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Par Baltijas ceļa nozīmi un liberālās 
demokrātijas situāciju

Apmēram divi miljoni Baltijas valstu iedzīvotāju aptuveni 660–670 kilometru gaŗā 
maršrutā – Baltijas ceļš, ar kuŗu 1989. gadā tika pieminēta Ribentropa–Molotova 
pakta gadadiena, ir notikums, kas būtiski ietekmējis politiskos procesus un Baltijas 
atpazīstamību ne tikai Austrumeiropā, bet visā pasaulē.

23. augustā Rīgas pils Svētā Gara tornī plīvos visu triju Baltijas valstu karogi. 
Plānoti vairāki piemiņas pasākumi gan Rīgā, gan citviet Latvijā. Saeimā tiks 
svinīgi atklāta Baltijas ceļa zāle, pie Brīvības pieminekļa ziedus noliks gan Baltijas 
valstu premjeri, gan Saeimas deputāti, vēlāk arī Rīgas domnieki. Taču viens no 
būtiskākajiem pasākumiem Baltijas ceļa atcerei notika jau 22. augustā – Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā sarīkotā starptautiskā konference, kuŗā piedalījās arī Valsts 
prezidents Egils Levits un vairāku valstu pārstāvji, tostarp ekspolitiķi.

«Dzīvā ķēde jāveido pa cilvēkam uz 1,5 m. Kur ļaužu mazāk, atstatumus retinot, 
var izmantot tautiskās jostas vai krāsainas lentes, ar ko sadoties rokās. Taisna 
ķēde veidojama viena metra attālumā no asfalta malas ceļa labajā pusē, skatoties 
uz Igauniju,» Baltijas ceļa piemiņas bukletā citēts Cēsu rajona laikraksts Padomju 
Druva 1989. gada 19. augustā. Gluži techniskus organizatoriskos aspektus 
konferencē atcerējās arī bijušais Lietuvas premjerministrs Aleksandrs Abišala, 
kuŗš Baltijas ceļā koordinējis apmēram 70 kilometru posma piepildīšanu ar Kauņas 
reģiona iedzīvotājiem. «Tas bija diezgan viegli, par spīti tam, ka mums nebija ne 
mobilo telefonu, ne interneta,» konstatēja A. Abišala un piebilda, ka tikušas rīkotas 
sapulces ar aptuveni 600–700 cilvēku piedalīšanos, lai sagatavotos akcijas norisei.

Savās atmiņās par Baltijas ceļa norisi dalījās arī toreizējais Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns: «Vislielākais brīnums šodien šķiet tas, ka šī 
akcija notika. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas Latvijas Radio akcijas koordinēšana 
tiešraidē tika aizliegta.» Pārdaugavā pie Uzvaras pieminekļa pulcējušies Latvijas 
neatkarības centienu pretinieki. Izdzirdot savu balsi radio ierakstā, kas akcijas 
dalībniekiem radījusi sajūtu, ka pasākums tobrīd tiek vadīts, D. Īvāns noticējis, 
ka viss kārtībā. «Tas bija visu mūsu tautu bezprecedenta solidaritātes spēks. 
Pēc tam Džordžs Bušs vecākais [toreizējais ASV prezidents] brīdināja Kremli, 
ka Baltijas jautājums nav PSRS iekšējā lieta,» izteicās D. Īvāns un atcerējās, ka 
pats pieredzējis, kā asā vārdu pārmaiņā PSRS prezidents Mihails Gorbačovs 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās 
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.

Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

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.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2019. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

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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SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības 14. 

augusta valdes sēdē piedalījās Jānis 
Grauds, Ināra Graudiņa, Imants Līcis, 
Pēteris Kļaviņš, Baiba Haringtona un 
Jānis Čečiņš (elektroniski no Latvijas). 
Atvainojušies: Ināra Krūmiņa, Mārtiņš 
Tuktēns, Andris Galviņš, Klāra Brūvere, 
Ilona Brūvere.

Valde apstiprina Imanta Līča sagatvotu 
vēstuli par dažu biedru izslēgšanu no 
biedru saraksta par ilgstošu biedru 
naudas nenokārtošanu.

Saņemta tāme no PAA Airconditioning 
firmas par lielās zāles kondicionēšanas 
s is tēmas temperatūras mērī tā ja 
pārvietošananu tā lai tas pareizāki 
reģistrētu zāles temperatūru. Tāme ir 
pieņemta un darbu izdarīs nākošnedēļ.

Apstiprināta tāme no PAA Airconditioning 
firmas par gaisa kondicionēšanas sistēmas 
atjaunošanu pēdējā augšstāva klasē. 
Darbu izdarīs nākošnedēļ. ■

Pēteris Kļaviņš

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 28. septembŗa aktā, lūdzu 
paziņojiet vārdu, iegūto gradu vai 
diplomu un mācības iestādi, kā arī 
kvalifikācijas piešķiršanas datumu, 
Dacei Celinskis, 3 Downing St, Epping, 
NSW 2121, vai arī ar epastu: maris.
celinskis@gmail.com līdz šā gada 8. 
septembrim.■

Dace Celinskis.
Studenšu Korporāciju Kopas

Sidnejā viceseniore

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2019. gada augustā SLB ir apsveikusi 
Ingrīdu Garofali, Andreju Medni, 
Albertu Cini, Inu Roni, Vairu Shepherd, 
Ilgu Riņģi, Astrīdu Ploriņu un Andri 
Andersonu. ■

Nākošais Senioru 
saiets

Nākošais Senioru saiets būs 
piektdien, 13. septembrī – plkst 11.00 
Sidnejas Latviešu namā.  

Iepazīsimies ar Juri Reinfeldu – par 
savu stāstu viņš raksta:
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VEFa uzplaukums un noriets.
Latvijas Valsts Elektrotechniskā 

Fabrika (VEF) pirmās brīvības laikā 
(1918 - 1939) izveidojās par spēcīgu 
konkurentu Eiropas milžiem – Siemens, 
Telefunken un AEG – telefonu, radio 
aparātu un citu elektrotechnoloģijas 
produktu ražošanā. Bez tam VEFam 
bija plašas blakus intereses dažādos 
rūpniecības laukos kā autorūpniecībā, 

lidmašīnu būvē un pasaules toreiz 
vismazākā foto aparāta MINOX attīstībā 
un produkcijā.

Padomju laikā VEFs apgādāja 
visu Padomju Savienību ar telefonu 
centrālēm un radio aparātiem.

Tagad,otrās brīvības laikā VEFs 
nespēja apgūt straujo elektronikas 
attīstību un 1999. gadā beidza darboties 
kā ražojoša firma.

Es pakavēšos p ie jautā juma 
"Kāpēc?" un pastāstīšu mazliet par savu 
bērnību VEFa dzīvokļu namā VEFa ēnā, 
Bērzaunes ielā.

Otrā daļā, ka parasti, sameklēsim ko 
aktuālu ko noskatīties.

Nāciet un līdzi ņemiet draugus, 
kafija, pīrāgi un smalkmaizītes kā 
parasti, pirms sākuma un pārtraukuma 
laikā. ■

Jānis Grauds

Seniori stāsta par 
savām skolas gaitām
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē 9. augustā 2019.

Galvenā tēma šajā saietā bija par 
skolas apmeklēšanu un ko no tās seniori 
atceras. Tad ievadam Jānis Grauds 
parādīja uz ekrāna video par kādreizējo 
Latvijas valsts prezidentu Valdi Zatleru, 
kas kādas skolas absolventiem pastāstīja 
par skolu, kuŗu kādreiz apmeklējis 

un kuŗā visiem paticis dauzīties. Viņš 
bijis skolas rokgrupā un tā sūtīts pie 
frizieŗa apgriezt matus. Viņi pie tā nav 
aizgājuši, bet sakārtojuši matus tā, kā tie 
izskatījušies kā apgriezti. Tad direktors 
teicis, lai nākamreiz apgriež īsākus. 

Jānis Grauds iedeva Vald im 
Krādziņam par skolu iesniegtos 
senioru īsstāstus vai paragrafus, pirms 
nolasīšanas nepateicot rakstītāju vārdus 
un pēc nolasīšanas senioriem bija 
rakstītāja vārds jauzmin. Šeit tomēr 
uzrakstīšu rakstītāja vārdus jau tūliņ. 
Pavisam bija 6 rakstiņi vai paragrafi trīs 
no katras kārtas. Tikai vienā gadījumā 
rakstītāja vārdu kāds atminēja, pārējos 
aicināja klausītājiem pateikt. Sekos 
izvilkumi no dzirdētā. 

Pirmo bija rakstījusi Astra Lāce, 
kuŗai skolotājs stāstījis interesanti 
par augu un dzīvnieku pasauli. Otrā 
bija Baiba Haringtona, toreiz Baiba 
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Vanaga, kas gājusi pavisam kādās 3 
pamatskolās. Vispirms astoņu gadu 
vecumā īsu laiku, pirms aizbraukšanas 
no Vācijas. Tā kā viņa par savām 
skolām pastāstīja vēl vairāk vēlāk, tad 
te, tāpat kā citiem, kas vēlāk sniedza 
papildus ziņas, tās pievienotas. Pirmā 
skola bijusi Glāzenbachas nometnē 
pie Zalcburgas. Austrālijā iebraucot, 
viņa angļu valodu nav pratusi. Ģimene 
dzīvojusi Purnongā pie Mannumas, 
Dienvidaustrālijā netālu no Marijas 
(Murray) upes. Vēlak dzīvojusi Airon 
Bankā (Iron Bank) Adelaides kalnos, 
kur bija jāmācās daudz rēķinu. Skola 
bijusi baznīcā, un skolas direktors bijis 
arī vienīgais skolotājs. Trešais bija par 
kādu skolu, kur bijis jāiet pa apledojušu 
ceļu ziemā. Atceras arī, ka stundas laikā 
skatījies uz zirnekli, kas rāpies augšā 
pa durvīm. Rakstītājs, Jānis Grauds. 
vēl pateica, ka skola bijusi Augsburgas 
Haunštetenē, Vācijā.

