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SLB pilnsapulce
Šā gada SLB biedru pilnsapulce notika svētdien, 17. augustā, biedrības Mārtiņa 

Siliņa zālē. Sapulcē piedalījās 26 biedri.
Ļoti pilnīgs un informatīvs biedrības gada darbības pārskats un paredzētā 

sapulces darba kārta bija lasāma augusta mēneša Ritumā.
Sapulci atklāja biedrības priekšnieks Jānis Grauds. Ar klusuma brīdi tika 

pieminēti pagājušā gadā 17 mirušie biedri. Viņš ziņoja, ka visparējais biedrības 
stāvoklis ir apmierinošs un izteica uzslavu dāmu kopas darbiniecēm, Rituma 
darbiniekiem un nama apkopējiem.

Par sapulces vadītāju ievēlēja Aldi Birzuli un sekretāri Ināru Graudiņu.
Katram sapulces dalībniekam bija iespēja dabūt biedrības 2013/14 gada 

financiālo pārskatu. 2013/14. gada kases pārskats un 2014/15 budžets bija 
publicēts šā gada augusta Ritumā. 

Šos pārskatus sapulces dalībnieki apstiprināja bez grozījumiem ar aklamāciju.
Biedrības priekšsēdis nolasīja revidenta (Charles Pitt &Co) ziņojumu, kas 

dokumentēja biedrības dokumentu pareizību. Sēdes dalībnieki šo ziņojumu 
pieņēma ar aklamāciju.

Pilnsapulce apstiprināja trīs jaunus Goda biedrus – Anitu Apeli (teātris, skola, 
raksti Ritumam), Viju Bruzguli (Dāmu kopa) un Viju Spoģi-Erdmani (teātris, māksla, 
skatuves dekorācijas).

Darbošanos valdē, personīgu iemeslu dēļ, izbeidz Rūdolfs Nemme, bet ir 
apsolījis turpināt atbalstīt biedrības darbu, kur tas būs vajadzīgs. Pēc biedrības 
statūtiem, šogad ir pārvēlami divi valdes locekļi – Jānis Čečiņš un Andris Galviņš 
– abi ir gatavi turpināt darbu un ar aklamāciju tika ievēlēti valdē. Rūdolfs Nemme 
un Klāra Brūvere tika ievēlēti par SLB valdes kandidātiem uz vienu gadu.

Kā redziet pēc apmeklētāju skaita, pilnsapulce gandrīz bija jāatliek! Knapi 
sanāca korums! Pilnsapulce ir vadošais orgāns biedrībā. Tā norāda valdei kā 
darboties. Tā apstiprina galvenos lēmumus. Tās darbībai jāatspoguļo biedrības 
dzīvība. Ja esam nonākuši stāvoklī, kad uz pilnsapulci atnāk tik mazs biedru skaits 
un pilnsapulce beidzas pēc pusstundas, tad kautkas nav kārtībā. Vai valde tiešām 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500

Nākamais senioru saiets
piektdien, 12. septembrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 4. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz 
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā. 
Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 

neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 

adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs 
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas 
konta numuru.

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.

DARBA LAIKS
pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00

sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus, 
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Pagājušā  
un šinī  
gadā  

augstskolu 
beigušo  
ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes 
dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas, 
dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda 
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada aktā 
27. septembrī, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
datumu, Astrīdai Lodēnai, 3/70 Upper Pitt 
Street, Kirribilli, NSW 2061 vai ar epastu: 
ialodens@tpg.com.au līdz šā gada 13. 
septembrim. ■

Astrīda Lodēna
Studenšu Korporāciju Kopas 

Sidnejā viceseniore

Spodŗa Klauverta  
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta 
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu 
personu vai organizāciju par izciliem 
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē 
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā, 
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā 

pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š. 

g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas: 
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda valdei, 
PO Box 457, Strathfield NSW 2135, fax 
(02) 9744 7652, vai atstājamas Latviešu 
namā. ■

SLB valdes sēde  
6. augustā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds, protokolēja Marita Lipska. 
Sēde tika noturēta jaunā „sēžu istabā”, 
pārbuvētā vecā Rituma sagatavošanas 
telpā. Telpa ir lielāka kā bijušā valdes 
istaba, kuŗu tagad ir pārņēmusi 
sestdienas skola. Jaunā sēžu istaba 
ir ļoti piemērota sanāksmēm un ir 
pieejama izīrei.

Augustā uzņemti jauni biedri –  
Janīna Strauta, Markus Strauts, Lauma 
Pitrāne un Anda Weir.

Nama uzlabošanas darbi Kultūras 
dienām  turpinās, pasūtīti jauni podesti, 
pasūtītas arī gaismas skatuvei un lielai 
zālei. Valde apstiprināja atjaunot virtuvē 
plīti. 

Valde pārsprieda 2014-15 gada 
Laimas budžetu, bet vēlējās vairākus 
paskaidrojumus. Pešudovs uzņēmās tos 
sagādāt. Laimas birojs sāk pārcelties uz 
Daugavas Vanagu namu un ir paredzēts 
to pilnīgi veikt septembrī.

Jānis Čečiņš piedalijās un apsveica 
Adelaides Latviešu biedrību 65.g. jubilējā 
un kā SLB pārstāvis arī piedalīsies 
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

c ienī jamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2014. gada augustā SLB ir apsveikusi    
Ingrīdu Garofali, Andreju Medni, Martu 
Rozentālu, Vairu Šeperdu, Inu Roni, 
Ilgu Riņģi, Astrīdu Ploriņu, Ainu Putni 
un Albertu Zālfeldu. ■

tik priekšzīmīgi veic savus pienākumus, ka 
visi apmierināti?

Vai pilnsapulce nav pareizi sasaukta – 
paziņojumu Ritumā daudzi neievēro, darba 
kārtā nav neviens izaicinošs punkts? Uz 
ārkārtējo pilnsapulci bija ļoti ievērojama 
atsaucība!. Vai varam vainot laika apstākļus 
– lietus, nepatīkami izkustēties?

Valdei ir ļoti svarīgi zināt biedru domas, 
zināt vajadzības. Nav jau tā, ka nav nekādi 
sakari, jo viens ar otru jau runājam, bet 
ir vēlams ka tas notiek daudz redzamāk. 
Mums ir divas vērtības – kapitāls kas pieder 
Bierībai un kultūra, draudzība kuŗas dēļ 
mēs turamies kopā. Abas ir jāsaglabā un 
jākopj, lai nākošai paaudzei ir uz kā būvēt 
savu sabiedrību.

Atsaucaties, Ritumā ir vieta lasītāju 
vēstulēm. Uzklausīsim ikkatru ieteikumu.

Sapulci nobeidzot valdes priekšsēdis 
Jānis Grauds pateicās. pilnsapulces 
vadītājam Aldim Birzulim un sekretārei 
Inārai Graudiņai par veiksmīgi novadīto 
sanāksmi, kā arī visiem kuŗi piedalījās šajā 
pilnsapulcē.

Tad sekoja aicinājums sapulces 
dalībniekiem pakavēties un baudīt valdes 
sagādātos atspirdzinājumus un Dāmu 
kopas gādātās garšīgās uzkodas. ■

Redakcija

SLB pilnsapulce turpin. no 1. lpp

Senioru saiets
12. septembŗa saietu ievadīs šā 

gada Sidnejas Kultūras dienu vadītājs, 
Jānis Čečiņš, pastāstot un parādot 
slīdītes par to ko viņš un viņa komanda 
ir izplānojuši šiem svētkiem – kas notiks, 
kādi mums būs ciemiņi un mākslinieki 
no citām zemēm, u.t.t. 

Tad skatīsimies dokumentālo filmu 
par Aglonu un interesantu salīdzinājumu/
pretstatu starp Čiekurkalnu, un Meža-
parku, ieskatīsimies arī kas ir Latvijas 
ziņās. 

Pēc starpbrīža, kuŗā pačalosim ar 
draugiem un baudīsim Dāmu kopas 
gatavotos gardumus, apciemosim 
Zemgali, un tad redzēsim dokumentālo 
filmu „Ulmaņlaiki 1919. gads”. ■

Ivars Šeibelis

Melburnas Latviešu biedrības 65.g. 
jubilējā.

Ir ielūgts režisors no Latvijas 
piedalīties Kulturas dienu rīkošanā un 
ir iespējams ka viņš ņems dalību Valsts 
Svētku pusdienās.

Latvijas antropoloģijas studente, 
Māra Heimāte, vēlas veikt pētniecības 
darbus par latviešu jauniešiem Austrālijā.  
Trīs ģimenes jau ir pieteikušās, ka var 
viņu uzņemt  savās mājās.

Valde uzstādīs trīs jaunus goda 
biedru kandidātus: Anitu Apeli, Viju 
Bruzguli un Viju Erdmani pilnsapulces 
apstiprināšanai.

Sekojot sekmīgiem darbiem iekārtot 
SLB biroju, banku un sēžu istabu jaunās 
telpās valde ķersies pie bibliotēkas 
pārkartošanas. ■

D.P
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja 
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

12. Saeimas vēlēšanas
Latvijas pilsoņi, kam ir derīgas 

LR pases ir laipni lūgti piedalīties 12. 
Saeimas vēlēšanās sestdien, šā gada 
4. oktobrī.

Vēlēšani iecirknis darbosies Sidnejas 
Latviešu namā, Stratfīldā, no plkst. 7.00 
līdz 20.00. 

Vēlēšana pa pastu. Latvijas pilsoņi, 
kas Saeimas vēlēšanu dienā nevar 
ierasteis Latviešu namā var vēlēt arī pa 
pastu. Lai vēlētu pa pastu ir jāpiesakās  
LR goda konsulātā pirms šā gada 
12. septembŗa, jāizpilda veidlapa un 
jāuzrāda LR pase.

Lūdzu iepriekš pieteikties pirms 
ierašanās. ■

Aldis Birzulis
LR goda konsuls Sidnejā.

Latvijas pases
Latvijas pilsoņi, kas noformēja 

jaunas Latvijas republikas (LR) pases 
šā gada augustā varēs tās saņemt 

Sidnejas Latviešu namā, sestdien, šā 
gada 4. oktobrī no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Būs jāuzrāda iepriekšējā pase tiem 
kam tās bija iepriekš izdotas. ■

Aldis Birzulis
LR goda konsuls Sidnejā.

12. Saeimas 
kandidātu saraksti
Latvijas Centrālā vēlēšanu komisija 

ziņo ka 12.Saeimas vēlēšanām ir 
reģistrēti sekojoši deputātu kandidātu 
saraksti.
1. “Latvijas attīstībai”
2. “SUVERENITĀTE”
3. Partija “Brīvība. Brīvs no bailēm, 

naida un dusmām”
4. Partija “VIENOTĪBA”
5. “POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
6. Partija “Vienoti Latvijai”
7. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
8. Latvijas Reģionu Apvienība
9. Jaunā konservatīvā partija
10. “Latvijas Krievu savienība”
11. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
12. Zaļo un Zemnieku savienība
13. No sirds Latvijai

Sīkāku informāciju par kandidātiem 
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“Baltijas ceļš” 
mainīja pasauli

Mūsu pieredze nevardarbīgi orga-
nizēties ir bijusi paraugs citām tautām

1989. gada augustā biju 3. kursa 
students LU Vēstures un filozofijas 
fakultātē un aktīvs Tautas frontes biedrs. 
Šajā laikā universitāšu sadarbības 
projekta ietvaros Latvijā viesojās studentu 
delegācija no Vācijas. Tā kā vasarā 
papildus augstskolas mācību programmai 
biju apmeklējis angļu valodas kursus, 
man tika uzticēts godpilns uzdevums 
skaidrot Latvijā notiekošos procesus vācu 
studentiem.

Šajā laikā jau bijām pārliecināti, ka 
Latvijas neatkarība ir ar roku sasniedzama, 
tāpēc ar īpašu lepnumu un 
atbildības sajūtu stāstīju 
par Latvijas valsts un 
tautas vēsturi. Man bija 
svarīgi atgādināt, ka mums 
ir bijusi sava valsts, kas 
atņemta, un ka baltieši 
nav slāvu tautas ar dzimto 
krievu valodu. Biju jaunās 
paaudzes pārstāvis, kuŗam 
bija dzīvi ideāli un kuŗš 
nebija piedzīvojis padomju 

sistēmas represijas, tādēļ nebija absolūti 
nekādas baiļu sajūtas par to, ko daru.

23. augusta vakarā kopā ar vācu 
studentu grupu devāmies gar Brīvības 
pieminekli, kur cilvēki veidoja “Baltijas 
ceļa” ķēdi un, redzot vācu studentu acīs 
patiesu izbrīnu par notiekošo, izjutu īpašu 
lepnumu par savu tautu.

Tikai tagad pa īstam spēju novērtēt, cik 
svarīga tajā laikā bija tautas diplomātija, 
ārvalstniekiem pašiem ļaujot kļūt par 
notikumu aculieciniekiem un dalībniekiem. 
Esmu pilnīgi pārliecināts, ka, aizbraucot 
mājās, šie studenti un viņu ģimenes 
locekļi daudz aktīvāk sekoja līdzi tālākai 
notikumu attīstībai Baltijas valstīs un kļuva 
par lielākiem Baltijas valstu neatkarības 
atbalstītājiem. Līdz ar to sanāca tā, ka 
pats Baltijas ceļa rindās nestāvēju, taču 
tāpat biju notikumu epicentrā un līdz sirds 
dziļumiem izdzīvoju šo notikumu. Jāatzīst, 
ka patlaban mums nedaudz pietrūkst 
tās pašpārliecības un solidaritātes, kas 
valdīja atmodas laikā. Ikdienā vairāk 
vēlamies dzīvot katrs par savi, nevis 
vienoties kopējam mērķim.

Mums būtu jāatdzīvina XIX gadsimta 
beigās Latvijas teritorijā izplatītās 
savstarpējās kooperācijas tradīcijas 
starp uzņēmējiem, zemniekiem, industriju 
pārstāvjiem, kas daudz ātrāk ļautu 
sasniegt labklājības valsts statusu un 
nenoslīkt katram savās problēmās. Tagad 
brīvību uztveram galvenokārt caur savu 

Akcija “Baltijas ceļš” 1989.gada 23.augustā
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un viņu priekšvēlēšanu programmu var 
atrast Centrālās vēlēšanu komisijas 
mājas lapā www.cvk.lv. ■
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ego, taču tas nav tālredzīgi un mums 
vēl jāmainās pašiem, lai atgūtu atmodas 
laika vilkmi un kļūtu par nobriedušu un 
pašpārliecinātu nāciju.

Skaidrs ir viens, ka “Baltijas ceļš” ar 
zelta burtiem ir ierakstīts Latvijas, Baltijas 
un pasaules vēsturē, kas spilgti apliecināja 
miermīlību un vienotību, tautu vēlmi pēc 
neatkarības. No tobrīd Baltijā dzīvojošiem 
nepilniem 8 miljoniem iedzīvotāju “Baltijas 
ceļā” piedalījās 2 miljoni, kas ir ceturtā 
daļa Baltijas iedzīvotāju!

Tagad redzam, ka mūsu pieredze 
nevardarbīgi organizēties ir bijusi paraugs 
citām tautām, tajā skaitā kataloņiem, kuŗi 
pagājušajā gadā izveidoja līdzīgu cilvēku 
ķēdi, pieprasot savas politiskās tiesības. 
Distancējoties no Spānijas iekšpolitikas 
jautājumiem, varu tikai lepoties, ka esam 
kaut ko devuši pasaules politiskajā 
pieredzē un ka Baltijas paraugs ir tik tālu 
izskanējis.

1989.gada 23.augusta notikums, bija 
kaut kas unikāls! Tas bija Baltijas valstu 
atmodas kulminācijas punkts, kas mainīja 
daudzu valstu attieksmi pret padomju 
režīmu un Baltijas valstīm. Tādēļ es 
nebaidos teikt, ka “Baltijas ceļš” mainīja 
pasauli. ■

Artis Pabriks,  
Vienotība

Pirmpublicēts žurnālā Ir. ,

Sidnejas Latviešu 
Kino Kluba darbības 

pārskats  
2013/14. gadā

Augustā paiet gads, kopš darbību sācis 
Sidnejas Latviešu kino klubs. Izrādes bija 
plānotas katru mēnesi. Katru reizi rādījām 
divas filmas. Skatītājiem tika piedāvātas 
dažādu žanru labākās latviešu filmas 

visām gaumēm un visiem vecumiem. 
Kopumā izrādītas 14 dokumentālas 
un spēļfilmas. Aicinājām piedalīties arī 
filmu režisorus, kas pastāstīja par filmu 
veidošanu. Pie mums ir jau viesojušās 
Laura Zustere un Lūcija Ločmele. 

Kino klubu organizē Inese Pētersone 
un ar tā norisi palīdz Andris Vītoliņš un 
Zintis Dakmantons. Izrāžu laikā darbojas 
arī kafejnīca, kuŗā strādā mūsu aktīvisti. 
Visa peļņa pirmajā pusgadā ziedota 
Sidnejas Latviešu skolai, otrā pusgada 
peļņa tiks ziedota 55. Kultūras dienām, 
kas notiks gada beigās Sidnejā.

Kino klubs ir jauns, savu darbību 
mēs regulāri pārskatām, izvērtējam un 
pielāgojam mūsu skatītāju interesēm. 
Idejas mums ir un arī turpmāk mēs 
plānojam piedāvāt patīkamus kino brīžus. 
Seansi notiks reizi mēnesī – ceturtdienas 
vakarā, kā arī dažreiz sestdienās. 

Paldies Kino kluba aktīvistiem par 
darbu un visiem atsaucīgajiem skatītājiem 
par aplausiem un labajiem vārdiem! ■

Inese Pētersone

Dziesmotā 
pēcpusdiena ar  
Ivaru Cinkusu

(Nelietpratēja piezīmes)
Dziesmotā pēcpusdiena š.g. 10. 

augustā, Melburnas Latviešu namā 
izvērtās par vienreizēju notikumu. Šobrīd 
jau pasaulslavenais Rīgas techniskās 
universitātes vīrukoŗa Gaudeamus 
diriģents Ivars Cinkuss iepazīstināja 
skatītājus un klausītājus ar koŗu 
diriģēšanas mākslu. 

Viņa vadībā notika diriģēšanas 
meistarkursi, kuŗos piedalījās sekojoši 
diriģenti: Lilita Daenke no Adelaides, 
Sandra Birze, Rita Hach, Jolanta 
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Lārmane, Zane Ritere un Edgars Vēgners 
no Melburnas, Daina Kaina, Elita Luce, 
Ella Mačēna, Viktorija Mačēna un Ivars 
Štubis no Sidnejas. 

Sarīkojuma ievadā, Ivars Cinkuss 
stāstīja par neseno pasaules koŗu 
olimpiādi Rīgā, kuŗā piedalījās 460 koŗi 
no 73 valstīm ar 27,000 dziedātājiem. 
Ja š iem skai t ļ iem vēl  p iev ieno 
līdzatbraukušos ārzemju viesus, tad 
nav pārsteigums, ka Rīga ieguvusi 
vienu no vislabākām reklāmām kā 
ārzemju ceļotāju galamērķis. Siltais 
laiks palīdzēja lai dažādo koŗu dziesmas 
atskanētu Rīgas parkos un laukumos. 

Ivara vadītais vīrukoris Gaudeamus 
Pasaules koŗu olimpiādē savā klasē  
ieguva pirmo vietu un arī zelta  medaļu.

Programmas nākošajā daļā sekoja 
diriģentu meistarklases dalībnieku iegūtās 
zināšanas diriģējot Melburnas Dainas 
kori, kuŗš šoreiz sēdēja ar mugurām pret 
skatītājiem un klausītājiem, lai tie varētu 
vērot diriģentu kustības. Ivars Cinkuss 
bieži pārtrauca diriģentus un aizrādīja uz 
viņu roku kustību ietekmi kompozīcijas 
saliedēšanā un atskaņošanā. Iemācījās 
jau arī klātesošie – iespējams, ka lielākā 
daļa nezināja, ka diriģenta labā roka 
vada pamatkompozīciju, bet kreisā 
koncentrējas uz atsevišķām dziedātāju 
grupām, solistiem un pavadītājiem. 
Nelietpratēja kommentāri par katru 
atsevišķo diriģentu būtu nepiemēroti un 
nevietā. Katrs veica labāko pēc savām 
spējām. 

Sevišķu atzinību pelna Dainas 
koris. Koris izsekoja katram diriģenta 
rokas mājienam, ieskaitot biežo koŗa 
apstādināšanu un dziesmas atsākšanu 
no jebkuŗas pārtraukuma vietas. Tas, 
savukārt, nozīmē, ka koŗa ilggadīgās 
diriģentes Zanes Riteres ieliktais darbs 
ir ļoti veiksmīgs. Arī tas, ka Ivars Cinkuss 
nodarbojās ar šo kori, liecina, ka tas 
ierindojies atzīstamo latviešu koŗu rindās

Pēc pārtraukuma (kuŗa laikā varēja 
iebaudīt vīnu, maizītes un kūkas), katrs 
diriģents vadīja Dainas kori ar vienu 
dziesmu. Skatītāji un klausītāji vēroja 
katra diriģenta katru kustību un mākslas 
kritiķiem būtu vareni ko izrakstīties. 
Kopumā tomēr maestro Ivars varēja būt 
apmierināts, ka tik isā laikā var tik daudz 
iemācīt. Attiecīgās nozares studentam 
būtu jāpavada turpat vai vesels semestris 
konservatorijā, lai apgūtu to, ko Ivars 
paspēja intensīvā kursā nedēļas laikā.

Noslēgumā, Ivars Cinkuss aicināja 
Dainas kori pret skatītājiem un diriģēja  
trīs dziesmas. Pēdējā dziesma Pūt 
vējiņi... noslēdza lielisko noskaņu kāda 
izveidojās priekšnesumu izpildītāju un 
skatītāju un klausītāju mijiedarbībā. Nav 
pārsteigums, ka Ivara Cinkusa dinamika 
un mūzikālā iejūtība spēj pacelt jebkuŗu 
kori neatkārtojamā izpildījumā.

