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SLB Priekšsēdētāja ziņojums par 2019/2020. gadu 
Kuŗš pēdējā pilnsapulcē varēja iedomāties to kāds šis gads ir izvērties. Un tas 

jau neattiecas tikai uz biedrības darbību vien – bet arī uz visu sabiedrību, valdību, 
un mūsu pašu dzīvēm un to ko drīkstam, varam vai gribam darīt.

Šis darbības gads iesākās kā parasti. Mūsu sabiedrība darbojās ierastajās 
sliedēs, notika sanāksmes, pusdienas un mēģinājumi, darbojās skola un 
valodas klase, un daudzi jau bija sākuši plānošanas, rīkošanas, un mēģinājumu 
priekšdarbus 58. Austrālijas Latviešu kultūras dienām šī gada decembrī. Līdz marta 
vidum biedrības paspārnē bija notikuši  jau 50 dažādi pasākumi, tai skaitā pašmāju 
teātŗa izrādes un koncerti un 2 Latvijas koŗu un viena viesansambļa koncerti. 
Ja nebūtu pandēmijas, iespējams, ka būtu sanākuši visi 70 sarīkojumi, tāpat kā 
iepriekšējā darbības gadā. Kad marta vidū nams bija jāslēdz, tad izbeidzās visa 
darbība, un tā lielā vairumā vēl arvien nav atsākusies.

Bija skaidrs, ka pandēmija tik ātri nebeigsies un, ka jāiekārtojas tā lai biedrības 
darbs var kautcik turpināties. Bija svarīgi lai pašizolēšanās laikmetā mūsu biedri 
nejūtas pamesti un vientuļi un nezaudē piederības sajūtu Sidnejas latviešu 
kopienai. Galvenais veids kā biedrības valde uztur kontaktu ar biedriem ir caur 
Ritumu. Pārveidojām Ritumu no galvenokārt drukāta izdevuma uz elektronisku, jo 
nebija vairs iespēja talciniekiem sanākt lai to nodrukātu un izsūtītu. Šeit itsevišķi 
liels paldies jāsaka Pēterim Kļaviņam, kuŗš bez redaktora pienākumiem tagad 
pilda arī ekspeditora funkcijas.

Otrais veids kā uzturam saiti ar tautiešiem ir ar sarīkojumiem un citiem kopā 
sanākšanas pasākumiem. Tā kā kopā sanākšana nebija iespējama, tad sarīkojām 
divus virtuālus pasākumus – referātu un Jāņus. Paldies visiem kuŗi gan piedalījās, 
gan internetā apmeklēja šos pasākumus. Paredzam, ka nākotnē varēsim vēl ko 
līdzīgu sarīkot.

Protams, kad nams bija slēgts, tad nenotika ne tikai latviešu pasākumi, bet 
nebija arī īrētāju. Nenotika īrētāju regulārās klases un mēģinājumi un mums atteica 
arī visus paredzētos koncertus, izrādes un sanāksmes. Līdz ar to, šī gada īres 
ienākumi samazinājās par turpat kā $20K. 

Laimīgā kārtā, lai balstītu ekonomiku, Austrālijas valdība nāca talkā ar $10K 
pabalstu mazajiem uzņēmumiem un JobKeeper pabalstu darbinieku pieturēšanai. 
Abi šie pabalsti palīdzēja samazināt biedrības zaudējumus. 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Ceturtdienās no plkst. 11.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 13.00, un stundu 
pirms lielajiem sarīkojumiem. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās un 
svētdienās grāmatnīca slēgta

Sākot ar jūliju Sidnejas Latviešu namā pamazām atsāksies sabiedriskā darbība 
– būs Senioru saieti, Zolītes grupas saieti  un atsāksies ceturtdienas pusdienas.

Lielākie sarīkojumi kā mēģinājumi, koncerti, tautas dejas un teātŗu izrādes ir 
pagaidām vēl atcelti uz nenoteiktu laiku. ■ 

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi 

Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas 
Ritumu saņemt elektroniski, var to 
saņemt bez maksas.

Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-
las abonēt Ritumu: 2020. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00

Maksājumus var nokārtot: 
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 

Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1964. gada.

Aina Sveile (dz. Ābols)
Dzimusi 1931. g. 21. februārī Latvijā
Mirusi 2020. g. 3. augustā, Sidnejā

SLB biedrs kopš 1986. gada.
Elmārs Zaļums

Dzimis 1920. g. 21. jūnijā, Latvijā
Miris 2020. g. 15. augustā, Sidnejā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
SLB augusta valdes sēde atkal 

notika neklātienē Zoom platformā.
Piedalijās Jānis Čečiņš, Pēteris 

Kļaviņš, Ināra Graudiņa, Ilona Brūvere, 
Andris Galviņš, Jānis Grauds, Mārtiņš 
Tuktēns, Baiba Harringtona, Kims 
Ligers, Klāra Brūvere un Ināra Krūmiņa.

Valde pārrunā nama lietošanu 
pēdējos mēnešos. Atskaitot Senioru 
saietus, latviešu organizācijas namu 
patlaban nelieto. A. Galviņš ziņo, 
ka skola atsākusi darbību pielietojot 
Zoom, katrai klasei atsevišķi. Mājas 
darbus izsūta pa e-pastu. Trīs pastāvīgi 
nelatviešu īrētāji turpina namu lietošanu. 
Ir daži nelatviešu īrētāji kas interesējas 
par lielās zāles īrēšanu uz gada beigām.

No valdības saņemts otrais Stimulus 
maksājums - $5,000. Darbinieki turpina 
saņemt valdības JobKeeper pabalstu. 

Valde pieņem un apstiprina budžetu, 
kuŗu pasniegs pilnsapulcē. Saīsinātā 
variantā tas parādījās augusta Ritumā.

Valde uzskata, ka kamēr nenotiek 
daudz sarīkojumu, tas ir labs laiks veikt 
būvdarbus. Paredz uzlabot Mārtiņa 
Siliņa zāles izskatu, atjaunot krēslus 
un uzlabot apgaismojuma un skaņu 
iekārtas. 

Ilgāku laiku valde pakavējās pie 
pilnsapulces rīkošanas, jo, tā kā nav 
zināms vai sapulce varēs notikt klātienē, 
tad jāparedz, ka to varētu rīkot arī ar 
attālinātu piedalīšanos. 

Pēc valdības vadl īnī jām t iek 
izstrādāts Covidsafe plāns nama 
darbiniekiem, īrētājiem un viesiem. 
Plānā jāiekļauj tīrīšana, darbinieku 
apmācības, paziņojumi viesiem, obligātā 
pierakstīšanās, utml. ■

Jānis Čečiņš
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SLB Priekšsādātāja ziņojums
Turpinājums no 1.lpp.

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmit gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2020. gada augustā SLB ir apsveikusi 
Valentīni Ozolu, Juri Dūšeli, Albertu Cini, 
Inu Roni, Ilgu Riņģi, Astrīdu Ploriņu un 
Juri Silmali. ■

Pagājušajā  
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 meitas, dēla, kāda 
cita rada, paziņas vai kāda latviešu drauga 
vārdu nolasa šā gada 26. septembŗa 
aktā, lūdzu paziņojiet vārdu, iegūto gradu 
vai diplomu un mācības iestādi, kā arī 
kvalifikācijas piešķiršanas datumu, Gunai 
Clarson gunaandwilliam@yahoo.com, 
vai mobīlo tālruni: 0411 035 852 līdz šā 
gada 12. septembrim. ■

Guna Clarson
Studenšu korporāciju kopas

Sidnejā viceseniore

Jūnijā ierobežojumi tika atvieglināti, un 
pa daļai varējām atgriezties namā. Darbību 
atsāka Dnister krājaizdevsabiedrības 
birojs un divi regulārie cittautiešu īrētāji. 
Arī mūsu pašu vecākā paaudze izrādījās 
visdrošākā un uzņēmīgākā, atsākot 
Senioru saietus un Zolītes spēles.  

Šajā gadā, pēc dažādiem kavē-jumiem, 
paspējām uzlikt jaunos vārtus un žogu un 
iegādāties jaunas videonovērošanas 
kameras. Vēl jāpabeidz daži dārza 
uzkopšanas darbi. Priekšas pagalmu 
tagad ir daudz vieglāk turēt tīru un tur vairs 
nedzīvojas namā nevēlamas personas.  
Varēsim notīrīt un nokrāsot sienas. Šogad 
uzlikām jaunu grīdas segumu lielajā zālē, 
augšzālē, kafejnīcā un Mārtiņa Siliņa zālē. 
Bija paredzēts ķerties klāt arī pie pārējās 
Mārtiņa Siliņa zāles atjaunošanas, bet 
pandēmija lika mums drusku piebremzēt 
un koncentrēties uz steidzamākām 
lietām. Paredzam Mārtiņa Siliņa zāles 
uzlabojumus iekļaut šajā nākamajā 20./21. 
gada darbu plānā.

Ja kādam būtu gaišreģa spējas, tad 
varbūt tas mums varētu pateikt ko varam 
sagaidīt šajā gadā. Kad, un par cik, 
varēsim paši atkal atgriezties namā un kad 
varēsim gaidīt, ka īrnieki atkal atgriezīsies 
pilnā sastāvā? Vairāki ir interesējušies 
par nama īrēšanu, bet kamēr pasākums 
patiešam nenotiek, uz to nevar paļauties 
– kā mēs to varējām pērn. 

Esmu gandarīts, ka Dāmu kopa paredz 
tagad septembrī, kaut ierobežoti, atsākt 
ceturtdienas pusdienas. Zinu, ka arī citas 
organizācijas pastāvīgi skatās un domā 
par to kad varēs atkal namā sanākt. Varam 
tikai cerēt, ka lietas turpinās iet uz labo 
pusi – ka varēsim atsākt mēģinājumus 
kultūras dienām un, ka tās, varēs notikt 
kā iecerēts un ļaudis, izsalkuši pēc 
sabiedrības, atkal pildīs namu. 

Ja agrāk ceļš uz priekšu bija labi 
saredzams, un soļi droši liekami viens 
pēc otra, tad pašlaik, diemžēl, sanāk 
vairāk tāda kā mīņāšanās – vienu, divus, 
tad apstājies, iepauzē, un redzi kur tālāk 
jāiet. Tomēr tas dod laiku padomāt un 
paskatīties pa citām takām.

Šis laiks ir pierādījis to, ka ar internetu 
ir iespēja mūsu darbībai piesaistīt arī tādus 
tautiešus kuŗi parasti nenāk uz namu 
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Sidnejas Latviešu 
biedrības pilnsapulce

Šā gada SLB biedru pilnsapulce notika 
sestdien, 29. augustā, biedrības Mārtiņa 
Siliņa zālē. Sapulcē piedalījās 23 biedri,  
neklātienē Zoom platformā vēl 10 biedri un 
nodoti 7 mandāti. Kopā 40.

Sapulci iesāka ar klusuma brīdi pieminot 
pēdējā gadā mūžībā aizgājušos biedrus. 
Par sapulces vadītāju ievēlēja Juri Liepiņu 
un sekretāri Ināru Graudiņu. 

Jānis Grauds izskaidro 2020/22 gada 
budžetu

un neapmeklē sarīkojumus. Viņi vai nu 
dzīvo attālāk no nama, viņiem grūtības 
šeit tikt, vai vienkārši nav tik liela interese 
veltīt laiku gaŗajam ceļam. Tomēr viņiem 
ir pietiekam liela interese piedalīties, ja 
sarīkojums tiek viņiem, kā saka, „pienests 
klāt uz paplātes". Pēdējos mēnešos 
šis ir novērots visur pasaulē, ne tikai 
latviešos, un mums nākotnē vajadzētu ar 
to rēķināties un atrast vielu ar ko piesaistīt 
arī šos tautiešus.

Kā katru gadu, man jāpasakās visiem 
brīvprātīgajiem darbiniekiem un valdei 
par pašaizliedzīgo darbu ko esat veltījuši 
Sidnejas Latviešu biedrības un nama labā 
un, es ceru, ka visi esat guvuši gandarījumu 
darbojoties mūsu sabiedrības labā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, cerams, 
ka pagājušajā gadā esam rīkojušies tā lai 
biedrība un nams vēl ilgus gadus varētu 
kalpot latviešu sabiedrībai Sidnejā. ■

Jānis Čečiņš

Par SLB Goda biedru pilnsapulce 
uzņēma Viju Sieriņu, kas ir ilgus gadus 
darbojusies SLB sestdienas skolā.

Katram sapulces dalībniekam bija 
iespēja dabūt biedrības 2019/20 gada 
finansiālo pārskatu un 2020/21 budžetu 
kas bija arī publicēts šā gada augusta 
Ritumā. Šos pārskatus sapulces dalībnieki 
apstiprināja bez grozījumiem.

Jānis Grauds nolasīja revidentes Ināras 
Sīkās ziņojumu par biedrības dokumentu 
pareizību. Sēdes dalībnieki pieņēma šo 
ziņojumu.

Valdes locekļu pilnvaras ar šo sapulci 
izbeidzās Ilonai Brūverei, Jānim Čečiņam 
un Andrim Galviņam. Viņi bija vienīgie 
kandidāti, un visus trīs atkal ievēlēja uz 
nākamajiem trim gadiem.

Atbildot uz Alda Birzuļa jautājumu 
par paredzētiem Mārtiņa Siliņa zāles 
atjaunošanas darbiem, Jānis Čečiņš 
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NĀKOŠAIS SENIORU SAIETS
Piektdien, 11. Septembrī, plkst 11:00

Latviešu namā

 ● ELLA MĀČĒNA.
Mums visiem labi pazīstamā māksliniece, Ella, pastāstīs 
par savām studijām un komponējumiem beidzamajos 
četros gados. Ilustrēs ar fotografijām, mūziku. Kad viņa 
piedalījās Pasaules Latviešu kultūras konferencē, Cēsīs 
par viņu rakstīja:
Komponiste Ella Mačēna ir dzimusi Austrālijā, arī viņa 
savas latviskās saknes jūt pateicoties saviem vecākiem 
un vecvecākiem, kas viņai ir stāstījuši par latviešu 
kultūru: „Es dziedu, es dejoju, es komponēju, es rakstu 
vārdus un mūziku. Līdz ar to man šķiet, ka tad, kad 
man prasa, vai es esmu austrāliete vai latviete, tas man 
ir „darīšanas" vārds. Es pilnīgi ticu tam, ka es esmu 
latviete tajā „darīšanas" veidā, arī dzīvojot Austrālijā.”