Ceturtā īsstāstā Juris Krādziņš 
pastāstīja, ka Latvijā skolas gads parasti 
iesākās septembŗa pirmajā nedēļā ne 
tikai pamatskolā un vidussakolā, bet 
arī augstskolā, jo Latviju pēc gadiem 
apmeklējot, tur bijis 1. septembrī, kad 
augstskolas atveŗas un svin Aristoteļa 
dienu ar lāpām pie universitātes ēkas. 

Valdis Krādziņš lasa senioru iesniegtos 
īsstāstus par viņu skolas gaitām.

Kad viņš sācis iet pamatskolā (1937. 
gadā), tad tajā bija pirmskolas klase 
un pēc tam sešas īstās klases. Viņš 
sācis iet pirmā īstajā klasē pēc īsa 
eksāmena lasīšanā un rakstīšanā un 
skaitļu zināšanā. Skolā bija trīs trimestri, 
un pirmais beidzās ap Ziemassvētkiem, 
kad skolas sarīkojumā  skoniekiem 
parasti bija jālasa dzejoļi, bet dažreiz bija 
ari kāda maza ludziņa. Tad bija skolas 
pārtraukums un viņam par nelaimi viņš 
7 gadu un 9 mēnešu vecumā saslima 
ar šarlaku un pavadīja ilgāku laiku 
slimnīcā. Skolā bija pirmās klasēs 
jāmācās latviešu valoda par stāstu 
atstāstīšanu un dzejoļu mācīšanos, 
glītrakstīšana, aritmētika un ticības 
mācība, kuŗu mācīja skolas pārzinis 
un stāstīja par Jāzepu, kuŗu brāļi 
pārdevuši uz Ēgipti un Mozus bērniņu, 
kuŗu faraona meita atrada silītē  peldam 
pa Nīlas upi. Labākā atzīme bija 5, kas 
bija ļoti labi, tad 4 – labi, 3 – pietiekoši, 
bet 2 – nepietiekoši. To stāstīju tādēļ, 
ka man teica, ka te viss otrādi, bet 
vēlāk uzzināju, ka atzīmes te esot ar 
procentiem vai alfabēta burtiem ar A 
kā labāko atzīmi. Bija vēl uzdevumu 
burtnīca, kuŗā skolotājs ierakstīja 
skolnieka saņemto atzīmi parādīšanai 
vecākiem. Tris reizes gadā liecībā 

Juris Krādziņš atceras savas skolas 
gaitas
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

ierakstīja trimestrī saņemtās atzīmes, 
bet gada beigās kopējo vai caurmēra 
atzīmi. 

Vēlāk, papildinot īsstāstā teikto, 
viņš piebilda, ka, ārpus skolas, katram 
cilvēkam mācīšanās iesākās jau, pēc 
dzimšanas acis atveŗot, jo visa pasaule 
šķiet sveša un neparasta. Vispirms 
sākam vērot un skatīties, rodas atmiņa, 
tad sākam visu dzirdēto atkārtot un 
redzēto pārskatīt un pašās beigās arī 
domāt un savus vārdus veidot. Viss 
tas jau pirms skolas bija viena liela 
mācīšanās. Katram bija arī kādas 
mantiņas, kā burtu klucīši, no kuŗiem 
varēja savienot vārdus, domino kauliņi 
ar skaitļu grupām, mūzikālie sitamie 
metala stienīši, ar kuŗiem varēja uzsist 
kādu melodiju. Kad bija jāiet skolā 
palaimējās, jo pamatskola bija pāri 
ielai un tad pēc 3 vai 4 mājām, kāds 
tuvums nekad vairs dzīvē neatkārtojās 
ne skolā, ne darbā. Pēc saslimšanas 
Ziemassvētku brīvdienās bija pāri par 
40 dienam slimnīcā, bērnu nodaļā, kur 
kādam zēnam bija spēle ar galdiņu kā 
Latvijas karti, kur pa dzelzceļa staciju 
rindām varēja virzīt figūru kā riču raču 
spēlē. Kad figūra nonāca kādā stacijā, 
kur bija pilsēta, tad varēja saņemt šīs 
pilsētas vapeni. Tajā laikā Latvijā bija 
40 pilsētas un tā, slimnīcā spēlēdamies, 
iemācījās, pilsētu vārdus un vapeņu 
izskatu. – No klases skolā atnāca 

grāmata un kartiņa ārklases biedru 
parakstiem, bet viņam stastīja, ka klases 
biedri bijuši nelaimīgi par saslimšanu 
brīvdienās, jo tā vien ir palikuši bez 
brīvdienām.  

Interesantākās mācības kā dabas 
zinātne, ģeografija un vēsture sākās ar 
augstākām klasēm. Dabas zinātnē, cita 
starpā stāstīja par vardi un kaķi. Vēsture 
un ģeografija sākās ar ceturto klasi, 
kas viņam iekrita ar krievu okupācijas 
gadu. No Latvijas vēstures tad mācīja 
tikai par Latvijas iekaŗošanu krusta 
karos, bet pārējā laikā par krievu 
un revolūciju vēsturi, bet ģeografijā 
Padomju Savienības ģeografiju ar 
tundru un taigu un subtropu joslu pie 
Melnās jūŗas. Otrā klasē bija sākuši 
mācīties angļu valodu, bet nu ceturtā 
klasē angļu valodu vairs nemacīja, 
bet tikai krievu valodu. Gadu vēlāk, 
vācu okupācijas laikā krievu valodas 
vietā sāka mācīt vācu valodu. Krievu 
okupācijas gadā arī 9 zēnus pārcela uz 
meiteņu klasi, bet zēnu klasē ielaida 9 
meitenes. Šo kārtību vairs nemainīja 
arī pēc krievu aiziešanas. Tā dzīve 
vēl pamatskolas laikā bija ar dažādām 
pārmaiņām un pārsteigumiem bagāta.

Turpinājumā Lauma Reinfelde 
pas tās t ī j a ,  ka  Vāc i jā  i zg l ī t ība 
pārtrūkusi ar 3. klasi. Uzzinājusi, ka var 
macīties arī korespondences veidā. 
Korespondences skolotājs viņai licis 



7

izlasīt K.Janševska Dzimteni un tad 
domrakstā par šo grāmatu pastāstīt. 
Pēc pusgada (Cik atceros, šajā grāmatā, 
kuŗu pirms 77 gadiem lasīju, bija kādi 8 
sējumi. Red.) tad arī viņa domrakstu 
uzrakstījusi un prasījusi, ko tālāk darīt. 
Skolotājs teicis, lai izlasa. A. Grīna 
Zemes atjaunotājus un pēc tam par to 
uzraksta domrakstu. Kad viņas trīs dēli 
sākuši iet sestdienas pamatskolā, viņa, 
pēc kārtas, trīs reizes izdarījusi viniem 
līdzi mājas darbus un eksāmenus un 
tā pabeigusi pamatskolu trīs reizes un 
tāpat sestdienas vidusskolu.

 Kā sestais par savu skolu pastāstīja 
Valdis Ozols. Viņš dzīvojis franču zonā, 
Šveningenā, bet vēlējies iet mācīties uz 
150 kilometru attālo Eslingenas nometni 
amerikāņu zonā. Tā kā viņu amerikāņu 
zonā nepierakstīja, bija jānes līdzi 
mugursomā pārtika no franču zonas. 
Izkāpis pēdējā stacijā pirms amerikāņu 
zonas robežas, lai ietu bez notveršanas 
un izvairītos no soda. Vēlāk gan dabūjis 
papīrus ar sarkaniem zīmogiem un 
varējis palikt vilcienā. Eslingenā bija 
zēnu internāts. Tur kopā ar 15 gadu 
veciem zēniem pavadījis 2 gadus, ejot 
technikumā. Internāta novietojums 
saimniecības otrā stāva zālē nav bijis 

Valdis Ozols par savām skolas gaitām 
Eslingenas DP nometnē.

labākais, bet bijis kopā ar 22 zēniem, 
ieskaitot leģionārus, kad ieradies, bet 
tikai12, kad izceļojis. Internāta vadītājs 
bijis Vāverāns, ko saukuši par „Old 
Vaverlī”. Valdim Ozolam visvairāk 
patikusi techniskā zīmēšana.

Skolas atmiņu stāstīšanai sekoja 
video raidījums uz ekrāna, ko iesāka ar 
Evitas Kalniņas dziedāto Tālo vasaru. 
Sekoja izvilkums no Latvijas TV, kuŗā 
stāstīja par Sidnejas teātŗa ierašanos 
Latvijā ar skatiem no uzveduma Kabarē 
de Rīga par pagājušā gadusimteņa 
trīsdesmitiem gadiem Rīgā ar Jāņa 
Čečiņa stastījumu par Aleksandra 
Bāra Atmiņu grāmatu Mani skaistākie 
gadi Latvijā – LKF1991. un papildus 
mater iā l iem no daudzām ci tām 
grāmatām, žurnāliem un avīzēm, kā 
arī personīgiem nostāstiem. Kabarē 
sākumā uzvests jau Sidnejā 2007. gadā 
un tad vests uz citām pilsētām. Indra 
Burkovska no Latvijas, to noskatījusies, 
teikusi, lai ar to braucot uz Latviju, kas 
tagad arī noticis sakarā ar Latvijas 
simtgadi un tās svinībām. Sekoja 
Zelta kniedes dziedātais Kā tevi sauc, 
bet tam savukārt ainas no Kanādas 
dziesmu un deju svētkiem ar skatiem 
no tautas deju uzveduma. Tālāk grupa 
Klaidonis dziedāja Zarus nelauz un 
runāja dziesmu un deju uzveduma 
priekšsēdis Juris Ķeniņš.