Zanes Riteres, Sandras Birzes un 
Ivara Cinkusa klavieru pavadījumi 
saskaņoja diriģentu un koŗa sniegumus.

Dainas kori papildināja solisti, Elita 
Luce, Ella Mačēna un Lilita Lauriņa.

LAAJ Skaņu mākslas nozares vadītāja 
Anita Andersone un Ivars Cinkuss 
pasniedza LAAJ apliecības visiem 
diriģentiem par diriģentu meistarklasē 
iegūtiem rezultātiem.

Kristīne Saulīte izteica pateicību 
Ivaram Cinkusam, diriģentiem, solistiem 
un Dainas korim.

Daina Kaina, Austrālijas latviešu 
55 Kultūras dienu kopkoŗa koncerta 
vadītāja, aicināja visus kuplā skaitā 
apmeklēt Kultūras dienas Sidnejā  š.g. 
decembrī.

S a r ī k o j u m s  n o r i t ē j a  A n i t a s 
Andersones lietpratīgā vadībā gan 
zāles iekārtojumā, gan arī sarīkojuma 
norisē. Klausītāju atzinība viņas darbam 
izpaudās ar vairākkārtējiem aplausiem. ■

Miervaldis Balodis
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Latvijas neatkarības 
atgūšana un tās 

mācības
Austrālijas Latviešu 55. 

Kultūras dienās Sidnejā 
2014. gada 29. decembrī 
paredzēta arī plašāka saruna 
par Latvijas nesenās vēstures 
lappusēm un mācībām, kas 
no tām izriet. Gatavojoties 
Latvijas neatkarības atjau-
nošanas 25. gadadienai, ko atzīmēsim 
nākamā gada 4. maijā, jau tagad ir īstais 
laiks atcerēties un pārrunāt notikumus, 
kuŗiem esam liecinieki vai paši esam 
bijuši tajos iesaistīti.

Dr. jur., Dr. habil. sc. pol. Tālavs 
Jundzis ir ne tikai viens no 4. maija 
Neatkarības deklarācijas autoriem, 
Atmodas laika aktīvistiem un pirmais 
neatkarību atjaunojušās Latvijas 
aizsardzības ministrs, bet arī nu jau 
divdesmit gadus – šo notikumu pētnieks, 
kuŗš publicējis piecas monogrāfijas un 
vairākus desmitus rakstu par šo tematiku. 
Viņa ierašanās Sidnejā un piedāvātā 
lekcija par neatkarības atjaunošanas 
procesiem un to aizkulisēm, varētu 
būt gan interesanta, gan rosināta uz 
jautājumiem, komentāriem un saturīgām 
diskusijām.

Lekcijas ietvaros autors kopā ar 
klausītājiem sola meklēt atbildes uz M. 
Gorbačova sāktās pārbūves patiesajiem 
cēloņiem un īstajām iecerēm, skaidrojot 
apstākļus, kas noveda pie augusta 
(1991) puča. Ne mazāk svarīgi būtu 
saprast, kādi bija M. Gorbačova plāni 
par Padomju Savienības nākotni un 
Baltijas valstu vietu tajā.

Tautas frontes Padomju Savienībā 
un trijās Baltijas valstīs veidojās gandrīz 
vienlaikus. Vai tās dibināja komunistiskā 
partija un Valsts drošības komiteja? Tas 

ir jautājums, uz kuŗu atbildes sniedz 
dokumenti un liecības, bet kas joprojām 
plašākai sabiedrībai palicis neatklāts 
un intrigām tīts. Kāpēc Latvija izvēlējās 
parlamentāro ceļu savas neatkarības 
atjaunošanai, noraidot pilsoņu komiteju 
piedāvāto? Kādu Latviju atjaunot bija 
iecerējusi Latvija Tautas fronte un kas no 
tā iznāca? – tie ir tikai daži jautājumi, ko 
skars lektors un par kuŗiem, iespējams, 
arī mums katram ir savs viedoklis.

Svarīgi ir ne tikai analizēt vēsturi, 
bet izdarīt secinājumus, kas no tā izriet. 
Īpaši tas attiecas uz Krieviju, kuŗa sevi 
jau 1991. gadā pasludināja par PSRS 
turpinātājvalsti un tiesību pēcteci. Vai 
“piektā kolonna” palikusi tikai Ukrainā? 
Lektors cer, ka kopā ar auditoriju lekcijas 
un diskusiju laikā nonāksim pie tām 
mācībām, kas šodienas pasaulei un 
mūsu tautai jāņem vērā no nesenās 
vēstures. ■

AL55KD rīcības komiteja

Tālavs Jundzis
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3x3 nometne, vai 
saiets, notiks 2015.gadā 
no 2. līdz 8. janvārim, 
“Lutanda Yarramundi” 
atpūtas centrā, netālu no 
Ričmondas, Zilo kalnu 
tuvumā. 

Kā ziņots augusta 
Ritumā, 3x3 vadība ar SLB 
pamatskolas palīdzību 
sestdien, 20. septembrī 
Sidnejas latviešu nama 
priekšā rīkos kūku, desu, 
stādu un lietoto mantu tirdziņu, lai vāktu 
līdzekļus saieta vajadzībām. Tirdziņš 
notiks no plkst. 9.00 līdz 13.00. Aicinām 
visus nākt pie mums iepirkties un 
atbalstīt 3x3. Aicinām arī visus Rituma 
lasītājus piedalīties saietā janvārī – būs 

folkloras, vēstures, politikas, mākslas, 
sporta un vēl daudz citas nodarbības, 
kā arī protams bērnu programma. Kaut 
kas ikkatram! ■

Valda Teilora (Taylor)

Tirdziņš 3x3 saietam 2015
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Salacgrīvas jauktais 
koris „Pernigele” 

būs Sidnejā
Mīļie lasītāj i  ar prieku 

varam paziņot, ka šā gada 
gaidāmajās Kultūras dienās 
Sidnejā pašmāju dziedātaju 
pulkam pievienosies arī koris 
no Latvijas. 

Koris “Pernigele” šobrīd aktīvi gatavojas 
braucienam uz Austrāliju, cītīgi apgūstot 
gan kopkoŗa koncerta, gan garīgā koncerta 
repertuāru. Esam droši, ka koŗa klātbūtne 
tikai bagātinās gaidāmos svētkus, tāpēc, 
ja vēl neesat galīgi izlēmuši par dalību 
Kultūras Dienās, dariet to tagad un esiet 
daļa no skaistiem un skanīgiem svētkiem!

Rita Vīksniņa

Koris “Pernigele”
Diriģente Arta Zunde
Kormeistare Līga Liedskalniņa
Koncertmeistare Solveiga Boka
Nosaukums „Pernigele”, tāpat kā tāda 

paša nosaukuma senais vietvārds cēlies 
no lībiešu valodas. Lībiešu  (līvu) valodā 
pärn - liepa, joug - upe, strauts. T.i. - Liepu 
upe – Liepupe.

Koris “Pernigele” dibināts 1904.gadā 
kā Liepupes dziedāšanas biedrības koris 
un ir viens no vecākajiem koŗiem Latvijā. 
Koris aktīvi piedalās vietējā kultūras dzīvē, 

dziedot dažādos pasākumos, 
kā arī baznīcās visā Latvijā. 
K o p š  1 9 2 6 . g a d a  k o r i s 
piedalās Vispārējos latviešu 
Dziesmu un Deju svētkos. 
Pēdējos gados tas piedalījies 
vairākos festivālos ārzemēs, 
kā  piemēram, Spānijā, Itālijā, 
Norvēģijā un Maķedonijā. 

Koris pārstāv Salacgrīvas novadu, kas 
plešas gar Rīgas jūras līča piekrasti no 
Duntes līdz Ainažiem. Tas tiek uzskatīts par 
pozitīvāko novadu Latvijā ar plašu kultūras 
dzīvi un tādiem liela mēroga starptautiskiem 
festivāliem kā „Positivus”, Salacgrīvas 
klasiskās mūzikas festivāls, Salacgrīvas 
Masku festivāls, Ziemeļlivonijas festivāls 
Ainažos un Akustiskās mūzikas festivāls 
„Sudraba kaija” Liepupē. 

Koŗa diriģente jau 14 gadus ir Arta 
Zunde, kuŗa kori atjaunoja 1999. gadā. 
Kopš tā laika koris ir audzis un ieguvis 
balvas vietējos un starptaut iskos 
konkursos. Nu jau 10 gadus pēc kārtas ir 
atzīts par labāko Limbažu Dziesmu svētku 
apriņķa kori un vienu no labākajiem visā 
Vidzemē. 2005.gadā Spānijā (Cantonigros 
festivālā) koris ieņēma 5.vietu, 2006. gadā 
Norvēģijā (Skien) korim tika piešķirta 
1. vieta klasiskās mūzikas konkursā.  
2011. gadā Pernigele aizceļoja līdz pat 
Maķedonijai, lai piedalītos Ohridas koŗu 
festivālā un konkursā. Sacenšoties ar 
koriem no Čehijas, Nīderlandes, Polijas, 

Liepupes vīri koncertā Raksti
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 SVĒTDIEN,  2014. gada 21. septembrī, plkst. 13.00  SLB Namā
Loterija, vīns, kafija, cepumi, siltie ēdieni

IEEJA   $20.  Skolniekiem brīva.  Pusdienas no plkst. 12.00
BIĻETES iepriekšpārdošanā pie G. ZODIŅA tel. 9629 6001 un SLB grāmatnīcā
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Serbijas, Itālijas, Krievijas un Turcijas, koris 
„Pernigele” pārveda mājās otrās vietas 
diplomu. 

XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētkus koris sāka ar piedalīšanos 
Tautas tērpu skatē, kur Latvijas koŗu grupā 
ieguva 2. vietu. „Pernigele” kā viens no 
nedaudzajiem amatierkoŗiem ieguva 
tiesības piedalīties arī vokāli simfoniskās 
mūzikas koncertā Arēnā Rīga kopā ar 
profesionālajiem koŗiem un apvienoto 
simfonisko orķestri. Neiztrūkstoša ir mūsu 
koŗa piedalīšanās visemocionālākajā 
svētku pasākumā  – Noslēguma koncertā 
Mežaparka estrādē.

Korī  darbojas etnisko tradīci ju 
kopa «Skale», kuŗā kopā ar bērniem 
tiek izdzīvotas un izdziedātas latviešu 
gadskārtu ierašas un godi. Vairāki koŗa 
dalībnieki apvienojušies vīru akustiskajā 
vokāli – instrumentālajā  ansamblī,  kuŗi 
apvienojoties ar folkloras kopu vienmēr 
gatavi uzspēlēt latvju dančus un saviesīgas 
balles latviskā garā. Liepupes vīru 
ansamblis piedalījās arī Dziesmu svētku 
tautas mūzikas koncertā „Raksti”, kas 
notika 2. jūlijā Ķīpsalas hallē, kur tam bija 
iespēja sadziedāties ar Suitu sievām. ■

Koris “Pernigele”
Uz tikšanos un sadziedāšanos 

Sidnejas Kultūras dienās!

Iepazīsimies mazliet  
tuvāk ar Latvijas 
viesiem Sidnejas 
Kultūras dienās. 

Sveiki, mīļie lasītāji! Ceru, ka papildus 
ikdienas darbiem un nedarbiem, neesat 
aizmirsuši arī par Kultūras dienām, kas šā 
gada nogalē risināsies skaistajā Sidnejā! 
Kā jau ierasts, arī šoreiz neiztiksim bez 
viesiem no Latvijas, kuŗi kuplinās mūsu 

pašu mākslinieku, mūziķu un 
dziedoņu pulkus. Jautāsiet, 
kas tie tādi un ko viņi ziemā ēd? 
Par to visu mēģināsim jums 
mazliet pastāstīt turpmākajos 
izdevumos.

Šoreiz uz maniem jau-
tājumiem atbild etnogrupas 
„Laimas Mūzykanti” dalībnieki Inga Zeile, 
Artūrs Uškāns un Matīss Uškāns.

Uz tikšanos Sidnejā!
Rita Vīksniņa

Inga Zeile:
R.V.: Inga, vai Jūs nākat no mūzikālas 

ģimenes un kad pati sākāt mūzicēt?
I.Z.: Sāku mūzicēt jau no bērna kājas. 

Man tētis bija mūzikants, kas pašmācības 
ceļā iemācījās spēlēt vijoli, akordeonu, 
sitamos un pūšamos instrumentus. Savā 
jaunībā, pēc II Pasaules kaŗa tēvs mācījās 
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā 
un J. Vītola Mūzikas Akadēmijā (toreiz 
konservatorijā) mūzikas pedagoģijas 

Inga Zeile
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 1919 – 1990  1991 –
 

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
1919 – 2014

Sestdien, 2014. g. 27 . septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Dr. hist. Valtera Ščerbinska akadēmiskā runa 
„Latvijas Universitātes studentu un studenšu korporācijas 

un Latvijas Universitāte starpkaŗu periodā”
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

*  *  *  *  * 
Plkst. 18.30 Baltiešu komeršs

fakultātē. Mamma man savukārt ir 
ekspeditors, grāmatvedis un laborants, nu 
jau pensijā. Mammai ļoti patika akordeons 
un dziedāšana koŗos. Savu radošo 
darbību mamma noslēdza ar darbību 
Jēkabpils senioru korī ATVASARA, kuŗa 
diriģente ir Skaidrīte Pugača.

Mana ģimene dzīvoja laukos, kolhoza 
pienotavā, tāpēc bērniem bija brīva vaļa. 
Daudz laika kopā ar māsu pavadīju 
dziedot uz pienotavas rampas, akustika 
tur bija laba un neviens īpaši neaizrādīja. 
Kad mamma nopirka klavieres, tēvs 
sēdās pie klavierēm un mēs no visas 
sirds dziedājām. Tētis strādāja Saukas 

proftechniskajā vidusskolā, kur vadīja 
kori un pūtēju orķestri, skolas koncertos 
bija jāpiedalās arī mums – mazajām 
trallinātājām. Vasaras bija īpašas ar to, 
ka netālu no Saukas Avotiem (Jēkabpils 
rajons), savā vasarnīcā (ja atceros precīzi 
– Lejas Arendzānos) dzīvoja komponists 
Arvīds Žilinskis, kuŗš nāca pie vecākiem 
ciemos, nesa tētim notis un mazajām 
meitenēm konfektes. Kad paaugāmies, 
vecāki izlēma mūs sūtīt uz mūzikas 
skolu. Un tā sāku mācīties vijoles spēli, 
bet māsa Laine klavierspēli Jēkabpils 
mūzikas skolā.

R.V.: Ko šobrīd darat, kas ir Jūsu 
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pamatnodarbošanās?
I.Z.: Pamatdarba vieta ir Daugavpils 

Mūzikas vidusskola.
R.V.: Zinu, ka papildus darbojaties 

arī folkloras ansamblī „Rūžeņa”. Vai 
ansamblim šogad ir paredzēta aktīva 
darbošanās? Kāda? 

I.Z.: Folkloras kopa, kā katru gadu, 
tā arī šogad aktīvi koncertē. Svarīgs 
pasākums būs septembrī, kad „Rūžeņa” 
aicina savus draugus uz pasākumu 
Atvasara Viļušos.

R.V.: Vai pati arī komponējat? 
I.Z.: Nē, t ikai dažkārt atļaujos 

improvizēt par tautas dziesmu temām.
R.V.: Ko tieši darat akadēmiskās 

mūzikas jomā? 
 I.Z.: Mācu klasisko vijolspēli, spēlēju 

kameransambļos, Daugavpils kvartetā un  
DMV kamerorķestrī.

R.V.: Kāds ir Jūsu dzīves moto? 
I.Z.: Vaiii...!   Darīt visu, ko var izdarīt; 

varbūt kādam tas šķiet nepareizi, bet 
man ir tā.

R.V.: Ko domājat par braucienu uz 
Sidnejas 55. Kultūras dienām? 

I.Z.: Interesants pasākums, kuŗā varēs 
uzzināt ko jaunu; ar savu klātbūtni darīt 
šīs dienas vēl skaistākas apmeklētājiem.

R.V.: Vai esat bijusi Austrālijā, ja, jā, 
kādi iespaidi. Ja nē, ko sagaida un kādi 
ir priekšstati?

I.Z.: Nē, Austrālijā neesmu bijusi, kaut 
gan piedāvājumi ir bijuši turp doties. Ko 
sagaidu? Jaunas izjūtas, jo tik tālu no 
Latvijas nekad neesmu bijusi. Tālākā 
vieta bija Kanāda. Par priekšstatiem 
runājot – negribu minēt, gribu izjust un 
saprast – kas tas ir – Austrālija!

Artūrs Uškāns:
R.V.: Ko Jūs darat šobrīd? Kādi ir 

šā brīža aktuālākie projekti, kuŗos esat 
iesaistīts vai plānojat darboties 2014. 
gadā?

A.U.: Pašlaik gatavojos ierakstu 

darbiem. Ir jāpabeidz „Laimas 
Mūzykantu ”  a lbumu, kā 
arī ar Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu jāieraksta manis 
vadītā etnogrāfiskā ansambļa 
„Vabaļis” dziedātās garīgās 
dz iesmas.  Tas i r  īpašs 
projekts, kur tiks ierakstītas 
nevis baznīcā, bet gan mājās dziedātās 
garīgās dziesmas, kuŗām ir īpaša vērtība, 
jo katrā mājā tās ir pārmantotas no 
paaudzes paaudzē (tāpat kā laicīgās 
tautasdziesmas) un dziedātas citādi 
nekā baznīcā vai pat kaimiņu mājās. Te 
es neizmantoju nošu materiālu, bet gan 
pašu dziedātāju, kuŗām ir 70 – 80 gadi, 
atmiņas. Pārējā laikā, kā parasti, koncerti, 
instrumentālas mūzikas un dziesmu 
sacerēšana, sabiedriskie darbi.  

R.V.: Ir zināms, ka gada nogalē Jūs 
viesosieties Sidnejas Kūltūras dienās ar 
etnoroka grupu “Laimas Muzykanti”. Vai 
šobrīd aktīvi darbojaties vai vadat arī kadu 
citu grupu, folkloras kopu?

A.U.: Kā jau minēju, vadu Vaboles 
pagasta Etnogrāfisko ansambli „Vabaļis”, 
kā arī darbojos grupā „Patrioti.lg”. Ir 
padomā vēl kādi projekti, par kuŗiem runāt 
vēl pāragri.

R.V.: Pastāstiet kaut ko vairāk par 

Artūrs Uškāns
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SIDNEJAS EV. LUT. LATVIEŠU
DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI

 
Svētdien, 2014. gada

14. septembrī, plkst.11.00, Svētā Jāņa baznīcā,
30 Bridge Rd, Homebush

Pļaujas svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu.

Pēc dievkalpojuma, ierastais Pļaujas Svētku sarīkojums ar 
pusdienām, loterijam,  kūku galdu, un jautru sabiedrību.

 
Mīļi lūdzam nākt un piedalīties Draudzes Pļaujas svētkos.

savu bērnību un toreiz notiekošā ietekmi 
uz Jums un tagadni. Kā saprotu, esat 
dzimis Rēzeknes novadā, Rāznas ezera 
apkārtnē. Tātad uzaugāt Latgales  laukos? 
Vai Jums ir kādas spilgtas bērnības 
atmiņas par kādam latviskām izdarībām, 
kuŗās piedalījāties, kā, piemēram, kāzas, 
zaļumballes, Jāņi, vienkāršu dzīvi laukos?

A.U.: Pirmās bērnības atmiņas tiešām 
saistās ar laukiem un Rāznas ezeru, kuŗš 
bija redzams no mājas pagalma. Tētis bija 
mūzikants, kuŗš vēlāk apguva mūzikas 
instrumentu meistara un skaņotāja 
amatu, laboja akordeonus, klavieres, 
pat baznīcu ērģeles. Mamma strādāja 
dažādus darbus kolhozā – prata veikt 
darbus sākot no krejotavas laborantes 
līdz grāmatvedes pienākumiem, taču 
apguva šuvējas profesiju, kuŗa viņu 
ļoti interesēja. Galu galā viņa kļuva par 
valsts mēroga apģērbu modelētāju, 
jeb, kā tagad saka, tērpu dizaineri 
– mākslinieci. Vēlāk kļuva arī par 
skolotāju, mācīja savu amatu jaunajiem 

apģērbu meistariem. Vecāku profesiju 
sabiedriskais pieprasījums aizveda 
mūsu ģimeni no laukiem uz pilsētu, 
tāpēc turpmākā bērnība, skolas gadi un 
pirmie darba gadi pagāja Rēzeknē, lai arī, 
pateicoties vecāku audzināšanai, protu 
gan sienu pļaut ar izkapti, gan art ar zirga 
vilktu arklu. No latviskām izdarībām neko 
daudz neatceros, jo divi mani vecākie 
brāļi 70.-tajos gados spēlēja rokgrupā 
un es arī gribēju būt rokmūziķis, tāpēc 
daudz kam nepievērsu uzmanību. Daudz 
vēlāk, kad sāku saprast, ko laižu garām, 
sāku mācīties tēta akordeona spēles 
paņēmienus, bet nokavēju. Ermoņikas 
jau nācās mācīties spēlēt pašam, jo tēta 
vairs nebija.  

R.V.: Vai ir kādas īpašas lietas, kas 
neatgriežami mainījušās Jūsu dzimtaja 
pusē, vai tomēr pārmaiņas notiek 
palēnām?

A.U.: Esmu bijis savās bērnības 
mājās, kur dzīvo cienījamu gadu kundze, 
mammas jaunības draudzene. Viss, 
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protams, kļuvis daudz mazāks. Pareizāk 
– pats esmu izaudzis. Protams, ka 
savā vietā ir kapsēta, kur apglabāti gan 
vectēvs, gan tētis. Tā meža, kādu atceros, 
gan vairs nav. Lielās priedes un egles 
gan jau kalpo tagad par mēbelēm kaut 
kur Zviedrijā. Arī Rāznas krasts ir aizgājis 
privātīpašumā un tik aizaudzis, ka no 
pagalma ezeru vairs neredz, bet vienalga; 
sajūta, ka esi atgriezies bērnībā, ir.

