un ietu iekšā telpās, 
bet es esmu izturīgs un spītīgs: es sēžu 
savā vietā. Taisnību sakot, ne jau spītī-
bas dēļ neeju iekšā, bet man negribās 
noķert kādu nelabumu. Tur iekšā visi, 
vai gandrīz visi vai nu šķauda, vai 
šņaukājās, vai spļaudās, vai pat kle-
po. Liekās, varētu pat redzēt to baciļu 
mākoni, kas klejo no vienas mutes uz 
otru degunu un tad tālāk uz trešo gan 
uz muti, gan degunu. Baigi muduļi! Un 
man tur būtu jāmīcās pa vidu, ja nebū-
tu sols zem krūma. Tādas tās lietiņas!

Bet lai neviens nedomā, ka es sēžu 
dīkā. NĒ! Manas smadzenes darbojās 
ar divkāršu jaudu, jo man taču jādomā 
arī par tiem, kam deguna šņaukāšanas 
dēļ nav laika domāt.

Visvairāk mani nodarbina jautā-
jums: kādēļ, ja esmu izbēdzis no tiem 
baciļiem, man jāliek šņupdrāna pie 

deguna katru otro minūti? Kaut kāda 
iemesla dēļ – tek un tek. Ar nevienu 
šņaukātāju bučojies neesmu. No tuvā-
kas saskares ar citiem iemītniekiem 
izvairos. Kad eju garām kādam klepo-
tājam, pagriežu galvu uz otru pusi un 
pūšu dvašu āra caur degunu. Baciļi ne-
varēja tikt iekšā. Bet tomēr... tek un tek.

Tā vien izskatās, ka kāds būs man 
to nelabumu ar barību iekšā iebarojis. 
Es ēdu dūšīgi. Daudz uz citiem ne-
skatos, kad ir ēdamā reize. Nav laika. 
Varbūt kāds šos neuzmanības brīžus 
izmantoja, lai iesmērētu man to tek-
amo slimību. Es, protams, nedomāju 
burtiski – iesmērēja; tik neuzmanīgs 
jau nu neesmu, ka laistu kādu tik tuvu 
sev klāt. Tas tik tā – pa žargoniski. Bet 
kaut kas tāds noticis tomēr ir. Kāds vai 
kāda ir pielaiduši man to tekamo kai-
ti. Vai bija smuki tā darīt? Protams, ka 
nē, bet noticis tas laikam būs, jo nupat 
atkal jāvelk kabatas drāna ārā. Kāds 
varbūt jautās: kur palika šņupdrāna? 
Nu, – tā jau pilna. 

Vai, vai... Ardievu pasaulīt...
Jancis

Laikrakstam „Latvietis“
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
9. jūlijs
Zaiga, Asne, Asna
1940. SLT aktieris, režisors Jānis Sal-
dums.

10. jūlijs
Lija, Olīvija, Olivers, Odrija
1919. apvienojot Jāņa Baloža Atseviš-
ķo brigādi ar Jorģa Zemitāna Ziemeļ-
latvijas brigādi, tika izveidota Latvijas 
armija.
1919. Dāvids Simonsons kļūst par Lat-
vijas armijas 1. virspavēlnieku.

1945. Britu valdība aizliedz baltiešu 
bēgļus atbalstīt ar bloķētiem Baltijas 
valstu līdzekļiem.

11. jūlijs
Leonora, Svens
1877. dārzkopis, selekcionārs Pēteris 
Dindonis.
1892. (j.s., pēc v.s. 29. jūnijā) Latvijas 
armijas ģenerālis, pēdējais pirmsoku-
pācijas Latvijas Armijas štāba priekš-
nieks Lkok Hugo Rozenšteins. Apcie-
tināts 1940.g. augustā un izvests uz 

Krieviju, kur 1941.g. 30.jūlijā izpildīts 
nāvessods.
1932. dzejnieks, tulkotājs Jāzeps Os-
manis.

12. jūlijs
Indriķis, Ints, Namejs
1902. tulkotāja, valodniece Ieva Cel-
miņa.
1907. aktrise Alma Ābele.
1937. aktrise Ināra Ieviņa.

 
Turpinājums 16. lpp.

bijis arī Nīderlandē, lai apskatītu vietas, 
kur dzīvojuši mani vecvecāki. Viņi arī 
nedomāja, ka valoda ir tik svarīga, bet 
tagad man ir žēl, ka man to neiemācīja.

Sākumā viņi bija dzīvojuši Melbur-
nas apkārtnē, bet kad es biju 10-11 gadus 
vecs, mēs pārcēlāmies uz Kvīnslandi. 
Tur manā klasē bija viena latviešu meite-
ne, un viņa man prasīja, lai es eju ar viņu 
dejot latviešu tautas dejas, jo viņiem 
vienmēr trūka puišu. Man tautas dejas 
dejot patika ļoti, un es to darīju labprāt. 
Mums nebija liela grupa, jo tur nebija 
daudz jauniešu. Tur es satiku Mariannu.