Sarīkojumu pabeidza ar pusstundu 
gaŗu interviju ar valsts prezidentu 
Egīlu Levitu. Viņš pastāstīja, ka savu 
dienu iesāk ar pupiņu kafiju, kuŗas 
samērs ir puse kafijas un puse piena. 
Ar 62 balsi viņu ievēleja par valsts 
prezidentu 29. maijā.. Par viņu ir daudz 
lielāka sabiedrības uzmanība. Viņam 
patīk darbs, bet vakarā klausoties 
klasisko mūziku. No filmām vinš atceras 
Budapeštas hoteli un „Blade runner”.  
Kādreiz vēlējies kļūt par ornitologu. Viņš 
vēloties, lai jaunieši ieaug sabiedrībā un 
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Pie Tēvu Zemes 
Dārgās

Sidnejas Latviešu vīru koŗa koncerts.
Svētdien, 20. oktobrī plkst 13.00 

Latviešu namā, Sidnejas Latviešu vīru 
koris atzīmēs savu 63. darbības gadu ar 
koncertu veltītu, kā nosaukums norāda 
– dārgai tēvu zemei Latvijai. Grūti ticēt 
ka vairāk kā gads pagājis kopš vareniem 

lai jūt atbildību par Latvijas valsti. „Hobiji” 
viņam esot zinātne, filozofija, literātūra 
un viņam patīk interesantas idejas. Par 
marihuānu viņš domā, ka tā ir sākuma 
narkotika, kas tomēr vēlāk noved pie 
stiprākas. Motto esot: „Dzīvo intensīvi!” 
Uz jautājumu, ar ko vēlētos pavadīt 
vakariņas (dzīviem vai mirušiem)? Viņš 
nosauc vārdus: „Charles Taylor”,  Berta 
Pīpiņa un Dainis Īvāns. Bet ko viņš 
novēlot citiem?” Nodzīvot šo ceturtdienu 
tā, ka pēc desmit gadiem jūs vēl to 
atcerēsities.” ■

Juris Krādziņš.

Dziesmu svētkiem.
Šis vienreizējais, vēsturiskais 

notikums ir atstājis mūsos skaistas, 
neaizmirstamas atmiņas. Tomēr, dzīve 
rit uz priekšu un koristi turpina savu 
darbību ar lielu prieku un entūziasmu 
lai sniegtu dziesmu klāstu mūsu lojālai 
klausītāju saimei.

Koncertā dziedāsim dziesmas no 
Dziesmu svētku noslēguma koncerta 
repertuāra, seno klasiķu kompozīcijas 
kā arī tautā iemīļotus un populārus 
skaņdarbus.

Piedalīsies mūsu pašu sidnejietis 
viesdiriģents Ivars Štubis, koŗa biedres 
veicinātājas un ilggadīgās pavadītājas 
Ingrīda Šakurova un Daina Kaina.

Dzirdēsiet solo un duetu dziedājumus 
kā arī dziesmas ģitāres pavadījumā.

Mīļi lūdzam un ceram Jūs visus 
redzēt kuplā skaitā mūsu koncertā. ■

Daina Jaunbērziņa
Sidnejas Latviešu vīru kora diriģente
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 1919 – 1990 

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

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
Latvijas Universitāte – sākumā, šodien un nākotnē.

Sestdien, 2019. g. 28. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem

Pienāca vilciens…
Leģendārā latviešu autora (un 

kādreizējā laikraksta Laiks kinokritiķa) 
Anšlava Eglīša chrestomatiskais 
romāns par Rīgas mākslinieku bohēmu 
„Homo Novus" sākas ar vārdiem: 
„Pulksten astoņpadsmitos četrdesmit 
Rīgas centrālstacijā pienāk divi vilcieni 
– no Parīzes un no Vecgulbenes." 
Pirmās brīvvalsts laikā nudien bija 
iespējams vilcienā aizbraukt visu ceļu 
līdz Francijas sirmajai galvaspilsētai. 
Mūsdienās tādu iespēju nav. Ar vilcienu 
var aizbraukt uz Sanktpēterburgu un 
Maskavu, bet starptautiskā nozīmē 
ar to arī viss ir pateikts. Pēc pāris 
gadiem tā vairs nebūs. Taču par to 
parunāšu vēlāk šajā komentārā, jo 
galvenais iegansts ir tāds, ka, pirmdien, 
5. augustā, Latvijas dzelzceļam bija 
sava veida simtgade. Šogad, komentāru 

tēmas meklējot, ir izdevīgi, ka 1919. 
gadā veidotas dažādas iestādes un 
instances, kuŗām līdz ar to šogad aprit 
simt gadi. Pagājušajā nedēļā rakstīju 
par ārlietu dienestu. Šonedēļ pienākusi 
kārta dzelzceļam. 

1919. gada 5. augustā izveidota 
Latvijas dzelzceļu virsvalde ar mērķi 
zem viena jumta savākt vairākas 
viena no otras neatkarīgas dzelzceļa 
sistēmas. Brīvības cīņu laikā Vācijas 
spēki sevis kontrolētajā territorijā būvēja 
dzelzceļa līnijas ar vienu, savukārt 
boļševiku spēki citur Latvijā būvēja 
līnijas ar citu sliežu platumu. Kopumā 
virsvaldes veidošanas laikā valstī bija 
pieci dažādi sliežu ceļu platumi. 

Dzelzceļa vēsture mūspusē tomēr 
nesākās pirms simt gadiem. Pirmā 
dzelzceļa līnija, kuŗa šķērsoja Latvijas 
territoriju, tika atklāta 1860. gadā, 
un tā bija līnija starp Pēterburgu un 
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Varšavu. Tā gan šķērsoja tikai vienu 
mūsu valsts nostūri – no Ostrovas 
Krievijas impērijā uz Daugavpili (tajā 
laikā Dinaburgu) un tad tālāk uz Lietuvu. 
Pirmai iekšzemes līnijai sekoja nākamā 
– 1861. gada septembrī. Pulksten 14 
šajā dienā vienlaikus ceļā devās pirmie 
vilcieni no Rīgas Daugavpils virzienā, 
un otrādi. Tiesa, darbs pie šīs līnijas 
projektēšanas aizsākās krietni agrāk. 
Pirmo lūgumu Rīgas Biržas komiteja 
cara režīmam Pēterpilī iesniedza 
1847. gadā, ar domu vispirms uzbūvēt 
minēto trasi no Rīgas uz Daugavpili 
un pēc tam tālāk uz Krievijas impērijas 
galvenajām guberņām. Režīms pirmās 
atļaujas izsniedza 1852. gadā. Drīz 
pēc tam izcēlās Krimas kaŗš, un darbs 
apstājās. Taču galu galā sanāca 217,5 
kilometru gara līnija, kuŗa sākās netālu 
no Rīgas kādreizējiem nocietinājumiem 
un beidzās netālu no Daugavpils 
pilsētas cietokšņa. Pa starpu bija 12 
starpstacijas, gandrīz 40 tilti, pieci tvaika 
lokomotīvju šķūņi, telegrafa sistēma, 
200 sargu mājiņas un viss pārējais, 
kas bija vajadzīgs vilcienu sistēmas 
apkopšanai.

Nākamo 40 gadu laikā impērijas 
Baltijas guberņās notika ļoti strauja 
jaunā transporta līdzekļa attīstība. Viena 
pēc otras darbu sāka Jelgavas, Rīgas, 
Tukuma, Liepājas, Maskavas, Ventspils 
un citas dzelzceļa sabiedrības. Tas, 
cita starpā, deva impulsu pilsētu un 
ostu attīstībai, un 20. gadsimta sākumā 
Latvijas dzelzceļu tīkls bija gandrīz 
2000 kilometru gaŗumā ar sešām 
galvenajām maģistrālēm un atsevišķiem 
šaursliežu pievedceļiem. Sākoties 
pirmajam pasaules kaŗam, visa vilcienu 
infrastruktūra tika pakļauta militārām 
vajadzībām, tostarp pirmoreiz pasaules 
vēsturē vilcienus varēja izmantot 
rūpnīcu, valsts iestāžu, mākslas vērtību 
un citu elementu evakuācijai uz Krievijas 

iekšzemi. Protams, kā zināms, pāris 
dekādes pēc tam sistēma tika izmantota 
cita veida transportam uz Austrumiem...

Pirmā pasaules kaŗa laikā, protams, 
tikpat daudz, cik tika būvēts, atkal tika 
sagrauts. Brīdī, kad dibināta minētā 
virsvalde, dzelzceļa sistēma Latvijas 
vidienē bija pārvērsta krāsmatās. 
To visu nācās pārbūvēt no jauna. 
Pirmajos gados liela problēma bija 
štatu nokomplektēšana. 1920. gada 
sākumā dzelzceļu sistēmā jau strādāja 
vairāk nekā 7000 cilvēku, taču apmēram 
tūkstotis dažādu speciālistu joprojām 
pietrūka. Virsvalde izveidoja izglītības 
un apmācības sistēmu, taču lielākais 
glābiņš bija pieredzējuši dzelzceļnieki, 
kuŗi pakāpeniski atgriezās no bēgļu 
gaitām Krievijā. Kādu laiku starp Latviju 
un boļševiku Krieviju bija līgums, kuŗā 
bija paredzēts bēgļu transports PSRS 
vagonos līdz Zilupes stacijai. Par to 
Latvijai nebija jāmaksā, bet tukšie 
vagoni sešu stundu laikā bija jānosūta 
atpakaļceļā.