● VIDEO AKTULĪTĀTES

● KAFĒJNICA BŪS ATVĒRTA

● Ievērojot Covid-19 ierobežojumus, Senioru 
saieti paredzēti katra mēneša otrā piektdienā



7

paskaidroja ka ir plānots modernizēt griestus, 
apgaismošanas un skaļruņu iekārtas.

Sapulci beidzot valdes priekšsēdis Jānis 
Čečiņš pateicās. pilnsapulces vadītājam 
Jurim Liepiņam un sekretārei Inārai 
Graudiņai par veiksmīgi novadīto sanāksmi.

Pēc pilnsapulces vairāki dalībnieki 
pakavējās pārrunās pie vīna glāzes un 
Ināras Krūmiņas sagādātām uzkodām.  ■

Pēteris Kļaviņš.

Senioru saiets
Senioru saiets notika piektdien, 

14.augustā, plkst 11.00, Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās 12 klausītāji. 
Senioru saieta pirmajā daļā, ko vadīja Jānis 
Grauds, rakstīja dienas grāmatu par to, kā 
„izdomu” cilvēks izdzīvo Covid-19 režīmu. 
Klātesošie izfantazēja, ko šis „izdomu” 
cilvēks ir  piedzīvojis. Biedrības priekšnieks, 
Jānis Čečiņš pierakstīja izfantazētās domas.

Senioru saieta 2.daļā Jānis Grauds 
izrādīja trīs Latvijas īsfilmas.

Pirmā filma saucās „Skaistai būt” un 
dokumentēja pusaudžu meiteņu kādreiz 
zemo pašapziņu, kamēr viņas pieaug, bet 
beidzās ar pozitīvu noti, kad viņas saredz 
dziļāku nozīmi dzīvē un samierināšanos ar 
sevi. Gandrīz visas meitenes ir pārmērīgi 
„pielipušas" pie sociālajiem tīkliem 
uz mobīlajiem telefoniem. Dažas arī 
lieto jauniešu „slengu" un svešvārdus: 

superīgi, rileitot, šorti, humpals, kruta, 
supernice, šokēta, naiki, utt.  ALISE stāsta: 
Ja jūs vēlaties uzlabot savu izskatu, 
jums ir jāsporto. Es nekad neesmu bijusi 
apmierināta ar savu ķermeni. Man vienmēr 
ir licies, ka var labāk un labāk... vajaga 
tādu video meitenēm, kas iedrošina, 
jo daudzām ir zema pašapziņa. LUĪZE 
stāsta: Visiem cilvēkiem vajag uzmanību... 
Cilvēkiem, manuprāt mūsdienās iespiež to 
gaumi smadzenēs, kādām jābūt meitenēm. 
ESTERE, kas vingro, stāsta: Es visu 
skolas laiku jau jutos tāda nepilnīga, ka 
es neizskatos labi un ka nevienam es 
nepatikšu. Un tad mēģināju atstumt visus 
no sevis... ka man ir īsi mati un es neesmu 
meitenīga, un tādā garā. UNDA stāsta: Es 
pati esmu iemācījusies atšķirt to, kas ir 
īsts un kas nav īsts...tomēr tas redzētais 
ietekmē to, ko es daru, ka es mainu savu 
izskatu un cenšos sevi uzlabot. Man 
sabojājas garastāvoklis, kad aizbraucu uz 
Rīgu. Tur es redzu gandrīz visas meitenes 
ir saģērbušās tik stilīgi. LUĪZE turpina: 
Man daudzi puiši sauc par resnu... (Viņa 
brauc ar divriteni un tiešām nav resna). 
Dažreiz sāku raudāt. Daudzi cilvēki saka, 
ka es esmu skaista, bet es tik un tā viņiem 
neticu. KATRĪNA stāsta: Kad es biju maza, 
otrajā klasē, daudzi mani apsmēja. Kādreiz 
tas bija par to, ka, piemēram, man bija 
brilles, jo man bija sliktāka redze. Man 
netaisījās neviens pirkt jaunāko telefonu 
un spīdīgākās botas. Es ceru, ka mēs visas 

spēsim kādreiz atrast 
to vidi, kuŗa liek mums 
atrast sevī to skaisto, 
nevis tikai sekot visiem. 
ELLA, kas dzīvo laukos 
un gana govis, stāsta: Lai 
sajustos skaista ir jāredz 
dzīves skaistumu, jāredz 
to pašai sevī. Es gūstu 
prieku starp dzīvniekiem, 
starp dabu. Man vienkārši 
nepatīk pārāk sociālie tīkli, Valdis Krādziņš stāsta par savu "izdomu" cilvēku
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kā „Facebook” un „Snapchat”... Es esmu 
izdzīvojusi vairākus gadus bez interneta. 
EMĪLIJA, kas ir šaušanas pulciņā, stāsta: 
(cilvēki saka) Kā? Tu esi meitene! Tas jau 
nekas, ka es esmu meitene. Tas nenozīmē 
to, ka es nevaru darīt to, kas man patīk... 
Katrs cilvēks ir skaists savā veidā. Tā 
šaušana ir tas, kas bišķi manī to pārliecību 
par sevi iedzina. Pašpārliecinātību dabūju 
no mātes. UNDA: Tas, kas mani padara 
par mani ir tie mani darbi. Tas, ko es 
esmu izdarījusi, ko es esmu sasniegusi. 
KATRĪNA: Nav tādas konkrētas lietas, 
kas liek man justies pārliecinātai par savu 
skaistumu. Tā vairāk ir apziņa, ka šis ir 
mans ķermenis un es tajā dzīvošu. ELLA: 
Es vienkārši gribu būt pati, kāda esmu. Es 
negribu nevienam līdzināties.

„Prīsters" (režisore Katrīna Tomašicka, 
2019) „Ja cilvēks vairs neiet uz baznīcu, tad 
baznīcai jādodas pie viņa” nosaka Rinalds. 
Šī filma, ap pusstundu gaŗa, ir par priesteri 
Rinaldu, kas kalpo Rozentovas drauzē, 
Maltā, Latgalē, un par aktīvo draudzi, 
kas sastāv galvenokārt no draudzes 
sievietēm. Starp draudzes locekļiem ir 
labas un sirsnīgas attiecības svētceļojuma 
laikā. Gājiens ilgst ap četras dienas no 
Maltas līdz Aglonai augusta mēnesī. 
Priesteris ir entuziastisks cilvēks, apveltīts 
ar labu humora izjūtu. Dzirdam dziesmas, 
tēva reizes un baznīcas liturģiju skaidrā 
latgaliešu izloksnē. 

Dokumentālā filma „Pārgājiens 44” 
(režisors Lauris Ābele)

Filma ir par Melitu Ābeli, 14 g.v. 
meiteni 1944.gadā, kas tagad kā 89 
g.v.sieviete atkal pārstaigā savas bēgļu 
gaitas Kurzemē. Stāsts jau sākās 1941.
gadā, kad viņa atradās Lejniekos. Viņa 
ar tēvu bijusi purvā, kas skaisti smaržojis 
siltā laikā. Pēkšņi gaisā redzējuši divas 
lidmašīnas; viena otru dzenāja. Tēvs 
teicis: „Iesim mājā, kaŗš ir sācies.” Trīs 
gadus vēlāk 1944.gada oktobrī labība 
bijusi nopļauta, viņa ganījusi govis. Bijis 

miglains laiks, kluss. Pēkšņi zeme sākusi 
sprāgt gaisā ap viņu. Tēvs saucis: „Krīt gar 
zemi! Tā bija piešaude”. Vācieši teikuši, ka 
ir jābēg. Drīz devušies bēgļu gaitās orē, ko 
vilka divi zirgi. Aizmugurē bija piesieta govs. 
Vācieši arī kādu kravu izveduši un to vēlāk 
nodevuši viņiem. Pirmā apstāja ģimenei 
bijusi Auniņos. Te bijuši lielgabali, kas 
šāvuši pāri mājai. Mājas te vairs nav. Otra 
apstāja bija Kražās. Te Melita var vienīgi 
pieminēt: „Cik lieli var būt sasniegumi, un 
cik briesmīgi var būt grausti!”. Un tas arī ir 
viss, kas ir palicis. Braukuši bez kāda ceļa 
mērķa – uz nekurieni. Ap 22.nov. ieradušies 
Zirņos. Te viņa atceras, ka kāda skolotāja 
viņai uzdāvinājusi skaistus kabatslakatus. 
Viņai vēl ir kāds.

Pēc tam apstājušies kādā mežā, kur 
māte ar Melitas 12 g.v. māsu gājušas 
kādās mājās lūgt ēdienu saviem lopiem. 
Saimniece bijusi ārkārtīgi dusmīga un 
nosaukusi viņas par vazaņķēm. Te Melita 
pie sevis piedomā: „Paēdis jau needušu 
nesaprot.” Toreiz bija uzkritis pirmais 
sniegs. Viņi bijuši Matkulē. Gulējuši pie 
egles. Dubļi bijuši tik dziļi, ka zirgi vairs 
nevarēja vezumu pavilkt. Pārējie atstājuši 
Melitu pie mantām kamēr gājuši meklēt 
naktsmājas. Bijusi melna nakts. Kamēr viņa 
gaidīja, kāds vācietis pienācis un spīdinājis 
sejā bateriju. Turpinot ceļu, ģimene nonāca 
Valgales pagasta Vārbikās tieši Ziemsvētku 
vakarā. Tur dzīvojusi Valteru ģimene ar 
meitām Jautrīti un Dzidru. Tagad tur dzīvo 
kāds 77g.v. vīrietis, kas pastāstīja, ka viena 
no meitām tagad dzīvojot Kabilē. Melita 
stāsta, ka Vārbikās palikuši 6 mēnešus. 
Gulējuši istabā uz salmiem, kopā 20 cilvēki. 
Stūrī bijusi krāsns. Visi ēduši pie viena 
galda un ir bijusi gaļa, ko ēst. Viņa nekad 
neaizmirsīšot viesmīlību, ko šī ģimenei 
izrādīja. 

Atgriezusies Saldū savās mājās no 
pārgājiena, Melitai paziņo, ka Valteru 
meita Dzidra gaida viņu Kabilē. Melita 
satiek Dzidru un stāsta, ka ir gaidījusi 
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noteikto robežu ir pārsniegusi – 14 dienu 
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits 
uz 100 000 iedzīvotāju tur šobrīd ir 16,4. 
Savukārt Igaunijā tas palielinājies no 11,4 
līdz 12,5 gadījumiem.

Arāja norādīja, ka jebkurā gadījumā 
SPKC rekomendē pārdomāt ceļošanas 
nepieciešamību, jo, monitorējot situāciju 
visā Eiropā, ik nedēļu riska valstu saraksts 
paplašinās.

Viņa atzina, ka arī pie mūsu tuvākajiem 
kaimiņiem - Lietuvā un Igaunijā - saslimstība 
pieaug. Tāpēc iedzīvotāji ir aicināti 
pārdomāt arī nepieciešamību doties arī 
uz tām, bet tā vietā ceļot pa Latviju.

Obligāta divu nedēļu pašizolācija 
jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā 
caur kopumā 26 Eiropas Savienības 
valstīm. ■

Autors: LETA
29. aug. 2020

Aicina izvērtēt 
ceļošanas vajadzību 

„Baltijas burbulī"
Lietuvā un Igaunijā arvien pieaugot 

Covid-19 izplatībai, vajadzētu rūpīgi 
izvērtēt nepieciešamību ceļot arī uz šīm 
valstīm, bet, ja tas tiešām nepieciešams, 
ievērot visus piesardzības pasākumus, 
uzsvērusi Latvijas Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze 
Arāja.

Atbraukušajam no ārzemēm, kur 14 
dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16, 
jāievēro pašizolācija 14 dienas. Attiecīgo 
valstu sarakstu Latvijas SPKC aktualizē 
reizi nedēļā – piektdienā.

Vakar Lietuva izglābās no iekļūšanas 
augsta riska valstu sarakstā, tur šim 
rādītājam sasniedzot 15,5 gadījumus 
uz 100 000 iedzīvotāju. Tomēr sestdien 
atbilstoši Eiropas SPKC datiem Lietuva 

Vācija no Emari bāzes 
Igaunijā astoņus 

mēnešus patrulēs 
Baltijas gaisa telpā
NATO Baltijas valstu gaisa telpas 

patrulēšanas misiju Emari bāzē Igaunijā 
no septembŗa pārņems Vācijas gaisa 
spēku iznīcinātāji, kas tur būs dislocēti 
kopumā astoņus mēnešus, vēsta 
laikraksts „Postimees". Vācijas lidotāji 
ar iznīcinātājiem „Eurofighter Typhoon" 
nomainīs Francijas kontingentu, kas 
kopš maija sākuma sargā Baltijas valstu 
debesis ar iznīcinātājiem „Mirage".

Kā norādījusi Igaunijas Gaisa spēku 
komunikācijas speciāliste Sigrida Paula 
Puka, viena rotācijas maiņa misijā 
parasti ilgst četrus mēnešus un tā notiks 
arī šoreiz, tikai janvārī Emari bāzē jaunā 
maiņa arī ieradīsies no Vācijas, nevis 

šo brīdi 74 gadus. Toreiz Dzidras māte 
uzdāvinājusi Melitai fotoattēlu no savas 
ģimenes. Tur arī ir Dzidra. Dzidra stāsta, 
ka viņas māte bijusi valdonīga, bet pēc 
dabas lādzīgs cilvēks. Viņa nav ļāvusi nedz 
vācietim, nedz krievam braukt viņai virsū. 
Tēvs bijis ļoti vienkāršs. Melita paskaidro, 
ka nevar atmaksāt, kā Dzidras ģimene ir 
palīdzējusi Melitas ģimenei. Abas sievietes 
vēl apkampās, un jautāja, kā tas var būt, ka 
šodien cilvēki par visu sūdzoties. Dzidra 
novēlēja Dieva svētību.