R.V.: Saprotu, ka Jūsu tētis bija kārtīgs 
mūzikants, kas spēlēja vairākus mūzikas 
instrumentus. Vai mūzicēšana bija viņa 
hobijs vai maizes darbs? Vai arī Jūsu 
vecvecāki bija mūzikāli un cik tālu Jūs 
zināt par savām ģimenes saknēm?

A.U.: Tētis bija izcils mūzikants. 
Lai arī mūzikas skolā kaŗa laikā viņam 
izdevās mācīties tikai vienu gadu 
mandolīnas klasē, viņš varēja spēlēt ne 
tikai pēc notīm, bet arī klausoties patafona 
plates, ieskaitot pūtēju orķestra spēlētus 
maršus. Tētim bija unikāla mūzikālā 
dzirde – spēlēja akordeonu, ermoņikas, 
mandolīnu, vijoli u.t.t. Viņam izdevās 
atrast tādu akordeona spēles stilu, kādā 
neesmu dzirdējis spēlējam pat nevienu 
profesionālu akordeonistu. Laikā, kad 
Latgalē radio bija retums, nerunājot pat 
par magnetofoniem, tētis bija populārs un 
pieprasīts mūzikants ļoti plašā apkaimē. 
Tas viņam bija maizes darbs. Mūzikāli 
bija arī vectēvs no mammas puses un 
viņas brālis. Viņi spēlēja ermoņikas, 
taču diemžēl, kad es piedzimu, viņu 
vairs nebija. Mamma arī pati labi dzied. 
Kādus gadus atpakaļ biju arī pie viņas 
folkloras ekspedīcijas ietvaros, kad viņa 
kopā ar māsu iedziedāja ierakstam dažas 
tautasdziesmas. 

R.V.: Zinu, ka esat piedalījies vairākās 
pētījumu ekspedīcijās Latgalē, piemēram, 
apzinot Latgales vijolniekus ar Ilgu 
Reiznieci un citās.Vai varat par to mazliet 
pastāstīt un vai vēl to darat? Kādi bija šo 
ekspedīciju rezultāti un kur tie apkopoti? 

Vai šodien – 21. gadsimtā – ir palicis ko 
apzināt un pētīt Latvijā?

A.U.: Ekspedīcijās vairs nebraucu, 
tagad „ekspedīcijas brauc pie manis” 
– Vabolē jau 12 gadus rīkoju Tautas 
mūzikantu svētkus, kur atbrauc vecie 
kāzu mūzikanti, ermoņisti, akordeonisti, 
mando l īn is t i .  No t iek  mūz ikan tu 
meistardarbnīcas, koncerts, kuŗš ilgst ap 
3 stundām, bet kuŗš ir tik interesants, ka 
laiks paskrien nemanot. Tur ir milzums 
apgūstamas informācijas. Protams, arī 
Etnogrāfiskais ansamblis „Vabaļis” ir 
veids, kā apgūt senatnes gudrības, jo 
tur dzied teicējas. Uzsākt 21. gadsimtā 
etnogrāfiskā ansambļa veidošanu bija 
liela uzdrīkstēšanās un risks, kuŗš ir 
attaisnojies – esam izdevuši CD „Pa 
celeņu...”, esam piedalījušies Baltica 
festivālos, Dziesmusvētkos, esam 
koncertējuši J. Vītola Mūzikas akadēmijā 
starp 6 labākajiem etnogrāfiskajiem 
ansambļiem Latvijā. Turpinām darboties, 
lai tikai Dievs dod sievām veselību un vēl 
ilgus dzīves gadus! Te man jāpateicas 
Vaboles Kultūras nama vadītājai Vijai 
Pabērzai un Brāļu Skrindu mūzeja 
direktorei Annai Lazdānei, bez kuŗu 
aktīvas līdzdalības nekas nebūtu noticis. 
Senāko ekspedīciju materiāli ir apkopoti 
un iesniegti Latvijas Zinātņu akadēmijas 
Folkloras krātuvē. 

R.V.: Kā saprotu, Jūs rakstāt arī 
dzeju? Vai tā ir kur apkopota un izdota?

A.U.: Rakstu. Publicējos gan vienreiz 
gadā Dzejas dienās. Ir sapnis, ka kādreiz 
saņemšos, sakopošu dzejoļus un izdošu 
atsevišķā grāmatā.

Armands Varslavāns un Matīss 
Uškāns: 

R.V.: Ar ko Jūs, Matīs, šobrīd nodar-
bojaties?

M.U.: Šobrīd mācos audiovizuālo 
mediju mākslu augstskolā RISEBA un 
aktīvi mūzicēju dažādos projektos – 
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Mūžībā aizgājis mūsu vīrs, tēvs, brālis un onkulis

IMANTS RONIS
dzimis 1927. g. 14. janvārī, Bauskā

miris 2014. g. 25. jūlijā, Sidnejā

Dieviņš deva, zeme ņēma
Zeme visu nepaņēma,
Labi darbi, mīļi vārdi,
Tie palika šai saulē.

Mīļā piemiņā viņu paturēs Ina, Andra, 
Iveta, Jānis, Inese, Edmunds, Lija, Jāna, 
Anika, Elsa, Normunds, Nicole, Oskars, 
Nina un radi Latvijā.

Laimas Mūzykanti, Māsas Dimantas, 
Evija Smagare, Wild Detroit Gang, 
Get Lucky Band, kā arī dažādos citos 
mūzikālajos projektos kā sesiju mūziķis. 
Noteikti jāpiemin arī ielu mūzicēšana, 
ko kopā ar draugu Armandu Varslavānu 
(„Laimas Mūzykantu” sastāvā Sidnejas 

Kulūras dienās) piekopjam dažādās 
Latvijas un citu valstu pilsētās.

R.V.: Kādi, Matīs, ir Tavi nākotnes 
plāni un sapņi?

M.U.: Ceru būt vai nu profesionāls 
sesiju mūziķis, kuŗš būs atpazīstams 
visā Latvijā, vai arī profesionāls kino 
operators, kas varētu strādāt pie milzīgiem 

Armands Varslavāns
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Matīss Uškāns
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filmu projektiem Latvijā un citās valstīs. 
Ja paveiksies, abus divus varētu arī 
apvienot.

R.V.: Kad un kā Jūs, Armand, pie-  
vienojaties grupai “Laimas Muzykanti”, 
kas šogad viesosies Sidnejas Kultūras 
dienās?

A.V.: 2008. gadā sākām spēlēt 
folkloras kopā „Dyrbyni”, tieši šī folkloras 
kopa ielika pamatus ilglaicīgai draudzībai 
un kopīgam darbam mūzikā. Kopā esam 
spēlējuši un izveidojuši daudz un dažādus 
mūzikālos projektus, kas sevī ietver tādus 
stilus, kā grunge rock, funk, punk, pop, 
post folk, indie u.c. Daudzo gadu pieredze 
kopīgā mūzicēšanā ir novedusi arī līdz 
„Laimas Mūzykantiem”. 

Ar šiem un citiem māksliniekiem 
tiksimies Sidnejas Kultūras Dienās!  ■

Rita Vīksniņa

Pieminot Imantu 
Roni

(1927.14.1 – 2014.25.7)
Imants Jēkabs Ronis dz imis 

1927. gada 14. janvārī Bauskā. Viņa 
tēvs Arvids bijis lauksaimnieks, kas 

audzējis sēklas 
eksportam.  Māte 
Zelma rūpējusies 
par ģimeni, kuŗā 
auguši trīs bērni: 
vecākā  māsa 
Velta un viņas 
brāļi Imants un 
Jānis.

Imants skolas 
gai tas iesācis 

Rundāles četrgadīgā pamatskolā, 
bet no turienes devies uz Rīgu, kur 
iestājies Rīgas 1. pilsētas ģimnazijas 
sagatavošanas klasē kā jaunākais. 

Padomju laikā viņa tēvu apcietināja 
un ievietoja Rīgas Centrālcietumā, kur 
pirms vācu ienākšanas nogalināja. 

Imants skolu pabeidza 1944. gada 
pavasarī, bet, padomju armijai ienākot 
Latvijā otro reizi, ar ģimeni bēga vispirms 
uz Vaiņodi, bet, kad krievi pārrāva ceļu 
dzelzceļam, devās ar kuģi no Liepājas 
uz Vāciju, kur vispirms nonāca Dancigā, 
pēc tam Šmīdemundē. Kaŗa laikā 
strādāja par kurjēru. 

DP nometņu laikos dzīvoja gan 
Holcenē, gan Bevernā, strādāja latviešu 
pamatskolā par  skolotāju un piedalījās 
arī skautu organizācijā. 

Austrālijā iebrauca 1950. gada 
oktobrī Melburnā. Divu gadu darba 
atstrādāšanu iesāka akmeņlauztuvēs, 
bet vēlāk tika pie darba AWA firmā, kur 
pārbaudīja  radio daļas. 

Ģimene nopirka mazu mājiņu 
Pančbaulā. Lai to ātrāk samaksātu, 
Imants strādāja otru darbu – par 
dārznieku. 1957. gadā apprecējās 
ar zobārsti Inu Baltāri, un pēc viņas 
vecāku nāves pārgāja uz viņu māju 
Volstonekraftā. 

Pa vakariem studēdams ekonomiju, 
Imants ieguva tautsaimniecības 
gradu 1963. gadā, pēc kuŗa vēl 
turpināja studijas un ieguva BA gradu 
saimniecības vēsturē. 

Jau pēc obligātā darba nobeigšanas 
Imants sāka strādāt firmā Readers 
Digest, kur pavadīja 20 gadus, bet vēlāk 
pie Hamlyn  Books, kur strādāja līdz 
pensijas laikam 1989. gadā.

Jau studiju laikā viņs iestājās 
studentu korporācijā Selonija, kur savā 
laikā izpildīja vairākus amatus.

Imants arī darbojās Sidnejas 
Latviešu biedrībā un bija par biedru, 
Preses biedrībā un Daugavas Vanagos.  
Pēc Aleksandra Zariņa nāves pirms 20 
gadiem, viņš rediģēja tā iesāktos darbus 
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

Nākošais 3x3 Sidnejas saiets notiks 
2015. gadā no 2. - 8. janvārim 

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
 

River Park, 761 Springwood Rd 
Yarramundi NSW 2753 
www.lutanda.com.au 

 
 

 
 
Aicinām dalībniekus uz 2015. gada 3x3 saietu !!! 
Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm, ģimenēm un vieniniekiem. Tas veltīts 
latvisko zināšanu paplašināšanai, latviskās kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu 
stiprināšanai un draudzību sekmēšanai. 
Esam pieteikuši ļoti skaistu vietu stundas braucienā no Sidnejas, netālu no 
Ričmondas, Zilo kalnu tuvumā. 
Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām ārā, 
pastaigām un atpūtai svaigā gaisā. Atpūtas centrā ir peldbaseins, vēsinātas telpas, 
plaša sarīkojumu zāle ar modernu video un audio iekārtu. 
Kā parasti, būs dažādas nodarbības un izklaides gan lieliem un maziem, gan jauniem 
un ne tik jauniem. Saietā sagaidām vairākus viesus no Latvijas, tai skaitā dalībniekus 
no folkloras grupas “Laimas Muzykanti”.  
 

 
 
Sīkāka informācija par saieta programmu un norisi drīzumā sekos Austrālijas latviešu 
presē un elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Sidnejas 3x3 2015 vadība: 
Pauls un Ieva Svilāni 
Valda Taylor 
Sandra Dragūna  
Baiba Harrington 
Epasts: valda.email@gmail.com,  
Tel: 0416 036 423 
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par Sidnejas Latviešu teātŗa vēsturi un 
Latviešu Preses biedrību pasaulē.

Viņš šķīrās no mums šī gada 25. 
jūlijā.

Izvadīšana not ika Rukvudas 
krematorijā 1. augustā. To vadīja 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin 
S. MacPherson), pie ērģelēm Tamāra 
Koškina. Iesāka ar bēŗu dziesmu Tur 
augšā aiz zvaigznēm.

 Tēva dzīves gājumu lasīja meitas 
Andra un Iveta. Atvadu vārdos mācītājs 
teica rakstīto Zālamana sakāmvārdu 
grāmatā, ka dzīvē ir savs laiks piedzimt, 
savs laiks nomirt, bet Jēzus Kristus 
aicina pie sevis visus tos, kas ir 
grūtsirdīgi, jo grib tos apmierināt.. Turiet 
drošu prātu, jo pasauli esmu uzvarējis.

No pavadītājiem kā pirmais atvadījās 
Selonijas viceseniors Edgars Greste, 
kam sekoja selonis Miķelis Strīķis 
no Korporāciju Kopas Sidnejā, Ēriks 
Birzulis, selonus,  Pēteris Manass no 
korporācijas Lettonia, Juris Krādziņš no 
korporācijas Fraternitas Lettica, Juris 
Turmanis no korporācijas Fraternitas 
Cursica, Amanda Zvirbule no studenšu 
korporācijas Spīdola, Jānis Grauds 
no Sidnejas Latviešu biedrības, Ilona 
Brūvere no Sidnejas Latviešu teātŗa, 
Gundega Zariņa no Daugavas Vanagu 
Sidnejas nodaļas, Ināra Graudiņa no 
Okupācijas mūzeja, Jānis Čečiņš no 
Sidnejas Latviešu preses biedrības,  
un savu ģimeņu vārdā Guntars un 

Brigita Saivas, Aldis un Edīte Birzuļi, 
Ojārs Greste un Imanta Roņa radinieki. 
Korporāciju kopas locekļi atvadījās ar 
sēru dziesmu Ja kādu brāli vest uz kapu 
klusu. Izvadīšanu pabeidza ar dziesmu 
Paliek prieki, paliek bēdas.

Pēc izvadīšanas bēriniekus aicināja 
uz bēŗu mielastu Sidnejas Latviešu 
namā. ■

Juris Krādziņš

PALDIES
Sirsnīgi pateicamies mācītājam Kolvinam Makfersonam un ērģelniecei Tamārai 
Koškinai par mūsu vīra un tēva Imanta Roņa izvadīšanu pēdējā gaitā. Īpašs 
paldies korporācijai „Selonija” par izrādīto godu Imantu izvadot un Sidnejas 
Latviešu biedrības Dāmu kopas dāmām par bēru mielasta sarūpēšanu. Tāpat 
arī mīļš paldies visiem kas palīdzēja ar bēru rīkošanu, kas bija ar mums 
izvadīšanas dienā un kas mūs atcerējās šajā grūtajā brīdī.

Ina, Andra un Iveta

Ārpus Latvijas  
dzīvojošo latviešu 

un Latvijas 
valstspiederīgo  

aptauja
Latvijas Universitātes Filozofijas un 

socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki 
sadarbībā ar LU Ekonomikas un vadības 
fakultātes pētniekiem sāk īstenot lielāko 
ārzemēs dzīvojošo latviešu aptauju. Tās 
mērķis ir iegūt daudzpusīgu informāciju 
gan  pa r  pēdē jās  desmi tgadēs 
izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem, 
gan par latviešu diasporu kopumā.

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas valstspiederīgais vai latvietis, 
kas saistīts ar Latviju, bet pastāvīgi vai 
daļēji dzīvo un strādā ārpus Latvijas.    

Aptaujas anketu veido vairāki 
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plkst.	  19:00	  

	  

Ceturtdien,	  2014.	  g.	  18.	  septembrī	  
Sidnejas	  Latviešu	  namā	  

	  

Darbosies	  arī	  kafejnīca	  

Klāras	  Brūveres	  ievadvārdi	  un	  
	  

Zvejnieka	  dēls	  
	  

spēlfilma,	  1939	  

Latviešu	  valodā,	  ar	  angļu	  subBtriem.	  Filmas	  garums	  115	  min.	  
	  

Režisors:	  Vilis	  Jānis	  Lapenieks	  

Lomās:	  Pēteris	  Lūcis,	  Ņina	  Melbārde,	  Milda	  Zīlava,	  Hermanis	  
Vazdiks,	  Rūdolfs	  Bērziņš,	  Ēvalds	  Valters	  u.c.	  
	  
Sabiedriskās	   rezonanses	   ziņā	   Viļa	   Lapenieka	   filmai	  Zvejnieka	  
dēls	   nav	   līdzvērUgu	   latviešu	   kinovēsturē.	   Viļa	   Lāča	   populārā	  
romāna	   ekranizācija	   kļuva	   par	   nacionālu	   grāvēju,	   kas	   radīja	  
neiedomājamu	   ažiotāžu,	   un	   tās	   pirmizrādē	   1940.	   gada	   2.	  
janvārī	   greznajā	   Splendid	   Palace	   publika	   izlauza	   kinoteātra	  
durvis.	  	  
Oskars	  dzīvo	  parastā	  jūrmalciemā,	  bet	  negrib	  vairs	  pakļauBes	  
ne	   tēva	   diktātam,	   ne	   veciem	   ieradumiem	   –	   viņš	   sapņo	   par	  
lieliem,	   jauniem	   Ukliem,	   leduspagrabu	   un	   visu	   zvejnieku	  
neatkarību	   no	   zivju	   uzpircēja.	   Sākumā	   gan	   Oskara	   plāniem	  
neviens	   neBc,	   izņemot	   dzīvespriecīgo	   dēkaini	   Fredi,	   un	   Beši	  
ar	   viņa	   palīdzību	   Oskars	   uzbūvē	   jauno	   murdu,	   izcīnot	   pat	  
veco	   zvejnieku	   atzinību.	   Filmas	   stāstā	   ir	   arī	   mīlesUba	   un	  
nodevība,	   kolorīB	   zvejniekciema	   Bpāži	   un	   tauBskas	   ziņģes,	  
kas	  sen	  jau	  folklorizējušās.	  (www.bestbalBc.eu)	  
	  
Ziedojumi	  sākot	  ar	  $10	  
	  

Visa	  peļņa	  Nek	  ziedota	  55.	  Kultūras	  dienām	  Sidnejā.	  
kinoklubs.sidneja@gmail.com	  vai	  0499	  145	  824	  
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tematiskie bloki: pārcelšanās uz 
dzīvi ārpus Latvijas, apmierinātība 
ar dažādiem dzīves aspekt iem, 
nodarbinātība un izglītība, attiecības ar 
Latvijas un mītnes zemes sabiedrību 
u.c. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, 
aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta 
iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku 
anketas versiju. Aptauja tiek īstenota 
laika posmā no šā gada 4. augusta 
līdz 15. septembrim. (ar plānotu 
pagarinājumu līdz 30.septembrim). 
Anketa pieejama latviešu, krievu un arī 
angļu valodā

Projekts un aptauja  tiek veikta 
ar Eiropas fondu atbalstu, un tās 
rezultātā būs iespējams iegūt skaidrāku 
priekšstatu par Latvijai piederīgajiem, 
kas nedzīvo Latvijā. Jo vairāk piedalīsies 
aptaujā, jo  ieguvums būs vērtīgāks.

Nav daudz valstu pasaulē, kuŗām 
ārpus robežas būtu proporcionāli tik liela 
diaspora kā Latvijai. Pēdējā laikā īpaši 
aktīvi politikas līmenī tikušas apspriestas 
iespējas veicināt reemigrāciju, taču 
ir skaidrs, ka lielākā daļa izbraucēju, 
kuŗi jau iesakņojušies citā valstī, tai 
skaitā trimdas latvieši un to pēcteči, 
neatgriezīsies.

Tai pat laikā fakts, ka mūsu ārpus 
Latvijas ir tik daudz paver vēl neizzinātas 
iespējas sadarbībai ekonomikas, 
kultūras, izglītības, zinātnes, un citās 
jomās.

Kas ir latvieši ārpus Latvijas, kur un 
cik viņu ir, kādas ir viņu prasmes un 
izglītība, ar ko viņi nodarbojas?

Apkopojot atbildes uz šiem un citiem 
būtiskiem jautājumiem, aptauja palīdzēs 
vairot izpratni par emigrācijas cēloņiem, 
dzīvi ārpus Latvijas, un to, kā būtu 
iespējams veidot sadarbību, stiprināt 
latviešu diasporu ārzemēs un palīdzēt 
tiem, kas vēlas vai varbūt nākotnē 
nolems atgriezties Latvijā. Jo vairāk 
ārpus Latvijas dzīvojošo uzzinās par 

aptauju un tajā piedalīsies, jo precīzāku 
informāciju un statistiku par minētajiem 
jautājumiem mēs iegūsim.

No sirds aicinām Jūs piedalīties 
un aicināt piedalīties arī Jūsu Latvijas 
izcelsmes draugus un paziņas!

Saite uz aptauju: http://aptauja.
migracija.lv 

Pateicībā par sadarbību un iesaisti! ■
Inta Mieriņa, Dr. sc. soc.

Zinātniskā vadītāja

Foto izstāde – 
„Dzīvais mirklis”

Austrālijas Latviešu 55. Kultūras 
Dienas (AL55.KD) Sidnejā, 2014. gada 
26-31 decembrī

AL55.KD aicina visus 
latviešu fotografus piedalīties 
Kultūras dienu foto izstādē, 
kas notiks Sidnejas Latviešu 
namā M.Sil iņa zāles un 
kafejnīcas telpās no 2014. 
gada 20. decembŗa.līdz 
2015. gada 1. janvārim.  

Izstādes tema ir „Dzīvais mirklis” 
(“The Living Moment”). Dzīvais mirklis ir 
par dzīves uztveršanu pilnā spektrā no 
priekiem līdz bēdām; tas ir par dzīves 
apziņu; par būtiskā brīža izjušanu; tas 
ir par dzīvības burvību visās tās formās! 
Uztveriet šo dzīvo mirkli!

Godalgas $300, $200 un $100 
piešķirs trim labākajiem darbiem, kuŗus 
izvēlēsies neatkarīga žūrijas komisija. 

Izstādes noteikumus un piedalīšanās 
veidlapu var lejuplādēt no AL55.KD 
tīmekļa vietnes al55kd.com/, kā arī no 
Sidnejas Latviešu biedrības tīmekla 
vietnes slb.org.au/. 