Pirmās brīvvalsts laikā valsts čakli 
būvēja dzelzceļa infrastruktūru. Pirmā 
jaunizbūvēta dzelzceļa stacija bija 
Ķemeros. Kopumā līdz 1940. gadam 
uzbūvēta 121 modernu staciju ēka. 
Pirmā iekšzemes dzelzceļa līnija bija 
starp Glūdu un Liepāju. Tā atklāta 1929. 
gada septembrī, 164 kilometru gaŗumā. 
Pēdējā gadā pirms okupācijas Latvijas 
dzelzceļš bija lielākais valsts uzņēmums 
Latvijā ar vairāk nekā 16 000 darbinieku 
un ar kopējo sliežu gaŗumu 3350 km, 
ar 490 pieturas punktiem un stacijām. 
Vidējais attālums starp stacijām bija 
7,1 km. 1939. gadā pārvadāti mazliet 
vairāk par 16 miljoniem pasažieŗu un 
mazliet vairāk par sešiem miljoniem 
tonnu kravu, lielākoties tika transportēti 
mežsaimniecības ražojumi.

Turpinājums 19. lpp.
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Latviešu ciems Melburnā
Laiks atbrīvot naudu ceļojumiem un izpriecām! Pārdodiet savu vērtīgo 
īpašumu un nopērciet lētu moderni pārbūvētu māju Latviešu Ciemā.

Divu guļamistabu māja ar glīti iekārtotu dārzu ciema klusā stūrītī, 
kas nepieprasa daudz pūļu tā uzturēšanai.

Māja No 30/61 Fraser Crescent $300,000

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Crescent Wantirna South Vic 3152, Tel: 03 9800 2977, 

epasts: administration@latvianfs.org.au
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OKUPĀCIJAS MŪZEJA GRĀMATAS
Jau vairākus gadus Sidnejas Latviešu biedrība ir atbalstījusi 
Okupācijas Mūzeju nepieprasot pārdošanas likmi par tā pārdotām 
grāmatām. Tādā veidā šajā finansiālā gadā Sidnejas Latviešu 
biedrība ir noziedojusi Okupācijas Mūzejam $73.00.

Grāmatnīcā Rīga ir pārdošanā šādas OM grāmatas un DVD:
 Via Dolorosa – 6. grāmata – Sastādījusi Anda Līce.
 Sveša vara – Māra Bišofa zīmējumi un Andas Līces apceres
 Viņi ceļā – Anna Velēda Žīgure
 Stūra māja – OM izdota
 Tik mana Latvija – (Dažādi)
 ...pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis – Regīna Ezera
 Es lauzu, tu lauzi – Sandra Kalniete
 Nezūdamība – Jānis Liepiņš
 Latvijas Okupācijas Mūzejs 1940-1941
 Diplomātiskā cīņa
 Kolhozi – izd. M. Goppers
 Starp divām pasaulēm – Ieva Lešinska
 Vēl tā gribējās dzīvot – Rūta Upīte
 DVD – Stacija Latvieši 1937
 DVD – Gulags
 DVD – Gvido Zvaigzne

Angliski
 The KGB Building – OM publication
 Among the living and the dead – Inara Verzemnieks
 (Two) sides – (various)
 Up Against the Wall – Vincent Hunt
 Trapped in Siberia – Juris Jankovičs
 Soviet Milk – Nora Ikstena
 The Case for Latvia – Jukka Rislakki
 With dance Shoes in Siberian Snows – Sandra Kalniete 
 DVD - The train station Latvians 1937



14

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 
 “PIEMI
ŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

2019. 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



15

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2019. gada septembrī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru 
pilnsapulce 

Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown, sestdien,
 2019. gada 5. oktobrī, plkst. 10.00 

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2019. gada 7. septembrī, plkst. 12.00 – 13.30.

Kotletes, gaļas pankūkas un citi gardumi.

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

Ciemos pie Melburnas 
Daugavas Vanagiem

DV Melbornas nodaļa 28. jūlijā 
svinēja 70. darbības gadu. Gundegai 
Zariņai un man bija uzticēts goda pilnais 
pienākums svinībās pārstāvēt Sidnejas 
DV. Ir agra svētdienas pēcpusdiena, 
kad veram Melburnas DV nama durvis. 
Pie ieejas viesus sagaida vanadžu 
darbinieces. Nav ilgi šeit būts, tomēr 
viss ir tik pazīstams, kā vakar redzēts. Ar 
interesi pāršķirstu svētku programmu ar 
skaitli 70 un divām šampanieša glāzēm 
uz vāka. Kas gan būtu dzimšanas diena 
bez šampanieša!

Sarīkojums sākas svinīgi ar karoga 
ienešanu un kopēji dziedāto Latvijas 
valsts himnu Dievs, svētī Latviju. Tālu 
ceļu no Adelaides ir mērojis prāvests 
Jānis Priedkalns, lai noturētu svētbrīdi 
un izlūgtos Dieva svētību nodaļas 
tālākam darbam. Plašu un iespaidīgu 
pārskatu par aizvadītajiem 70 gadiem 
sniedz nodaļas valdes priekšsēdis 
Jānis Kārkliņš, jo sevišķi izceļot 
vanadžu kopas darbu. Melburnas DV 
un vanadzes var būt lepni  par visu, 
kas 70 gados ir paveikts nesavtīgā 
darbā. Ir uzticīgi kalpots  ne tikai DV 
organizācijjas mērķiem, bet visai mūsu 
bijušās trimdas kopībai. Kopš Latvijas 
neatkarības atgūšanas, palīdzības 
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Nacionālās 
pretošanās kustība 

Latvijā
Piektdien, 30. augustā plkst. 18.00 

Latvijas Kaŗa mūzejā tiks atvērta 
i zdevn iec ības  „PĒTERGAIL IS” 
sagatavotā Ginta Zelmeņa un Bruno 
Javoiša grāmata „NACIONĀLĀS 
PRETOŠANĀS KUSTĪBA LATVIJĀ NO 
1959. LĪDZ 1986. GADAM”. 

Ir pagājuši jau 30 gadi kopš laika, 
kad cilvēkiem par Latvijas vēsturi bija 
pieejams tikai viens – okupācijas varas 
viedoklis. Šajā laikā salīdzinoši daudz 
pētīta valsts okupācija, tautas garīgā, 
intelektuālā un ekonomiskā spēka 
iznīcināšana, masveida izsūtīšanas 
pirms un pēc Otrā pasaules kaŗa. 
Mazāk pētīts ir neredzamais kaŗš, ko 

un aprūpes loks ir kļuvis ievērojami 
plašāks.

Pārskatam seko gara apsveicēju 
rinda no Melburnas organizācijām un 
viesiem. Jāpiemin Austrālijas vanadžu 
vadītāja Ilga Vēvere, kas ir arī DV 
Adelaides nodaļas valdes priekšsēde. 
Gundega Zariņa līdz ar apsveikumu 
pasniedza ziedu pušķi Melburnas 
vanadžu priekšniecei Kodulai Nemiro 
un, kā jau dzimšanas dienā, pudeli 
šampan ie t i  Jānim Kārk l iņam . 
Sarīkojuma vadītāja nolasija rakstveidā 
saņemtos apsvekumus no DV vadības 
un citām nodaļām.

Tālāk seko Latvijas goda konsula 
Rietumu Austrālijā Jāņa Purvinska 
svētku runa No bēgļiem līdz diasporai. 
Viņa pagaŗa is  ģ imenes s tāsts , 
papildināts ar ilustrācijām uz ekrāna, 
daudziem no svētku viesiem atsauca 
atmiņā līdzīgus pārdzīvojumus bēgļu 
gaitās.

Mūzikālā daļā Dainas un Vesera 
koŗ i  Sandras Birzes  un jaunā  
diriģenta Tomasa Kalēja vadībā 
izjustā izpildījumā sniedz vairākas 
koŗa dziesmas. Ikdienā koristiem šeit 
notiek arī koŗa mēģinājumi. Apsveicami!  
Sarīkojuma svinīgo daļu nobeidz ar 
Daugavas vanagu dziesmu un karoga 
iznešanu.

Tad kārta svētku kliņģerim, pīrāgiem 
un sviestmaizītēm, kas tik skaisti 
sarindotas uz paplātēm. Paceļam 
šampanieša glāzes par godu 70. 
dzimšanas dienai!  Priecīga tikšanās ar 
sen neredzētiem draugiem, kaut daudzi 
jau aizsaulē. Viesu pulkā ir arī divas 
bijušās sidnejietes Zaiga un Rasma. 
Tagad abas dzīvo  Melburnas Latviešu 
ciemā. Paldies Melburnas Daugavas 
vanagiem un vanadzēm par viesmīlību 
un izcili noorganizēto  70 gadu darba 
atceri!