Toreiz, kad Melitas ģimene beidzot 
atgriezās mājās no Valgales 1945.g 
6.jūnijā, mežs bijis kā nozāģēts, līdz pusei. 
Viss bija pazudis. Visa bagātība bija rudens 
– tēvs bija savā tālredzībā apsējis visus 
laukus, un bija raža. ■

V. Krādziņš
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kādas citas alianses dalībvalsts.
Viņa atgādinājus i ,  ka Vāci ja 

patrulēšanā no Igaunijas Gaisa spēku 
bāzes piedalījusies biežāk nekā jebkura 
cita valsts – šī ir jau septītā reize, kad 
Emari tiks dislocēti vācu iznīcinātāji.

Vācija izšķīrusies par labu gaŗākām 
misijām, lai taupītu izmaksas un mazāk 
piesārņotu vidi.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa 
telpas patrulēšanu NATO dalībvalstis 
veic kopš 2004.gada marta, kad 
Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. 
Iznīcinātāji bāzējas Šauļos Lietuvā un 
Emari Igaunijā. ■

Autors: LETA–BNS
27. aug. 2020

Makss un Morica izrāde!
Esam jau pieraduši uzturēt saites ar citiem 

latviešiem pielietojot Zoom un citas internetā 
pieejamās iespējas.

Mums ir bijis interesantais referāts par latviešu uzvārdiem. 
Tad sekoja vairākas iespējas Jāņos: ieskaitot iespēja pašiem 
sagatavot ierakstus rādot kā latvieši Jaundienvidvelsā svin 
Jāņus, un noskatīties Sidnejas Latviešu teātŗa Skroderdienas 
Silmačos – kā jau tas nākās Jāņos!

Sidnejas Latviešu Biedrība turpina piedāvāt izklaides iespējas 
attālināti.

Ieraksts būs pieejams SLB mājaslapā (slb.org.au) uz vienu 
mēnesi no 14. septembŗa.
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 1919 – 1990 
Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā

laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
Sestdien, 2020. g. 26. septembrī, plkst 15.00

Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runu teiks Baiba Bērziņa, B.A (Hon), M.A., Dip. Arch.Admin.
Lūcija Garūta, vienreizējā latviešu komponiste un mūzikas zinātāja 

Sekos L. Garūtas mūzika

Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

Brīvības un miera 
kuģis

Kārlis Streips – 11.08.2020
1985. gada 26. jūlijā man bija 25. 

dzimšanas diena – tāda „pusapaļa” 
jub i le ja ,  cetur tda ļgadsimts b i ja 
nodzīvots. Maskavas Kremlī minētajā 
datumā jaunais PSRS ģenerālsekretārs 
Michails Gorbačovs nule bija paguvis 
uzzināt, kur atrodas tualetes atslēgas, 
jo viņš amatā stājās tā paša gada 
11. martā.  Vēl  nākotnē bi ja M. 
Gorbačova paziņojumi par atklātības 
un pārkārtošanās polītiku Padomju 
savienībā. Taču no Stokholmas ostas 
šīs dienas – 1985. gada 26. jūlija vēlā 
vakarā ceļā devās Baltijas brīvības 
un miera kuģis, kuŗa attēls rotā šo 
publikāciju.

Brauciena mērķis bija pēc iespējas 
tuvāk piebraukt okupēto Baltijas valstu 
krastiem. Reiz kuģis bija apbraucis 
ap Gotlandes salu, un mācītājs 
Māris Ķirsons novadīja piemiņas 
brīdi baltiešiem, kuŗi Otrā pasaules 
kaŗa laikā gāja bojā, cenšoties nokļūt 
Zviedrijā.  Doma bija doties Palangas 
virzienā,  Lietuvā, bet tajā brīdī Padomju 
Savienība parādīja savus nagus un 
zobus. Viens no kuģa pasažieŗiem 
bija Pasaules Lietuviešu jaunatnes 
apvienības vadītājs Gintars Gruša, 
un viņš preses klātbūtnē paziņoja: 
„Padomju Savienība uzcēlusi vēl vienu 
žogu starp mums un tautu okupētajā 
Tēvzemē Lietuvā. Viņiem ir izdevies 
mainīt mūsu kuģa kursu. Pirms divām 
stundām mums paziņoja, ka saņemts 
radio brīdinājums par zemūdens kabeļu 
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likšanu pie Lietuvas ziemeļu robežas, 
tā padarot to par nedrošu zonu. Kuģa 
vadība nolēmusi ņemt šo brīdinājumu 
vērā, un mēs esam pagriezušies 
ziemeļu virzienā." Neitrālos ūdeņos 
pie Pāvilostas lietuvieši noturēja 
piemiņas ceremoniju, dziedot valsts 
himnu un izkaisot ziedus Baltijas 
jūrā. Kuģim tālāk dodoties, tādas 
pašas ceremonijas noturēja latvieši 
un pēc tam  arī igauņi. Tiesa, starp 
latviešu un igauņu ceremonijām bija 
nepatīkams starpgadījums. Proti, pie 
horizonta parādījās padomju jūras 
spēku patruļkuģis, kas srauji ātri 
pietuvojās baltiešu kuģiem un gandrīz 
sāka to taranēt. Radarā bija redzami 
arī citi padomju kuģi. Brīvības un miera 
kuģa kapteinis stingri aizliedza pacelt 
neatkarīgo Baltijas valstu karogus, kā arī 
jebko mest ūdeņos. Ar laiku PSRS kuģi 
atkāpās, un brauciens varēja turpināties. 
Programmā bija paredzēti dažādi 
referāti, paneļdiskusijas, literātūras 
un mūzikas sarīkojumi. Braucēju 
starpā bija kādreizējais Latvijas PSR 
Valsts Drošības komitejas darbinieks 
Imants Lešinskis, kā arī cilvēks no 
poļu „Solidaritātes" arodbiedrības, kuŗa 
tobrīd jau labu laiku bija kacinājusi 
Polijas sociālistisko valdību. Dalībnieki 
arī pieņēma rezolūciju, aicinot uz mieru, 
brīvību un cilvēktiesību ievērošanu 
okupētajās Baltijas valstīs.

28. jū l i ja r ī tā kuģis iebrauca 
Helsinkos, kur to sagaidīja kupls ļaužu 

pulks. PSRS vēstniecība Somijā bija 
darījusi visu iespējamo, lai panāktu 
kuģa nelaišanu ostā, bet kāds Somijas 
pilsonis personīgi uzņēmās visu 
atbildību par notiekošo, tāpēc brauciena 
dalībnieki varēja izkāpt krastā. No 
ostas grupa devās pie pieminekļa, ko 
Somijā dzīvojoši igauņi kādreiz bija 
uzstādījuši pateicībā somiem, kuŗi 
palīdzēja Igaunijas brīvības cīņās 
pēc Pirmā pasaules kaŗa. Savukārt 
nākamajā dienā kuģis jau bija atpakaļ 
Stokholmā. Tur sagaidītāju pūlis bija 
nudien ievērojams! Atkal notika gājiens, 
ko vadīja cietumnieku drānās tērpti 
cilvēki simboliskās ķēdēs. Starp citu,  
klātesošos uzrunāja tālaika Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības priekšsēdētājs 
Oļģerts Pavlovskis.

Doma par manifestāciju Baltijas 
jūrā sākās Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienības kongresu neformālās 
sarunās, taču konkrētākas aprises 
radās 1983. gada rudenī, kad trimdas 
latviešu aktīvistu Stokholmā Vilni 
Zaļkalnu apciemoja kādreizējais 
klasesbiedrs no Minsteres latviešu 
ģimnazijas Māris Graudiņš. Abi kungi 
apsprieda, kā atjaunot starptautiskās 
sabiedrības interesi par okupētajām 
Baltijas valstīm. V. Zaļkalns konstatēja, 
ka 1985. gada vasarā būs desmitgade 
Eiropas drošības un sadarbības 
apspriedes konferencei, kuŗā tika 
apstiprināts jēdziens par Eiropas robežu 
negrozāmību. Padomju Savienība to ļoti 
centās prezentēt kā pārliecību, ka tādā 
gadījumā Baltijas valstu okupācija būs 
mūžīga, Rietumi savukārt to noliedza. 
Īpaši būtiska  te bija Amerika – ar savu 
daudzgadīgo okupācijas neatzīšanas 
polīt iku. Taču nākamajā rītā pēc 
Graudiņa un Zaļkalna sarunas Vilnis 
uzsāka Brīvības kuģa Rīcības komitejas 
veidošanu. Uzņēmējs Mārcis Štāls 
uzņēmās procesa administrātīvo pusi, 
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Mūžībā aizgājusi

Irēna Sproģis (dz. Katalimova)
Dzimusi 1924. gada 16. martā, Daugavpilī, Latvijā
Mirusi 2020. gada 3. augustā, Melburnā, Austrālijā

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
Arnis, Margot, Justin un Timothy.

tieši viņš noslēdza līgumu par zviedru 
kuģa Baltic Star izmantošanu. Tajā 
brīdī procesam pieslēdzās Padomju 
Savienība, dikti cenšoties to nepieļaut, 
taču Zviedrijas valdība šos centienus 
stingri noraidīja, iespējams, sakarā 
ar vainas izjūtu par latviešu leģionāru 
izdošanu Padomju Savienībai laikā pēc 
Otrā pasaules kaŗa.

Pirms Baltijas Brīvības un miera 
kuģa brauciena bija vēl kāds nozīmīgs 
pasākums. 25. jūnijā Pasaules Brīvo 
latviešu apvienība un Pasaules 
Baltiešu apvienība Kopenhāgenā 
atklāja Baltiešu tribunālu, kuŗa gaitā 
tika izvirzīta apsūdzība Padomju 
savienībai par Baltijas valstu okupāciju 
un ar to saistītajām represijām. Tiesneši 
tribunālā bija Insbrukas Universitātes 
profesors Teodors Feiters no Austrijas, 
Eiropas Padomes Ci lvēkt iesību 
komitejas priekšsēdis Džeims Fosets 
no Lielbritanijas, kādreizējais Zviedrijas 
premjēra vietnieks Pērs Almarks, 
Kestona institūta prezidents Maikls 
Bardo (minētais institūts nodarbojās 
ar re l iģ i jas pēt īšanu komūnistu 
pārvaldītajās valstīs), kā arī Francijas 
parlamenta deputāts Žans Marī Dajē. 
Divu dienu laikā tribunāls uzklausīja 
liecības no 17 lieciniekiem – juristiem, 
cilvēktiesību aizstāvjiem, bijušajiem 

polītieslodzītajiem, disidentiem, kā arī 
PSRS nomenklatūras darbiniekiem, kuŗi 
bija pārbēguši uz Rietumiem. 26. jūnija 
pēcpusdienā tribunāls publicēja savu 
gala dokumentu, deklarējot, ka Baltijas 
valstu aneksija bija starptautisko tiesību 
un Padomju Savienības ratificēto 
līgumu smags pārkāpums.

Masveida migrācija uz Baltijas 
valstīm no citām PSRS republikām ir 
būtiski „kaitējusi baltiešu identitātei un 
polītiskai struktūrai, kultūrai, reliģijai, un 
pat vēstures mācība skolās ir cietusi 
no padomju varas". Tribunāls piebilda, 
ka Baltijas republiku militārizācija 
kalpoja kā „paliekošs atgādinājums 
par nopietnu apdraudējumu mieram 
pasaulē". Kopenhāgenas manifests 
aicināja atjaunot Baltijas tautu tiesības 
uz pašnoteikšanos, kā arī visos 
iespējamos pasaules forumos aktuālizēt 
jautājumu par Baltijas valstu okupāciju 
un pieprasīt Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas neatkarības atjaunošanu. 
„Ar Kopenhāgenas manifestu mēs 
deklarējam, ka pašreizējā situācija 
Baltijas zemēs kaitē miera un brīvības 
iespējam Eiropā un visā pasaulē" 
– tā bija deklarēts tribunāla beigu 
dokumentā.

Mēdz uzskatīt, ka Trešā tautas 
Atmoda Latvijā sākās ar manifestāciju 
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pie Brīvības pieminekļa 1987. gada 
14. jūnijā, vai, iespējams, ar tā dēvēto 
Čatokvas konferenci Jūrmalā 1986. 
gada septembrī, kad ar telet i l ta 
palīdzību pirmoreiz kopš okupācijas 
sākuma sat ikās PSRS un ASV 
sabiedrības pārstāvji. Taču Baltiešu 
forums Kopenhāgenā un Balti jas 
Brīvības un miera kuģis Baltijas jūrā 
piesaistīja ļoti plašu uzmanību no 
pasaules žurnālistiem, polītiķiem un 
sabiedriskajiem aktīvistiem, un tas 
nozīmēja, ka pasaules iedzīvotāji 
daudz vairāk uzzināja par mūsu valsts 
okupāciju. Līdz ar to – varbūt, varbūt 
– Atmoda sākās tieši tur, Baltijas jūras 
viļņos...■

Brīvā Latvija

Sapratu, ka gribu 
pārcelties uz Latviju

Miķelis Strīķis, tautietis no Austrālijas, 
par dzīvi Latvijā. Intervijā Sallijai Benfeldei 
28.07.2020

Miķelis Strīķis ir dzimis Austrālijā 
latviešu bēgļu ģimenē un saka –  
līdzšinējais mūžs, septiņdesmit gadi, 
tur arī pavadīti. Ieguvis jurista izglītību 
un visu laiku strādājis par juristu un 
advokātu. Pirms gada viņš aizgāja 
pensijā un pārcēlās uz Latviju, jo jau sen 
par to bija domājis.

Kāpēc nolēmāt pārcelties uz 
Latviju?

Tas ir gaŗāks stāsts. Gandrīz visi 
radi, gan no tēva, gan no mātes puses, 
joprojām ir Latvijā, daži dzīvo arī 
Amerikā un Vācijā. Austrālijā dzīvoja 
tikai tēvs, mamma, es un mans brālis. 
Pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu 
pirmajā pusē gadus divus pie mums 
uz Austrāliju atbrauca dzīvot mammas 
māte, mana vecmāmiņa. Viņu izlaida no 

Padomju Savienības, un viņa atbrauca 
uz palikšanu. Tomēr vecmāmiņa nevarēja 
pierast pie dzīves Austrālijā, laikam 
pietrūka savu vistiņu un aitiņu, un viņa 
atgriezās Padomju Latvijā. Cita radiniece 
– mammas māsīca – no Latvijas pie 
mums atbrauca 1990. gadā. Es pirmo 
reizi uz Latviju atbraucu deviņdesmitā 
gada beigās.