Es spēlēju arī basketbolu un spē-
lēju arī latviešu amatieru teātra gru-
pā. Vienreiz es pat aizgāju uz Vasaras 
vidusskolu un esmu bijis arī latviešu 
Kultūras dienās. Bet es tur ilgi nebiju, 
jo Vasaras vidusskolā nedrīkstēja runāt 
angliski. Teātri es spēlēju Kultūras die-
nās lugā, ko bija rakstījusi vietējā lugu 
autore. Lugas virsraksts bija Ceļā. Tā 
bija par ģimeni, kas bija ceļā atpakaļ uz 
Latviju, kad Latvija bija atguvusi neat-
karību. Tur es spēlēju Mariannas aus-
trāliešu draugu, tādēļ es varēju runāt 
angliski. Luga atspoguļoja mūsu dzīvi.

Tad stāstu atkal pārņem 
Marianna:

Mēs apprecējāmies 1998. gadā. 
Mums ir divi dēli. Matīsam tagad ir 
14. Uz dzemdībām mēs tomēr lidojām 
atpakaļ uz Austrāliju. Īstenībā mums 

biļetes jau bija nopirktas, un mēs būtu 
braukuši tik un tā. Mēs tāpēc esam ar 
dubultpilsonību; vienīgais, kas vēl nav 
Latvijas pilsonis, ir Džeremijs.

Te viņš Mariannas stāstījumu pār-
trauc un saka, ka nākošā gada vai divu 
gadu laikā arī viņš būs Latvijas pilso-
nis. Pagaidām viņš nav pilsonis tikai 
tādēļ, ka ir pārāk sarežģīti dabūt izziņu 
no Austrālijas. Tā ir diezgan liela ķēpa.

Matīss piedzima 2002. gadā un Mi-
kus piedzima 2005. gadā. Viņi abi pie-
dzima Austrālijā, bet katru reizi mēs tur 
bijām tikai uz dažām nedēļām, un tad 
lidojām atpakaļ uz Latviju. Viņi augu-
ši šeit, ir gājuši bērnu dārzā un gājuši 
skolā. Matīss iet Rīgas vācu Valsts ģim-
nāzijā, kas ir Āgenskalnā, un Mikus iet 
Rīgas Daiļamatniecības pamatskolā. Vi-
ņam tur māca mākslu un mājturību, un 
viņam tur ļoti labi iet un patīk. Viņam ir 
tā kā parastā skolā ar papildus priekšme-
tiem. Mēs dzīvojam Āgenskalnā.

Mums Austrālijā ir ļoti raksturīgas 
tās vecās koka mājas, tādas uz kājām, jo 
plūdi tur ir diezgan bieža parādība. Aus-
trālijā mums ļoti patika tās mājās. Kad 
mēs nonācām Latvijā, mums iepatikās 
tie rajoni ar koka mājām. Tā mēs arī 
nopirkām tādu māju šeit Rīgā un to tad 
renovējām, bet neesam vēl pabeiguši.

Džeremijs tagad strādā Britu pado-
mē (British Council) un ir atbildīgs pa 
visu Eiropu. Viņš veido daudzas mā-
jaslapas un pa vakariem nodarbojas ar 
grafisko dizainu. Viņi kopā izveidojuši 
arī Muzeja LaPa mājas lapu. Nākamā 
muzeja kopsapulce būs kaut kad va-

sarā, kad te viesosies muzeja vadītāja 
Maija Hinkle.

Vakaros viņi abi nodarbojas ar mā-
jaslapu veidošanu vairākām organizāci-
jām un iestādēm. Džeremijs smejas, ka 
tā viņiem ir haltūra. Mariannas haltūra 
ir arī tulkošana, jo Muzejā viņa strādā ti-
kai pusslodzi. Tur mans oficiālais amats 
ir biroja vadītāja, bet ikdienā es esmu 
valdes locekle, kuratore krājumu glabā-
tāja un projektu vadītāja. Kamēr bērni 
bija mazi, viņa tikai tulkoja, jo to var da-
rīt, tad, kad nav jādarbojas ar bērniem.

Arī bērni Latvijā ir aktīvi, viņiem 
patīk draudzēties ar citiem trimdas 
bērnu bērnu bērniem, jo kaut kā ar 
viņiem ātrāk var atrast kopīgu valodu. 
Tāpēc arī mēs vairāk draudzējamies 
ar citiem trimdas bērnu bērniem, un 
Latvijā mums patīk visiem. Mums ir 
līdzīga domāšana un humora izjūta. 
Mums arī patīk tas, ka mums laukos 
pie Saldus ir vectēva īpašums, kur mēs 
varam vasarās pavadīt laiku.