Ja esam Melburnā, tad nedrīkst 

neaizbraukt uz Melburnas Latviešu 
ciemu, kas manuprāt atrodas kā lielā, 
skaistā parkā. Gundegai ir profesionāla 
interese, jo viņas darbs ir veco ļaužu 
aprūpe. Ieejot namā, pārsteidz  plašums 
un gaisma. Pie sienām pazīstamu 
latviešu  mākslinieku gleznas, vitrīnās 
daudz dzintara izstrādājumu, latviskas 
rotas l ietas, keramika, rokdarbi. 
Ēdamistabā satiekam bijušo sidnejieti 
Ivaru. Netālu pie loga guļ Anita. Vēlāk 
apskatām viņa māju, kas atrodas 
ciema privātajā daļā. Atceļā, arī bijuša 
sidnejiete, Ieva mūs laipni uzaicina savā 
mājā uz pēcpusdienas kafiju.  Nesen 
Ritumā (Nr.772,773) izlasīju Selgas 
Pešudovas interesanto aprakstu par 
ikdienas dzīvi Ciemā. Viņa aicina vairāk 
sidnejiešu pārcelties uz Ciemu. Kamēr 
mums abām rīt ceļš zem kājām, atpakaļ 
uz mājām  Sidnejā. ■

Ilga Niradija
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īstenoja Latvijas nacionālie partizāni, 
un vēl mazāk apzināta tā cīņa, ko 
veica atsevišķi cilvēki un grupas laikā 
no 1959. līdz 1986. gadam – starp 
nacionālkomunistu krišanu nežēlastībā 
un Dziesmoto revolūciju. Šis izdevums 
ir veltīts tieši šim laikam un cilvēkiem, 
kas ziedoja savu dzīvību un dzīvi brīvas 
Latvijas idejai ārpus lielām kustībām 
un masu pasākumiem. Ir īpaši vērtīgi 
apzināties, ka arī šajā, it kā klusajā laikā 
zem biezā melu un puspatiesību ledus 
urdzēja nepakļāvīgas domas, vārdi un 
darbi, kas izlauzās un atjaunoja mūsu 
Latvijas valsti.

Izdevums ietver sevī divas daļas. 
Vienā daļā ir Dr. hist. Ginta Zelmeņa 
sastādītais 216 politiski represēto 
personu saraksts, kas satur īsas ziņas 
par katru notiesāto, un Latvijas karte, 
kuŗā uzskatāmi paradītas pretestības 
kustības dalībnieku dzīves vietas un 
nozīmīgākās pretošanās kustības 
akcijas. Neapšaubāmi, ka par katru no 
šiem cilvēkiem varētu sarakstīt apjomīgu 
romānu, un žēl, ka par dažiem no viņiem 
nav zināms gandrīz nekas.

Atsevišķi pētāms, protams, būtu 
arī jautājums par to, cik no sarakstā 
minētajiem cilvēkiem VDK bija izdevies 
savervēt par ziņotājiem un cik nozīmīgu 
informāciju viņi VDK sniedza. Attiecībā 
uz dažiem no viņiem atsevišķas norādes 
par kaut kāda veida sadarbību ar 
VDK iespējams atrast krimināllietās 
vai uzraudzības lietās, tomēr parasti 
norādes šajos dokumentos iespējams 
interpretēt diezgan dažādi, līdz ar to 
viennozīmīgus secinājumus no šādām 
norādēm izdarīt nevar. Daļa no šajā 
sarakstā minētajiem cilvēkiem atrodami 
arī LPSR VDK aģentūras kartotēkā, 
tomēr bez papildu dokumentiem 
izdarīt tālejošus secinājumus būtu 
nepareizi. Ilustrācijai otrajā grāmatas 

daļā apkopotas tikai viena pretošanās 
kustības dalībnieka – Bruno Javoiša 
atmiņas par viņa noziegumu pret 
okupācijas varu, ieslodzījumu un 
pratināšanām LPSR Valsts drošības 
komitejā (VDK) un sekojošiem septiņiem 
gadiem stingra režīma labošanas 
darbu kolonijā Mordvijā. Pēc daudzu 
pretošanās kustības dal ībnieku 
liecībām, tieši tur satikās tautas zieds 
un tika izglītoti un apmācīti cilvēki, 
kas bija Atmodas „vaininieki”. Starp 
viņiem īpaši jāizceļ Gunārs Astra un 
Voldemārs Zariņš. Ja par pirmo no 
viņiem ir saglabājies salīdzinoši daudz 
liecību, tad par otro, kas bija neskaitāmu 
brīvības cīnītāju iedvesmotājs un 
garīgais skolotājs, liecību nav gandrīz 
nemaz. Pateicoties Bruno Javoiša un 
rakstnieces Noras Ikstenas centieniem, 
2018. gadā apgādā „Pētergailis” klajā 
nāca Voldemāra Zariņa dzejas izlase.

Grāmatas iedvesmotājs un salikuma 
veidotājs, Minsteres Latviešu internāta 
„Rīga" vaditājs Imants Balodis šo 
izdevumu velta latviešu jauniešiem, 
kas izauguši brīvā valstī un kuŗu sirds 
deg par Latvijas nākotni, un cer, ka 
izdevums radīs iedvesmu vēl neapzinātu 
pretošanās kustības stāstu atklāšanai 
un dziļākai izpētei. 

Grāmatu ilustrē nekur nepublicētas 
fotogrāfijas no Gunāra Astras, Lidijas 
Doroņinas-Lasmanes, Agra Šēfera, 
Kārļa Šēfera un citu brīvības cīnītāju 
privātajiem archīviem, kā arī Bruno 
Javoiša zīmētais Mordvijas 11. lēģera 
plāns. 

Grāmatas mākslinieks Ivo Grundulis.
Izdevumu atbalsta: VKKF, NA, 

Imants Balodis, Māris Niklass, Vilis 
Vītols. ■

Oktobrī un novembrī šo grāmatu 
varēs iegādāties DV Sidnejas nodaļā, 
49 Stanley Street, Bankstaown
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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.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souvenirs and traditional 
Latvian jewellery.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 7. septembrī, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 5. oktobrī, plkst. 10.00 

DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā 
pilnsapulce.  Visi biedri un ieinteresenti 
laipni  lūgti apmeklēt pilnsapulci un 
sekojošās pusdienas.

Sestdien, 5. oktobrī, 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.

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
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Pienāca vilciens ...
Turpinājums no 11. lpp.

Okupācijas laikā Latvijas dzelzceļu 
sistēma kļuva par vissavienības 
infrastruktūras sastāvdaļu ar visu no 
tā izrietošo. Tiesa, darbs dzelzceļā 
skaitījās prestižs, jo sistēmā bija 
plaši, tikai dzelzceļniekiem paredzēti 
sociālie pakalpojumi. Latvijas dzelzceļa 
mājaslapā internetā par to rakstīts: 
„Dzelzceļa dzīvojamo māju fonds, 
slimnīcas, poliklīnikas, sabiedriskā 
ēdināšana, atpūtas bazes, sanatorijas, 
bērnudārzi, brīvbiļetes. Vienkārša 
padomju cilvēka acīs tas viss bija kā 
valsts valstī. Kā Leiputrija, pie kuŗas 
pierod, kuŗa vilina."

Sabrūkot PSRS, lielā mērā arī sabruka 
Latvijas tautsaimniecība. Dzelzceļa 
sistēma bija, kā pieņemts teikt mūspusē, 
morāli novecojusi. Taču atjaunotās valsts 
valdība ķērās pie darba. 2001. gadā 
izveidota atsevišķa akciju sabiedrība 
pasažieru pārvadāšanai. Pāris gadus 
pēc tam Eiropas Savienības prasību 
kontekstā nācās atdalīt infrastruktūras 
un pārvadāšanas funkcija, dzelzceļa 
pārvaldes reorganizētas par meitas-
uzņēmumiem. 

Latvijas dzelzceļš mūsdienās ir pilnībā 
valstij piederošs uzņēmums, tā akcijas 
simtprocentīgi kontrolē Satiksmes 
ministrija. Pērn vidējais darbinieku skaits 
Latvijas dzelzceļā bija ap 6500, tajā 
skaitā 35% – sievietes. Tāpat kā tas ir 
daudzās jomās mūsu valstī, arī Latvijas 
dzelzceļš iepirkumu jomā nav izticis 
bez korupcijas skandāliem. 2015. gadā 
aizturēts un patlaban joprojām tiesāts 
tiek uzņēmuma kādreizējais vadītājs 
Uģis Magonis – par kukuļņemšanu. 
Šogad jūlija beigās valsts parakstīja 
līgumu ar uzņēmumu Škoda Čechijā 
par jaunu un modernu elektrovilcienu 

piegādi, kas nozīmē 32 jaunus vilcienus 
2022. un 2023. gadā. 

Un par to braukšanu. Patlaban 
darbs turpinās pie tā dēvētā Rail Baltica 
projekta. Mērķis ir vienota dzelzceļa līnija 
no Helsinkiem ziemeļos cauri Igaunijai, 
Lietuvai un Polijai visu ceļu līdz Berlīnei. 
Projekta pabeigšana vēl ir attāla, taču 
varbūt pēc tam kāds mūslaiku Anšlavs 
Eglītis to varēs izmantot cita romāna 
rakstīšanai. ■

Kārlis Streips.
Brīvā Latvija, 06.08.2019

Mēness pastaigai 50! 
Kur tālāk?

Šogad svinam 50 gadadienu, kopš 
kosmiskais lidaparāts Apollo 11 sekmīgi 
nogādāja Zemes cilvēkus uz Mēness, un 
pēc tam atpakaļ uz Zemi. „Mēs nācām ar 
mieru visai Cilvēcei", teikts 1969. gada 
uzrakstā uz Mēness monumenta.

Šī ievērojamā notikuma apaļā 
gadskārta, manuprāt mums visiem 
uzjundī „kosmiskas noskaņas", un liek 
domāt par pagātni kā arī nākotnes 
perspektīvām Kosmosa pētniecībā. 
Vairākas lielvalstis ir jau nākušas klajā 
ar apņemšanos 1969. gada Mēness 
sasniegumu atkārtot, kā arī doties tālāk, 
piemēram – uz Marsu.  