Īstajā brīdī...
Jā, tiešu uz barikāžu laiku. Bija 

gadījies tā, ka palīdzēju vienam Latvijas 
advokātam, kuŗš bija atbraucis uz 
Austrāliju, savukārt viņš bija vienojies, 
ka nedēļu strādāšu Augstākās Padomes 
likumdošanas komisijā par padomdevēju. 
Tā bija barikāžu nedēļa. Piektdienas 
vakarā ar nakts vilcienu aizbraucu 
uz Liepāju, pārnakšņoju pie radiem, 
svētdienas rītā uzzinājām, ka Lietuvā ar 
tankiem sabraukti cilvēki. Kāpām mašīnā 
un braucām uz Rīgu. Dievkalpojums 
Doma baznīcā, manifestācija. Nākamajā 
dienā aizgāju uz Augstāko Padomi un tur 
pavadīju visu to nedēļu.

Vai jau toreiz sapratāt, ka gribat 
dzīvot Latvijā?

Jā, tolaik sapratu, ka gribu pārcelties 
uz Latviju. Protams, vēl bija jāizdara 
dažādas lietas – jāizaudzina un jāizskolo 
bērni. Austrālijā katru gadu advokātiem 
ir jāatjauno prakses tiesības, tas 
jāizdara līdz 15. maijam par gadu no 
1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam. 
Pagājušajā gadā nolēmu, ka pietiek. 
Mana septiņdesmitā dzimšanas diena 
sakrīt ar prakses pēdējo dienu, un 
četras nedēļas vēlāk es jau biju Latvijā 
uz palikšanu.

Vai jums nācās braukt uz „tukšu 
vietu” un skatīties, kur palikt?

Nē, nebiju tukšinieks. No tēva puses 
gan neko neesmu mantojis. Mājas, kurās 
viņš piedzima, mantoja citi radinieki un 
vēl arvien ir Strīķu dzimtas īpašumā. 



16

Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

Grāmatas
Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25 

Okupācijas muzeja grāmatas:
 Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
 LOM Biedrība 
 “PIEMIŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

2020. gada kalendārs ar vārda dienām

Rotaslietas
 Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Dažādi kompaktdiski
 CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
 „TĀ KĀ TAKA” Cena $15
 SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
 Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
 kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
 Dažādi ievārījumi
 Šprotes
 Nēģi
 Dzērieni
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Mātes māte, kad viņa atgreizās Latvijā 
1974. gadā, tika pie zemes un mājiņas 
Pļaviņu pusē, kur viņa ir dzimusi. Kad 
1985. gadā vecmāmiņa nomira, viss 
palika manai mammai un viņas brālim. 
Mamma atteicās no mantojuma, bet, kad 
1993. gadā viņa pārcēlās no  Austrālijas, 
zemi no brāļa atpirka un tur  tika uzcelta 
māja. Kad 1996. gadā mamma nomira, 
to mantojām mēs ar brāli. Mans brālis 
uz Latviju nekad nepārcelsies un savu 
mantojuma daļu pārrakstīja man. 

Sākumā dzīvojāt Cēsīs, kādēļ 
pārdomājāt?

2018. gadā atbraucu uz Dziesmu 
svētkiem un biju Latvijā trīs nedēļas, 
tad trīs nedēļas ceļoju pa Eiropu, pēc  
tam nolēmu savus plānus mainīt un 
atbraucu uz Latviju uz vēl trim nedēļām. 
Rīgā dzīvokli negribēju pirkt, Carnikavā 
nekā lāgā nebija, un tad atbraucu uz 
Cēsīm. Tā nu nopirku dzīvokli Cēsīs. Un 
tad iepazinos ar īsto sievieti, savējo, un 
pārcēlos pie viņas uz Garkalni. 

Vai bija  sarežģīti pārcelties uz 

Latviju?
N e k ā  g r ū t a  n e b i j a .  M a n  i r 

dubultpilsonība – gan Austrālijas, gan 
Latvijas. Latvijā man pieder mantotais 
īpašums, nopirku dzīvokli Cēsīs. Pirms 
pārcēlos, Latvijā biju ciemojies duci reižu. 
Esmu brīvs cilvēks, Latvijā ielidoju ar 
Latvijas pasi, Austrālijā ar Austrālijas pasi. 
Bija jāatrod un jāizvēlas, kur dzīvot, bet, 
ja ir nopelnīta nauda, tad tas ir izdarāms.

Vai nav problēmu ar Austrālijā 
nopelnīto pensiju? Latvijā ir cits 
ar nodokļiem neapliekamais mini-
mums? 

Ar Latvijas Valsts ieņēmumu dienestu 
attiecības vēl jāsakārto, un tas gan 
nav ne viegli, ne vienkārši. Austrālijas 
pensija man pienākas arī Latvijā, jo esmu 
tur nostrādājis 35 gadus un ilgāk. Lai 
gan esmu Austrālijas pilsonis, es vairs 
tur nedzīvoju, tāpēc man nepienākas 
pensijas pirmie 18 tūkstoši dolāru bez 
nodokļa, tas jāmaksā no pirmā dolāra. 
Izrādās, ka Latvijai un Austrālijai nav 
savstarpējā līguma par neaplikšanu ar 
dubulto nodokli. Ļoti iespējams, ka man 

pensijas nodoklis būs 
jāmaksā gan Austrālijā, 
gan Latvijā.

Vai tad pēc nodokļu 
nomaksas vēl kaut 
kas paliks?

Kas to lai zina, vēl 
neesmu izdibinājis. 
Šobrīd bez nodokļu 
nomaksas saņemu 
aptuveni tūkstoti eiro 
mēnesī, kas būs pēc 
tam, nezinu. Ar vārdu 
s a k o t ,  s k a i d r ī b a s 
pilnīgi nekādas. Esmu 
lūdzis remigrāci jas 
koordinātorei palīdzību 
to visu noskaidrot, viņa 

Turpinājums 24.lpp
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SLB/AL58.KD Vakariņas
Vai ir apnicis tikai tikties uz Zoom? Vai pietrūkst  

jauka kompānija?
Vai nevariet atrast Uber piegādātāju, kas var  

atvest latviešu ēdienu?

Ja pat vienam jautājumam atbilde ir “jā”, tad dodieties 
uz Sidnejas latviešu namu lai baudītu gardas vakariņas, 

piektdien, 25. septembrī, plkst. 19.00,

Viss notiks kā Covida laikā noteikts, tātad būs jāpiesakās 
vakariņām rakstot uz admin@slb.org.au vai zvanot Ilonai 

Brūverei 0402 383 628. 
Lūdzu uzrādiet arī ja ir specifiskas diētiskas vajadzības 

piem. veģetāriešu ēdiens.

Jāpiesakās līdz 20. septembrim.

Par $25.00 varēsiet baudīt uzkodu, pamatēdienu, saldo, 
kafiju un smalkmaizīti - visujaukā kompānijā. Dzērienus 

varēs iegādāties uz vietas, vai arī var ņemt līdzi.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada septembrī.

LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA  

DAUGAVAS   VANAGI  INC.
SIDNEJAS NODAĻA

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce, 
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown, sestdien, 2020. gada 

3.oktobrī, plkst. 10.00 *
Dienas kārtība:
1 a) Sapulces kvorums 
   b) Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana & pieņemšana
4. Ziņojumi – 
 a) Valdes prieksēža ziņojums
 b) Kasieŗa ziņojums un 2019.g.kases pārskati 
 c) Revīzijas ziņojums
 d) Citu valdes locekļu ziņojumi
5. 2021.g.darbības un budžeta pārrunas un pieņemšana
6. Valdes priekšēža** vēlēšanas
7. Valdes locekļu**  vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
9. Pilnsapulces slēgšana
**Nominācijas anketas valdes amatiem var saņemt DV birojā, vai zvanīt  0409 027 994.  
Nominācijas  jāiesniedz līdz šī gada 3.sept. (E-pasts:  sidneja.dv@gmail.com)
*Ja nesanāk kvorums, pēc noteikumiem pilnsapulce tiek atlikta un notiks 10.oktobrī 
plkst. 10.00 pie jebkuŗa dalībnieku skaita. 

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Elmāru Zaļumu – dzimis 1920. g. 21. jūnijā, Latvijā

miris 2020. g. 15. augustā, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1992. gada (nodaļas biedrs 28 gadus).
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Instrukcijas DV Priekšnieka un DV Vanadžu  Priekšnieces 
vēlēšanām 2020 gadā.

Ar šo gadu notiek vēlēšanas jo pašreizējiem amata izpildītajiem termiņš beidzas 
ar 31. decembri 2020. Saskaņā ar 46. pantu „DVCV Darbības noteikumi”.
Uz trim gadiem  tiešās un aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl 
DV Priekšnieku (visi aktīvie biedri) un DV Vanadžu Priekšnieci (Vanadzes).
Vēlēšanas izdaramas saskaņā ar atsevišķu instrukciju.

• DV vēlēšanu komisija sastāda  alfabētiskā kartībā kopēju kandidātu sarakstu, 
sagatavo vēlēšanu instrukcijas  un pievieno kandidātu CV.

• Vēlēšanas var tikai notikt no 1. septembŗa līdz 1. oktobrim 2020. Vēlēšanu 
biļetenus var sūtīt pa pastu, vai nodot DV sanāksmē aploksni ievietojot slēgtā 
kastē. Visi aktīvie biedri kuŗi nokārtojuši finansiālās saistības ar nodaļu var balsot. 
Visi balso par Priekšnieku un tikai Vanadzes par Priekšnieci. 

• Vēlēšanu komisija sastāda galējos rezultātus no visām DV zemēm un 
sagatavo protokolu ar rezultātiem. Pirms izsūtīšanas DVCV Revīzijas komisija 
pārbaudīs rezultātus. Pārbaudīts Rezultāts tiks paziņots visām DV zemēm 2020. 
gada 1. decembrī. 
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Gunārs Spodris, DV  Priekšnieks 
***********************

DV Sidnejas nodala ir izsūtījusi visiem Sidnejas nodaļas biedriem balsošanas 
zīmes. (Vanadzēm arī DV Vanadžu Priekšnieces balsošanas zīmi). Lūdzam tās 
izpildīt un atsūtīt pievienotā aploksnē  pirms 30. sept, vai ievietot vēlēšanu zīmes 
kastē kas atrodās DV namā. 
DV Priekšnieka amatam ir divi kandidāti, Andrejs Mežmalis (DV Latvija) un Aivars 
Sinka (DV Anglija).  Vanadžu priekšnieces amatam arī ir divi kandidāti Asja Ramata 
(DV Latvija) un Ināra Sīkā (DV Austrālija). Kandidātu CV informācija tika izsūtīta 
visiem DV biedriem). 

Atzinība Daugavas  
Vanagu vadībai 

Kanadā
Kopš koronavīruss apstādinājis 

gandrīz visus mūsu sarīkojumus un 
sabiedrisko dzīvi, atliek vairāk laika 
grāmatām, žurnāliem, laikrakstiem.  
Vai arī tiekamies virtuāli ar modernās 
technikas palīdzību. DV ir globāla 
organizācija, tamdēļ palaikam ir labi 
uzzināt, ko dara DV citur pasaulē.  

Nesen manu uzmanību piesaistīja 
Kanada.

DV Kanadā vada priekšniece Gunta 
Reinolde (Reynold). Viņa 20.jūlijā 
saņēmusi Atzinības rakstu no Latvijas 
vēstnieka Kanadā, Otavā. Par šo 
notikumu raksta Amerikas latviešu 
laikraksts LAIKS (nr.27, saīsināts).

Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis 
Eichenbaums izteica sirsnīgu pateicību 
par savstarpējo atbalstu, kā arī aktīvo 
sadarbību kopējos projektos, informējot 
par  Latv i ju  Kanadā.  Sadarbība 
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 5. septembrī, no 12.00 – 13.00

Būs cūkas cepetis, gaļas pankūkas un citi gardumi.

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0424 717 365, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Ja  mainās  valdības noteikumi, iespējams ka pusdienas būs 

jāatsauc.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown

izveidojusies savstarpēji godprātīga, 
radoši  daudzpusīga un latv isk i 
drosmīga. Vēstnieks Eichenbaums 
Kanadas DV vadītājai pasniedza 
Atzinības rakstu uzsverot, ka tas ir 
tikai neliels personīgais paldies par 
nozīmīgo ieguldījumu un atbalstu 
Latvijas-Kanadas attiecību stiprināšanā, 
ko veic aprūpes organizācija.

G. Reinolde pateicās vēstniekam: 
Visas DV saimes vārdā paldies par 
sadarbību un draudzību. Daugavas 
Vanagu Kanadā valde ir pateicīga 
un  pagod inā ta  pa r  vēs tn i eka 
atbalstu Daugavas Vanagiem, aktīvo 
iesaistīšanos latviešu sabiedrībā 
Kanadā, kā arī ir gandarīta par nostāju 
un skaidrošanu par mūsu tautas 
vēstures likteņgaitām.  

Jāpiezīmē, ka G.Reinolde i r 
viesojusies Austrālijā. Viņa pārstāvēja 
Kanadas vanadzes DV 9.Globālās 
dienās Melburnā, 1998.gada aprīlī. 
Vēl viena piezīme: kur kavējas Latvijas 
vēstniecība Austrālijā? 

Sēru vēsts. 15. augustā  100 gadu 
vecumā mūžībā aizgājis  DV Sidnejas 
nodaļas biedrs Elmārs Zaļums. 