Ar to mūsu oficiālā saruna ir cau-
ri, un kādu brīdi mēs tikai runājamies. 
Izrādās, ka Džeremija brālis ir appre-
cējis mana svaiņa mazmeitu, un beigās 
mēs vēl esam atklājuši, ka caur radu, 
radiem mēs esam tādi attālāki radi. 
Tad arī šķiramies kā radi, un es atkal 
varu priecāties, ka Latvija ar šo ģimeni 
ir ieguvusi ļoti vērtīgus pilsoņus, kas 
te aug un būs Latvijas balsts un nākot-
nes cerība. Viņi par Austrāliju vairs 
nedomā un ir te uz palikšanu.

Astrīda
Laikrakstam „Latvietis“

Trimdas bērnu bērni ... (17)
Turpinājums no 13. lpp.

piedalījies demonstrācijās ārpus Krievi-
jas sūtniecības, bet šī ir pirmā reize, kad 
viņu ielūdz uz svinībām. (Tā esot bijusi 
gan pirmā, gan pēdējā reize!) Konsula 
darbs esot prasījis strādāt daudz stundu, 
kā bezalgas ierēdnim, kārtojot adminis-
tratīvas lietas... vēlēšanas, vīzas, vizī-
tes, delegācijas utt. Aldis Birzulis bez 
humora neiztiek. Kā konsuls viņš iemā-
cījies, stāvot kājās, dzert un vienlaikus 
uzkost un sabiedriski čalot par sīku-
miem. Katrus divus gadus bijis jābrauc 

uz Goda konsulu sanāksmēm Rīgā.
Aldis seko sava tēva pēdās un ir 

liels patriots. Viņam pieder latviešu 
centība. Viņš strādā savā firmā un arī 
sabiedrībā. Abiem Jāņa Birzuļa dēliem 
bija savas sekmīgas firmas: Aldis – in-
ženieris, Ivars – advokāts.

Aldim divi dēli: Ēriks, kam Melbur-
nā arī sava firma, kur nodarbināti vairāk 
nekā divdesmit darbinieku, un Filips, 
kas dzīvo Rīga un ir pašnodarbināts.

Jāpiemin dzīvesbiedre Edīte, kas 
arvien atbalstījusi Aldi viņa darbos un 
stāvējusi viņam blakus.

Melburnā aug trīs Alda mazbēr-

ni, kuri aktīvi darbojas latviešu skolā. 
Zviedrijā aug mazdēls.

Aldis tik tiešām ir pelnījis šo Aus-
trālijas valdības atzinību Order of 
Australia Medal (OAM) trīskārtīgi vai 
trīs reiz trīskārtīgi!

Godam dzimis godam audzis.
Ar centību viņš daudz sasniedzis 

savā profesijā, ar sirdi devis daudz lat-
viešu sabiedrībai.

Paldies, Aldi Jāni Birzuli!
Vita Kristovska

Laikrakstam „Latvietis“

* angl.: labs darbs.

Aldis Jānis Birzulis OAM
Turpinājums no 12. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 10. jūlijā.
€1 = 1,49990 AUD
€1 = 0,88443 GBP

€1 = 1,56630 NZD
€1 = 1,13870 USD

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 13. jūl., plkst. 11.00 ALB 
namā Sveiks un vesels programma – 
Falls Prevention; būs iespēja redzēt 
vingrojumus, dzirdēt padomus un sa-
prast kā nostiprināt muskuļus, lai iz-
vairītos no krišanas. Prezentācija būs 
angļu valodā. Vēlāk pārrunas pie pus-
dienu galda. Lūdzam pieteikties LAI-
MAS birojā līdz 7. jūlijam.
Sestdien, 15. jūl., plkst. 11.00 ALB 
namā Pavārmākas kursi; Margaret 
Kunze un Valda McCurry demons-
trēs kartupeļu pankūku recepti. Ieejas 
maksa $4.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Trešdien, 19. jūl., plkst. 11.00 izbrauk-
sim no ALB nama uz Silks restorānu, 
Anzac Highway, Morphettville. Pie-
dāvājums senioriem: kafija, saldais un 
galvenais ēdiens par $19.50. Pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 14. jūlijam.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem dievkalpo-
jums.

Brisbanē
Sestdien, 15. jūl., plkst. 12.00 Pīrāgu 
meistarklase Latviešu namā. Apmācī-
bās ietilps arī pēcpusdienas tēja ar lat-
viešu gardumiem. Maksa $20, bērniem 
$10, zem 5 par brīvu. Piedalīšanās jā-
piesaka līdz 10. jūlijam: Karen McDou-
gall: 0419 689 175, bakinmecrazy01@
gmail.com.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā. Tuvāku 
informāciju sniedz Dace Ose-Abey 
(0422 338 997); daceabey@bigpond.
net.au
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Otrdien, 11. jūl., plkst. 11.00 Senioru 

saiets Latviešu Ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.