Pie tam ir cilāti arī šādi jautājumi: 
vai Zemes cilvēks ir bijis uz Mēness  
jau agrāk? Un uz Marsa? Un vai 
l i do j i s  tā lāk  Kosmosā? Šore iz 
nesniedzot konkrētas Bībeliskas (vai 
citas) atbildes, tikai piedāvāju jums, 
cienījamie lasītāji, antīkos attēlus 
(artifacts), kuŗi pie uzmanīgas apskates 
sniedz – ja ne skaidras ziņas, tad 
vismaz liek aizdomāties par senajiem 
sasniegumiem uz Zemes. Par iepriekšējo 
civilizāciju laikiem, vairāk kā pirms 3000 
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Augšējā attēlā „Palenque astronauta" bildei gar malām var izlasīt pētnieku 
interpretāciju angļu valodā.
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–10.000 BC (pirms mūsu ēras) un 
senāk. Vai senajos attēlos ilustrētais 
mums neatgādina kaut ko šodien ļoti 
pazīstamu – cilvēku raķetē, ar rokām 
uz vadības pults (controls) un skatu 
uz zvaigznēm? „Palenque astronauta" 
attēlā sniegtā interpretācija pieder 
pie vismūsdienīgākā skaidrojuma šai 
Meksikas piramīdā gravētajai plāksnei 
ar antīko zīmējumu virsū.

 Un kur tad senās skulptūras, ar 
cilvēku-astronautu kosmiskajā ietērpā?  

Meksikas piramīdā atrastais „Palenque 
Astronauta" iegravējums.

Vaska figūra izveidota pēc „Palenque 
Astronauta" iegravējuma.

Savukārt, lielajos vēsturiskajos 
tekstos ir norādes, ka jebkura civilizācija, 
sasniegdama zināmu attīstības līmeni – 
vai nu kļūst par kosmisku civilizāciju, 
izejot no sava planetārās civilizācijas 
šūpuļa, resp. – spējīgu ceļot Kosmosā 
un sadarboties ar citām kosmiskām 
civilizācijām, uzturot savu Zemi kā Ēdeni, 
Paradīzes dārzu, vai arī tā pašiznīcinās. 
Ja techniskais un garīgais attīstības 
līmenis ir līdzsvarā, tad – aidā! Ja nē, 
tad – jāsāk visu no jauna. Šobrīd uz 
Zemes esam tuvu šādam līmenim. Un – 
ne jau pirmo reizi. Saskaņā ar Lielajiem 
tekstiem – kā Bībele, Vēdas un citiem, 
iepriekšējās civilizācijas uz Zemes jau 
vairākas reizes bija sasniegušas šādu 
pakāpi, bet disbalansa dēļ gājušas bojā 
kataklizmās, ko paši bija izraisījuši. 
Kā Bībelē teikts: „Zeme bija pilna ar 
grēku". Pēc tam, kad viss tika notīrīts 
un līdzsvarots (ko veica CITI), tad 
zemiešiem pašiem nācās sākt visu no 
jauna. Skraidīt pa mežiem, medīt ar 
loku un bultām, lēkājot ap ugunskuru. 

Cilvēks astronauta ietērpā
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Mūžībā aizgājusi

Isolde Becker (Jampulis)
Dzimusi 1936. gada 29. septembrī, Bikstos, Dobeles pagastā

Mirusi 2019. gada 13. jūlijā, Sidnejā

Sēro māsas meitas Melita Bērziņa
un Heidi Vasilevskis ar ģimeni.

Tāpēc ļoti svarīgi, ka šoreiz visiem – arī 
uz Zemes – sirds un prāts iet roku rokā. 
Gars un Miesa ir līdzsvarā. „Mūsu Tēvs 
Debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds!..." 
„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība". „Es 
esmu labais gans". „Es esmu pasaules 
gaisma." „Es esmu dzīvības maize." „Es 

esmu durvis." Skan pazīstami? ■
Raimonds Sokolovskis
(referencēm sk. „Chariots of the 

Gods" Erich von Daniken & Dr. Francisco 
Puentes, u.c.) (Bībelē sk. I Moz. 6:11, 
Jņ.:14:6, Jņ. 10:9, Jņ.8:12, Jņ.10:14, 
u.c.)

saniknotiem padomju militāristiem uz 
pārmetumiem par Berlīnes mūra krišanu 
atbildējis: «Baltieši vainīgi.» Tāpat D. Īvāns 
minēja, ka Borisam Rezņikam dziesmu 
Atmostas Baltija, ko var uzskatīt par Baltijas 
ceļa himnu, neviens nav pasūtījis un pats 
komponists to atnesis uz Latvijas Tautas 
frontes mītni.

«Izrādījās, ka ikdienā bieži tik introvertie 
baltieši lieliski spēj kooperēties kopīgam 
braucienam uz savu Baltijas ceļa posmu 
ar apkārtnes vienīgo žigulīti, spēj sadoties 
rokās ar pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, 
spēj publiski raudāt un paust savas 
emocijas. Tajā politiski un emocionāli tik 
intensīvajā laikā daudzi cilvēki spēka gados 
pirmo reizi noticēja, ka viņu balss, viņu 
līdzdalība var kaut ko ietekmēt, noticēja, 
ka ir iespējama neatkarīga, demokrātiska 
Latvijas valsts ar saviem mērķiem un 
ideāliem,» izteicās kultūras ministrs Nauris 
Puntulis (NA).

Par Baltijas ceļa nozīmi ...
turpinājums no 1. lpp.

«Baltijas ceļš bija mūsu atgriešanās 
ceļš Eiropā, atgādinot par pienākumu 
atgr iez t  vēstur isko ta isnīgumu,» 
uzrunā konferences atklāšanā teica 
Valsts prezidents Egils Levits. Ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) norādīja, 
ka daudziem tagad liekas, ka tas bija 
romantisks laiks un brīvība pati iekritusi 
rokās. Taču jāatceras, ka tika publicēts 
PSKP CK paziņojums par stāvokli Padomju 
Baltijas republikās un, ministra vārdiem 
runājot, «mākoņi bija diezgan draudīgi». 
«Šo manifestāciju nevarēja ignorēt ne 
Maskavā, ne ārvalstu ārlietu ministrijās 
un kancelejās,» norādīja E. Rinkēvičs un 
piebilda, ka tolaik mēs nedomājām, ka pēc 
25–30 gadiem pasaule un Eiropa atkal tiks 
dalīta ietekmes sfērās un viena valsts varēs 
okupēt un anektēt citas valsts teritoriju.

Ārlietu ministrija publicējusi pārskatu 
par Baltijas ceļa piemiņas pasākumiem visā 
pasaulē. Tajā norādīts, ka Vašingtonā pie 
Kapitolija, Kopenhāgenā, Tbilisi, Kāslbārā 
(Īrijā) un Kijevā tiks veidotas cilvēku ķēdes, 
bet Oslo – izskriets Baltijas ceļš. Savukārt 
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Nākamais Ritums būs 2019. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. SEPTEMBRIM.

Indijā jau tikusi izveidota ziedu mandala 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karoga 
krāsās. Īpaši šim notikumam uzņemto 
Askolda Saulīša dokumentālo filmu Baltijas 
brīvības ceļš demonstrēs ASV, Čehijas 
Televīzijā, Japānā, Lielbritānijā, Moldovā, 
Sanmarīno, Turcijā un Vācijā. Tāpat būs 
iespēja iepazīties ar Baltijas valstu filmām 
Atēnās, Berlīnē, Helsinkos, Otavā un Vīnē.

«Tumšāku mākoņu» tēlu savā uzrunā 
lietoja arī bijušais Zviedrijas premjerministrs 
Karls Bilts, jau runājot par mūsdienu 
Eiropas izaicinājumiem, nosaucot šo 
par «brutālāku vadoņu laiku», kā arī 
norādot uz liberālisma principu pakļaušanu 
uzbrukumiem un savstarpēju nāciju un 
kultūru pretnostatījumu. Raksturojot 
mūsdienu situāciju Eiropā, kas skar arī 
Latvijas sabiedrību, Valsts prezidents E. 
Levits minēja trīs aspektus – pirmkārt, 
tā ir globalizācija, kas daļēji samazina 
valstu jaudu, jo rodas arvien vairāk 
jautājumu, ko valstis pa vienai nespēj 
risināt. Otrkārt, sabiedrības kompleksitāte, 
tas nozīmē, ka lēmumu sekas kļūst arvien 
neprognozējamākas un par katru jautājumu 
ir ļoti daudz viedokļu. Treškārt, arvien vairāk 
cilvēku iesaistās demokrātijā un ietekmē 
lēmumu pieņemšanu, taču šī līdzdalība 
samazina iespēju pieņemt racionālus 
lēmumus. Modernās technoloģijas kopā 
ar polittechnoloģijām dod iespēju samērā 
viegli iespaidot un mērķtiecīgi virzīt 
sabiedrisko domu, viņš teica.

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra 
Kalniete (JV) uzsvēra, ka globalizācija 
izvirza valstīm un sabiedrībai vairākas 
nepieciešamības – integrāciju, vajadzību 
pēc demokrātijas un suverenitāti, taču 

tās visas trīs ir grūti savienot vienā laikā. 
Līdzšinējā Eiropā prioritātes bijušas 
integrācija un demokrātija uz zināmas 
suverenitātes ierobežošanas rēķina. Tāpēc 
līdzās klasiskajai demokrātijai pasaulē 
attīstās hibrīds – kontrolētā demokrātija 
vai vēlētais autoritārisms, kas, piemēram, 
Ķīnā pierāda, ka labklājība sasniedzama 
ar «stingru roku». Par liberālo demokrātiju 
vājinošo faktoru S. Kalniete nosauca 
migrāciju, turklāt ne tikai no ārpuses, 
bet arī tendenci, ka izglītotākie Latvijas 
cilvēki dodas strādāt uz Rietumiem. «Tas 
rada tukšumu un zināmu demogrāfisku 
paniku,» atzina politiķe. [...] (Diena, autors 
Atis Rozentāls)

Pret ko Baltijas ceļā protestēja?
Balti jas valstis 1940. gadā bija 

okupējusi Padomju Savienība, iepriekš 
par to vienojoties ar nacistisko Vāciju. 
Vienošanās tika noslēgta 1939. gada 23. 
augustā Maskavā un bija slepena. Šis 
dokuments tiek saukts par Hitlera–Staļina 
paktu vai par Molotova–Ribentropa paktu 
(pēc parakstītāju uzvārdiem: PSRS ārlietu 
ministrs Vjačeslavs Molotovs un Vācijas 
ārlietu ministrs Joahims fon Ribentrops).