Darbiem jabūt fotografētiem pēdējos 
4 gados. Pieteikšanās līdz 2014. gada 
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Senioru saiets  
8. augustā

Filmu izvilkumi iesākās ar 
Aglonas Vissvētākās Jaunavas 
Marijas svētku gaŗo gājienu, 
kas notiek katru gadu un tur 
piedalās pārstāvji no katoļu 

novadiem, mūki un mūķenes, arī dalībnieki 
no citām zemēm. Gājienā redzējām arī 
Latvijas valsts prezidentu. 

Sekoja izvilkums no Kristīnes Opolās 
dziedātās un drāmatiski tēlotās lomas Dž. 
Verdi operā Traviata, kas pabeidzās ar 
Alfredo ierašanos un abu duetu.

Tūrisma veicināšanas f i lmā par 
Latgali īsumā parādīti skati no otras 
iedzīvotāju skaita ziņā lielākās pilsētas 

30. novembrim. Darbus jānogādā 
Sidnejas Latviešu namā līdz 2014. gada 
15. decembrim.

Informācija: rakstiet info@al55kd.
com vai zvaniet Ojāram Grestem, tālr. 
0434 295 871.

Baudiet dzīvo mirkli! ■
AL55.KD rīcības komiteja

Lai dzīvo! (Foto: Ojārs Greste)

Burvis no Oza Zemes
Pirmais mēģinājums 

Nesen ierados atkal 
SLB sestdienas skolā, lai 
ar bērniem sāktu mēģināt 
Kultūras dienu teātri. Viņiem 
būs jāizpilda vairākas lomas: 
indīgās magones, munči 
un tad vēl raganas kalpi – 
lidojošie mērkaķi un zaldāti. 
Gandrīz visi, dabīgi, grib būt lidojošie 
mērkaķi, bet daudziem  ļoti labi padodās 
zaldātu lomas …tomēr tā kā šī ir Oza 
zeme, tie jau nav parastie zaldāti, bet 
pavāri zaldāti!

Tagad pienācis laiks pamazām 
sākt arī strādāt ar pieaugušajiem. Bija 
lietaina svētdiena, kad sanācām uz 
pirmo mēģinājumu. Tā kā visiem stāsts 
jau pazīstams, tad tūlīt ķērāmies pie 
kustībām!

Izrādē piedalīsies: Klāra Brūvere 
(Labā burve), Kira Bruzgule (Raganas 
barvedis), Aija Dragūna (Dorotija), 
Jānis Daniklifs  (Lauva), Jānis Grauds 
(Tēvs), Ojārs Greste (Malkascirtējs), 
Kārlis Gulbergs (Ozs), Pēteris Kains 
(Cilvēkēdēju koks), Laima Kārkliņa 
(Smaragda pilsētas pārstāve), Anita 
Kaze (Putnubiedēklis), Tija Lodiņa 
(Ragana 2), Linda Ozere (Māte), Janīna 
Strauta (Ragana 1), Lija Veikina (Toto).

Āra vēss un slapjš, bet iekšā visi tā 
noņēmās, ka sviedri jau sāka tecēt!  Kas 
par jauku mēģinājumu! ■

Ilona Brūvere
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts 
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā.

Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by Wanda 
Skowronska. Cena $18.

Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – „THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – „ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – „CASTLE OF LIGHT” cena $25

Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $18.50
„VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

SPECIĀLS IZDEVUMS dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c. Cena $20. 

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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Latvijā Daugavpils, Daugavas ūdens ceļa; 
Latvijā sākumu Krāslavā, Rēzekni, Ludzu, 
Līvānus, Aglonu, Balvus, pieminot arī; 
Latgali kā ezeru zemi, tās kerāmiku un 
iedzīvotāju sirsnību un viesmīlību. 

Tālāk redzējām, kā Māŗa Jansona 
diriģētais orķestris pavadīja Elīnas 
Garančas dziedāto Al Pensar. 

Cita tūrisma filma par Zemgali veltīta 
trim pilīm: Bauskā, Rundālē un Mežotnē. 
Bauskas pils starp Mūsas un Mēmeles 
upēm savā laikā apsargājusi tirdzniecības 
ceļu no Lietuvas uz Rīgu. Tā bijusi arī kā 
mezgls ceļā no Rīgas uz Jelgavu un tālāk uz 
Kuldīgu. Tās atjaunotajā daļā pastaigājas 
un rāda dejas tā laika tērpos ģērbtie. 13 
kilometru no Bauskas ir visvairāk apkoptā 
Rundāles pils, celta franču stilā, kur savā 
laikā Bīronu dzimtas hercogi pavadīja 
vasaru. Mazāk, vismaz man, pazīstama ir 
Mežotnes pils. Pēc Mežotnes saņēmšanas 
no Krievijas ķeizarienes Katrīnas II, tur pili 
likusi celt Šarlote fon Līvena.

Fi lmā par barikādēm pieminēja 
1991. gada 13. janvāŗa manifestāciju 
Daugavmalā, kur runāja Daudišs, bet vakarā 
notika uzbrukums Iekšlietu ministrijai, kur 
liktenīgi ievainoja Slapiņu. Par barikādēm 
stāstīja Skaidrīte Nicmane, pieminot, ka 
tajā laikā neesot bijis sniegs. Atskaņoja 
arī radio ierakstus Iekšlietu ministrijas 
apšaudes laikā. Filmu bija darinājusi 
Vaivaru pamatskola, kas notikumu piemiņai 
dziedāja Nāk rudens apgleznot Latviju ar 
Māras Zālītes vārdiem, bet filmas beigās 
Ieva Akurātere dziedāja Palīdzi, Dievs, visai 
latviešu tautai. 

Kas starpbrīdī nevēlējās ēst kūkas 
un malkot kafiju, varēja noskatīties ainas 
no zemessargu ansambļa dziedātām 
dziesmām un no Čikagas piecīšu jaunākā 
Latvijas apciemojuma. 

Otro daļu iesāka ar izvilkumiem no 
10 dienu ilgās koŗu olimpiādes Rīgā, kas 
notika no 9. līdz 19. jūlijam un kur piedalījās 
koŗi no 73 valstīm ar 460 koŗiem un 27, 

000 dalībniekiem. Kopuzvedumā Mārtiņš 
Ozoliņš diriģēja Dž. Verdi Vergu kori no 
operas Nabucco (Bābeles Nebukadnecaru). 
Kādi amerikāņi vadīja visu koŗu dziedāto 
nēģeru spirituāli O, Happy Day. Dalībnieku 
starpā redzēja arī Amerikas indiāņus.

Gaŗāka filma bija par Ulmaņlaika 
notikumiem Latvijā 1918. gadā.

Tā kā krievi 1918. gada sākumā bija 
bēguši lielā ātrumā no vācu uzbrukuma, 
Igaunija jau gada sākumā varēja pasludināt 
savu neatkarību. Ļeņins licis Trockim 
parakstīt mieru ar Vāciju, bet tas to nav 
vēlējies darīt, bet vācu uzbrukumam arī 
nepretojies. Vēlāk tomēr Krievijai bija 
miers jāparaksta ar lieliem zaudējumiem. 
Filmā parādīti daudzie un sarežģītie 
notikumi 1918. gadā, kuŗus visus te nav 
nozīmes atstāstīt, bet pieminēšu tikai dažus 
nozīmīgus izvilkumus. 

Sīki pastāstīja arī Kārļa Vilhelma 
Augusta Ulmaņa biografiju, sākot ar 
piedzimšanu 1877. gadā, turpinot ar 
studijām Šveicē un Vācijā un bēgšanu 
1906. gadā no krievu soda ekspedīcijām 
uz Vāciju un vēlāk ASV. Pēc 1913. gada 
amnestijas sakarā ar Romanovu dinastijas 
300 gadu jubileju, atgriezies Latvijā.

Vācija plānoja Latvijas kolonizāciju un 
tajā nolūkā bija ieradies ķeizara Vilhelma II 
dēls Joachims. 9. novembrī bija revolūcija 
Vācijā, bet Ļeņins Krievijā licis slepeni 
nošaut Krievijas cara ģimeni. 

Zigfrīds A. Meierovics, kā Latvijas 
Nacionālās Padomes ārlietu daļas vadītājs, 
ieradās Anglijā, kur panāca, ka tā atzina 
Latvijas de facto neatkarību jau 11. 
novembrī, nedēļu pirms Latvijas valsts 
proklamēšanas. Latviešu delegācija dzīvoja 
ļoti grūtos apstākļos, bet tai palīdzēja 
Amerikas latvieši. 

No Vācijas Latvijā ieradies vācu 
socialists Vinnings, kas atzinis K. Ulmani 
par ievērojamāko polītiķi Latvijā.

Rīgā ieradās arī angļu kaŗa kuģi, kas 
piedalījās dumpīgo iesaukto apšaudīšanā.
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Krievi jā atradās 800,000 bēgļu 
no Latvijas, to starpā  250,000 jaunu 
vīriešu. Krievu lielinieku valdība sūtīja 
uz Latviju Pēteri Stučku, lai tas nodibina 
paraugrepubliku. Decembrī lielinieki  ieradās 
Latvijā un dibināja padomju republiku. 
Tālākos notikumus aplūkos ulmaņlaiku 
1919. gada filmā. 

Vēl rādīja baletdejotāju Māri Liepu, 
liekas, baletā par Spartaku.

Saietu pabeidza ar Latvijā dzīvojošo 
ukraiņu izcelsmes dziedātāju Annu 
Netrebko, kas kopā ar Rolandu Villazonu 
un Placido Domingo Berlīnes koncertā 
dziedāja „Dein ist mein ganzes Herz” (Tev 
pieder mana sirds no Fr. Lehara operetes 
Smaidu zeme). ■

Juris Krādziņš 

Durvis vaļā  
– nāc tik iekšā!

Atvērto durvju diena Latviešu namā
4. oktobris ir Latvijas 

Republikas 12. Saeimas 
vēlēšanu diena. Tajā dienā 
arī Sidnejas Latviešu namā 
darbosies vēlēšanu iecirknis.  
Bet kāpēc braukt uz namu tikai 

lai nodotu savu balsi, ja vari to apvienot ar 
vēl kaut ko citu???

4. oktobrī Sidnejas latviešu nama 
durvis būs atvērtas! Jā, durvis uz visām 
publiskajām telpām un arī uz vairumu no 
darba istabām. Ja nekad neesat tā kārtīgi 
apskatījis nama telpas, tad šajā dienā 
Jums būs iespēja to darīt.

Bet nebūs jau tikai jāskatās tukšas 
telpas! Namā varēsit iepazīties ar to ko 
dara Sidnejas latviešu organizācijas. 
Varbūt, ka esat par tām dzirdējuši, bet 
neko tā tuvāk nezināt? Tagad Jums 
būs iespēja tuvāk iepazīties – un arī 
piedalīties. Sestdienas skola pat visiem 

dos iespēju nobalsot par izcilākajiem 
mākslas darbiem skolas skulptūru izstādē 
– Skulptūras mūsu namā!

Jeb varbūt vēlēsities tikai tāpat 
namā apsēsties? Protams! Būs iespēja 
apsēsties, paklausīties mūziku, papļāpāt, 
vai noskatīties kādu Kino kluba rādīto 
Latvijas filmu.

Varbūt, ka no rīta steidzoties nepa-
spēsiet brokastot un būsiet izsalkuši? 
Neuztraucieties! Agrie ciemiņi no 
pulkstens 8. līdz 10. varēs izbaudīt Ilonas 
Brūveres tagad jau slavenās “vēlēšanu 
dienu brokastis”. Toties vēlākajiem, līdz 
pulksten 16.00, būs iespēja mieloties 
pie SLB Dāmu kopas atspirdzinājumiem 
un pusdienām. Un nevienam tajā dienā 
nebūs jāskrien uz lielveikalu iepirkties! 
Namā būs reta iespēja iegādāties dažādus 
Latvijas pārtikas produktus mājās vešanai.

Tuvākas ziņas par to, kas tad notiks, 
parādīsies oktobŗa Ritumā. Uz tikšanos 4. 
oktobrī – nama durvis būs atvērtas! 

Gaidām ciemos! ■
Jānis Čečiņš

Aicinājums 
sidnejiešiem!

Visi jau droši vien zin, ka decembrī 
Sidnejā svinēsim lielus svētkus – Austrālijas 
Latviešu 55. Kultūras dienas (AL55.KD)! 
Rīcības komiteja jau strādā pusotrus 
gadus. Kā varam atrast vislabāko veidu 
kā svinēt mūsu latviskumu šeit Austrālijā? 
Kā varam uzturēt mūsu tradicionālos 
kultūras dienu sarīkojumus un tomēr atrast 
ko jaunu, nebijušu, kas piesaistīs jaunus 
skatītājus un klausītājus? Daudz kas jau ir 
paveikts, bet vēl arī tik ļoti daudz ir ko darīt!

Sarīkojumi tagad ir nosprausti un to 
vadītāji strādā ar māksliniekiem, koŗiem, 
aktieriem, dejotājiem un orķestriem lai 
pilnveidotu programmas. Mākslinieki 
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un komponisti rada savus 
darbus gatavojoties izstādēm, 
izrādēm un koncertiem. Bet 
kultūras dienas nesastāv 
tikai no tā ko Jūs, skatītāji, 
redzat uz skatuvēm! Aiz visa 
tā ir vajadzīgi daudzi palīgi kuŗi 
katrs, pieliekot savu plecu pie 
kopīgā vezuma, šos mūsu svētkus kustina 
uz priekšu. Tāpat kā visi lielie svētki, 
kā piemēram Olimpiādes un Dziesmu 
svētki, nevar notikt bez brīvprātīgo 
palīdzības, tā arī kultūras dienas vienmēr 
ir balstījušās tikai uz brīvprātīgu darbinieku 
nenogurstošā darba.

Griežos pie Sidnejas tautiešiem nākt 
talkā un izpalīdzēt ar tiem daudziem un 
dažādiem darbiem kuri nav uzreiz visiem 
redzami, bet bez kuriem kultūras dienas 
nevar sekmīgi notikt. 

Austrālijas latvieši ir vienmēr uzskatīti 
kā viesmīlīgi un draudzīgi. Agrāk katrās 
kultūras dienās ar prieku savās mājās 
uzņēmām pilnīgi nepazīstamus viesus no 
citām pilsētām. Un kad paši braucām uz 
svētkiem citās pilsētās tad atkal palikām 
pie tautiešiem tur. Tā nodibinājās daudzas 
ciešas un ilgtošas draudzības! Pa gadiem 
atradinājāmies no šis paražas un iespējas 
sadraudzēties ar tautiešiem no citām 
malām. Mūsu Kultūras dienu slava tomēr 
ir gājusi tālu pasaulē un šoreiz uz Sidneju 
brauks ne tikai koristi un dejotāji no citām 
Austrālijas pilsētām, bet arī ansamblis 
Laimas Mūzykanti un koris Pernigele no 
Latvijas un Īrijas latviešu koristi. 

Ja Jums ir iespējams viņus uzņemt 
savās mājās, vai atrast viņiem vietu kur 
nolikt galvu pie radiem vai kaimiņiem, 
lūdzu nekautrējaties un piesakaties. Būs 
iespēja iepazīties! Un nav jāuztraucās, ja 
ģimenē varbūt nerunā latviski – vairums 
aizjūras viesu runā angliski. 

Aicinu sidnejiešus talkā arī pie 
daudziem citiem darbiem – kaut vai 
tikai uz vienu reizi vai vienu dienu. 

Sidnejas latviešu 
kino klubs otrajā 

pusgadā
Sestdien, 9. augustā, plkst. 14.00 

divas filmas. Izmantojiet, lūdzu, savas 
biedra atlaižu kartes. Jaunas kartes 
šogad vairs netiks izsniegtas. Turpmāk 
seansi notiks ceturtdienu vakaros. 
Paredzētajās filmu izrādēs ceturtdienās 
- 21. augustā , 18. septembrī, 16. oktobrī 
un 20. novembrī, mēs rādīsim pa vienai 
filmai. 

Sīkākas ziņas par programmu  
jūs saņemsiet pa epastu. Arī  par 
iespējamām izmaiņām mēs ziņosim pa 
epastu. ■

Inese Pētersone
Sidnejas Latviešu kino klubs 

Pie programmu, biļešu un citu lietu 
pārdošanas; pie informācijas galda; pie 
krēslu salikšanas un galdu novākšanas; 
pie biļešu pārbaudes – un daudz kur 
citur! Ja Jums patīk ēst gatavot, tad Jūsu 
palīdzība tiks itsevišķi augsti novērtēta, 
jo četriem vakaru sarīkojumiem latviešu 
namā būs vajadzīgs ēdiens. Un kad tas 
būs gatavs, to vajadzēs arī izsniegt.

Esmu pārliecināts, ka kopīgiem 
spēkiem varēsim sarīkot skaistas kultūras 
dienas, kas visiem ilgi paliks atmiņā. Un 
kad kaut kas labi izdodās, tad iznākums 
ir vēl tik daudz patīkamāks, ja pats esi pie 
tā pielicis pirkstu!

Lūdzu zvaniet vai rakstiet. Nav 
jākautrējas sniegt palīdzīgu roku! ■

Jānis Čečiņš
AL55.KD Rīcības komitejas priekš-

sēdētājs

Tālr. - (02) 9642 1385
Mob. - 0419 220 728 
E-pasts  - info@AL55KD.com  
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Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu 
paredzētā norise

Piektdien, 26. decembrī  
09.30  Ģimenes diena  Sv. Jāņa baznīcā
10.00  Atklāšanas koncerta mēģinājums Latviešu namā
14.00  Dievkalpojums Vienības baznīcā
16.00  Atklāšanas koncerts Latviešu namā
18.00  Izstāžu atklāšana Latviešu namā
19.30  Danču vakars Latviešu namā

Sestdien, 27. decembrī  
08.00  Tautas deju mēģinājums Paziņos atsevišķi
09.30  Garīgā koncerta mēģinājums Sv. Jāņa baznīcā
13.30  Garīgais koncerts Sv. Jāņa baznīcā
16.00  „Laimas Mūzykantu“ koncerts Latviešu namā
20.00  Kuģīša izbraukums Sidnejas ostā

Svētdien, 28. decembrī  
08.30  Kopkoŗa koncerta 1. mēģinājums Latviešu namā
16.00  Teātris „Burvis no Oza zemes“ Latviešu namā
19.30  Īsfilmu konkurss „Pīrāgs“ Latviešu namā

Pirmdien, 29. decembrī  
08.00  Tautas deju mēģinājums Paramatta Riverside Theatre
10.00  Referātu rīts Latviešu namā
17.00  Tautas dejas Paramatta Riverside Theatre
20.30  Saviesīgs vakars Latviešu namā

Otrdien, 30. decembrī  
09.00  Kopkoŗa koncerta 2. mēģinājums Latviešu namā
16.00  Kopkoŗa koncerts  Latviešu namā
20.00  Sadziedāšanās Latviešu namā

Trešdien, 31. decembrī  
08.00  Raibā sarīkojuma mēģinājums Latviešu namā
13.00  Raibais sarīkojums Latviešu namā
19.00  KD Balle „WatervieW“ Bicentennial parkā

Visu Kultūras dienu laiku, Latviešu nama dažādās zālēs notiks izstādes. 
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„Brīvība ir kā 
skābeklis....”

Pētera Grestes atbalsta koncerts 
Melburnā

Melburnā, ceturtdien, 
21. augustā, Swanston ielas 
Hi-Fi kluba telpās noritēja 
ļoti veiksmīgs koncerts 
a tba l s tam Aus t rā l i j a s 
latviešu žurnālistam Pēterim 

Grestem, kas pagājusā gada decembrī 
arestēts un notiesāts ieslodzījumā 
uz septiņiem gadiem cietumā Ēģiptē 
par it kā nepatiesu ziņu izplatīšanu 
un Musulmaņu brālības atbalstīšanu. 
Koncertu rīkoja Melburnas juridiskās 
profesijas pārstāvji (caur organizāciju 
BottledSnail Productions), atsaucoties 
uz Leks Lazrija (Lex Lasry), Viktorijas 
pavalsts Augstākās tiesas tiesneša, 
iniciatīvu, atbalstīt netaisnīgi ieslodzīto 
Austrālijas žurnālistu. 

Koncerts bija izpārdots – to apmeklēja 
ap 900 cilvēku, to starpā daudz juristu, 
mūziķu, Pēteŗa Grestes atbalstītāju, kā 
arī ievērojams skaits vietējo latviešu. 
Uz koncertu bija īpaši iebraukuši arī 
Pēteŗa Grestes ģimenes locekļi: no 
Kvīnslandes Pēteŗa brālis Miķelis ar 

sievu Nikki un no Sidnejas Pēteŗa tēva 
brālis – Ojārs Greste, aktīvs Sidnejas 
latviešu sabiedrības darbinieks un šī 
izdevuma aktīvs korespondents. Ojārs 
bija sagādājis koncerta rīkotājiem 
sveicienu no Pēteŗa Kairas cietumā. 
Šo sveicienu koncerta dalībniekiem 
nolasīja Pēteŗa brālis Miķelis:

„Mazras cietumā
2014. gada 11. augustā
Pabalsta koncerta rīkotājiem un 

dalībniekiem 
Kad es biju jaunāks, es dažreiz 

sapņoju par rokkoncertu rīkošanu, 
nekad uz skatuves, protams. Man ir tik 
pat mūzikas talanta, kā pašreiz Džimijam 
Hendriksam (Jimmy Hendrix). Bet ideja 
par atrašanos milzīga notikuma vidū, 
starp mūziķiem, kuŗus es apbrīnoju, 
gaisotnes iespaidots un priecājoties par 
viņu panākumiem it kā par savējiem, ir 
vienmēr atraisījis manu fantāziju. 

Nu izrādās,  ka re izēm jābūt 
uzmanīgam, ko vēlas. 

Kad es dzirdēju par šā vakara 
koncertu, ar iespaidīgo sastāvu – jā – tik 
daudzi no maniem mūzikas elkiem, tas 
bija kā sapnis piepildījies. Es tikai būtu 
vēlējies, ka tas nebūtu šādos apstākļos, 
un ka es varētu būt klāt, paša notikuma 
centrā. 

Ja cietums ko māca, tas ir, ka brīvība 
ir kā skābeklis. Kamēr tas ir, gandrīz 
nekad tam nepievērš vērību. Tas uztur 
mūs – nekas nav svarīgāks, lai mēs 
paliktu pie dzīvības, un tomēr ikdienas 
dzīvē mēs pie tā nepiedomājam. 