Gundega Zariņa un es jūni jā 
apsveicām viņu jubilejā. Toreiz nekas 
neliecināja,  ka jau pēc dažām nedēļām 
viņam būs pienācis Aizsaules ceļš. ■

Ilga Niradija

Daļa no 1. augusta DV pusdienas 
viesiem – Ilga Niradija, Wynn Jumiķa, 
Ingrīda Krautmane, Zenta Krautmane, 
Guna Winter. Apkalpo Gundega Zariņa 
(ar masku).
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 5. sepembrī plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 3. oktobrī plkst. 10.00 

DV Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce;  
pēc tam plkst. 12.00 pusdienas un 
draudzības pēcpusdiena.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

DV Sidnejas nodaļas 
biedri apsveic Albertu Cini 
viņa 94. dzimšanas dienā.
No kr.: Ināra Sīkā, Alberts 
Cinis, Gundega Zariņa un  
Ingrīda Rehbaume.
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Sapratu, ka gribu pārcelties...
Turpinājums no 17. lpp

saņēma atbildi no VID, bet tajā nekas tā 
īsti netika paskaidrots, kas un kā jādara. 
Ar vārdu sakot, par nopelnīto naudu 
skaidrības nekādas.

Vai esat pieradis pie Latvijas un 
pie mums? Ar ko atšķiramies no 
Austrālijas latviešiem?

Austrālijas latviešu sabiedrība ir 
integrējusies – nevis asimilējusies – 
pilnībā, tādēļ latviešus tā īsti nevar 
atšķirt. Bet tas, kas atšķiŗ Latviju, ir – 
šeit ļoti daudzas lietas ir nesakārtotas. 
Viss notiek pēc principa – tas tagad 
būs izdevīgi, uz priekšu neviens negrib 
skatīties, katrs to deķīti velk uz savu pusi. 
Tālejošas plānošanas, manuprāt, nav 
nekādas. Katrs grābj, ko grib. Kad Latvijā 
biju pirmo reizi, barikāžu laikā, tauta bija 
saliedēta, arī krievi bija gatavi aizstāvēt 
Latviju, valsti, brīvību, cilvēki bija gatavi 
uz visu. Nākamajā reizē atbraucu 1996. 
gada novembrī un jau tad varēja redzēt, 
ka ikkatrs rauj uz savu pusi. Tagad nekas 
nav mainījies. 

Latvieši ir lieli vienpatņi, varētu pat 
teikt – viensētnieki. Šorīt ar draudzeni 
bijām mežā sēņot. Citi sēņotāji iet gaŗām, 
nesveicinās, izliekas, ka neviena nav. 
Nezinu, varbūt piecdesmit okupācijas 
gadi ir veidojuši to atsvešinātību, katram 
gadījumam  daudz nerunāt, lai kaut kas 
nenotiek. Austrālijā cilvēki ir draudzīgāki 
un atvērtāki. 

Vide Latvijā ir brīnišķīga – daba, 
ainavas, arī klimats ir maigāks par 
Austrālijas klimatu, te viss ir zaļš mīksts 
un slapjš. Te ir droši un mierīgi. Pārtika 
un ēdiens Latvijā ir ļoti labs un garšīgs. 
Tikai cilvēki tādi īpatnēji. Patiesībā 
gan jāteic, ka arī es savā raksturā jūtu 
to viensētnieku – lielāko tiesu esmu 
strādājis pats savos uzņēmumos, pats 

par visu atbildējis, un pats ar visu ticis 
galā. Viensētnieks !

Vairs nepārdomāsit un nepār-
celsities uz citu valsti?

Es negrasos nekur pārcelties, ceļoju 
pa Latviju, kā gribu un kur gribu. Ar mani 
kopā ir mīļotā sieviete, dzīvoju savu dzīvi. 

Oktobrī piedzims sestais mazbērns, 
tas varbūt būs iemesls aizbraukt uz 
Austrāliju. Bērni uz Latviju nepārcelsies, 
viņi nav precējušies ar latviešiem, viņiem 
pašiem savi bērni un dzīve. 

Ziniet, man savulaik bija plāns atbraukt 
uz Latviju un nodzīvot vienu gadu – vai 
varu te izturēt tās garās ziemas un tos 
rudeņus. Izrādās, te nekādas ziemas nav! 

Te var dzīvot, ir skaisti! ■
Brīvā Latvija

Mežā pie Rendas 
atrasts partizānu 

bunkurs
Paula Dēvica – 3.08.2020
Mežā pie Rendas atrasts partizānu 

bunkurs, informē Nacionālās pretošanās 
kustības mūzejā. Bunkurā vairākus 
gadus dzīvoja mežabrāļu vienība 
„Kanādas piecīši”, kas tuvējā apkārtnē 
bija pazīstami ar īpašu neiecietību 
pret čekistiem. Tajā atrastas daudzas 
vēstures liecības, kas tagad papildina 
mūzeja krājumus.

Pēc va i rāk iem nesekmīg iem 
meklējumiem mežā pie Rendas pirms 
aptuveni mēneša tika atrasts partizānu 
grupas „Kanādas piecīši” bunkurs. To 
uzgāja Nacionālās pretošanās kustības 
mūzeja pārstāvis Juris Grasmanis ar 
domubiedriem.

Grasmanis piekrita pa vēstures 
takām izvest arī Latvijas Radio. Pa 
ceļam Grasmanis parāda vairākas 
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vietas, kurās „Kanādas piecīši" savulaik 
uzdarbojušies. Leģendas klīst vēl 
šodien.

„Te viņi bija tai talkā. Kulšanas talkā. 
Partizāni gāja palīgā visiem saviem 
atbalstītājiem,” zina stāstīt mūzeja 
pārstāvis.

Tātad partizāni jeb mežabrāļi bija 
cīnītāji, kas cīnījās pret padomju 
okupāciju. Viņi galvenokārt apmetās 
meža bunkuros. Pirmās partizānu 
v ienības izve ido jās  1944.gada 
rudenī Latgalē pēc Sarkanās armijas 
iebrukuma. Taču drīz šādas vienības 
bija jau visā Latvijā.

Par mežabrāļu grupu „Kanādas 
piecīši”, kuri paši sevi dēvēja arī par 
"Tanku briesmām", Grasmanis uzzināja 
deviņdesmitajos gados. Jau tad sācis 
bunkuru meklēt, sākumā aptaujājot 
tuvumā dzīvojošos. Vienīgā norāde bija, 
ka bunkurs atrodas Veģupītes malā.

Labi nomaskēts
Nesen bijis lietus, zeme ir dubļaina 

un meža tehnikas izdangāta, tāpēc ceļš 
līdz bunkuram līdzinās šķēršļu joslai. 
Tomēr tālu nav jāiet, un ātri vien izdodas 
nonākt pie bunkura.

Grasmanis izrāda bunkura vietu: 
„Te ir tā ieeja. Tur ir tā grava, kur tecēja 
ūdens. Šeit grūst iekšā. Tas bunkurs 
sākās tur, kur 
tas nogruvums 
a iz  p l ī t s .  Te 
ir tā ieeja, ja 
g a d ī j u m ā  i r 
jābēg. Tajā laikā 
bija koki pāri. 
Bija nomaskēts. 
Te  c e ļ š  a r ī 
bi ja. Viņi jau 
tos ķieģeļus, 
produktus un 
šņabja kastes 
n e n e s a  u z 

muguras. Viņi ar zirgu veda. Kaut kur 
pie mājām aizveda, dabūja zirgu un 
veda šurp. Pakavu mēs arī atradām.”

Bunkurs ir uzkalniņā irdenā, smilšainā 
zemē izrakta bedre ar tuneļveida ieeju.

Aptuveni četrus kvadrātmetrus liels. 
Starp citu, „piecīši” patiesībā bija seši.

Pie tālākās sienas ir ķieģeļu plīts. 
Atrasti arī virsma, katls un dūmenis, 
bet visas relikvijas jau atrodas mūzejā. 
Atrastas arī petrolejas kanniņas, lampa, 
galda piederumi, ieroču atliekas un 
munīcija.

Kāda mežabrāļiem bija ikdiena 
bunkurā? „Citi spēlēja kārtis. Citi kaut ko 
darīja. Lasīja arī. Atradām avīzi – kādās 
piecās kārtās. Tur vēl bija šķīvis. Ar šiku 
– liels šķīvis. Nevis tāda bļodiņa,” stāsta 
Grasmanis.

Grasmanis norāda, ka bunkurs ir 
dedzis. Iespējams, čekisti tajā iemetuši 
granātu.

„Kanādas piecīši”
“Kanādas piecīši” savulaik bijuši 

diezgan nešpetni – kā jau daudzi 
partizāni, viņi zaga no veikaliem un 
apcēla vietējos čekistus. Reiz bijis 
tāds Arturs Lapiņš. Tuvākajā apkārtnē 
bija atpazīstams ar savu nežēlību. Un 
„piecīši” nolēmuši viņu pārmācīt, kad 
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sastapuši Lapiņu ar brāli Rendas krogā.
„Tas [Lapiņš] ķēries pie pistoles. 

Viens no partizāniem bija teicis – ja tu 
pieliksi roku pie pistoles, tu esi līķis. 
Viņam jau automāts bija kaklā. Viņi 
lika viņam nest šņabja kastes. Likuši 
pat tiem čekistiem dzert tās pudeles. 
(..) Sievietēm, kas bija komunistes, 
grieza matus nost uz nullīti,” zina stāstīt 
Grasmanis.

Juris Grasmanis ar „Kanādas 
piecīšiem” jūtas ļoti tuvs. Savulaik 
neganto čekistu Lapiņu arī pats 
pārmācījis. Turklāt, ja būtu piedzimis 
ātrāk, pats būtu gājis partizānos, stāsta 
Juris.

„Piecīši” esot bijuši ļoti labi apbruņoti.
Zināms, ka čekistu vidū viņiem bijis 

arī kāds atbalstītājs. Arī tuvējās mājās 
iedzīvotāji viņiem palīdzēja. Neskatoties 
uz to, partizānu vienība tika iznīcināta. 
Grasmanis stāsta, ka nav zināms, 
kad tas notika, jo vēl jādodas izpētīt 
Valsts arhīvs. Latvijas Radio gan atrod 
vēsturnieka Alda Bergmaņa rakstā, ka 
čeka to izdarījusi 1953.gadā. Kopā ar 
vairākām citām vienībām, piemēram, 
„Puzes Piltenes” un Zariņa grupu. ■

Latvijas Radio

Silvijai viss ir Ok
Sandra Bondarevska – 18.08.2020
Pavisam drīz pie lasītājiem nonāks 

Īrijā jau vairāk nekā sešdesmit gadus 
dzīvojošas latvietes Silvijas Džonsas 
Grigules grāmata Un ko nu? Oriģināli 
tā ir sarakstīta angļu valodā un izdota 
Dublinā pirms diviem gadiem, bet 
tagad ir iztulkota latviski un tiks izdota 
Rīgā, apgādā Laika grāmata (www.
laikagramata.lv).

Kad aicināju Silviju pastāstīt, kā 
tapa viņas grāmata What next?, Silvija 

Silvija Džonsa Grigule Latvijas Valsts 
svētkos 18. novembrī Dublinas mēra 
rezidencē Mansion House kopā ar 
Sandru Bondarevsku (pa kreisi)

iesaucās: „Es taču neesmu nekāda 
rakstniece!” Tajā brīdī sapratu, ka mana 
intervija ar stāstu krājuma autori var arī 
neizdoties, pat vēl vairāk – tā var vispār 
nenotikt. Turpināju sarunu, mēģinot 
neradīt aizdomas, ka viņu intervēju, 
tāpēc šī noteikti nebūs klasiska saruna, 
bet drīzāk mūsu sarunas atstāstījums. 
Droši vien man grāmatas autorei vēlāk 
būs jāatvainojas un ļoti ceru, ka Silvija 
Džonsa Grigule neņems ļaunā šo manu 
mazo viltību. 

Īrijā Silvija nokļuva 1962. gadā, 
kad mija gredzenus ar īru puisi Hariju 
Džonsu un no Anglijas pārcēlās uz vīra 
dzimteni. Viņa ir izaudzinājusi sešus 
bērnus un pašreiz viņai ir trīspadsmit 
mazbērnu. Tagad Silvija ir pensionāre, 
bet viņas profesija ir skolotāja. Un ne 
tikai profesija, tas ir arī viņas aicinājums 
un Dieva dots talants. „Mācīt citus un 
visu mūžu mācīties pašai” – šāda ir 
Silvijas mūža devīze.   

„Pēdējā laikā es katru gadu lieku 
sev apņemties iemacīties kaut ko 
jaunu. Tā varētu būt, piemēram, kokles 
spēle vai kas cits. Īrijā ir ļoti daudz 
dažādu mācību kursu, kas domāti 
gan pavisam jauniem studentiem, gan 
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tādiem, kam jau sirmi mati. 2016. gadā 
es sāku apmeklēt Radošās rakstīšanas 
(Creative Writing) kursus un turpināju to 
darīt arī 2017. gadā. Vienā no pirmajām 
mācību stundām skolotāja mums sacīja, 
ka vispirms mums jāizvēlas, kam tieši 
gribam rakstīt? Pieaugušajiem vai 
bērniem? Sievietēm vai vīriešiem? 
Kādas noteiktas profesijas cilvēkiem? 
Kam? Es saviem stāstiem izvēlējos ļoti 
konkrētus lasītājus – savus mazbērnus. 
Nolēmu, ka viņiem jāzina, kā man 
gājis viņu vecumā. Gribēju izstāstīt, 
kādas toreiz bija mūsu rotaļas, kā mēs 
draudzējāmies un ķildojāmies, kādas 
palaidnības darījām, par ko brīnījāmies, 
ko nesapratām, par ko skumām un par 
ko priecājāmies. Tad vienā no mācību 
stundām mums uzdeva mājas darbu. 
Katram bija jāuzraksta neliels stāstiņš 
un nākošajā dienā tas jānolasa priekšā 
citiem. Vēlu vakarā apsēdos pie galda 
un pildīju savu mājas darbu. Pēc 
nodarbības skolotāja man pienāca klāt 
un mudināja, lai rakstu vēl. Viņai manis 
rakstītais šķita interesants un viņai 
liekoties, ka te varētu sanākt grāmata. 
Toreiz es to neņēmu visai nopietni, bet 
paturot prātā savu lasītāju vecumu, 
zināšanas par Latviju un notikumiem 
Eiropā pirms 70 gadiem, tomēr ķēros 
atkal pie rakstīšanas. Tā nu galu galā 
tapa šie stāsti.” 