Pertā
Svētdien, 23. jūl., plkst. 13.00 Dau-
gavas Vanadžu pusdienas. Visi mīļi 
gaidīti!
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Bībeles stunda.

Sidnejā
Ceturtdien, 13. jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Piektdien, 14. jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Senioru saiets.
Ceturtdien, 20. jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Sestdien, 22. jūl., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā filma, Zigmara Liepiņa opera 
Parīzes Dievmātes katedrāle.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc diev-
kalpojuma referāts par garīgu tēmu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 16. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 23. jūl., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Ceturtdien, 13. jūlijā, plkst.15.00 Ko-
cēnu bibliotēkā, Alejas ielā 4, grāma-
tas Jānis Greste Fotostāsts atvēršanas 
svētki.
Ceturtdien, 13. jūl., plkst. 18.00 
LNMM izstāžu zālē ARSENĀLS 
(Vecrīgā, Torņa ielā 1) ar lekciju 
Trauksme mākslas spārnos viesosies 
mākslas vēsturnieks, kritiķis, kurators 
un dizainers JĀNIS BORGS, sniedzot 

padziļinātu ieskatu gleznotājas Maijas 
Tabakas daiļradē. Uzmanības foku-
sā būs viens no spožākajiem Maijas 
Tabakas dzīves periodiem – patiesi 
unikālā un it kā pilnīgi neiespējamā 
Rietumberlīnes misija. Aicināti visi 
interesenti! Ieeja lekcijā bez maksas. 
Vietu skaits nav ierobežots. Iepriekšē-
ja pieteikšanās nav nepieciešama. Iz-
stādes apskate visiem apmeklētājiem 
1,50 EUR akcijas Labā diena ietvaros.
Piektdien, 14. jūl., plkst. 18.00 Ikšķiles 
ev. lut. baznīcā, Kalēju ielā 1, ieskan-
dinot Otro Operetes festivālu, labdarī-
bas koncertā Dvēseles stīgas muzicēs 
soprāns Sonora Vaice, mecosoprāns 
Sabīne Krilova, tenors Emīls Klaužs 
un pianiste Agija Ozoliņa-Kozlovska. 
Piektdien, 14. jūl., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 14. jūl., plkst. 22.00 Kul-
dīgas estrādē uzplauks dzejnieka Jāņa 
Petera tautā iemīļotās teātra dziesmas  
iespaidīgā koncertuzvedumā BEZ TE-
ĀTRA MĒS NEVARAM... Latvijas po-
pulāru mūziķu sniegumā.
Sestdien, 15. jūl., plkst. 15.00 – 17.30 
Ērmaņu muižā, Malienā, publisks pasā-
kums: Visas Bēthovena sonātes čellam 
atskaņo Jānis Laurs un Agnese Egliņa.
Sestdien, 15. jūl., plkst. 20.00 Ik-
šķiles atjaunotajā brīvdabas estrādē 
notiks Operetes festivāla krāšņākais 
notikums – Galā koncerts ar ārzemju 
un Latvijā iemīļotiem solistiem, kam 
sekos Valšu vakars, kurā ikviens aici-
nāts ļauties dejai Johana Štrausa valšu 
orķestra pavadījumā Guntara Bernāta 
vadībā. No sestdienas uz svētdienu būs 
papildus elektrovilciens Ogre-Rīga. 
No Ogres stacijas aties plkst. 00.40, 
Ikšķiles stacijā pieturēs plkst. 00.47, 
un Rīgā iebrauks plkst. 1.20.
Pirmdien, 17. jūl. – 19. jūl., trešais 
Jūrmalas festivāls Dzintaru koncert-
zālē. www.dzintarukoncertzale.lv
Svētdien, 23. jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas sko-
las).  ■

1947. mākslas zinātniece Laima Slava.
1967. aktrise Milēna Gulbe (tenisista 
Ernesta Gulbja māte).

13. jūlijs
Margrieta, Margarita

1940. PSRS valdība pieprasa Baltijas 
valstu zeltu, kas deponēts britu ban-
kās.

14. jūlijs
Oskars, Ritvars, Anvars
1907. aktieris Artūrs Kalējs.
1932. rakstnieks, publicists Arturs He-
niņš.

15. jūlijs
Egons, Egmonts, Egija, Henriks, 
Heinrihs
1927. dzejnieks Harijs Skuja.
1940. ASV valdība iesaldē ASV ban-
kās noguldītos Baltijas valstu līdzek-
ļus.
1969. vokālists, diriģents Ivars Cin-
kuss.  ■

Datumi
Turpinājums no 15. lpp.