1980. gadu nogalē Molotova–
Ribentropa pakta sekas Baltijas valstīs 
joprojām bija skaudri jūtamas. Okupācija 
turpinājās, bet PSRS noliedza pakta 
eksistenci un turpināja apgalvot, ka Baltijas 
valstis Padomju Savienībā iestājušās 
brīvprātīgi. 1989. gada 23. augustā, 
Molotova–Ribentropa pakta parakstīšanas 
50. gadadienā, trīs Baltijas valstu iedzīvotāji 
prasīja pakta slepeno protokolu publisku 
atzīšanu un Baltijas valstu neatkarības 
atjaunošanu.
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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

Kādos apstākļos notika Baltijas ceļš?
Kopš iekļaušanas PSRS 1940. gadā 

Baltijas valstu iedzīvotāji bija spiesti 
dzīvot Komunistiskās partijas diktatūras 
apstākļos: domas un vārda brīvība 
netika nodrošināta. 1986. gadā Padomju 
Savienības Komunistiskā partija pieņēma 
t.s. Atklātības politiku vides aizsardzības 
jautājumos un saistībā ar staļinisma 
noziegumiem. Sāka veidoties sabiedriskas 
organizācijas, kas savus uzskatus un 
neapmierinātību ar esošo situāciju pauda 
aizvien atklātāk.

Baltijas ceļš ir lielākā un nozīmīgākā 
akcija Baltijas valstu centienos pēc 
neatkarības atgūšanas, taču tā nebija 
pirmā. 1986. gada 14. jūnijā notika 1941. 
gada deportāciju upuru atceres diena Rīgā 
pie Brīvības pieminekļa. Pēc tās Baltijas 
valstu bijušie politieslodzītie vienojās par 
kopīgu piemiņas akciju 23. augustā visās 
trijās Baltijas republikās.

1987. gada 23. augustā notika mītiņi 
Viļņā, Rīgā un Tallinā, kur katrā piedalījās 
vairāki tūkstoši cilvēku. Tallinā notikušais 
mītiņš bija mierīgs, taču Rīgā un Viļņā 
izcēlās asas sadursmes ar miliciju, kuŗu 
laikā tika aizturēti vairāki simti cilvēku.

1988. gada 23. augustā piemiņas 
akcijas notika jau nacionālo kustību vadībā 

un pulcēja daudzus desmitus tūkstošus 
cilvēku. Baltijas atmoda no entuziastu 
kustības bija kļuvusi par visu trīs valstu 
vienojošo kustību.

Kādas ir Baltijas ceļa sekas?
Protesta akcijas lielākais panākums 

bija PSRS piekāpšanās Baltijas valstu 
iedzīvotāju kopējā protesta priekšā, atzīstot 
pagātnes noziegumus. PSRS atzina 
Molotova–Ribentropa pakta eksistenci un 
pasludināja to par spēkā neesošu. Tas 
kļuva par vienu no būtiskākajiem soļiem 
ceļā uz neatkarīgu valstu atjaunošanu 
Baltijā.

Baltijas ceļš panāca lielu starptautisku 
publicitāti visu trīs valstu kopējai cīņai. Tas 
deva grūdienu demokrātiskām kustībām 
arī citviet pasaulē, bija pozitīvs piemērs 
citu valstu neatkarības atjaunošanas 
centieniem, arī Vācijas atkalapvienošanās 
procesam.

Baltijas ceļš apliecināja, ka ticība 
demokrātiskām idejām vieno Baltijas 
valstu iedzīvotājus. Šādi stiprināta brālības, 
vienotības un kopēja mērķa izjūta kļuva 
par nozīmīgu faktoru politiskās līdzdalības 
nodrošināšanai, kas noveda pie Baltijas 
valstu neatkarības atjaunošanas. ■

Diena, 23.08.2019, saīsināts
P. Kļaviņš
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PBLA ZIŅU APSKATS

 20. augustā
Levits: Vāja mediju telpa var novest pie 
manipulējamākas sabiedrības 

Sabiedr isk ie medi j i  un medi ju 
telpa Latvijā ir salīdzinoši vāja, un tas 
atstāj iespaidu uz sabiedrību kopumā, 
sabiedrība var kļūt pārāk manipulējama. 
Tāpēc medijiem ir pakāpeniski jānodrošina 
adekvāts finansējums, intervijā Latvijas 
Radio pauda Valsts prezidents Egils 
Levits. 

Nep ie t i ekama in fo rmāc i j a  un 
skaidrojumi ietekmē spēju adekvāti un 
racionāli uztvert problēmas, un dažreiz 
tiek piedāvāti dumji risinājumi, jo netiek 
aptverts viss problēmu lauks, bet paņemta 
kāda detaļa, un tā tas ir daudzas jomās, 
skaidroja Levits. Un tas nav pārmetums 
pilsonim, jo jābūt pieejamai attiecīgai 
informācijai, lai varētu pieņemt lēmumu, 
lai varētu novērtēt visu, sacīja prezidents. 
Pēc viņa teiktā, mūsdienu apstākļos, 
kad strauji mainās situācija gan Latvijā, 
gan pasaulē, “ir jāuzņem kvalitatīva 
informācija, lai mēs tiktu līdzi šai attīstībai”. 

Levits uzsvēra, ka laba mediju 
vide ir svarīga visiem, jo tas ir pamats 
demokrātijai, jo demokrātija nozīmē, ka 
pilsoņi piedalās valsts lēmumos, un, lai 
tie varētu būt adekvāti, labi un mērķtiecīgi, 
cilvēkiem jābūt labi informētiem. Šo 
informāciju var smelties ne tikai, bet lielā 

mērā arī medijos, un it īpaši sabiedriskajos 
medijos, kuru uzdevums ir nodrošināt, 
lai pilsoņiem būtu pietiekoši daudz 
analītisku raidījumu un rakstu, pietiekoši 
informācijas, lai var pieņemt pēc iespējas 
informētāku lēmumu, skaidroja prezidents. 
Tāpat sabiedriskie mediji ir svarīgi arī 
tiem, kas pieņem lēmumus – gan valsts 
institūcijās, gan partijās, gan nevalstiskajā 
sektorā, jo arī tur nepieciešama analītika 
un informācija, un to nodrošina tajā skaitā 
arī mediji un it īpaši sabiedriskie mediji, 
norādīja Levits. 

Viņš pieļāva, ka pašlaik sabiedrības 
izpratne par mediju nozīmi varbūt nav 
pietiekoša, un uzsvēra, ka sabiedriskie 
mediji ir svarīgi, lai valsts labi funkcionētu, 
un šī izpratne ir jāveicina. Levits atzina, 
ka politiķi atspoguļo sabiedrības nostāju, 
tomēr Saeimā un valdībā politiķu vidū 
ir izpratne par šo jautājumu, ka ir 
nepieciešams adekvāts finansējums, kas 
nav atkarīgs no politiskā noskaņojuma. 
Panākt to nav vienkārši, bet topošais 
jaunais mediju likums vismaz parāda, ka 
medijiem ir pievērsta lielāka uzmanība, 
un prezidents pievērsa uzmanību 
šim jautājumam, un tas parāda, ka 
nepieciešams adekvāts risinājums, sacīja 
Levits. 

Viņš p iebi lda,  ka f inansējuma 
palielināšana medijiem valsts budžeta 
mērogā nav milzu summas, bet tas ir 
ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un pašlaik 
ir zināma griba Saeimā un valdībā šo 
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jautājumu adekvāti risināt, un Levits 
cer, ka tā būs pietiekoša, lai pieņemtu 
attiecīgus lēmumus. Mērķis ir padarīt 
medijus stiprākus, un tas nenāk par velti, 
mediji jāfinansē - ja mēs gribam saņemt 
kvalitatīvu produktu, mums jāmaksā, bet 
salīdzinoši ar visu valsts budžetu, tie nav 
lieli izdevumi, norādīja Levits. 

Prezidents pieļāva, ka finansējumu 
medijiem nevar ļoti strauji palielināt vienā 
gadā, bet pastāvīgs palielinājums ir 
nepieciešams. Un tas ir politiskās apziņas 
jautājums, savukārt pilsoņi var ietekmēt 
politisko apziņu, aktīvi prasot no politiķiem 
attiecīgu rīcību, norādīja Levits. (LSM.lv)
Likteņdārzā notiks Baltijas ceļa 30. 
gadadienai veltīts Mārtiņa Brauna 
pirmatskaņojums 

Pieminot viena no Latvijas neatkarības 
atjaunošanas laika nozīmīgākā notikuma 
Baltijas ceļa 30. gadadienu, šogad, 24. 
augustā, Likteņdārzā notiks vērienīgs 
svētku koncerts "Saule , Pērkons, Daugava 
– Baltijas ceļam 30!". Komponists Mārtiņš 
Brauns par godu šim notikumam ir radījis 
jaunu skaņdarbu ar Uģa Brikmaņa pēdējā 
dzejoļa vārdiem veltītu Latvijai un latviešu 
tautai, kas pirmo reizi tiks atskaņots šajā 
koncertā, portālu "Delfi" informē rīkotāju 
pārstāvji. 