Īstenībā Silvija savus stāstus sauc 
par skribelējumiem, jo nolūka izdot 
grāmatu viņai sakumā patiešām neesot 
bijis, pie kam viss jau esot bijis ar roku 
rakstīts nevis datorā, kā šādā gadījumā 
nepieciešams. Te noteikti jāpiemetina, 
ka Silvijai nu itin nemaz nepatīk ņemties 
ar kompjūteru, ieslēdzot to tikai galējas 
nepieciešamības gadījumā. 

„Tik vien kā acu bojāšana,” viņa 
saka. Vēlāk, kad sācies pavisam 
nopietns darbs ar izdevniecības 
redaktorēm un prasība bijusi darbus 

iesniegt datorrakstā, tāpēc Silvija 
aicinājusi palīgā jaunu latviešu studenti 
Madaru Eglīti, kas šo technisko darbu 
arī godam novedusi līdz galam.

„Bez viņas es to noteikti nebūtu 
paveikusi. Liels paldies Madarai, kuŗai 
droši vien viegli negāja, lai atšifrētu 
manu nekārtīgo rokrakstu!” tā saka pati 
sirmā autore.

Vedinu Silviju dalīties ar to, ko tad 
viņa gribējusi saviem mazbērniem 
pastāstīt? Vai to, cik skaudrs ir bijis 
kaŗa laiks un vēlāk bēgļu gaitas kaŗa 
izpostītajā Vācijā? Vai varbūt to, kā 
šo ne visai vieglo laiku izdzīvo vien 
deviņus–desmit gadus veca meitene? 

„Nē, nē! Ne pavisam ne,” kategoriski 
iebilst Silvija. „Es vienkārši gribēju, lai 
viņi zina, ka arī es reiz esmu bijusi maza 
meitene, kas sastrādājusi ne vienu 
vien palaidnību, ka esmu bijusi tāds 
pats normāls bērns, kādi viņi ir pašlaik. 
Nu, protams, tas notika citā laikā un 
citos apstākļos, bet bērns jau ir bērns 
jebkuros apstakļos.”

„Jā, un es gribēju viņiem izstāstīt arī 
to, ko viņi nezina un nevar pat iztēloties, 
jo dzimuši un auguši Īrijā. Piemēram, ka 
istabā var sasalt norasojuši logi un uz 
rūtīm veidoties ledus, ka sniegs ziemā, 
tas nav nekas neparasts. Bet par kaŗa 
šausmām nudien ne un grāmatā jau 
šo šausmu nemaz nav,” skaidro Silvija. 

„Grāmatas latviskajā versijā noteikti 
jāņem laukā stāsts par to, kā Vācijas 
bēgļu nometnē gāju uz bibliotēku un 
lasīju Blaumaņa noveli „Nāves ēnā”. 
Latvijas bērniem tas, ka ziemā aizsalst 
jūras līcis, ka uz tā var atrasties pat 
ragavās iejūgts zirgs un krietns pulciņš 
vīru, protams, nav nekas sevišķs, bet 
savā grāmatā angļu valodā es to ieviju. 
Maniem mazbērniem tas šķita kaut kas 
nedzirdēts un ļoti neparasts,” stāsta 
Silvija Džonsa.

Tāpat kā Silvijas mazbērniem tagad, 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

viņai pašai reiz bija divas bezgala 
mīļas vecmāmiņas, kuŗas viņa reizēm 
klausīja un reizēm ne. Viņa gāja skolā 
un deviņu gadu vecumā baznīcā 
saņēma pirmo komūniju. Vēlāk bēgļu 
gaitu laikā mazajai Silvijai bieži nācās 
pāriet no vienas skolas un citu, līdz 
ar to mainījās arī skolotāji, draugi un 
pat mācību valoda. Viņa strīdējās ar 
saviem jaunākajiem brāļiem, mīlēja 
tēti un mammu un dažkārt lika saviem 
vecākiem arī raizēties. Un kā gan 
iztikt bez pirmās mīlestības un pirmā 
randiņa...

„Bet tas laiks, man kā bērnam, bija 
jauks, pārsteigumu un atklājumu pilns. 
Ne reizi vien uzlidojumu laikā apkārt 
krita un sprāga bumbas, bet man nebija 
bail nomirt, jo savā bērna prātā biju 
pārliecināta, ka tad nonākšu paradīzē 
un tur noteikti būs jauki,” atceras Silvija 
un piemetina, ka arī tagad viņai nav bail 
no nāves.  

Turpinot par to, kā tika izdota 
grāmata Dublinā, Silvijas stāsta, ka 
priekšlikums nācis no izdevniecības  
„SilverThread”, kas specializējusies tieši 
memuārliteratūras žanrā. Redaktores 
viņu uzrunājušas un Silvija piekritusi. 
Visā tālākajā procesā pati vairs daudz 

neesot piedalījusies, vienīgi sameklējusi 
un izdevējām aizsūtījusi fotogrāfijas, kas 
viņai likušās piemērotas un atbilstošas 
sarakstītajiem tekstiem. 

Grāmatas What next? atvēršanas 
svētkos Dublinā 2018. gada 18. jūlijā 
apsveikt Silviju Džonsu bija ieradusies 
visa viņas lielā ģimene – visi seši bērni 
ar znotiem un vedeklām un  pulciņu 
mazbērniem. Radinieku starpā arī brālis 
Viktors Grigulis, kas par godu Silvijai 
uz Dublinu bija speciāli atbraucis no 
Lielbritānijas. Zalē pulcējās Silvijas īru 
draugi un, protams, daudzi jo daudzi 
latvieši Īrijā, kas tur ieradušies pēc 
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. 
Grāmatas atvēršanas svētkus atklāja 
Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis. 

„Man ir liels gods šeit piedalīties. Tā 
nav tikai grāmata ģimenei, tā ir grāmata 
Latvijai,” pieminot, ka 2018. gadā mūsu 
dzimtene svinēja savu simto dzimšanas 
dienu, toreiz sacīja vēstnieks. 

A p s v e i k u m i e m  m i j o t i e s  a r 
priekšnesumiem, Silvijas atmiņu stāstus 
svinīgā vakara gaitā lasīja ne tikai pati 
autore, bet arī tie, kuŗiem grāmata 
domāta – viņas mazdēls Konrāds 
Džonss, bet visu mazbērnu vārdā par 
vecmāmiņas veikumu mīļus paldies 
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vārdus autorei sacīja mazmeita Sallija. 
Vaicāta, kādas toreiz bija pašas 

Silvijas sajūtas, viņa atzīstas: „Es 
nevarēju noticēt savām acīm, ka no 
šāda-nekāda pensionāra atmiņu stāsta 
ir sanākusi grāmata.  Man gribējās tam 
noticēt, bet es nevarēju tam noticēt. 
Grāmatas atvēršanas svētkos tās 
sajūtas bija vēl dīvainākas, tādas 
nereālas, it kā tas nemaz nenotiktu ar 
mani, līdzīgi kā kāzās, kad pats precies. 
Tajā dienā tu esi laimīgs, bet pēc tam 
lāgā neatceries, kas un kā īsti notika.”

„Un visu laiku bija sajūta, ka 
apsveicēji ar saviem komplimentiem 
pārspīlē. Sak’ šai vecajai tantiņai 
jāuzsmērē medu, lai labi jūtās. Un kas 
tad tajos stāstos tāds īpašs ir? Nedarbi. 
Tur nekā cita nav,” pus’ pa jokam, pus’ 
pa nopietnam pieticībā piebilst Silvija.   

Tagad, kad grāmata ir iztulkota 
latviski un jau pavisam drīz būs vākos 
un nonāks pie latviešu lasītājiem, prasu, 
kā Silvijas Džonsa Grigules jūtas tagad? 

„Uz mata tāpat ka toreiz, kad tapa 
grāmata angļu valodā. Šoreiz tikai 
satraukums lielāks un rūpīgāk viss 
jāpārlasa un jāpārskata. Tagad jau 
to lasīs latvieši, kas labi zina visus 
manis pieminētos faktus un vietas,” ar 
atbildības sajūtu balsī saka Silvija, bet 
redzu, ka viņas acis smaida un sirmā 
kundze ar satraukumu gaida gala 
rezultātu vākos.   

Ar to arī stāstu par Silviju Griguli 
Džonsu un viņas grāmatas tapšanu 
varētu beigt, taču man vēl jāpastāta 
kāda īpaša sakritība, kas iespējams 
nemaz nav sakri t ība. Grāmatas 
tulkošanas procesa laikā vissarežģītāk 
bija izvēlēties atbilstošu grāmatas 
nosaukumu. Vairāku nozīmju bagātais 
angliskais grāmatas nosaukums What 
next? nav pārliekams viens pret vienu 
latviski. Pēc gaŗām pārrunām, Silvija 
piekrita, ka latviski tas varētu būt – Un 

ko nu? Šis jautājums vienlaikus būtu 
saprotams kā „ko gan tagad iesākt?”, kas 
būtu piemērots grāmatā aprakstītajiem 
apmulsuma un neziņas brīžiem; „kurp 
tālāk doties?”, kad bēgļu gaitu laikā 
stāvi krustcelēs un nav skaidrs, kurp 
ceļš tevi aizvedīs; „ko ar tevi tagad lai 
darām?”, ja bērns sastrādājis blēņas un 
pēc loģikas vajadzētu sekot sodam vai 
vismaz rājienam. Papildus visām šīm 
nozīmēm Silvija pamanīja, ka grāmatas 
nosaukumā ir paslēpusies arī atbilde uz 
virsrakstā uzdoto jautājumu. Ja „Un ko 
nu?” vārdus lasa otrādi, proti, no beigām 
uz sākumu, tad sanāk – “Un OK, nu!” 
Un tieši tā arī ir un bija. Gan sirmajai 
Silvijai tagad, gan mazajai Silvijai toreiz 
viss bija OK! ■

Brīvā Latvija.

Vīza us pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no augusta Rituma
Amerikas sapņa virzienā

Stundu vēlāk lidmašīna uzņēma 
ātrumu un es atlaidos krēslā, lai 
mēģinātu gulēt, kad pēkšņi man pie 
labās kājas atskanēja žēlabains un 
šausmu pārņemts brēciens. Apkārt 
sēdošie visi kā viens izbrīnītām 
sejām pagriezās pret mani. Tad arī es 
pagriezos virzienā pa labi, pamanot, 
ka blakussēdētājam pie kājām atrodas 
mājdzīvnieku pārvadājamā soma ar 
tajā esošu strīpainu kaķi, kas pusotras 
stundas garo lidojumu to vien darīja, kā 
skaļi brēca, jo īpaši turbulences laikā.

Pusotru stundu vēlāk lidmašīna 
nosēdās, un, kamēr gaidīju izkāpšanu, 
kāds kungs aiz manis sāka sarunu 
ar manu blakussēdētāju par kaķu 
pārvadāšanu lidojumos, abiem nonākot 
pie secinājuma, ka nav labi pārvadāt 
kaķus, kā arī saprotot to, ka kaķi domā, 
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ka tos gatavojas nogalināt. Saruna starp 
kungiem beidzās ar kaķa saimnieka 
tekstu, ka kaķim ir jāiztur vēl divi 
lidojumi. Cerams, kaķis izturēja.

Izkāpjot no lidmašīnas, devos tranzīta 
zonas virzienā, līdz izlidošanas laikam 
bija atlikušas 30 minūtes, jo lidmašīna 
ielidoja Toronto ar nelielu nokavēšanos. 
Taču es par to nesatraucos, jo šis bija 
savienotais reiss Kvebekas pilsēta – 
Toronto - Čikāga. Izgāju cauri pirmā 
līmeņa drošības kontrolei, saņēmu 
obligāti aizpildāmo veidlapu, kuru 
aizpilda, ielidojot ASV. Nolēmu to 
aizpildīt lidmašīnā, jo šāda bija mana 
līdzšinējā pieredze. Izstāvēju nākamās 
desmit minūtes rindā, bet, nonākot pie 
pēdējās drošības kontroles, saņēmu 
aizrādījumu, ka neesmu aizpildījis 
veidlapu, kura ir jāaizpilda, un rinda 
bija jāizstāv par jaunu. Līdz lidmašīnas 
izlidošanai bija palikušas tikai divdesmit 
minūtes. Nākamajās desmit minūtēs 
ar aizpildīto veidlapu izstāvēju rindu, 

un atlikušais laiks līdz izlidošanai jau 
bija apaļas desmit minūtes, un tad 
sākās manis pratināšana, jo, izrādās, 
šoreiz par iebraukšanas mērķi pratināja 
Kanādas pusē. Darbinieks sēdēja staltu 
stāju, bezkaislīgi uzdodot jautājumus: 
“Kur jūs dosiet ies? Kādēļ? Kur 
dzīvosiet? Vai ir un cik daudz ir naudas 
līdzekļu?” Negaidīju šādu jautājumu 
krustugunis, un arvien grūtāk bija atbildēt 
uz darbinieka jautājumiem, savukārt 
minūtes vilkās kā mūžība jo īpaši, zinot, 
ka lidmašīnai jāpaceļas spārnos 10 
minūšu laikā. Pēc diezgan veiksmīgas 
atbilžu sniegšanas darbinieks ļāva man 
doties lidmašīnas virzienā, uz kuru 
es skrēju, jo lidmašīnai bija jāpaceļas 
spārnos jau pēc 5 minūtēm. Tajā brīdī 
nebiju pārliecināts, vai nenokavēšu 
lidmašīnu. Protams, paspēju, taču 
stjuartes brīnījās par aizkavējušos 
pasažieri. Ieskrēju lidmašīnā, un tajā 
brīdī man pretī raudzījās vairāk nekā 
100 acu pāru, gan nosodoši, gan 
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izbrīnīti, gan garlaicīgi. Ērti iekārtojos 
sēdeklī, lai beidzot dotos uz Čikāgu, 
kas ir trešā populārākā pilsēta Amerikas 
Savienotajās Valstīs ar 2,7 miljonu 
iedzīvotāju populāciju. Šobrīd Čikāga 
ir starptautisks centrs ne tikai finanšu, 
bet arī rūpniecības, tehnoloģiju un 
transporta jomā. Čikāga ir arī viena no 
apmeklētākajām pilsētām. Zināms, ka 
Latvijā Liepāja ir vēju pilsēta savukārt 
Amerikas Savienotajās Valstīs tā ir 
Čikāga. 