Bet ja to atņem, nav nekā cita, kam 
vairāk nozīmes. Skābeklis kļūst par 
apsēstību. To atgūt kļūst vienīgais par 
ko spēj domāt. 

Mēs esam laimīgi, ka Austrālijā, 
mums ir stabilas, neatkarīgas iestādes, 
kas spēj aizsargāt mūsu brīvību, bet 
nedrīkstam aizmirst – tāds apstāklis ir 

Koncerta organizētājs tiesnesis Leks 
Lasrijs (Lex Lasry) ar Pēteŗa Grestes 
brāli Miķeli un Miķeļa dzīves biedri Nikiju 
(Nikki).
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trausls. 
Es zinu, ka pasaules mēroga 

kampaņa par mūsu atbrīvošanu ir 
par kaut ko daudz lielāku un daudz 
svarīgāku, nekā atbrīvot trīs žurnālistus, 
kuŗi nepamatoti atrodas aiz restēm. Runa 
ir par vispārēja principa aizstāvēšanu – 
ka mums visiem ir tiesības izteikties, 
kritizēt un tikt uzklausītiem. Citos 
vārdos, būt brīviem. 

Mums vēl priekšā stāv gaŗa juridiska 
cīņa – jūs nebūtu šeit šovakar, ja tas 
tā nebūtu. Bet es zinu, ka troksnis no 
šīs vietas Melburnā, kopā ar simtiem 
tūkstošu citu līdzjutēju balsīm visā 
pasaulē, tiek uzklausīts. 

To dzird prezidentu pilīs un ministriju 
zālēs, to dzird tiesnešu palātās, un 
to dzird politiskos kantoros visur. Bet 
iespējams, vissvarīgākais, mēs dzirdam 
kā tas atbalsojas mūsu cietuma kamerā. 

Tāpēc es vēlos no sirds nosūtīt savu 
pateicību brīnišķīgam mūziķu sastāvam 
- maniem mūzikas elkiem visiem - kuŗi 
ir ziedojuši savu laiku un savu talantu, 
lai atbalstītu mūsu lietu. Tas pats 
attiecas uz visiem, kas 
palīdzēja organizēt 
šo koncertu, sākot ar 
nepārspējamo tiesnesi 
Leksu Lazriju (Lex 
Lasry), kuŗš saprot 
vairāk, nekā lielākā 
daļa no mums, ko 
netaisnība īsti nozīmē. 

Bet vairāk par visu, 
es gribētu pateikties 
j u m s  –  k o n c e r t a 
apmeklētājiem – par 
to, ka uzturat decibelus 
labi augsti uzgrieztus. 

Mums un visiem, 
kas cīnās par preses 
br īv ību,  tas  i r  kā 
skābeklis. 

Pēteris Greste”

Publ iku uzrunāja arī  Amnesty 
International pārstāvis, Andrū Besviks 
(Andrew Beswick), un tika nolasīts sveiciens 
no Austrālijas bijušā premjerministra, 
Rt. Hon. Malkoma Freizera (Malcolm 
Fraser). Frasera kungs savā vēstījumā 
teica, “Amerikas Savienotās Valstis ir 
stingri nopēlušas sodus, kas piešķirti 
Pēterim Grestem un viņa kolēģiem, un 
aicinājušas viņus nekavējoties atbrīvot. 
Vārdi vien nesasniegs rezultātu, kuŗu 
mēs visi vēlamies. Pēteŗa Grestes un viņa 
kolēģu sodi tika pasludināti tikai dažas 
stundas pēc Džona Kerija (John Kerry), 
ASV valsts sekretāra, Ēģiptes atstāšanas, 
kuŗas vizītes laikā viņam bija 90 minūšu 
saruna ar prezidentu Abdel Fattah al-Sisi. 
Austrālijas iespēja Al Džazira žurnalistu 
situāciju ietekmēt ir maza un, par cik 
mēs praksē liekam „rāmu diplomātiju”, kā 
Austrālijas valdība to patiešām ir darījusi, 
īstā atslēga ir Amerikas Savienotām 
Valstīm. Valsts Sekretārs būtu varējis 
viegli pateikt, ka militāro palīdzību atsāks, 
pēc tam kad Pēteri Gresti ar kolēģiem 
atbrīvo. Austrālijas centienus, tādēļ, 

Pēteŗa Grestes ģimene un draugi koncertā. No kreisās, 
Nikija (Nikki) un Miķelis Greste, Anita, Lija un Jāna 
Andersone, Sandra Birze un Ojārs Greste. 
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vislabāk būtu vērst uz to, lai mudinātu 
Amerikas Savienotās Valstis uz efektīvu 
rīcību.”

Vakaru vadīja Libija Gora (Libbi Gorr) – 
radio ABC žurnāliste. Koncertā piedalījās 
austrāliešu leģendārie mūziķi Marks 
Sīmors (Mark Seymour), Ros Vilsons 
(Ross Wilson) (no 1970 gadu rokgrupas 
Daddy Cool) un Vika un Linda Bull, ļoti 
populārais Rockwiz Orkestra, Ella Hooper, 
Frente un Liam Gerner. 

Tiesnesis Lasry arī  p iedal ī jās 
mūzicēšanā ar savu grupu The Lex 
Pistols, kur ģitāru spēlēja Viktorijas 
pavalsts galvenais prokurors (Director of 
Public Prosecutions), John Champion SC 
(Senior Counsel). Koncerta atbalstītājos 
piedalījās arī Marilina Vorena (Marilyn 
Warren AC, QC, Companion of the Order 
of Australia, Queen’s Counsel) ar savu 
vīru, kopā ar vairākiem kolēģiem.

Lex Lasry apstiprināja publikai savus 
iepriekš presē izklāstītos uzskatus, ka 
žurnālistam ir nodarīta liela netaisnība un 
ka jāturpina pievērst pasaules uzmanību 
šai lietai, līdz atbrīvošanas mērķis ir 
sasniegts.

Pēc koncerta Miķelis un Ojārs Greste 
abi izteica savu pateicību par izrādīto 
atbalstu, ka tas dos spēku ģimenei 
turpmāk strādāt pie Pēteŗa brīvības 
atgūšanas.

No koncerta rīkotāju puses bija jūtams 
sirsnīgs un patiess atbalsts Pēteŗa 
Grestes atbrīvošanas cīņai.Tika izteikts 
īpašs atbalsts arī Pēteŗa vecāku Juŗa 
un Lois sāpēm, kuŗi cenšas darīt visu, 
kas iespējams šajos ļoti sarežģītajos 
apstākļos.

Atbalstu Grestes ģimenei var ziedot 
caur Australians Detained Abroad norādot 
atbalstu Pēterim Grestem, vai caur 
freepetergreste.org.  ■ 

Anita Andersone

Sidnejas kino klubs
Sestdien, 9.augustā, plkst.14.00 

Sidnejas latviešu namā notika Sidnejas 
kino kluba rīkotā filmu izrāde. Par pirmo 
filmu, 1988.gada spēlfilmu „Svešais” 
stāstīja tās režisore Lūcija Ločmele no 
Latvijas. Toreiz Gorbačova laiki gāja  
uz beigām. Latviešu tauta tika apzināti 
alkoholizēta. Zēns Zigis, filmas centrālais 
varonis, grib glābt savu tēvu, alkoholiķi, ar 
tautā pazīstamās dziednieces Zilākalna 
Martas palīdzību. (Īstā vārdā Marta 
Rācene, viņa bija nopietna dziedniece 
1970 – 1990 gados.) Lūcija Ločmele 
vēl stāsta, ka bez pašiedvesmes nekā 
nevar paveikt. Bet ja ir pat viens procents 
cerības, ka var kādu glābt, tad arī tas ir labi.

Filmu uzņēma Cēsīs, ar tās vecajām 
koka ēkām; kā arī skati no laukiem. 
Iesākumā akt ier is  Jur is  St renga 
steidzās ar pārtikas ratiem pāri Cēsu 
ielu bruģakmeņiem un filozofēja  savas 
gaišās domas. Viņš gāja gar klaigājošu un 
kauslīgu pūli spirta pircēju. Šī ir viena no 
ainām, kas nebija tēlota, bet īsta.

Zigis ceļoja  ar vilcienu, autobusu un 
vēlāk īkšķojot (jeb kā Latvijā tagad saka- 
„stopējot”). Publiskajā transportā viņš 
iekļuva nepatikšanās, jo viņam pietrūka 
naudas turpināt ceļu. Viņam arī nācās 
izvairīties no miličiem, kas tvārstīja viņa 
ceļa biedrus.

Pie Zilākalna Martas, kas dzīvoja 
netalu no Valmieras, viņš aizgāja, vienīgi 
nesot  stikla burku  ar ūdeni. Aina ar 
Zilākalna Martu bija īsta, un ir uzņemta 
apmēram četrus gadus pirms viņa aizgāja 
mūžībā. Viņš lūdza, lai Marta izārstē viņa 
tēvu, jo tēvs par daudz dzeŗot, bet citādi ir 
labs cilvēks. Marta apvārdoja zēna atnesto 
ūdeni.

Atpakaļce ļā automašīna,  kuŗā 
sasēdušies jaunieši, kā arī Zigis, sasitās. 
(Šinī ainā mašīna patiešām sasitās, kaut 
tas tā nebija domāts filmā. Burka saplīsa  
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un Zigim vairs nebija dziedināmā ūdens, ko 
dot tēvam, lai viņš ārstētos. Filma beidzās 
ne ar cerību, bet arī ne bez, ka reiz viņa 
tēvu izārstēs.

Lūcija Ločmele arī teica, ka pēc visiem 
šiem gadiem, filma būtu jārestaurē.

Otrā filma ir Lailas Pakalniņās 2012. 
gadā taisītā dokumentālā filma par 
kalnu slēpošanu Latvijā. Filmā arī rāidīja 
dziesmas no Dziesmu svētkiem. Tur rādīja 
kā latvieši ģērbjas, kā viņi slēpo un kā ražo 
sniegu ar mašīnām, jo daudzus gadus 
ir trūcis sniega ziemā un tādēļ jātaisa 
„mākslīgais” sniegs. Filmā redzējām 
latviešus kā kaislīgus slēpotājus pie 
Gaiziņkalna un citur.

Filmu klubā darbojas Inese Pētersone, 
Andris Vītoliņš, Zintis Dakmantons, kā arī 
divas latvietes, kas pārdeva uzkožamos 
un kafiju skatītājiem. ■

Valdis Krādziņš

Latviskās tradicijas 
mūsdienās-II

Vienības draudzes tematiskais 
sarīkojums notika Sidnejas latviešu 
namā svētdien, 10. augustā, plkst.12.00. 
Mācītājs Raimonds Sokolovskis ievadīja 
sarīkojumu ar uzrunu par to, ka latviešu 
tradicijas ir svarīgi turpināt. 
Trimdā latvieši dzīvoja ar 
pārl iecību, ka uzturēt un 
turpināt tradicijas ir svēts darbs. 
Šodien ir dīvaini laiki, un par 
latviešu tradiciju izdzīvošanu 
trimdā ir atkal jāpaceļ latvju 
karogs. Vesela paaudze ir 
pametusi Latviju un brauc uz 
ārzemēm nevis izklaides, bet 
maizes dēļ. Nopelnot naudu, 
viņi var uzturēt ģimenes, kas 
dzīvo Latvijā. Šodien 20% no 
Eiropas valstu iedzīvotāju skaita 

dzīvo ārzemēs. Tā ir jauna domāšana. 
Jaunieši pazīst viens otru ar tīmekli. Par 
tādu domāšanu  nav pārāk jāuztraucas.

No Baltijas valstīm vienmēr ir nākuši 
gudri cilvēki, par ko var atrast rakstus no 
seniem laikiem tālās zemēs. Latvieši ir 
sena tauta un izdzīvos.

Tad Marita Lipska rādīja video 
fragmentus par tautas tradici jām. 
Latviešiem ir burvīgas tradicijas. Šajā 
dienā stāstītās latviešu tradicijas bija par 
vasaras saulgriežu svētkiem, Jāņiem. 
Dažviet apsien prievītes  ap kokiem un 
domā labas domas. Jaunieši svin Jāņus 
valkājot baltus kreklus un klausās, ko 
zintnieki stāsta.

Kandavā rādīja Līgo svētkus, kur dejo 
un dzied. Dziesma vieno tautu. Māja 
jāizstaigā ar pīlādžu zaru, lai izdzītu ļauno. 
Ozols ir vīrišķības un spēka simbols. 
Vecrīgā intervēja brazīlieti Mariju Vanesu 
(Maria Vanessa), kas apprecējusi latvieti 
un tekoši runā latviski. Līgo nakti arī svinot 
Brazīlijā. Tur arī lec pāri ugunij. Citur 
Latvijā jaunieši brauc  ar uzpūšamām 
laivām un dzeŗ alu. Ziedoņdārzā jaunieši 
meditē un dzied Līgo dziesmas sēžot aplī. 

Aizputē saimniece Agita Pētersone 
stāsta par maizes cepšanu. Viņa iemācījās 
no vecmāmiņas. Redzējām lizi un abru, kā 
arī malkas krāsni, kur cep ap 20 klaipas 
reizē. Tikko uzceptās karstās klaipas 

Sarīkojuma kopskats
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sagriež un, uzziežot 
medu, dod bērnim, 
kas atnākuši  apskatīt, 
kā cep maizi. Agita ir 
nosūtījusi savu cepto 
maizi uz Angliju, pat 
Afganistānu un Turciju.

Tālāk stāstīja, ka 
agrāk īstos saulgriežus 
latvieši svinējuši 21. 
jūnijā, nevis 23. un 
24. jūnijā, kā tagad. 
Br īvdabas  mūze jā 
pirms Jāņiem ir jāuzceļ 
meiju vārti, jāgatavo 
s iers un pīrāgi  un 
jāpieliek pīlādžu zari 
pie sētām, lai aizdzītu 
ne labo.  Jāņunakts 
jāpavada dejojot un 
dziedot.

Ludzā, pie Ludzas pi ls,  rādī ja 
kaŗavīru spēles. Stāstīja, ka lietojot 
tādu apbruņojumu, kas atrasts Latgalē 
izrakumos. Dalībnieki bija ģērbušies 
senos tērpos. Aizmugurē dega Jāņuguns. 
Kāda Ludzas iedzīvotāja stāstīja, ka 
svinējuši Jāņus arī tad, kad tos komūnistu 
laikos A.Pelše aizliedza.

Pēc video izrādes Imants Līcis spēlēja 
savu kompozīciju „Pavasaŗa valsis”. Tad 
dāmas pasniedza garšīgas pusdienas. 
Tās izdalīja Laura un Jānis Moļņiki. Deva 
sutinātu gaļu ar kartupeļiem, mērci un 
salātus, kā arī rupjmaizi un saldskābmaizi. 
Sekoja kūka ar saldējumu, augļi un kafija. 
Saimnieces bija Gundega Zariņa, Marita 
Lipska, Kristīne Kugrēna, Solvita Kugrēna 
un Biruta Apene.

Pēc pusdienām klātesošie noklausījās 
māc. R. Sokolovski dziedot Relikvijas, 
dzejolis J.Osmanis, komponists I.Līcis; 
Mežrozīti, dzejolis A.Krūklis, komponists 

R.Pauls; un Kamolā tinēju, dzejolis 
V.Belševica, komponists R.Pauls. 

Pēc dziesmām, draudzes pārstāve 
M.Lipska pasniedza torti jubilāram 
un draudzes ērģelniekam Andrejam 
Mednim viņa 65.gada jubilejā. Klātesošie 
nodz iedā ja  apsve ikumu.  Māc.R. 
Sokolovskis dziedāja Raimonda Paula 
Kā es tevi mīlēšu I.Līča sintezatora 
pavadījumā. Tad ielūdza A. Medni spēlēt 
savas klavieŗu kompozīcijas: Mana dzīve 
Kurzemē, Svētā roze un Tumšā priede. 
Sekoja Nametas kaprīze.

Māc.R.Sokolovskis, M.Lipska un 
Jānis Moļņiks tad izsniedza loterijas 
laimestus. Dāmas vēl izsniedza kūkas 
visiem. Nobeidzot, klātesošie dziedāja 
Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme un tad 
skaitīja Tēvreizi kam sekoja mācītāja 
spēlēta klavieŗu improvizācija. ■

Juris Krādziņš.

Saimnieces un palīgi (no kreisās): Gundega Zariņa, Solvita 
Kugrēna, Kristīne Kugrēna, Herta Sūna , Marita Lipska un 
priekšā palīgi Laura un Jānis Moļņiki.

Fo
to

: R
ai

m
on

ds
 S

ok
ol

ov
sk

is

Sidnejas Latviešu namā ir pieejams lasīšanai žurnāls IR
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Latvijai vēl viens  
rekords pārsists!

Liekas, ka mana ēna 
pat kūst uz karstā bruģa 
pie Latvi jas Nacionālās 
bibliotēkas ēkas. Pēc laik-
rakstu ziņām temperatūra 

sasniegusi rekordu – +37.8 °C
Lielformāta burti manu acu priekšā 

sāk „šilierēties” uz spīdīgā bibliotēkas 
alumīnija pannas jumta.

Ko es te daru? Prātā nāk Noela 
Kauvarda jautrais pantiņš par trakiem 
suņiem un angļiem, kas atrodas saulē 
pašā karstākajā dienas laikā. Es neesmu 
ne traks suns, ne anglis, bet cerība man 
ir, ka bibliotēkas telpās būs vēsāks. 
Tiešām, iekštelpās ir vēsāks, jo vestibils 
ir vairāku balles zāļu plašumā.

Kādēļ esmu šeit?! Šorīt internetā 
pamanīju, ka bibliotēkas izstāžu zālē 
ir UNESCO Pasaules mantojumā 
iekļautās Ravennas vēstur iskās 
mozaīkas, cik sapratu, no perioda: 
Flavius Petrus Sabbatius Justinianus 
Augustus (c.482 – 565) Bizantijas 
imperators  Just iāns I .  Latv i jas 
Nacionālās bibliotēkas mājaslapā 
rakstīts: „Šo agrīnās kristietības laika 
mozaīku darbu izcilo māksliniecisko 
vērtību papildina to sniegtās vēsturiskās 

liecības par reliģiju, valstisko iekārtu 
un cilvēkiem Eiropas kultūras vēstures 
ļoti nozīmīgā periodā”. Zem katras 
mozaīkas bija novietots numurs, BET 
katalogs, kas paskaidrotu mozaīkā 
attēloto, bibliotēkā nebija pieejams.

Fotografēt nebija aizliegts, tādēļ 
daudzas mozaīkas nofotografēju, bet 
visas šajā rakstā neiekļaušu, jo trūka 
apzīmējuma, turklāt, šī nebūs brošūra, 
bet tikai ieskats izstādēm, ko bibliotēkā, 
Eiropas Kultūras galvaspilsētas RĪGA 
2014 ietvaros ir iespējams baudīt.

Šī mozaīka ir no Jaunā Sv. Apollinārija 
bazilikas ar nosaukumu: Samariete pie 
akas.

Samarietes tērps un galvas sega 
ievērojami atšķiras no galma dāmu 
tērpiem nākošā mozaīkā. Mani interesē 
senās liecības par kultūrām un sadzīves 
veidiem, kas redzami gan sienu freskās, 
statujās, un dažkārt attēlotas arī filmās. 
Tērpu piegrieznes, drēbju musturi, 
rotas, kurpes, matu sakārtojums, 
sadzīves priekšmeti, ieroči, mēbeles 
un citas lietas, kas atspoguļo to kā ļaudis 
dzīvoja.

Vēl viena sevišķi nozīmīga izstāde 
ir „1514.Grāmata.2014”. Karstā laika 
dēļ, biju nogurusi un šajā izstādes telpā 
ilgi neuzturējos, jo patumšajā telpā 
iegaismotās vitrīnēs atšķirtās grāmatu 
lapas nevarēju pietiekami saredzēt, 

gaiss telpā kļuva spiedīgs, 
sāka mesties nelabi ap 
dūšu - bija steidzīgi jāatstāj 
šī izstāde ar nodomu to 
apciemot vēlreiz.

LN bibliotēkas mājas 
lapā ir labi aprakstīta 
šī ievērojamā izstāde. 
Mazs ieskats  no LN 
bibliotēkas mājaslapas: 
„S ta rp  i zs tād ī ta j i em 
m a n u s k r i p t i e m  b ū s 
apskatāms arī «Rīgas Fo
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breviārijs», kas gan pēc kāda Rīgas 
rātes kunga pasūtījuma ticis iespiests 
1513. gadā Amsterdamā, bet uz Rīgu 
atceļojis 1514. gadā. Savukārt no 
Mančestras bibliotēkas atceļojis ap 12. 
vai 13. gadsimtu tapis un nostiprināts 
un 1514. gadā iespiests Anglijas likumu 
krājums, kas arī uzskatāms par unikālu 
eksponātu.”

Vēl divās izstāžu telpās varēja 
apskatīt „Vizionārās struktūras. 
No Johansona līdz Johansonam”. 
Izstādē bija apskatāmi 7 mākslinieki: 

Kārlis Johanson, Gustavs Klucis, Valdis 
Celms, Jānis Krievs, Artūrs Riņķis, Gints 
Gabrāns, Voldemārs Johansons. Šīs 
izstādes beidzās 6. augustā – dienā 
kad bijām ieradušies. Lai apskatītu šo 
mākslinieku darbus bija jānopērk ieejas 
biļete Eiro 3.00. Ivaram pietika ar to, ko 
viņš varēja redzēt caur izstādes stikla 
sienām. Arī šīs izstādes darbus bija 
atļauts fotografēt.

Šie sevišķie plastmasmas māk-s  
lasdarbi man atgādina, ka esmu 
piedraudējusi meistariem, un likusi šādus 
darbus iznīcināt. Ko gan es saprotu no 
mākslas! Mūsdienās, ieliekot jaunas 
durvis, vai logus veco stenderu vietās, 
amatnieki pūš spraugās putuplasmu, tā 
veļas ārā no spraugām tādā pašā formā 
kā daži no Ginta Gabrāna spontāniem 
veidojumiem. Manuprāt, šādas formas 
ap jaunieliktajām durvīm, vai logiem 
bojā skatu, un ir nežēlīgi jānogriež pirms 
meistars var saņemt naudu par padarīto 
darbu.