Pēc nosēšanās Čikāgas O’Hāras 
lidostā stundu nācās gaidīt ceļojuma 
bagāžu, apjaušot, ka man būs gadījusies 
tā retā reize, kad mana mugursoma ir 
aizlidojusi citā virzienā. Devos pie “Air 
Canada” aviosabiedrības darbiniekiem, 
kas nespēja paskaidrot mugursomas 
atrašanās vietu, kad un vai vispār to 
atradīs. Ja sākumā par mugursomas 
neesamību smaidīju, tad vēlāk smiekli 
nenāca, saprotot, ka man mugurā ir 
tikai tas, kas man ir, un kabīnes koferī ir 
fotoaparāts un dators. Čikāgas centram 
izmisīgi mani saucot, mierināju sevi 
ar domu, ka Čikāgas centru varēšu 
apskatīt bez smagas mugursomas 
plecos. 

Tā kā Čikāgas centrā ierados 
desmitos no r ī ta un “Megabus” 
uzņēmuma au tobusa  re i ss  uz 
Indianas štatu bija paredzēts tikai 
vēlā pēcpusdienā, nolēmu apskatīt 
Tūkstošgades parku, kas ir viens no 
Čikāgas simboliem. Parkā bija iespēja 
apskatīt slaveno skulptūru “The Bean” 
jeb pupa, tā atgādināja milzīgu pupu, 
kas veidota no nerūsējošā tērauda 
plāksnēm, kuras sametinātas kopā un 
pēc tam nopulētas, lai nebūtu redzamas 
šuves. Rezultātā pupa izveidota ar 
spoguļu pārklājumu un sudraba krāsā, 
tādējādi dodot iespēju tajā spoguļoties 
visiem interesentiem.   

Tālāk jau maršruts aizvijās Mičiganas 

ezera virzienā, kur nolēmu izstaigāt 
promenādi ar iespēju pavērot Čikāgas 
debesskrāpju ainavu. Pamazām tuvojās 
četri pēcpusdienā, un es devos uz 
autobusa pieturu pāris kvartālu tālāk. 
Izvēlējos iet pa ielas labo pusi. Tā 
lēnām gāju, kamēr pietuvojos tiltam, 
kuram bija jāiet pa apakšu, un līdz ar 
to man bija ekskluzīva iespēja redzēt 
bezpajumtnieku sadzīves ainiņas. Kamēr 
viens bezpajumtnieks ar šķiltavām 
izmisīgi mēģināja aizsvilināt segu, otrs 
bezpajumtnieks, puskails izmeties, ar 
nagu knaiblēm mēģināja griezt kājām 
nagus. Savukārt bezpajumtniece modās 
no miega un kūņojās ārā no segas, 
un ceturtais bezpajumtnieks pacentās 
mani sveicināt, uz ko es arī atņēmu 
sveicienu, lavierēdams starp viņu nezin 
kur atrastām gultām, segām un plītiņām. 
Vēlāk jau autobuss ripoja Indianas štata 
galvaspilsētas Indianapolisas virzienā, 
man nenojaušot, ka pāris mēnešu vēlāk 
Indianapolisu atstāšu ar rūgtumu sirdī. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 

Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.

● Jautrais jenots Ješka jautri rotaļājas 
jaguāra jaunceltnē.

● Pie taviem mietiem šķiedriem siets, 
šķiet lieliem stiebriem liecies zieds. ■

VALODIŅA
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Nākamais Ritums būs 2020. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. SEPTEMBRIM.

PBLA ZIŅU APSKATS

25. augustā
Kāpēc latvieši izvēlējās vāciskus 
uzvārdus? 

Kalniņš, Bergs un atkal Kalniņš. 
Iespējams, arī šādu vēsturi varam lasīt 
kādā mūsu pašu dzimtas grāmatā. Kā un 
kāpēc latvieši vēlējās kļūt par nelatviešiem 
uzvārdu izvēlē, Latvijas Radio raidījumā 
“Zināmais nezināmajā” skaidroja demogrāfs 
Ilmārs Mežs, kurš pētījis latviešu uzvārdu 
izcelsmi, un Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku 
vēstures nodaļas vadītājs Imants Cīrulis. 
Nevar viennozīmīgi uzskatīt - ja mans 
uzvārds ir Kalniņš vai Cīrulis, tad esmu 
latvietis, bet, ja Bergs - tad esmu vācietis, 
uzsvēra vēsturnieks Cīrulis. Viņš skaidroja, 
ka jautājums par to, kā tautība rod izpausmi 
uzvārdā, nav viennozīmīgi atbildams. 

“Raugoties uz laiku pirms dzimtbūšanas 
atcelšanas 19. gadsimta sākumā, redzam, 
ka ir ļoti neviendabīga situācija. Ir etniskie 
latvieši, kas dzīvo pilsētā kopš viduslaiku 
beigām, kuriem jau ir uzvārdi. Jau 16. 
un 17. gadsimta dokumentos, īpaši Rīgā 
dažādu cunftu papīros, ir redzami skaidri 
latviski vārdi un uzvārdi," norādīja Cīrulis. 

19. gadsimta sākums ir priekšvakars 
dzimtbūšanas atcelšanai un laiks, pirms 
latvieši sāka sistemātiski iegūt uzvārdus. 
“Piemēram, 1805. gadā kādos muižas 
dokumentos redzams, ka muižā strādā daži 
brīvlaistie latvieši – Jānis, Pēteris, Jēcis, 
Mārcis. Viennozīmīgi viņi ir zemnieku dēli, 
bet caur muižkungu labvēlību vai kā citādi ir 
ieguvuši brīva cilvēka statusu. Un vairākiem 
no viņiem parādās uzvārdi,” par uzvārdu 
piešķiršanu stāstīja Cīrulis. 

Latvieši tika pie dažādiem uzvārdiem, 
ne tikai poļu vai vācu, kā mēdz uzskatīt. 
“Piemēram, transporta strādnieki, kas 
nogādāja preces no viena punkta uz otru, 
ir ar latviešu uzvārdiem jau 16. vai 17. 
gadsimtā, piemēram, Mucenieks, Kalns 
vai Putns,” skaidroja vēsturnieks. Savukārt 
muižās 19. gadsimta sākumā drīzāk ir 
redzama vāciskošanās tendence, kas 
bieži bija pašu cilvēku izvēle izklausīties 
vāciskākam, tādējādi sociālajā statusā 
pietuvojoties muižkungam. Mežs pievienojās 
viedoklim, ka 1820. un 1830. gados, kad 
Kurzemē un Vidzemē piešķīra uzvārdus, 
lielākoties tie netika uzspiesti: Skatoties, 
kādus uzvārdus piešķīra, izskatās, ka 
vairums latviešu paši izvēlējās (vāciskus). 
Viņi gribēja būt smalkāki. Līdz ar tautisko 
apģērbu novilkšanu, pārejot uz pilsētas 
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modi, tā bija viena no daudzām mazajām 
demonstrācijām, kad cilvēks drīzāk domāja 
ne tik daudz par savu tautisko, bet šķirisko 
piederību.

“Kurzemes centrālajā ziemeļdaļā līdz 
pat Jelgavai vairumā pagastu dominēja 
vāciskie uzvārdi – Freibergi, Grīnbergi, 
Šmiti, Baumaņi, Krauzes, Dreimaņi un tā 
tālāk, no kuriem daži ir sastopami Vācijā, bet 
daudzi šādā veidā tur nemaz nav atrodami, 
nemaz nerunājot par jauktiem salikteņiem. 
Cilvēki tos paši izvēlējās,” teica Mežs. Viņš 
arī norādīja, ka, lai gan mūsdienās nav 
pieejama konkrēta statistika par uzvārdiem 
Latvijā, tomēr aptuveni trešdaļa populārāko 
joprojām varētu būt vāciski. (Latvijas Radio 
raidījums “Zināmais nezināmajā”; lsm.lv)
19. augustā
22. augu   stā notiks akcija "Baltijas 
ceļš. Brīvību Baltkrievijai"; vienu posmu 
uzticēts aizpildīt Latvijas iedzīvotājiem 

Dienu pirms "Baltijas ceļa" gadadienas, 
22.augusta vakarā no Baltkrievijas, Krievijas 
un Latvijas robežu satikšanās punkta plkst.19 
sāksies jaunatnes organizācijas "Protests" 
organizēts gājiens gar Baltkrievijas robežu. 
Kā aģentūru LETA informēja biedrība 
"Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore 
Kristīne Zonberga, solidarizējoties ar 
Baltkrievijas tautas brīvības un demokrātijas 
centieniem, Latvijas iedzīvotāji ir aicināti 
piedalīties vēsturiskā "Baltijas ceļa" 
gadadienā 23. augustā, kad Lietuvā noritēs 
atbalsta akcija "Baltijas ceļš. Brīvību 
Baltkrievijai", bet dienu iepriekš - doties 
uz Latgali un pievienoties gājienam gar 
Baltkrievijas robežu. Zonberga pavēstīja, ka 
akcija "Baltijas ceļš. Brīvību Baltkrievijai" būs 
solidaritātes ķēde no Lietuvas galvaspilsētas 
Viļņas līdz Baltkrievijas robežai, kurā vienu 
no ceļa posmiem jāaizpilda dalībniekiem 
no Latvijas. 

Latvijas pusē akcija sāksies 22. augusta 
vakarā Zilupes novadā, Pasienes pagasta 
Meikšānos, kad no valstu robežu krustpunkta 
jeb tā dēvētā Draudzības kurgāna plkst.19 

sāksies gājiens gar Baltkrievijas robežu. Tā 
noslēgums notiks 23. augustā Krāslavas 
novadā Piedrujā, kur plkst.12 norisināsies 
solidaritātes akcijas atklāšanas pasākums. 
No Piedrujas akcijas dalībnieki sāks ceļu uz 
Viļņu, kur jau Lietuvas pusē, apvienojoties 
ar tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas no visiem 
novadiem dosies uz akciju "Baltijas ceļš. 
Brīvību Baltkrievijai". Akcija Lietuvā sāksies 
23. augusta plkst.19, un iedzīvotājiem tiks 
nodrošināts transports, lai ikviens interesents 
varētu piedalīties pasākumā, ievērojot 
epidemioloģiskos drošības nosacījumus 
un Lietuvas teritorijā lietojot arī sejas 
aizsargmaskas. 

Dalībniekus no Latvijas var pieteikties, 
sekojot šai saitei: https://docs.google.com/
forms/d/1zghUmw5TQ2B6FnBOBT9PuMCj
pmS19D_5KUQHDAPCc68/viewform?edit_
requested=true. Latvijas iedzīvotāju dalību 
koordinēs "Latvijas Pilsoniskā alianse", kas 
ierādīs katram dalībniekam konkrētu vietu 
uz autoceļa Viļņa - Minska.  Kā norādīja 
Zonberga, līdzīgas solidaritātes akcijas 
notiks arī Igaunijā un Ukrainā, tās visas 
vienos tēmturis "#FreedomWay".  (LETA; 
tvnet.lv)
17. augustā
Atskats uz jauniešu semināru “Latvija 
tuvplānā

Divas dienas latviešu jaunieši no 
ārzemēm varēja uzzināt par izglītības, 
brīvprātīgā darba un uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, kā arī izstaigāt un piedziedāt 
jauno Mežaparka estrādi, ciemoties Ārlietu 
ministrijā ar iespēju tuvāk iepazīties ar 
ministrijas lomu ārzemju latviešu sadarbības 
koordinēšanā. Otrās dienas noslēgumā 
jaunieši ar mentoriem izstaigāja jauno 
Latvijas Universitātes ēku un uzzināja par 
studiju iespējām. 

Paldies: Latviešu kultūras biedrības 
SAIME valdes priekšsēdētājai Laurai 
Putānei par ideju un tās īstenošanu. Paldies 
Karīnai Ziegler, SAIME valdes loceklei 
un Ilzei Atardo grupas mentorei; Eiropas 
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latviešu jauniešu pārstāvēm Rozītei Spīčai 
un Rasai Jansonei; Latvijas Nacionālajam 
Kultūras centram, Rīgas mežiem, Ārlietu 
ministrijai un Latvijas Universitātei par 
sadarbību. (PBLA pārstāvniecība)
13. augustā
"Printful" otro gadu pēc kārtas ierindots 
ASV straujāk augošo uzņēmumu sarakstā 

ASV biznesa žurnāls “Inc.” publicējis šā 
gada visstraujāk augošo ASV uzņēmumu 
topu “Inc. 5000”, kurā Latvijas uzņēmums 
"Printful" ierindojas 1055. pozīcijā, portālam 
TVNET pavēstīja uzņēmuma pārstāvis Jānis 
Palkavnieks. Latviešu dibinātais uzņēmums 
"Printful" ir viens no pasaulē lielākajiem drukas 
ārpakalpojumu sniedzējiem, kas izpilda 
interneta veikalu īpašnieku pasūtījumus 
pēc pieprasījuma. “Inc. 5000” topā apkopoti 
5000 visstraujāk augošie privātie uzņēmumi 
ASV. "Printful" šajā sarakstā nonācis jau 
otro gadu pēc kārtas, pateicoties vairākiem 
ievērojamiem rādītājiem: 116 miljonu dolāru 
apgrozījumam 2019. gadā (pieaugums 
par 49,6%, salīdzinot ar 2018. gadu), 20 
miljoniem saražotu produktu un "Printful" 
starptautiskās komandas paplašināšanai – 
tajā strādā jau vairāk nekā 1000 profesionāļu 
visā pasaulē. 

“Redzēt Printful vārdu starp 5000 ASV 
visstraujāk augošajiem uzņēmumiem 
un pasaulē zināmiem zīmoliem ir liels 
pagodinājums. Ļoti lepojos ar mūsu 
komandu – šis sarežģītais gads mums 
nav bijis šķērslis paveikt lielas lietas,” saka 
"Printful" līdzdibinātājs un izpilddirektors 
Dāvis Siksnāns. Salīdzinot ar 2019. gadu, 
šī gada pirmajā pusē "Printful" izpildīto 
pasūtījumu skaits pieaudzis par 72%. 
Vislielākais lēciens vērojams 2020. gada 
otrajā ceturksnī: +112%, salīdzinot ar 2019. 
gadu. Šogad "Printful" arī sāka darbu 
otrajā Eiropas ražotnē Barselonā, paziņoja 
par ražotnes atvēršanu Kanādā, pārcēla 
Meksikas ražotni uz plašākām telpām, kā 
arī uzsāka sadarbību ar partnerražotnēm 
Austrālijā un Japānā. Turklāt "Printful" 

mājaslapa līdzās angļu, spāņu un japāņu 
valodai tagad pieejama arī franču un vācu 
valodā. Šī gada laikā uzņēmums savā 
izaugsmē – IT risinājumos un ražošanas 
iekārtās – ieguldījis vairāk nekā 10 miljonus 
dolāru, kopējai investīciju summai sasniedzot 
37 miljonus ASV dolāru. 

"Printful" ir viens no lielākajiem drukas, 
šūšanas un piegādes ārpakalpojumu 
uzņēmumiem pasaulē, kas sniedz interneta 
veikalu īpašniekiem iespēju piedāvāt 
pircējiem vairāk nekā 240 dažādu produktu, 
pašiem neieguldot ražošanas iekārtās. 
"Printful" starptautiskā komanda Latvijā, 
ASV, Kanādā, Spānijā, Meksikā un tagad 
arī ražošanas partneri Austrālijā un Japānā 
rūpējas par visiem ar apdruku, produktu 
uzglabāšanu un piegādi saistītajiem 
jautājumiem, ļaujot klientiem veltīt laiku 
biznesa interesantākajai daļai – mārketingam 
un dizainu izstrādei. Šobrīd apdrukāts jau 21 
miljons produktu. "Printful" centrālajā birojā 
Rīgā un ražotnē Mārupē strādā vairāk nekā 
400 cilvēku. Visā pasaulē "Printful" šobrīd 
strādā vairāk nekā 1000 darbinieku. (tvnet.lv)
11. augustā
Rīgas Brāļu kapos godinās Neatkarības 
karā kritušos karavīrus 

Šovakar, 10. augustā, plkst.20, atzīmējot 
Latvijas Neatkarības kara noslēguma 
simtgadi, Rīgas Brāļu kapos norisināsies 
piemiņas pasākums par godu Neatkarības 
karā kritušajiem karavīriem, iededzot 
sveces par katru kritušo karavīru, informēja 
Aizsardzības ministrijā (AM). Godinot kritušo 
karavīru piemiņu, aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (AP), Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Leonīds 
Kalniņš, vienību komandieri un citi aicinātie 
viesi noliks ziedus un norisināsies svinīgā 
vakara junda. Rīgas Brāļu kapos kopumā 
tiks iedegtas 3488 sveces, lai pateiktos 
tiem Latvijas sargiem, kas krita Latvijas 
Neatkarības karā cīņās ar Padomju Krieviju 
un Vāciju, lai simboliski ikviena ugunsliesma 
atgādinātu par šo karavīru drosmi un 
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pašaizliedzību, skaidroja AM. 
Piemiņas pasākums t iek r īkots 

priekšvakarā, pirms aprit 100 gadi, 
kopš 1920. gada 11. augustā, parakstot 
Latvijas - Padomju Krievijas miera līgumu, 
noslēdzās Latvijā Neatkarības karš. Par 
godu Latvijas Neatkarības kara simtgadei 
šovakar plānoti pasākumi visā Latvijā, lai 
pieminētu karā kritušos. AM atgādināja, ka 
līdz ar Latvijas valsts un Latvijas armijas 
simtgadi aizsardzības nozare svinēja un 
pieminēja arī Latvijas Neatkarības kara 
notikumus. Latvijas Neatkarības kara un 
Latvijas armijas simtgades svinības ietvēra 
teju 80 pasākumus, kuri notika hronoloģiski 
atbilstoši vēstures notikumiem visā Latvijā, 
atspoguļojot izšķirošās cīņas. Iesaistot 
pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, 
2019. gadā atzīmētas Latvijas armijas gūtās 
uzvaras Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, 
bet 2020. gada sākumā svinēta Latgales 
atbrīvošanas simtgade. (LETA; tvnet.lv)
6. augustā
Pirmo reizi Latvijā divās pilsētās 
pasažierus vadā bezpilota autobusi 

Pirmo reizi Latvijā – augustā Jelgavā 
un septembrī Aizkrauklē – divas nedēļas 
kursēs bezpilota autobuss, kuru Zemgales 
Plānošanas reģions (ZPR) atvedis, īstenojot 
projektu “Baltijas jūras reģiona sadarbība 
pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez 
vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko 
transportu (“Sohjoa Baltic”)”, aģentūru LETA 
informēja ZPR pārstāve Ilze Lujāne. Projekta 
mērķis ir uzlabot videi draudzīgas transporta 
sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot 
pilsētas transporta dažādību un apkalpojot 
lielāku skaitu iedzīvotāju. “Ar projekta 
“Sohjoa Baltic” aktivitātēm Latvijā tiks sperts 
plats solis bezpilota transporta izmantošanā, 
pētot, popularizējot un praksē pārbaudot 
iespējas sabiedriskā transporta sistēmā 
izmantot autonomus bezpilota elektriskos 
autobusus,” uzsvēra ZPR pārstāve. 

Jelgavā bezpilota autobusa atklāšanas 
pasākums norisināsies 14. augustā plkst.11, 

tas pārvietosies no ieejas Pasta salā līdz 
rekonstruētās Pasta salas aktīvās atpūtas 
zonai, savukārt Aizkrauklē autobusu atklās 
9. septembrī plkst.11, un tas kursēs maršrutā 
no Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja 
līdz Lāčplēša ielai. Abās pilsētās autobuss 
kursēs divas nedēļas. Autonomais autobuss 
braucienus veiks patstāvīgi, un pašlaik 
tiek ieprogrammēti paredzētie maršruti, 
ar dažādiem sensoriem transportlīdzeklis 
uztvers apkārtējo vidi un “zinās”, kad 
piebremzēt vai apstāties pilnībā, ja priekšā 
uzrodas šķērslis. 

Tomēr ikviens ir aicināts ievērot 
piesardzību, neradīt mākslīgus šķēršļus, 
neiet autobusam pa priekšu vai kā citādi 
traucēt transportlīdzekļa darbību gan tā 
programmēšanas, gan darbības laikā. 
Autobusā pastāvīgi atradīsies pavadonis, 
kurš nepieciešamības gadījumā varēs 
pārņemt tā vadību. Lujāne skaidroja, ka 
ZPR ilgstoši ir iesaistījies vairāku projektu 
ieviešanā, kas saistīti ar zaļo enerģiju un 
videi draudzīgu transportu. Ar šo projektu 
tiek uzsvērta projekta reģionālā pieeja, jo 
demonstrējumi organizēti reģiona dažādās 
pilsētās. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju, 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju un Ceļu satiksmes drošības 
direkciju ir plānots turpināt šādus projektus 
arī turpmāk, ieviešot tos arī citās Zemgales 
pilsētās un pielietojot arvien jaunas inovatīvi 
tehnoloģiskās iespējas, kā, piemēram, 
pilnīgu attālināto vadību nodrošinot šādu 
transportlīdzekļu kustību. 

Jau vēstīts, ka projekta “Pārrobežu 
sadarbība pārejai uz videi draudzīgu 
autonomo (bezvadītāju) pirmās/pēdējās 
jūdzes sabiedrisko transportu” kopējais 
budžets ir 3,8 miljoni eiro, no kā 2,8 miljonus 
eiro līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona 
transnacionālās sadarbības programma. 
“Sohjoa Baltic” apvienojušies partneri no 
Somijas, Igaunijas, Zviedrijas, Latvijas, 
Vācijas, Polijas, Norvēģijas un Dānijas. 
(LETA; la.lv) ■
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Sākot ar svētdienu, 5. jūlīju, dievkalpojumi 

atkal atsāksies Svēta Jāņa baznīcā.
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

draudzes namu, tā lai tie atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā 
ar Covid-19.

Dievkalpojumi sāksies plkst.10.00.
Turpināsim arī ierakstīt svētrunas uz 

YouTube. Saites var atrast draudzes 
mājas lapā uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

BĪBELES STUNDAS
Not iek  uz Zoom ,  ce tur td ienās, 

plkst.10.30. Saiti var saņemt atrakstot 
mācītājām par ēpastu. 

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

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
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
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
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
"Un viņi šiem stāstīja, kas bija noticis 

ceļā un kā Tas viņu pazīts, maizi 
laužot. Un, kad viņi runāja par šīm 
lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū 
un viņiem sacīja: "Miers ar jums!". 
(Lk.24:35-36)

R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
SEPTEMBRĪ

Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar 
sabiedriskajām regulām.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
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Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. 

Soko lovsk i ,  l a i  uzz inā tu  pa r 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 

What’s While Something's on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the Latvian 
language. 

It's still relatively quiet at The House. Most of the initiative to get things moving 
has so far come from the more senior members of our community. The Seniors 
Group has restarted their monthly get-togethers and the Zolīte card group has 
now expanded from just one day a month to two. 

The Society's AGM on August 29th attracted a good crowd – both in person 
and on-line. A total of 40 people participated.Looking at how popular remote 
participation has become, it looks like we will have to include more of that in future 
programming. Main items on the agenda were: presentation of last year's activities 
and accounts, next year's budget, proposed improvements for The House and, 
election of 3 board members. After 3 years on the Board Ilona Brūvere, Jānis 
Čečiņš and Andris Galviņš retired and were re-elected unopposed.

It's good to see that this month (covid permitting) we'll be restarting a few more 
functions.  Maybe with the warmer weather more people will be willing to venture 
out of their warm home covid-cocoons!  

Thursday Lunches – 3rd and 17th September, 12noon.
The Ladies Auxilliary will be re-starting Thursday Lunches, however, to ensure 

compliance with covid requirements, bookings are essential by Tuesday. Ring 
Ināra Krūmiņa 0425 392 988.

Latvian Dinner – Friday 25th September, 7 p.m.
Tired of sitting at home unable to find an Uber driver who can deliver a hearty 

Latvian meal on a Friday night? Then head to the House for a 3 course meal 
with coffee for just $25. Refreshments will be available or BYO. So that we can 
ensure adherence to all Covid-19 requirements, bookings are essential. Please 
email admin@slb.org.au or ring Ilona 0402 383 628 by Sunday 20th September.

un citos laikos pēc vienošanās. 
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
 Biruta Apene–Clark
 2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430
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Summer in Latvia is usually a time for outdoor performances, and this year, 
due to covid restrictions, saw even more interesting, creative takes on outdoor 
events than usual. 

While singing, the 
choir Kamēr floated 
down the Gauja river 
to their stage on the 
riverbank.

Performers 
stayed on dry 
land while the 
audience took 
to the water 
at lake Jugla, 
near Rīga.

Organist  Iveta 
Apkalna greeted the 
sunrise with a dawn 
concert at the beach 
in Jūrmala. 
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A hay concert hall was 
„rolled into place" at Saulkrasti.

Rīga International Film Festival to open with 
worldwide 'cine-concert'

August 28, 2020 
Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting)
A concert created especially for the opening of the Riga International Film 

Festival will take place at the historic Splendid Palace cinema on 15 October, 
accompanying the oldest feature film made in the territory of Latvia, Where is the 
Truth?! (Kur patiesība?!, 1913). 

Only 100 tickets are available to attend the cine-concert in person, but viewers 
from all over the world will be able to watch the event free of charge online. RIGA 
IFF will take place from 15 to 25 October.

The cine-concert will take the audience back 107 years, with a sound spanning 
across time. Musicians Artūrs Liepiņš and Jēkabs Nīmanis will perform their original 
score, while the tragic love story Where Is The Truth?! plays on screen.

The first “cinematic dramas” were shot in Riga in 1913 with the participation 
of not only local artists, but also of artists from Berlin and Moscow. The “picture 
houses” of the time tried to meet modern technical standards: the halls were 
equipped with a recently invented device that prevented the image from shaking, or 
catching on fire, and in some places a “silver screen” made up of glass pearls was 

But as Autumn takes over, people 
again have to deal with the realities 
of limited numbers at indoor events, 
so online participation is being 
planned, even for film screenings at 
the Rīga International Film Festival.
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From left: Aleks Schulha, Maira Kalniņa, Cessnock 
mayor Bob Pynsent, Inārs Kalniņš.

The events of World War Two led to 
the arrival of two million immigrants in 
Australia, with 100,000 of them landing 
in the Hunter Valley.

On 15th August Maira and Inārs 
Kalniņš returned to the site of the former 

Greta migrant camp, to make a special 
donation to the local museum – a koala 
that was given to Maira on her arrival in 
Fremantle on the migrant ship Fairsea, 
by the then Minister for Immigration, 
Arthur Calwell. A week after arriving 

in Fremantle the ship 
docked in Newcastle 
and the migrants were 
transported to the Greta 
camp.

Maira's gift was part 
of larger celebrations 
a r o u n d  t h e  G r e t a 
migrant camp, including 
the launch of Aleks 
Schulha's book Beneath 
the Shadows of Mount 
Molly Morgan, which 
details sories about 
the camp. The book's 
cover illustration is by 
local Latvian Namējs 
Jaunalksnis, who was 
born at the camp. ■ 

A gift given to the 50,000th migrant to  
Australia now in the Hunter Valley

even put up to help the image come to life. Short films that had used gramophone 
records to ensure synchronous sound went out of fashion. Live accompaniment by 
individual musicians, or whole orchestras, or less frequently, by actors’ recitations, 
became the voice of silent cinema at that time.

The silent film Where is the Truth?!  was shot in Riga and Ventspils and reached 
audiences in 1913, thanks to Siegfried Mintus – a producer, owner of film theatres 
and distributor of motion pictures and cinema equipment. The screenplay is based 
on a play by Abraham S. Schomer. It is the story of a Jewish orphan who was 
forced to register as a prostitute in order to stay in the city where her lover lives. 
Being accused of robbery and consequently being imprisoned awakens unbearably 
painful memories from the past for the woman. In 2020, the film was restored by 
the studio Locomotive Classics at the initiative of the Riga Film Museum, and with 
the support of the State Culture Capital Foundation.

Closer to the event, information about the free live broadcast will be published 
on the festival’s website rigaiff.lv  and Facebook page. ■ 
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