Uz palodzes ir redzami apmeklētāju 
radītās konstrukcijas – koka nūjiņas 
un gumijas – pēc Kārļa Johansona 
instrukcijām. Kādreiz skolā spēlējām 
„raganas šūpoles” ar gaŗu auklu, 
savienotiem auklas galiem un partneri. 
Gaŗo auklu uzkarinājām katrs uz vienas 
rokas diviem pirkstiem, tad viens pēc 
otra „tamborējām” auklu caur izveidotām 
līnijām līdz izveidojās „raganas šūpoles” 
vai kaut kas tamlīdzīgs. Kamēr es 
skatī jos ci tas konstrukci jas divi 
apmeklētāji cītīgi strādāja ar nūjiņām 
un gumijām.

Līdz nākošiem stāviem un citām 
izstādēm netikām. LN bibliotēka nav 
tālu un tad, kad beigsies karstuma vilnis, 
neuzstādot vēl jaunus rekordus, iesim 
papētīt kā izskatās citos stāvos. ■

Anita Apele
Viens no agrīnās kristietības laika 
mozaīkas darbiem kas 2014. gadā ir 
izstādīts Nacionālā bibliotēkā
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Mortgage Loans 
3.99%   5.76% 
fixed for 12 months               Comparison Rate 
on new loans secured by first mortgage for the first 12 
months the discounted rate of 3.99% p.a. and then it 

reverts to the variable rate which is currently 5.90% p.a. 
 

Comparison rate is 5.76% p.a. 
Based on a loan of $150,000.00 for 
25 years with costs of $900.00. 

 
Hurry this rate will not last long 

You don’t have to be Latvian to  
borrow money from us 

For full terms and conditions contact us: 
Latvian Australian Credit Co-operative Society Ltd 

 
 
 

 

Phone    1300 658 528 
Email Address:  lacc@latviancredit.com.au 
Website:  www.latviancredit.com.au 
Australian Credit Licence 247391 

RIT082-11/13 

Latviešu 
Kreditkooperātīvs 
Austrālijā 
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LASĪTĀJU DOMAS

PBLA ZIŅU APSKATS

Dzimtenes mācība
Latv i jā vai rākas re izes i lgāk 

dzīvodami, mēs varējām dabūt grāmatas 
gan no bibl iotēkas, gan radiem. 
Inese, mazā piezīmju grāmatiņā, bija 
ierakstījusi dažus dzejolīšus. Tas bija 
1989. gadā, kad Latvijā bija politiskas 
pārmaiņas un bažas, ka tauta neatstāj 
tēvzemi. Laimonis Vāczemnieks bija 
uzrakstījis šādu dzejolīti:

Dzimtenes mācība.
Kā īsti man tev: mācīt, manu lācīt?
Sacīšu tikai tā,
Ka skudra tālu no pūžņa nestaigā.

Teikšu tev tikai to,
Ka gliemezis projām no mājas nerāpo,
Un sienāzis turas pie pļavas,
Sīks bērziņš – pie birztalas savas,
Pat dadzis pie dadža ķeras,
Un smilga pie smilgas tveras,
Un ozoli turas pamalēs…

Pie kā tad turamies mēs?
Lai kādi ceļi pār tālumiem atvijas,
Mēs turamies, dēliņ pie Latvijas ■

A. Šica

29. augustā
 Latvijas augstākās amatpersonas: 
Krievijas agresija Ukrainā apdraud mieru 
visā Eiropā 

Krievijas īstenotā agresija Ukrainā 
apdraud mieru un stabilitāti visā Eiropas 
kontinentā un Krievija kārtējo reizi ir 
parādījusi savu divkosīgo nostāju, imitējot 
miera procesu, kas izrādījies par piesegu 
tās tiešai iesaistei tālākas karadarbības 
eskalācijā, pausts ceturtdien sagatavotajā 
Latvijas Valsts prezidenta, Saeimas 

priekšsēdētājas un Ministru prezidentes 
kopīgajā paziņojumā. 

“Latvija nosoda šo Krievijas īstenoto 
bruņoto iebrukumu Ukrainas teritoriju un 
mēs atzīstam, ka tā ir atklāta Krievijas 
agresija pret Ukrainas valstisko suverenitāti 
un teri toriālo integritāt i ,  kas grauj 
starptautisko tiesību pamatprincipus,” par 
amatpersonu paziņojumā pausto Latvijas 
Televīzijā pauda Saeimas priekšsēdētāja 
Solvita Āboltiņa (Vienotība). 

“Tieši tāpēc Latvija atbalsta jautājuma 
tā lāku s te idzamu skat īšanu ANO 
Drošības padomē un citās starptautiskās 
organizācijās,” piebilda Āboltiņa. Ceturtdien 
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Nākamais Ritums būs 2014. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2014. g. 15. SEPTEMBRIM.
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(28. augustā) pēc Lietuvas pieprasījuma 
sasaukta ANO Drošības padomes ārkārtas 
sēde, reaģējot uz ziņām, ka Krievija Ukrainā 
iesūtījusi regulāro karaspēku, lai sniegtu 
atbalstu tur esošajām krievu algotņu un to 
vietējo līdzskrējēju bandām. [...] (diena.lv) 
Obama sola drošību Baltijai 

ASV prezidents Baraks Obama 
ceturtdien (28. augustā) atkārtoti apsolīja 
drošības garantijas Baltijas valstīm. To 
viņš paziņoja saistībā ar savu plānoto vizīti 
Igaunijā. 

„Mēs ļoti nopietni uztveram NATO 
Statūtu 5. pantu aizsargāt vienam otru. 
Un tas attiecas uz ikvienu, vislielāko 
vai vismazāko Ziemeļatlantijas bloka 
dalībvalsti,” – paziņoja Obama. 

„Viens no iemesliem, kāpēc es došos 
uz Igauniju, ir vēlme darīt zināmu šīs 
valsts iedzīvotājiem cik nopietni mēs 
uztveram šīs saistības. ASV prezidents 
savā paziņojumā arī atkārtoti pievērsa 
uzmanību gaidāmā NATO samita nozīmei. 
Mums arī jāpārliecinās, ka ikviena valsts 
dod savu ieguldījumu kopējās drošības 
garantēšanā,” teica ASV prezidents. [...] 
(lsm.lv)
Putina bijušais padomnieks: Putins 
baidās tikai no militāra spēka 

Vienīgais, no kā baidās Krievijas 
prezidents Vladimirs Putins, ir militāra 
spēka izmantošana pret Krievijas armiju, 
Austrijas pilsētā Zalcburgā šonedēļ 
notikušajā starptautiskajā konferencē, ko 
organizēja „International Peace Institute”, 
paziņoja Putina bijušais padomnieks 
Andrejs Ilarionovs. 

Austr i jas avīze „Der Standard”, 
atsaucoties uz Ilarionovu, vēsta, ka Putins 
negatavojas pārtraukt ieroču piegādes 

separātistiem Ukrainā. Arī sankcijas nekādu 
iespaidu neatstāšot uz viņa rīcību. Jāteic, 
ka daudzi eksperti gan norāda, ka tieši 
bargas ekonomiskās sankcijas būtu tas, 
kas piespiestu Putinu pārtraukt karadarbību 
Ukrainā. Ilarionovs piecus gadus bija Putina 
ekonomiskais padomnieks. 2005. gadā 
viņš atstāja šo amatu, jo padomniekam 
nesakrita viedoklis ar priekšnieku. 

Kā norādījis Ilarionovs, Putins un 
Kremlis uzskata, ka tā sauktais aukstais 
karš bija „trešais pasaules karš”, bet tas, 
kas patlaban notiek Ukrainā, ir „ceturtais 
pasaules karš pret angļu sakšu pasauli”. 

„Pēc Krievijas prezidenta domām, ir 
tikai divi varianti mierīgam noregulējumam 
Ukrainā: vai nu Ukraina kā Krima pāriet 
Krievijas kontrolē, vai nu tā pārstāj eksistēt 
kā patstāvīga valsts,” teicis Ilarionovs 
Zalcburgā. 

Šo nedēļas sākumā Ilarionova teikto 
papildina ceturtdien (28. augustā) ANO 
Drošības padomē Krievijas pārstāvja Vitālija 
Čurkina sniegtais paziņojums. Čurkins 
aicināja ASV samazināt savas ģeopolitiskās 
ambīcijas un pārstāt iejaukties suverēnu 
valstu lietās, ziņo ITAR-TASS. 

„Es ieros inu nosūt ī t  vēst ī jumu 
Vašingtonai: pārstājiet iejaukties suverēnu 
valstu lietās. Pārstājiet šūpot jums neērtus 
režīmus. Samaziniet savas ģeopolitiskās 
ambīcijas. Tad ne tikai Krievijas kaimiņi, bet 
arī daudzas citas pasaules valstis atviegloti 
uzelpos,” teica Čurkins. 

Viņš atzina, ka Austrumukrainā darbojas 
Krievijas “brīvprātīgie” karavīri, vēsta 
UNIAN. „To nekad neesam slēpuši,” teica 
Krievijas pārstāvis. (ir.lv)
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Valsts prezidenta uzruna Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas 
atklāšanā 

Godātie svētku dalībnieki! Dāmas un 
kungi! Nacionālās bibliotēkas atklāšana ir 
nozīmīgi svētki ikvienai nācijai un valstij. Tai 
ir valstiska un kultūrvēsturiska nozīme, bet 
ikvienam grāmatu draugam šis ir arī dziļi 
personisks notikums. 

Gaismas pils, kā to dēvējam jau kopš 
ēkas projekta laikiem, ir simbols tautas gara 
mantojumam, bet tās saturs ir pavisam 
konkrēts. Tie ir cilvēka domu, zināšanu 
spēka un fantāziju gara radīti darbi, kas 
pārdzīvo savus autorus un turpina būt 
nozīmīgi paaudžu paaudzēs. 

Tomēr šī ēka ir kas vairāk nekā bibliotēka. 
Tā ir mūsdienīga daudzfunkcionāla celtne, 
kura Rīgai un Latvijai ir gan ieguvums, 
gan uzdevums. Kā to pilnvērtīgi izmantot, 
piepildīt ar cilvēkiem, notikumiem un saturu, 
kā gūt atdevi no šī unikālā projekta – tas 
nav tikai bibliotekāru un bibliotēkas vadības 
uzdevums. Tas ir mūsu visu uzdevums un 
pienākums – ne tikai lepoties ar ievērojamo 
jaunieguvumu, bet arī aktīvi iesaistīties tā 
dzīvē. Katram no sava skatupunkta, katram 
ar savām iespējām. 

Mums katram ir sava mazā mājas 
bibliotēka, savs grāmatu plaukts un savas 
atmiņas par pirmo saskarsmi ar grāmatu. 
Manai paaudzei – pēckara bērniem – 
iespēja lasīt bija viens no aizraujošākajiem 
notikumiem. Tā bija iespēja izrauties no 
ikdienas un uz brīdi iejusties grāmatu tēlu 
pasaulē. Atceros, kā Nītaures bibliotēkā 
biju izlasījis vai visu grāmatu klāstu, kas 
pieejams, un sāku to lasīt atkal no jauna. 

Grāmatai vajag laiku, bet mūsu 
steidzīgais laikmets to paņem, gluži 
nemanot, bet vienalga es katru vakaru 
atrodu kaut brīdi, lai palasītu grāmatu. 

Šajā svētku reizē īpaši pateicos 
Gaismas pils tēla radītājam – arhitektam 
Gunāram Birkertam, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas ilggadējam direktoram Andrim 

Vilkam un visiem, visiem, kas gadu desmitu 
garumā ir nenogurstoši virzījuši šīs ēkas 
tapšanu līdz mirklim, kad varam svinēt 
jaunās bibliotēkas atklāšanas svētkus! 

Novēlu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 
būt laikmeta simbolam, mūžīgi papildināmai 
zinību un latviešu valodas krātuvei, vienmēr 
dzīvības pilnai un apmeklētai, pieprasītai 
un interesantai! Lai šī ir vieta, kur satiekas 
cilvēki no visiem Latvijas novadiem! Paldies 
visiem, kas Latvijas Nacionālo bibliotēku 
veido, uztur, vada un attīsta! Lai viņiem 
izdodas! (apollo.lv)
Divdesmit gadi kopš Krievijas karaspēka 
izvešanas 

Pirms 20 gadiem – 1994. gada 31. 
augustā – Krievijas amatpersonas ziņoja 
toreizējam Latvijas Valsts prezidentam 
Guntim Ulmanim, ka Krievijas bruņoto 
spēku izvešana no Latvijas teritorijas ir 
pabeigta. 

Kara muzejā šodien (29. augustā) 
pulksten 14 notiek atceres pasākums, 
kas veltīts 20. gadadienai kopš Krievijas 
Federācijas karaspēka izvešanas no 
Latvijas. 

Pasākumā piedal īs ies Minist ru 
prezidente Laimdota Straujuma (“V”), 
Aizsardzības ministrijas parlamentārais 
sekretārs Andrejs Panteļējevs (ZZS) 
un citas augstas amatpersonas. Runas 
teiks un atmiņās dalīsies arī bijušais 
Valsts prezidents Guntis Ulmanis, 
Latvijas Okupācijas izpētes biedrības 
konsultatīvās padomes vadītāja vietnieks, 
bijušais aizsardzības ministrs Ģirts Valdis 
Kristovskis, bijušais Latvijas Republikas 
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Krievijā 
Jānis Peters, bijušais Krievijas jurisdikcijā 
esošo bruņoto spēku izvešanas kontroles 
biroja vadītājs Ilgonis Upmalis, kā arī 
bijušais Latvijas deputāts, Krievijas objektu 
pārņemšanas komisijas priekšsēdētājs 
Jānis Dinevičs. 

Latvijas gaisa telpu atstāja pēdējā 
Krievijas Federācijas bruņoto spēku 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au 

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

lidmašīna. Krievijas armija Latvijas teritoriju 
gandrīz bija pametusi. Latvijā palika 
tikai viens Krievijas militārais objekts – 
radiolokācijas stacija Skrundā, kas savu 
darbību pārtrauca 1998. gadā. Savukārt 
blakusesošā jaunceļamā radara, kas vēl 
nebija uzsācis savu darbību, korpuss tika 
sagrauts 1995. gada 4. maijā. Šis notikums 
bija simbolisks apliecinājums, ka PSRS ir 
pārtraukusi savu militāro klātbūtni mūsu 
valsts teritorijā. 

“Šobrīd PSRS un vēlāk Krievijas 
Federācijas karaspēka izvešana un ar to 
saistītie procesi detalizēti pētīti nav, tāpēc 
sabiedrības un arī pētnieku vidū par to 
izskan daudz spekulāciju un minējumu, 
it sevišķi par atsevišķu personu vietu un 
lomu šajā mūsu valstij nozīmīgajā vēstures 
posmā,” norāda Latvijas Kara muzeja 
vadītājas vietnieks Juris Ciganovs. (Latvijas 
Avīze) 
Inese Vaidere: Vai padomju armija ir 
izvesta? Bijušie padomju militāristi – 
laba “bāze” Latvijai naidīgām aktivitātēm 

Nupat, 23. augustā, visa Eiropa 
jau piekto gadu kopīgi pieminēja abu 
noziedzīgo režīmu – Hitlera un Staļina – 
upurus. 2008. gada rudenī pieci Eiropas 
Parlamenta deputāti – Kristofers Bīzlijs no 
Apvienotās Karalistes, Alesandrs Alvaro no 
Vācijas, Marianne Miko no Igaunijas, Zita 
Gurmai no Ungārijas un es – no Latvijas – 
panācām šādas dienas iekļaušanu Eiropas 
atzīmējamo dienu pulkā. Lieki atgādināt, 
ka nacistu noziegumi izvērtēti, vainīgie 

saņēmuši pelnīto sodu, taču to diemžēl 
joprojām nevar teikt par Staļina un PSRS 
“pusi”. 

Šod ien,  29 .  augustā ,  La tv i jas 
Aizsardzības ministrija Kara muzejā 
organizē atceres pasākumu, kas veltīts 
20. gadadienai kopš Krievijas Federācijas, 
PSRS tiesiskās mantinieces, karaspēka 
izvešanas no Latvijas. Taču – vai šis 
karaspēks patiešām ir izvests? 

Līdz deviņdesmito gadu sākumam 
Latvijā darbojās Otrā pasaules kara 
veterānu organizācija un te bija ap 50 
tūkstošiem Otrā pasaules kara veterānu 
un ap 20 tūkstošiem padomju armijas 
veterānu, kuri demobilizējās pēc 1945. 
gada. Organizāciju aizliedza pēc puča 1991. 
gadā, taču 1992. gadā tā darbu atjaunoja 
kā “Latvijas veterānu tiesību aizsardzības 
savienība” un to vadīja atvaļinātais PSRS 
armijas pulkvedis Ļebedevs. Tā bija 
interfrontes radikālā spārna organizācija, 
kura pat pieprasīja Baltijas Kara apgabala 
vadību apgādāt to ar ieročiem. 

Jāuzsver, ka Latvijas delegācijai šie 
“veterānu skaitļi” nebija zināmi. Karaspēka 
izvešanas Krievijas delegācijas sastāvā 
bija iekļauts Ziemeļrietumu karaspēka 
grupas Virsnieku padomes priekšsēdētājs 
atvaļinātais pulkvedis Kandalovskis, taču 
tās vadība Latvijas pusei nedeva ziņas 
par militārpersonu un militāro pensionāru 
skaitu, aizbildinoties ar šo datu slepenību. 
Tas radīja iespēju militārpersonas no Latvijā 
izformētajām karaspēka daļām ieskaitīt 
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militāro pensionāru skaitā, lai tās paliktu 
Latvijā, ko darīt bija aizliegts. Kad 1994. gadā 
pēc 30. aprīļa līgumu parakstīšanas Krievija 
iesniedza paliekošo pensionāru sarakstu, 
tajā bija iekļauti arī VDK pensionāri. Līdz 
armijas izvešanas pēdējam datumam 
1994. gada 31. augustam Latvijā atradās 
vairāk nekā 5000 pēc 1992. gada februāra 
demobilizēto militārpersonu, kurām Latvija 
atbilstoši līgumam bija jāatstāj. Tiem tika 
noformētas uzturēšanās atļaujas līdz 1994. 
gada decembrim. 

Jāatzīmē arī militārās rūpnīcās un 
tautsaimniecības militāro produkciju 
ražojošajās rūpnīcās strādājošie “Alfā”, 
“Komutatorā”, VEF, kā arī padomju armijā 
strādājošie kalpotāji, kuri uz darba līguma 
pamata strādāja karaspēka daļās un 
infrastruktūras objektos, skolās, armijas 
veikalos, katlumājās un darbnīcās. 

Kā apliecina sarunu dalībnieki, Latvijas 
delegācija starpvalstu sarunās nepievērsa 
vajadzīgo uzmanību pensionāru un citu 
kategoriju migrantu jautājumam. Nepētīja 
to un piekrita visam, ko deva Krievijas puse. 

Šeit ir vietā uzsvērt, ka Ukrainas 
notikumu kontekstā Latvijā īpaši aktuāls 
kļūst jautājums par tā saucamo piekto 
kolonnu. Ja ņemam tikai iepriekšminēto 
personu skaitu, pareizinot to ar 3 – 5 
(ģimenes locekļi), tad redzams, ka šeit 
izveidojusies laba bāze tādām Latvijai 
naidīgām aktivitātēm kā krievu valodas 
referendums, t. s. nepilsoņu kongress 
un citas. Ievērojot hibrīdkara raksturu, 
tai iespējama īpaša loma nākotnē. Manā 
skatījumā, Latvijas drošības institūcijas nav 
izveidojušas pareizo attieksmi pret “piektās 
kolonnas” aktivitātēm. Ar “izvērtēšanu” 
šoreiz ir par maz. Vajadzīga izlēmīga rīcība. 

Nesen lasīju: “Militāra okupācija nav 
vajadzīga, ja “piektajā kolonnā” ir spējīgi 
cilvēki, kuri var organizēt varas pārņemšanu 
un darboties agresora interesēs.” 

Ceru, ka pagātnes ietekme uz šodienas 
un nākotnes notikumiem tiks analizēta 

atceres pasākumā 29. augustā, kad 
atmiņās dalīsies tā laika Latvijas oficiālās 
personas, kuras bija saistītas ar PSRS(KF) 
armijas izvešanu. Arī Ilgonis Upmalis, 
kurš ir tādu nozīmīgu grāmatu kā “Latvija 
Padomju militāristu varā” un “Latvija – 
PSRS karabāze 1939 – 1998” līdzautors. 
Piedalīties uzaicināta Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma. (Latvijas Avīze, autore 
Inese Vaidere, Prof., Latvijas Okupācijas 
izpētes biedrības padomes priekšsēdētāja)
28. augustā
Vējonis: Krievija ir parādījusi savu 
patieso seju 

Krievijas iebrukums Ukrainā parāda 
to, ka Krievija ir nodemonstrējusi savu 
patieso seju bez interpretācijas un aizsega, 
paziņojumā medijiem norāda aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis. 

Vējonis paudis nožēlu, ka visi mēģinājumi 
risināt konfliktu miera sarunu ceļā, tostarp, 
pirms divām dienām notikušajās sarunās 
Minskā, ir cietuši neveiksmi. «Krievija 
ir izvēlējusies neizmantot šo iespēju un 
vēlas īstenot savas ģeopolitiskās ambīcijas 
vardarbīgā ceļā,» paudis Vējonis. 

Aizsardzības ministrs uzsver, ka šāda 
Krievijas rīcība viennozīmīgi ir apliecinājums 
tam, ka Ukraina sekmīgi turpina cīnīties 
pret teroristiem un gūst panākumus. 
«Krievijas armijas iebrukums liecina, ka 
tā ir apņēmusies ietekmēt pašreizējo 
notikumu gaitu un apturēt Ukrainas armijas 
virzību,«norādījis Vējonis.

Šajā sakarā Latvija aicinās NATO sākt 
konsultācijas par to, kādā veidā Alianse 
var sniegt atbalstu Ukrainas bruņoto spēku 
spēju stiprināšanā. «Neraugoties uz pēdējo 
stundu notikumiem, apliecinu, ka Latvijai 
tiešu militāru draudu līmenis joprojām ir 
zems. Tomēr, ņemot vērā šos notikumus, 
tiks pastiprināta NATO spēku klātbūtne 
Latvijā,«uzsver ministrs. 

Jau nākamās nedēļas laikā Latvijā 
notiks vērienīgas mācības, kurās piedalīsies 
vairāku NATO dalībvalstu bruņotie spēki un 
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tos pavadošās bruņu tehnikas vienības un 
lidaparāti. (apollo.lv)
Rinkēvičs: attiecībās ar Krieviju, 
lavierējot pa maliņu, neiegūsim vairāk 

Nedrīkstam domāt, ka iegūsim vairāk, 
ja mēs kaut kā tā lavierēsim pa maliņu, 
raksturodams Latvijas attiecības ar Krieviju, 
sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
Viņš uzsvēra, ka Latvijas un Krievijas 
attiecības lielā mērā noteiks tas, kā šobrīd 
attīstās situācija Ukrainā, un kā attīstās ES 
un Krievijas attiecības. 

«Es esmu arī dzirdējis runas – ja 
jūs uzvedīsieties prātīgāk, mierīgāk un 
klusēsiet, tad būs labāk. Tas ir tādā līmenī 
– ja jūs kā zaķītis sēdēsiet klusiņām zem 
eglītes, tad lielie pelēkie vilki varbūt paies 
garām un neapēdīs. Es gribu atgādināt, 
ka vienreiz jau mēs šādu eksperimentu 
trīsdesmitajos gados veicām – ļoti klusi 
sēdējām un bijām ļoti prātīgi. Ar ko tas 
viss beidzās, mēs visi labi zinām,» sacīja 
ministrs. Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijas 
vienīgais ceļš ir stingra un solidāra ES un 
NATO politika. [...] (tvnet.lv)
Pētniece: Emigrējušie valstspiederīgie 
Latvijai nav zuduši 

Emigrācijas procesu pētniece sociālo 
zinātņu doktore Inta Mieriņa intervijā Mārim 
Zanderam. 

Māris Zanders: Pētāt no Latvijas 
aizbraukušos. Par viņiem runāts daudz, 
bet, pieļauju, jums kā zinātniekiem bija 
sava motivācija padziļināti pievērsties šim 
tematam. 

Inta Mieriņa: Praktiskā plāksnē 
motivācija parādījās pagājušā gada vasarā 
līdz ar iespēju piesaistīt projektam Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļus. Saturiskā aspektā 
mums likās, ka – lai gan medijos laiku pa 
laikam tiek pieminēts aizbraukušo skaits 
un prom braukšana kā parādība vispār – 
informācijas par diasporu trūkst vai arī tā 
ir vienpusēja. Piemēram, nepietiekama 
informācija ir par to, kā šie cilvēki uztur 

(vai neuztur) saikni ar Latviju, kāda ir 
valodas lietošanas prakse ģimenē, kādas 
ir sabiedriskās aktivitātes utt. 

Finansējumu saņēmām un šā gada 
janvārī varējām projektu sākt. Tajā ir 
iesaistīti 11 pētnieki, kas kopumā 20 
mēnešu garumā ne tikai ievāks datus, bet 
arī tos padziļināti analizēs. 

Māris Zanders: Diasporu pētniecība 
a priori paredz citus instrumentus nekā 
tradicionālās aptaujas tepat Latvijā. Jūsu 
labākais palīgs, ja tā var teikt, ir internets? 

Inta Mieriņa: Mēs izvirzījām sev mērķi 
apkopot informāciju ne tikai par Latvijas 
cilvēkiem, piemēram, Īrijā vai Lielbritānijā, 
bet ģeogrāfiski maksimāli plašā griezumā. 
Līdz ar to man jāizsaka pateicība gan 
mūsu informatīvajiem atbalstītājiem – 
interneta portāliem Latvijā, gan diasporas 
medijiem un organizācijām, kā arī Ārlietu 
ministrijai. Jāpiekrīt, ka, par laimi, lielākā 
daļa aizbraukušo vairāk vai mazāk lieto 
internetu; tas mums ļauj izvirzīt ambiciozus 
mērķus. Projektu veido gan aptauja 
internetā, gan padziļinātās intervijas, to 
skaitā ar tiem, kuri ir atgriezušies Latvijā. 
Aptaujā līdz šim – augusta nogalei – ir 
atbildējuši vairāk nekā 3000 cilvēku; tas jau 
tagad ļauj teikt, ka šis ir līdz šim lielākais 
Latvijas diasporas pētījums. 

Gribētu arī norādīt, ka līdzšinējie 
diasporas pētījumi tā vai citādi bijuši vērsti 
uz to, kā atgūt maksimāli lielu aizbraukušo 
daļu. Tas, protams, ir būtiski, tomēr mēs 
vēlamies arī pragmatiski saprast, kā Latvija 
var efektīvi izmantot to cilvēku, kuri tomēr 
neatgriezīsies, zināšanas un prasmes. Tas, 
ka liela daļa neplāno atgriezties, nenozīmē, 
ka viņi Latvijai ir zuduši. 

Māris Zanders: Projekts vēl turpinās, 
tomēr varbūt var jau runāt par kādiem 
secinājumiem? 

Inta Mieriņa: Pētījuma laikā ir kļuvis 
nepārprotami skaidrs, ka emigrācija nav 
vienvirziena process no vienas valsts uz 
otru. Ir nozīmīga daļa, kas norāda, ka 
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dzīvo gan Latvijā, gan kādā citā valstī. Ir 
cilvēki, kuri aizbrauc, atgriežas un atkal 
aizbrauc. Aptaujas liecina, ka nav tā, 
ka visi aizbrauc ar skaidru uzstādījumu 
palikt jaunajā mītnes zemē ilgāku laiku, 
– tie ir stāsti par to, kā cilvēki iedzīvojas 
utt. Te jāpiemin, ka līdz šim pēdējo gadu 
emigrācijas tēma Latvijā lielākoties uztverta 
caur valsts interešu prizmu – ko tas nozīmē 
Latvijas ekonomikai, demogrāfijai utt. Mēs 
cenšamies saprast, ko tas nozīmē pašiem 
aizbraukušajiem. 

Māris Zanders: Te gan ir virkne tēmu, kas 
droši vien grūti zinātniski noformulējamas. 
Piemēram, palikušo aizvainojums pret 
aizbraukušajiem kā gandrīz vai nodevējiem, 
no otras puses, aizbraukušo emocionālā 
attieksme «mēs šai valsti j neesam 
vajadzīgi» utt. 

Inta Mieriņa: Taisnība. Tomēr tikpat 
labi šis priekšstats par aizbraucējiem, kuri 
pametuši valsti grūtā brīdī, ir tieši rezultāts 
tam, ka ir pietrūcis pašu aizbraucēju 
skatī juma atspoguļojuma medi jos. 
Vairākums no šiem cilvēkiem ir aizbraukuši 
apstākļu spiesti, intervijās daži no viņiem 
paši lieto apzīmējumu «ekonomiskie bēgļi». 
No otras puses, var saprast palikušo 
neizpratni, padzirdot, ka aizbraucējiem 
tiek piedāvāti kādi materiāli bonusi, lai viņi 
atgrieztos, – tas liekas netaisnīgi. Īsi sakot, 
manuprāt, ir bijušas kļūdas komunikācijā. 

Man arī jāsaka, ka, par spīti valdības 
pieteiktajai reemigrācijas politikai, daudziem 
aizbraukušajiem ir sajūta, ka viņi šeit, 
Latvijā, nav vajadzīgi, uzticēšanās līmenis 
varai Latvijā ir ļoti zems. 

Māris Zanders: Tiek runāts par to, cik 
svarīgi, lai aizbraukušie uzturētu latvietību, 
latviešu valodu utt., it kā aizmirstot, ka 
aizbraukuši ir arī cittautieši. 

In ta  M ie r iņa :  Nu ja  –  La tv i jas 
valstspiederīgie. Ir dažādi. Ir arī tā, ka 
tieši ārvalstīs viņi savu saikni ar Latviju 
sāk apzināties vairāk. Gan tāpēc, ka 
daudzās valstīs viņi arī skaitās «latvieši», 

jo ir no Latvijas, gan arī tāpēc, ka, ilgstoši 
uzturoties citā zemē, cilvēks vispār sāk 
vairāk domāt par savu identitāti, viņam ir 
nepieciešama piederības kaut kam sajūta. 

Māris Zanders: Kad runājam par 
identitātes uzturēšanu, vai nav tā, ka 
trimdinieki pēc Otrā pasaules kara 
paradoksālā kārtā bija motivētāki to darīt? 
Viņi apzinājās, ka nu ir dzelzs priekškars 
un tālākais ir atkarīgs tikai no pašiem. 
Mūsdienās aizbraukušais, ja vien vēlas, 
var pēc dažām stundām būt dzimtenē, 
attiecīgi kam viņam tās latviešu aktivitātes 
mītnes zemē? 

Inta Mieriņa: Nevar tiešām noliegt, 
ka lielākā daļa jaunās diasporas nav 
strukturējusies organizācijās – cilvēki ir 
aizbraukuši ar pamatmērķi strādāt, viņi ir 
noguruši utt. Tajā pašā laikā ārkārtīgi daudzi 
seko līdzi notiekošajam Latvijā, «vecajai 
trimdai» tas bija objektīvi grūtāk. Daudziem 
no pēdējos gados aizbraukušajiem šeit 
palikuši draugi, radinieki, ar kuriem 
mūsdienās uzturēt saikni ir vieglāk. Tas 
nozīmē, ka citā zemē dzīvojošais vairāk 
līdzdzīvo, ilgojas pēc tā, ko dara palicēji 
Latvijā, – pēc kopīgiem svētkiem, tradīcijām 
utt. Man šķiet, ka šie sociālpsiholoģiskie 
faktori nav novērtēti – vai, citiem vārdiem 
sakot, ekonomiskie aspekti, protams, 
ir būtiski, tomēr informatīvās saiknes 
uzturēšanas iespējas arī spēcīgi ietekmē. 

Te gan diemžēl jāņem vērā arī pēdējā 
laikā vērojamā tendence, ka cilvēki aizbrauc 
ar visām ģimenēm, ar bērniem. Un tad šī 
saikne ar Latviju mazinās, turklāt papildus 
rodas problēma, cik labi bērni mītnes zemēs 
var saglabāt latviešu valodas prasmi. Ja par 
to ir šaubas, ja ir šaubas par bērnu iespējām 
atgriešanās gadījumā iekļauties Latvijas 
izglītības sistēmā u. c., tad tas, protams, 
vēlmi atgriezties neveicina. 

Māris Zanders: Ir juceklis dzirdētajos 
novērtējumos, kā ir «šeit» un «tur», caur 
aizbraukušo interešu prizmu. No vienas 
puses, dzirdēts, ka cilvēks, kas te bijis ne 
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šāds, ne tāds, «tur» strādā centīgi. No otras 
puses, šie stāsti ar zināmu pārākumu par 
«tur» pieejamiem bagātīgajiem pabalstiem, 
kurus tik jāmāk apsviedīgi izmantot... 

Inta Mieriņa: Ziniet, tādu, kuri dzīvo no 
dažādiem sociālajiem pabalstiem, starp 
aizbraukušajiem ir ļoti maz. Cita lieta, ka 
sociālās garantijas patiešām ir ļoti svarīgs 
arguments par labu darbam ārzemēs – 
cilvēkam būtisks ir ne tikai algas apmērs, 
bet apziņa, ka darba pazaudēšanas 
gadījumā viņš tomēr spēs savilkt galus 
kopā. Aptaujas arī uzrāda, ka aizbraukušie 
pozitīvi novērtē to, kā darba devēji «tur» 
vairumā gadījumu izturas pret darba 
ņēmējiem, – salīdzinājums diemžēl nav 
glaimojošs. (Diena, autors Māris Zanders)
27. augustā
Sevi par Latvijas patriotiem uzskata 64% 
nelatviešu 

Sevi par Latvijas patriotiem uzskata 
64% Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju, kuri 
pēc tautības nav latvieši, noskaidrojies 
Valsts kancelejas pasūtītajā pētījumā, ko 
īstenoja SKDS. 

Uz jautājumu, vai jūtas kā Latvijas 
patriots, 22,4% atbildējuši, ka noteikti, bet 
41,4% atzinuši, ka drīzāk jūtas kā patrioti. 
Tikmēr pretējs viedoklis ir kopumā 22% 
nelatviešu. No tiem 8,6% teikuši, ka noteikti 
nav Latvijas patrioti, bet 13,7% atbildējuši, 
ka drīzāk nav patrioti.

Pieņēmums, ka gados jaunie iedzīvotāji 
ir patriotiskāki, nav patiess, noskaidrojies 
aptaujā. Kā pastāstīja SKDS vadītājs Arnis 
Kaktiņš, ir novērojama sakritība, ka, jo 
vecāks cilvēks, jo vairāk izjūt patriotiskumu 
pret Latviju. Mazāks patriotisms ir vērojams 
Pierīgā un Latgalē. 

Mazākumtautību pārstāvji arī iztaujāti 
par piederības sajūtu savai dzīvesvietai. 
Visvairāk nelatviešu izjūt ciešu piederību 
savam ciemam, novadam vai pilsētai - tādu 
ir 56%, tikmēr 51% izjūt ciešu piederību 
Latvijai, bet 48% - savam reģionam. 

Atklājies, ka Krievijai ļoti cieši piederīgi jūtas 
11%, bet 12% atzinuši, ka jūtas piederīgi šai 
Latvijas kaimiņvalstij. 

L ie lākā daļa Latv i jā  dzīvo jošo 
mazākumtautību iedzīvotāju saistībā 
ar Ukrainas un Krievijas konfliktu nav 
ne vienas, ne otras valsts pusē, liecina 
aptaujas rezultāti. 

SKDS veiktās aptaujas “Piederības 
sajūta Latvijai” rezultāti atklāj, ka ne 
Krievijas, ne Ukrainas pusē ir 41% 
aptaujāto, 36% ir Krievijas pusē, bet 15% 
- Ukrainas pusē. 

Vaicāti, vai atbalsta Krievijas bruņoto 
spēku izmantošanu Ukrainā, kopumā 
29% atzinuši, ka atbalsta, bet 45% bijuši 
pretējās domās. Savukārt attieksmē pret 
Krievijas medijos publiskoto informāciju 
par notikumiem Ukrainā ir pretēja situācija 
- kopumā 43% uzskata, ka notikumi tiek 
atspoguļoti objektīvi, bet 36% aptaujāto 
šķiet, ka informācija ir neobjektīva. 

Aptauja veikta šāgada maijā, aptaujājot 
801 mazākumtautību pārstāvi vecumā no 
18 gadiem. (leta.lv)
Meži pilni baraviku 

Salīdzinājumā ar pēdējiem gadiem 
šogad Latvijas mežos ir ļoti daudz baraviku, 
pastāstīja Latvijas Dabas muzeja mikoloģe 
Inita Dāniele. Pašlaik sociālajos tīklos 
cilvēki aktīvi dalās ar fotogrāfijām, kur 
redzamas baraviku grēdas. Viņa sacīja, 
ka iepriekšējos pāris gadus baraviku 
raža bijusi slikta, taču arī šogad ir vietas, 
kur baraviku nav daudz. Mikoloģe arī 
atzina, ka pašlaik Latvijā nav lielas sēņu 
daudzveidības. 

Viņa pastāstīja, ka tikko bijusi Ventspils 
novadā, kur gar jūras krastu bijis daudz 
sviestbeku, bet nav redzējusi nevienu 
gaileni. Viņa teica, ka pašlaik vēl nav īsti 
parādījušās rudens sēnes, līdz ar to par 
sēņu sezonas ražu vēl pāragri spriest. 
Dāniele skaidroja, ka sēnēm galvenais ir 
mikroklimats, tas ir, nepieciešams noteikts 
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siltums un mitrums, lai sēnes labi augtu. 
Tamdēļ vadīties tikai pēc tā, vai lietus lijis 
bieži vai nemaz, gluži nevarot. Taču Latvijā 
esot vietas, kur kādu laiku lietus nav bijis 
vispār, un tur neesot arī sēņu. (Latvijas 
Avīze)
26. augustā
Veselības aprūpei piešķir papildus 5,5 
miljonus eiro 

Valdība otrdien (26. augustā) nolēmusi 
piešķirt papildus 5,5 miljonus eiro veselības 
aprūpes vajadzībām šajā gadā, vēsta 
Veselības ministrija. 

Plānots, ka vairums no šīs naudas – 
4,2 miljoni eiro - tiks izmantota slimnīcu 
infrastruktūru uzturēšanas izdevumu 
deficīta segšanai. Vēl 1,1 miljons eiro 
tiks novirzīts ambulatoro pakalpojumu 
apmaksai. Tādējādi pacientiem tiks sniegts 
par 80 600 pakalpojumu vairāk nekā bija 
plānots gada sākumā. 

Vēl 0,047 miljoni eiro tiks novirzīti „ātrajai 
palīdzībai”, lai varētu samaksāt atlaišanas 
pabalstus, kā arī pabalstus darbiniekiem 
ievainojumu, sakropļojuma vai citāda 
veselības bojājuma vai nāves gadījumā. 
Visbeidzot, 52 000 eiro tiks novirzīti Valsts 
asinsdonoru centram, lai tas varētu nopirkt 
asins plazmas preparātu iegādi. 

Galīgais lēmums par līdzekļu piešķiršanu 
veselības nozarei gan jāsaka Saeimai. 

Ziņots, ka premjere Laimdota Straujuma 
(„Vienotība”) paredz, ka veselības aprūpei 
arī nākamajā gadā varētu piešķirt par 40 
miljardiem eiro vairāk nekā šogad. Mediķu 
arodbiedrības vadītājs Valdis Keris gan 
saka, ka tā ir pieticīga summa un būtu 
nepieciešami 106 miljoni eiro. (lsm.lv)
Mūsu «Laimu» un «Staburadzi» 
nopirkuši norvēģi 

Norvēģi jas  kompāni ja  «Ork la» 
k ļuvus i  par  «NP Foods» un tam 
piederošo uzņēmumu «Laima», «Gutta», 
«Staburadze», «Staburadzes konditoreja» 
un «Margiris» īpašnieku. «Orkla» ir vadošais 

piegādātājs pārtikas jomā Ziemeļvalstīs 
un Baltijas reģionā, teikts kompānijas 
mājaslapā. Norvēģu investori “Laimā”, 
“Guttā” un “Staburadzē” plāno ieguldīt 2 
miljonus eiro. [...] 

NP Foods īpašnieks ir Maltā reģistrētā 
sabiedrība Nordic Partners Food Limited. 
Aģentūras Leta arhīva informācija liecina, 
ka 51% akciju Maltā reģistrētās sabiedrības 
īpašnieks ir Latvijas uzņēmējiem piederošā 
AS Nordic Partners, kuras lielākais 
akcionārs ir Daumants Vītols. (tvnet.lv) 

7. Leģendārais Dainu skapis ceļo uz 
Gaismas pili 

Uz Gaismas pili 26. augustā pārvedīs 
leģendāro Krišjāņa Barona Dainu skapi. 
Līdz šim tas glabājās Latviešu folkloras 
krātuvē Latvijas Zinātņu akadēmijā, bet no 
29. augusta Dainu skapis būs apskatāms 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas 
Gaismas pils piektajā stāvā. UNESCO 
Pasaules atmiņas sarakstā iekļautajā Dainu 
skapī glabājas teju 270 000 tautasdziesmu 
lapiņu, kas ir digitalizētas un pieejamas arī 
elektroniskā formātā. 

Folkloras krātuves nodaļas vadītājas 
Ritas Treijas vadībā Latvijas Radio vēl 
īsi pirms pārcelšanās dodas aplūkot un 
aptaustīt Dainu skapi tā vecajās mājās. 
Ieslēgts gaišzaļā metāla apvalkā, Dainu 
skapis ikdienā cilvēku acīm ir slēpts. 
Pēdējās desmitgades Dainu skapis atradies 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Folkloras 
krātuvē - šaurā trešā stāva telpā, kur starp 
skapjiem pat grūti samainīties. 

Skapis ir tapis 1880. gadā Maskavā. To 
izgatavoja kāds vācu tautības galdnieks. 
Skapī ir 70 vienādas mazas atvilktnītes, 
katrā ir 20 arodu [nodalījumu]. Arodos 
klētī bēra graudus, tāpēc Barons izvēlējās 
šo vārdu,” stāsta krājuma glabātāja Māra 
Vīksna. 

Māra Vīksna ar Dainu skapi strādā jau 
45 gadus. Viņa atver tumšā koka skapi, kas 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ  30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7 .plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 11.00 – Pļaujas 

svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
Pļaujas svētku sarīkojums.

Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

OKTOBRĪ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
GRĀMATAS

Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 
ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7. J.Rīmanis
Svētdien, 14. U.Hāgens
Svētdien, 21. I.Liepiņš
Svētdien, 28. A.Kristovskis
OKTOBRĪ
Svētdien, 5. J.Turmanis
Svētdien. 12. J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 14. S.Fraser/A.Zīds
Svētdien, 21. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 28. L.MacPherson

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss  (02) 9764 3318
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kad ierodas dvēsele zīdainī - vai jau 

mātes miesās vai tikai piedzimstot? 
Saskaņā ar regresijas psichiatrijas 
nozares pētījumiem – Dvēsele savā 
jaunajā ķermenītī ierodas adaptācijai 
mātes miesās ap piekto grūtniecības 
mēnesi, tomēr vēl it kā “lēkā” ārā/
iekšā - kas turpinās īsu brīdi arī vēl 
pēc piedzimšanas, kamēr tā pilnīgi 
nostabilizējas jaundzimušajā bēbītī. 

R.S.
(Bībelē sk. Lk.1: 26,36,37, I Tes.5:23 

u.c.)
(sk. Dr. Michael Newton, Dr.Dolores 

Cannon, Dr.Brian Weiss, Dr.Bruce 
Goldberg, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 dievkalpojums. 
Svētdien, 21. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Svētdien, 28. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 7.  Olafs Šics
Svētdien, 14.  Amans Myla        
Svētdien, 21.  Olafs Šics
Svētdien, 28.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.   Gundega Zariņa
Svētdien, 14.  Biruta Apene
Svētdien, 21.  Marita Lipska
Svētdien, 28.  Marita Lipska

PĻAUJAS SVĒTKI UN 50 GADU 
JUBILEJA

Svinēsim gadskārtējos Pļaujas svētkus 
un mācītāja Raimonda Sokolovska 50 
gadu Jubileju svētdien, 2. novembrī 
Latviešu namā, sākums plkst. 12.00. 
Visi mīļi aicināti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes  mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107

 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870
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Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200

Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

PBLA ziņas – turpinājums. no 47. lpp.

no ārienes atgādina pavisam parastu 19. 
gadsimta mēbeli, bet sevī glabā teju 270 
000 ar paša Krišjāņa Barona roku rakstītas 
un rūpīgi sakārtotas tautasdziesmu lapiņas. 

Pats Barons nekad Dainu skapi par 
Dainu skapi nav saucis, tikai - “Mans 
dziesmu skapis”. Tas nāca pirms pašas 
izdošanas, kad [Latvju dainu izdevējs 
Henri js]  Visendorfs ļot i  ieteica šo 
vārdu izmantot nosaukumā. Te ir paša 
Barona rokraksts - tas ir vissmalkākais, 
viskaligrāfiskākais,” norāda Māra Vīksna.

Dainu skapja mūžs ir raibs - tas ceļojis 
Baronam līdzi no Krievijas un pa dažādām 
Barona dzīvesvietām Rīgā. Piemēram, 
pārceļoties no Pārdaugavas uz Vecmīlgrāvi 
ar kuģi, Barona sieva Dārta dainu kartītēm 
apšuvusi īpašas lentītes. Pēc Barona nāves 
tas glabāts bankas seifā, bet no 1940. gada 
Dainu skapis atrodas Folkloras krātuvē. 

“Toreiz Folkloras krātuve atradās Rīgas 
pilī, Dainu skapis kādus piecus gadus bijis 
arī tur. Tālāk tas ceļojis līdzi folkloristiem 
un bijis Kaķu mājas pagrabā, tagad tas 
ir šeit [Latvijas Zinātņu akadēmijā], un nu 
tas dosies atpakaļ uz Pārdaugavu,” stāsta 
Māra Vīksna. 

Pirms pārvietošanas katru atvilktnīti 
atsevišķi iesaiņos un simboliskā darbinieku 
ķēdē nodos no trešā uz pirmo stāvu. Tā 

arī, iespējams, būs pēdējā reize, kad 
darbinieki vēl varēs tās pārcilāt. Jaunajās 
mājās Gaismas pilī oriģinālais Dainu skapis 
būs apskatāms piektajā stāvā stikla vitrīnā, 
tam piemērotā mikroklimatā, taču aptaustīt 
to vairs nevarēs, atzīst krātuves vadītāja 
Rita Treija. 

Katrs, kas apmeklēs bibliotēku, varēs 
redzēt skapi, pat neieejot lasītavās. Taču 
pieiet tam klāt un pieskarties vairs nebūs 
iespējams. Tagad jau viss ir apskatāms 
tiešsaistē, katra lapiņa ir digitalizēta, tāpēc 
pētniekiem vairs nav vajadzības strādāt 
ar pašu Dainu skapi. To visu var izdarīt 
internetā,” norāda Rita Treija. 

Dainu skapi Gaismas pilī atklās 29. 
augusta vakarā, kad notiks galvenie 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gaismas 
pils atklāšanas pasākumi. (lsm.lv, autore 
Māra Rozenberga, Latvi jas Radio 
korespondente) 
Jauna pastmarka 

Pieminot mācītāja un valodnieka 
Gotharda Frīdriha Stendera 300. gadadienu, 
rīt (27. augustā) “Latvijas Pasts” izdos 
īpašu pastmarku. Pastmarku veidojusi 
māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja. To izdos 
30 000 tirāžā, nominālvērtība ir 1,39 eiro. 
(Latvijas Avīze)
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New National Library of Latvia Building 
Opened

August 29 marks the final events of 
the opening week of the “Castle of Light”, 
National Library of Latvia’s new building.

The Inauguration Ceremony of the 
Castle of Light concludes the chain of 
opening events throughout summer, 
making the new library building completely 
available for the wider public.

“I am glad that since the commissioning 
of the new library building, the library’s 
team has taken care of the library’s 
content and its values, by making open, 
creative space for human spiritual 
growth. The Castle of Light is not only a 
gift from world-famous Latvian architect 
Gunnar Birkerts to his native country, but 
a building of national importance, which 
was constructed in independent Latvia, 
and is an important national symbol,” 
highlighted the Minister of Culture of 
Latvia, Dace Melbārde.

During the summer, anyone had 
the opportunity to get acquainted with 
the new library building, use its reading 
rooms, as well as visit exhibitions.  

The Inauguration Ceremony honors all 
who have participated in and supported 
the library’s project for 25 years. In 
cooperation with the Latvian National 
Library Foundation, the Wall of Supporters 
is revealed during the ceremony, which 
welcomes around 100 foreign guests. 
Among the prominent guests is also 
Birkerts’ family, the UNESCO delegation, 

representatives from 17 foreign National 
Libraries, and the leaders of IFLA – the 
global umbrella organization of libraries.

F o r  t h e  p u b l i c ,  a  s p e c i a l 
event Salasīšanās(in Latvian the word 
involves two meanings – gathering and 
reading together) is organized in the 
afternoon of August 29.Salasīšanāsis 
bound to create an emotional tone among 
people, bringing the feeling of celebration 
to everyone participating in the festivities 
around the building of National Library.
Latvian Basketball Team Wins All Six 
EuroBasket 2015 Qualification Games

The Latvian team was victorious in all 
six qualification round matches, qualifying 
for EuroBasket 2015.

The match against Romania’s national 
basketball team was the latest and 
sixth victory for Latvia’s national team.  
Latvians beat Romania 82-70 in their last 
qualification match for the 2015 European 
Men’s Basketball Championships on 
August 27.

Jānis Blūms was the highest scorer 
for Latvia with 15 points against Romania, 
while Jānis Strēlnieks and Dairis Bertāns 
each scored 13 points and Kristaps 
Janičenoks added 11 points.

Latvia opened the qualification 
campaign with a 62-50 win over Sweden. 
In the next qualification games, Latvia 
beat Slovakia 86-66, Romania 88-
65, and, in the second round of the 
qualification games, Latvia again beat 
Sweden 79-76, and Slovakia 89-65.
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Latvia has therefore placed first in 
Group F with six wins in as many games. 
Romania is second with four wins, 
Sweden third with one victory, whereas 
Slovakia has lost all of its qualification 
matches.

The winners of the seven qualification 
groups, as well as the six best runners-up 
will qualify for EuroBasket 2015.

The host for the 2015 championships 
has not been decided yet. There are 
currently eight countries, including 
Latvia, vying for the right to host the 
championship.
Latvia Marks the 25th Anniversary of 
the Baltic Way

The Baltic Way marks its 25th 
anniversary on August 23. One of the 
most touching and unique peaceful 
protests in the world joined two million 
freedom-yearning people from three 
Baltic States back in 1989.

The 600 km long live chain is 
considered to be one of the greatest 
examples of popular non-violent 
resistance. It was a peak event in the 
series of manifestations during the 
Awakening or Independence Movement 
of the Baltic States (1988-1991).

Honouring the anniversary, Latvian 
Institute has released a Facebook 
application “The Baltic Way”, which allows 
everyone to scroll through the entire 600 
km from Tallinn to Rīga to Vilnius. The 
application also offers featuring facts and 
information on the event.

This week, exhibitions, presentation of 
a new book and a concert in St.Peter’s 
Church and one at the Freedom 
Monument, will help commemorate this 
historic occasion.

The keynote concert has been titled 
“For Freedom”, meant as an affirmation of 
Baltic unity. The conductors from all three 
states – Māris Sirmais, Paul Meggi and 

Modestas Pitrenas – will be accompanied 
by solo singers and musicians from all 
three countries, as well as the Latvian 
pop/rock group “Remix”. Featured will be 
the songs, circa 1989, that helped unite 
the people for the cause.
200,000 People Attend Riga Festival 
2014

More than 200,000 people attended 
the Riga Festival 2014 events this 
weekend, according to Riga City Council. 
The visitors had the opportunity to see 
around 100 events in the Old Town and 
the city neighborhoods.

This year the festival theme was 
titled “Bridges”, symbolically bringing 
together eras, cultures, ethnic groups 
and generations.

The festival is organized annually 
by Riga City Council in collaboration 
with various companies and public 
organizations.
Latvian Textile Art Exhibited in 
Washington

The ski l l  and art istry of Iveta 
Vecenāne will be part of a special exhibit 
in Washington, D.C. this September, 
celebrating Rīga and Umeo, Sweden, 
as the joint 2014 European Capitals of 
Culture.

The exhibit, titled “Vibrations of Amber 
and Sami Crafts of Soul, Hand and Mind”, 
is organized by the Latvian and Swedish 
embassies in the United States.

The exhibit will be located in the Nobel 
Hall of the Swedish House in Washington, 
officially opening on September 3.
German Chancellor Angela Merkel 
Visits Latvia

German Chancellor Angela Merkel 
visited Latvia on August 18. She met with 
the Prime Minister Laimdota Straujuma, 
President Andris Bērziņš and made a 
number of announcements in regard to 
current affairs important for the region.
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The Chancellor discussed the 
conflict in Ukraine and the results of 
Russian sanctions. She covered the 
objectives important for the upcoming 
Latvian Presidency in the Council of the 
European Union. The Latvian-German 
economic cooperation was highlighted 
by her as well.

She supports the further development 
of Baltic defense capabilities, most 
notably the infrastructure. The Chancellor 
stated that she understands the Baltic 
perspective on the threats arising 
from certain activities of Russia. She 
underlined the real applicability of the 
collective security guarantees the NATO 
Alliance provides.

This visit is the third time Ms. Merkel 
visits Latvia, following the NATO summit in 
2006 and the Latvian-German Economic 
Forum in 2010.
Latvia Develops Connection to the EU 
Energy Grid

Latvia is developing a gas pipeline 
interconnection together with Estonia, 
Lithuania and Poland. The cost division 
was agreed between the states on 
August 11. The pipeline will connect the 
Baltic gas pipeline grid to that of Poland, 
connecting the three Baltic states to the 
rest of the EU grid. 

The process is aimed at rectifying the 
position of the Baltic states as energetic 
island isolated from the rest of the 
common energy grid. This will allow to 
diversify the sources, fostering reliable 
and consistent supply. 
Latvian Parliamentary Elections in the 
Shadow of Ukraine

Uldis Ozoliņš | August 22
Latvia’s 12th Saeima (Parliamentary) 

elections this October 4 will take place 
in the shadow of continuing conflict in 
Ukraine and an atmosphere of great 
uncertainty.

The last few elections have resulted 
in various coalitions of centre-right and 
conservative parties, but dominated by 
the leadership of Valdis Dombrovskis 
from the Vienotība (Unity) party, until his 
resignation in the wake of the supermarket 
Maxima roof collapse tragedy last year. 
The past elections and subsequent 
coalition bargaining have also resulted 
in the pro-Moscow Saskaņas centrs 
(Harmony Centre) – the largest party 
after the last election with 31 deputies 
out of 100 – perpetually not being part of 
the coalition.

This year Unity had a huge victory in 
the May European Parliamentary [EP] 
elections, capturing 4 of the 8 deputies for 
Latvia, with the other 4 deputies coming 
from 4 different parties.

It was considered that the tensions 
in Ukraine already had an effect on 
this EP election. Harmony Centre had 
earlier appeared to be gaining in strength 
and confidence and prominence; its 
charismatic leader Riga Mayor Nils 
Ušakovs had followed a clear Moscow 
line, deriding the Maidan demonstrations 
in Kiev, gloating over Putin’s takeover 
of Crimea, but becoming increasingly 
uncomfortable as the messy and bloody 
Ukraine conflict continued, and Harmony 
Centre supporters did not turn out in the 
numbers expected at the EP elections. 
The shooting down of MH17 seemed to 
completely disorient Ušakovs. However, 
taking over the extreme pro-Moscow 
running has been old Soviet veteran 
Tatjana Ždanoka and her rebranded 
party Latvijas krievu savienība (Union 
of Latvia’s Russians), who gained one 
place in the EP elections (the same 
number as Harmony Centre) and seems 
to be regaining its former strength as 
Harmony Centre falters. Ždanoka with 
much fanfare visited Crimea soon after 
its annexation, and lauded Putin.
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The choice between the western-
oriented Latvian centre and right-wing 
parties on the one hand, and the Moscow-
oriented Harmony Centre and Ždanoka 
on the other seems a clear choice, but 
it is unlikely that Unity will repeat its 
EP success in October. Latvian politics 
throws up endless schisms, particularly 
among seemingly similar-oriented centre 
parties, and this election sees three 
new parties emerge with some chance 
of reaching the 5% barrier needed for 
representation in the Saeima, and thus 
challenging Unity.

Two of the three parties are the parties 
of former prominent politicians: Einars 
Repše was a former Prime Minister and 
founder of the party that with various 
transmogrifications became Unity, but left 
the Prime Ministership when he could not 
work with coalition partners. He attracts 
very divided opinions: some see him as 
charismatic and an excellent economist, 
being formerly a very successful head of 
the Latvian Central Bank; others find his 
personal unpredictability and inability to 
cooperate with others a fatal negative. 
His new party Latvijas attīstībai (Latvia’s 
Development Party) has drawn some 
prominent business people but has yet 
to gain substantial favour.

The other former politician to re-
emarge is one-time Transport Minister 
and best friend of oligarchs and family 
values, the head-kicking and pro-Russian 
business Ainārs Šlesers, seen by some 
as one of the architects of Latvia’s 
financial crisis in 2008, by others as the 
one politician who understands how to 
get the economy moving. With no doubt 
unlimited resources, despite official 
constraints on campaign spending, his 
party Vienoti Latvijai (United for Latvia) 
will be loudly heard in these elections.

Both Repše and Šlesers are riding 
on the growing dissatisfaction with the 

present coalition government, headed 
by Unity and the decidely uncharismatic 
Laimdota Straujuma as Prime Minister. 
A previosuly good, technocratic but low-
key minister, the matronly Straujuma 
has struggled to take on the mantle 
of Dombrovskis and the coalition has 
really been drfiting for some time; while 
economic growth is up, needed reforms 
have not been carried through. So, while 
popular as a pro-European party, Unity is 
vulnerable to attack for its economic and 
other policy record.

The third new party that is making 
waves is completely different: Inguna 
Sudraba was a very prominent Auditor-
General, the first to make an impact 
on Latvian corruption and shady public 
sector dealings, but she comes with 
little hard political experience and that is 
beginning to show: she has put together 
a party of some business people and 
other social activists, and given it the 
saccharine-sweet title of No sirds Latvijai 
(literally, ‘With All My Heart for Latvia’) 
and makes highly emotional but policy-
wise insubstantial pronouncements on 
all matters governmental. She also has 
unusual and problematic relations with a 
number of prominent Russian business 
people and even Russian security 
officials – a pecular mix indeed.

Critics have been quick to characterise 
these parties as two ‘Zombie’ parties 
(former politicians risen from the dead) 
and one, to put it mildly, eccentric party, 
that of Sudraba, but given the confused 
situation and lack-lustre domestic 
performance of the coalition, surprises 
could be in store. The rise of these parties 
is also a clear result of the total collapse 
of what was the second largest party 
after the last 2011 elections, the Reform 
Party, headed by former President Valdis 
Zatlers. Hastily formed after Zatlers as 
President recmmended the dissolution 
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of the previous Saeima, it had a brief 
truiumph in the subsequent elections but 
despite providing some good ministers, 
was wracked with internal dissension 
and splitting. Its 22 seats are the ones 
everyone else wants to grab.

Of the other established parties, 
the more right-wing National Alliance 
has been loudly promoting its told-you-
so credentials in the wake of Putin’s 
aggression, and will not lose support 
even though several of its ministers have 
fallen by the wayside for various reasons, 
including a couple of ministers who 
did not get the highest level of security 
clearances, indicating odd connections or 
activities in the past on which there could 
be further interesting developments. 
And just to show this security issue is 
spread around other parties as well, 
the Central Electoral Commission has 
notified that four candidates have been 
identified by a state agency concerned 
with documenting activities in previous 
totalitarian regimes, as having been 
agents of the KGB.

The final established party, a member 
of the Straujuma coalition, is a hybrid 
built on one of Latvia’s oldest parties, 
Zaļo un zemnieku savienība (Greens 
and Farmers Union), that unlikely 
joining of pro-conservation greens and 
conservative famers. It has a strong base 
in regional governments and councils and 
was successful for the first time this year 
in gaining an EP deputy, but its credentials 
are being undermined by the outrageous 
antics of its long-time sponsor, oligarch, 
one-time Prime Minister candidate and 
general ‘godfather’, Ventspils Mayor 
Aivars Lembergs, who has repeatedly 
attacked the stationing of American 
NATO troops in Latvia, and is increasingly 
revealing his pro-Putin leanings.

Ukraine thus casts longs shadows into 
many areas of Latvian domestic politics, 

with outcomes on October 4 difficult to 
predict.
New release by legendary rock group 
Jumprava

Egils Kaljo | August 19
Famed Latvian synth rock outfit 

Jumprava, who, having been performing 
off and on for 30 years, are one of Latvia’s 
most venerable groups. Though their 
zenith of popularity was in the early 
1990s, they have been one of the most 
consistent ensembles throughout their 
decades of activity. Jumprava have 
stayed true to their electronic roots, 
and remain one of the most beloved 
Latvian bands of all time. Songs like 
‘Ziemeļmeita’, ‘Tālu aizgāja’, ‘Vēlreiz’, 
among many others, earned them a place 
in the Latvian rock pantheon.

It has been a long hiatus for the band. 
Their last recorded output was Izredzētais, 
an album of music from the musical of 
the same name that was performed in 
Latvia in 2007. Their previous album of 
new material, Inkarmo, was released 
in 2005. Perhaps it is no surprise that 
the group has had limited activity in 
recent years – member Aigars Grauba 
has branched out into a very successful 
film career – directing some of the most 
popular Latvian movies in recent memory, 
such as Sapņu komanda 1935 and Rīgas 
sargi. However, in 2014, after this long 
silence, the group has returned with their 
latest album entitled Laiks runā.

Besides vocalist and instrumentalist 
Aigars Grauba, the group’s core members 
remain vocalist and guitarist Aigars 
Grāvers, as well as instrumentalists 
Ainārs Ašmanis and Aigars Krēsla.

Though the album itself is new, the 
group noted that many of the songs on 
the album are actually very old songs, 
but recorded for the first time. The 
band members listened to old concert 
recordings and ‘resurrected’ some of 
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these songs and gave them a proper and 
modern treatment, as many had been 
unfairly forgotten.

The combination of both old and 
new material gives the album a sense of 
duality. Though certainly the synth rock 
style that Jumprava gained famed with 
is firmly rooted in the 1980s and early 
1990s, Jumprava still are able to give 
their songs a fresh sound that never 
seems dated or even quaint.

The fire that Jumprava displayed in 
earlier songs like ‘Zem 2 karogiem’ and 
‘Prom no pilsētas’ still burns brightly in 
songs like ‘Glāb’ (music by Grāvers, 
lyrics by Ritvars Dižkačs), where vocalist 
Grauba exhorts ‘Glāb mani – es sen vairs 
negribu būt kosmonauts‘ (Save me, I no 
longer want to be an astronout) over a 
thundering beat.

The song ‘Kareivis’ (music by 
Grāvers, lyrics by Jānis Baltauss), as its 
title (‘Soldier’) would imply, is in a similar 
vein, about a soldier dying in a battlefield, 
and, as time passes, new stems and 
new rye fields will grow, creating a new 
battlefield.

Jumprava have always balanced 
their driving and aggressive songs with 
more tender moments, and such a 
moment is on the song ‘Gaiss’ (music by 
Krēsla, lyrics by Rolands Ūdris), where 
Grāvers’ hypnotic vocals, repeating the 
phrase ‘nevar būt par daudz tevis’ (it is 
not possible to have too much of you) 
lulls the listener with the song’s dreamy 
atmosphere.

The decision to record songs that 
have been in the group’s repertoire for 
years, if not decades, give this album 
a sound that harkens back to their 
golden age of the early 1990s, and 
that, for many listeners, will make this 
record particularly enjoyable. Retaining 

their sense of melody, thoughtful lyrics, 
and even quirkiness that sustained 
their popularity for all these decades, 
Jumprava reestablish themselves as 
one of the premiere ensembles in 
Latvia today. Though they have gone for 
nearly a decade without recording new 
music, Laiks runā is an exceptional return 
to form, verifying that Jumprava remain 
at the top of their game and remain one 
of the undisputed cornerstones of Latvian 
rock music.

For further information, please visit 
Jumprava’s website.
Riga, European Capital of Culture 
Commemorative Coin

Egils Kaljo | August 15
In 2014, the Latvian capital of Riga 

was selected as one of the cities to be 
the European Capital of Culture, and, to 
celebrate this honor, the Bank of Latvia 
has issued a special circulation 2 Euro 
coin – the first special 2 Euro coin to be 
issued since Latvia traded in the Euro for 
the Lat in January 2014.

The graphic design of the coin 
was created by Henrihs Vorkals, with 
Jānis Strupulis providing the design 
of the plaster model. The coin, with a 
mintage of 1 million, was minted by 
Staatliche Münzen Baden-Württemberg 
in Germany.

According to the Bank of Latvia 
website, “Each country in the euro area 
is entitled to issue two commemorative 
coins per year. Also, they are allowed 
to produce a third coin, provided that 
it is issued under a jointly organised 
programme. Latvia’s next 2 euro 
commemorative coins of special design 
are projected for 2015.”

For further information, please 
visit www.bank.lv
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