Svētku koncertā "Saule, Pērkons, 
Daugava – Baltijas ceļam 30!" izskanēs 
mūsu tautai nozīmīgas un ar atmodas 
laiku asociatīvas melodijas un dziesmas. 
Koncertā piedalās komponists Mārtiņš 
Brauns, komponists Juris Kulakovs, 
koris "Gaudeamus", Ogres sieviešu 
koris "Rasa", jauktais koris "Cantus 
Fortis", folkloras ansamblis "Vērtumnieki", 
dziedātāj i  Ieva Akuratere, Lori jas 
Vuda, Aija Andrejeva un citi. Savukārt 
pazīstamā horeogrāfa Agra Daniļeviča 
vadībā Daugavas krastā dejotāji izdejos 
skaistus dejus priekšnesumus. Koncerta 
programmu veido diriģents Ivars Cinkuss 
un režisore Dace Micāne-Zālīte. 

"Ar Baltijas ceļu sākās reāli procesi, 
pierādījās pasaulei, ka ar nevardarbīgu 
protesta akciju tautas var izteikt savu 
kvēlāko vēlmi – būt brīviem. Tamdēļ 
koncertu redzu kā Brīvības daudzinājumu 
un apliecinājumu tam, ka Baltijas tautas – 
latvieši, lietuvieši un igauņi ir vienots spēks. 
Saule, Pērkons, Daugava – Raiņa vārdos 
dzīvo trīsvienība latviešu svētumiem, katrs 
ar savu spēku un aizsardzību tautai," 
skaidro koncerta režisore un scenārija 
autore Dace Micāne-Zālīte, uzsverot, ka 
Likteņdārzs ir vispiemērotākā vieta šādam 
koncertam, kurš plānots kopā ar saules 
gaitas noslēgšanos vakarā. 

Kokneses kultūras cilvēki, dziedātāji 
dejotāji līdzēs koncerta dalībniekiem un 
viesiem pirms koncerta veidot simbolisku 
Balti jas ceļu, sadodoties rokās un 
vienojoties kopīgās dziesmās. 

Bi ļetes var  iegādāt ies "Bi ļešu 
paradīzes" kasēs un internetā. (Delfi 
kultūra).
16. augustā
Valsts prezidents tiekas ar Eiropas 
Komisi jas ģenerālsekretāri  I lz i 
Juhansoni 

Valsts prezidents Egils Levits 13. 
augustā Rīgas pilī tikās ar Eiropas 
Komisijas (EK) ģenerālsekretāri Ilzi 
Juhansoni. Tikšanās laikā tika pārrunāta 
Eiropas Savienības dalībvalstīm un 
Eiropas Komisijai aktuālā dienaskārtība 
tuvākajiem mēnešiem. E. Levits novēlēja 
I. Juhansonei izturību atbildīgo pienākumu 
veikšanā šajā izaicinājumiem bagātajā 
laikā, kad mainās EK vadība un ir aktuāli 
“Brexit” un citi jautājumi. (president.lv)
Kabarē kaislības brīvvalstī. 

Ar teatrāli muzikālu uzvedumu "Kabarē 
de Rīga" Sidnejas latviešu teātris apceļojis 
vai visu Latviju un parīt, 18. augustā, 
sniegs pēdējo izrādi VEF Kultūras pilī. 
Kļuvis arī zināms, ka tieši šodien, kad 
iznāks šis raksts, notiks izrāde Jelgavā. Uz 
sarunu aicināju trupas vadītāju, Sidnejas 
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Latviešu biedrības priekšsēdētāju Jāni 
Čečiņu. Viņa vecāki apprecējušies Doma 
baznīcā Rīgā 1940. gadā, bet pats nācis 
pasaulē jau Austrālijā. 

Sidnejas latviešu teātris pirmo sezonu 
atklāja 1951. gadā ar Mārtiņa Zīverta 
drāmu "Tīreļpurvs". Vairāk nekā 68 
pastāvēšanas gados iestudētas gandrīz 
220 lugas, nospēlētas vairākas viesizrāžu 
turnejas Ziemeļamerikā, Eiropā un Latvijā. 
Sākumā teātris veidojās ap vairākiem 
trimdā nokļuvušajiem Latvijas teātru 
aktieriem un režisoriem, starp kuriem 
zināmākie – operdziedātājs Kārlis Nīcis, 
aktrise Lita Zemgale, Lija Gailīte no 
Zeltmata kursiem, bet gadu gaitā izaugusi 
jauna paaudze, kas skatuves pieredzi 
galvenokārt guvusi Sidnejas latviešu teātra 
iestudējumos. Atšķirībā no trimdas teātru 
vairākuma, kas galvenokārt izvēlējušies 
iestudēt tikai pazīstamu latviešu autoru 
lugas, Sidnejas latviešu teātris jau no 
paša sākuma iepazīstina publiku arī ar 
pasaules klasiķiem, modernistiem un 
jaunākajiem latviešu autoru darbiem. 
Sidnejas latviešu teātrī patlaban darbojas 
trīs režisori, gadā iestudē apmēram divas 
izrādes, pieaicinot aktierus ne vien no 
Sidnejas, bet arī tūkstoš kilometrus attālās 
Melburnas. 

"Kabarē de Rīga" veidots kā 2007. 
gada Austrālijas "3x3" nometnes vakara 
programmas uzvedums. Nākamajā gadā 
ar papildinātu tā variantu teātris apceļoja 
Austrāliju. Daudzi teātri mudināja braukt uz 
Latviju, diemžēl tolaik tas nebija iespējams. 
Kad 2017. gadā Latvijas Kultūras ministrija 
izsludināja konkursu simtgades svinību 
programmai, Sidnejas latviešu teātris 
nolēma, ka būtu laiks vēlreiz mēģināt 
doties uz Latviju... 

Un tā – ierakstā skan brāļi Laivinieki, 
un publika dzied līdzi par laša kundzi, 
kas bola acis, un citas vecmāmiņu un 
vecvecmāmiņu latviskās dziesmas... Bet 
Jānim Čečiņam uzvedumā ir trīs lomas – 

viņš ir tā autors, režisors un arī pieteicējs, 
kas šajā kabarē gandrīz visu laiku ir uz 
skatuves. Izvilkums no intervija ar Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšsēdi Jāni Čečiņu. 
[....] Latvijas Avīze, Vita Krauja
15. augustā
Latviešu Printful ierindojas ASV 
straujāk augošo uzņēmumu topā un 
sasniedz 77 miljonu dolāru apgrozījumu 

Draugiem Group uzņēmums Printful 
iekļuvis prestižajā Inc.com ASV straujāk 
augošo uzņēmumu sarakstā (https://
www.inc.com/inc5000/2019/top-private-
companies-2019-inc5000.html), ieņemot 
564. vietu ar 786% izaugsmi starp visiem 
ASV uzņēmumiem. Šodien Printful pirmo 
reizi publisko savus finanšu rādītājus, 
paziņojot, ka Prinful Inc. un a/s “Printful 
Latvia” kopējais aprozījums 2018. gadā 
sastāda 77 miljonus dolāru, savukārt 
2017. gadā tie bija 46 miljoni dolāri. 

“Printful finanšu rādītāji, salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu, pieauguši par gandrīz 70 
procentiem. Lai turpinātu šādu izaugsmi, 
plānojam izplesties aizvien jaunos tirgos, 
atverot birojus un ražotnes, kā arī nemitīgi 
strādājam pie jauniem produktiem un 
integrācijām. Lai to sasniegtu, mums 
vajadzīgs komandas papildinājums 
ar jauniem talantiem“ – pievienoties 
Printful aicina uzņēmuma līdzdibinātājs un 
izpilddirektors Dāvis Siksnāns, piebilstot, 
ka tehnoloģiju uzņēmumā strādā ne tikai 
programmētāji, bet gan plašs spektrs 
biznesa speciālistu.  [....]

Printful centrālais birojs un Eiropas 
ražotne, nodarbinot vairāk nekā 250 
cilvēku komandu, arī turpmāk atradīsies 
Latvijā. Gada laikā Printful Latvijas 
komandai pievienojušies vismaz 100 
talantīgi speciālisti un skaits turpina 
strauji augt. Kopā Printful visā pasaulē 
šobrīd strādā vairāk nekā 600 cilvēku. 
Printful līdz šim nodrukājis vairāk nekā 
11,5 miljonu produktu, savukārt klienti 
pārdevuši preces vairāk nekā 540 miljonu 
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Turpinājums 31. lpp.

dolāru (478 miljoni eiro) vērtībā. 
Printful apdrukā un ražo produktus 

e-komercijas veikalu pasūtījumiem, kā arī 
nodrošina to piegādi. Uzņēmums piedāvā 
integrāciju ar e-komercijas platformām, 
automatizējot produktu izveidi un 
pasūtījumu saņemšanu un izpildi, turklāt 
klientiem ir iespēja piegādes izmaksas 
noteikt tiešsaistē. Printful nodrošina 
integrāciju ar dažādām e-komercijas 
platformām un servisiem, piemēram, 
Shopify, eBay, Amazon, WooCommerce, 
Etsy, Weebly. Integrācija tiek veikta ar API 
pieprasījumu ķēdi. (jauns.lv)
13. augustā
Levits uzsver nepieciešamību stiprināt 
latviešu valodu 

Valsts prezidents Egils Levits uzsver 
nepieciešamību stiprināt latviešu valodas 
lietojumu sabiedrībā, informēja Valsts 
prezidenta kancelejā. Vakar prezidents 
tikās ar Latviešu valodas un literatūras 
skolotāju asociācijas valdi, lai pārrunātu 
latviešu valodas pozīcijas topošajā 
"Skola2030" mācību saturā un iespēju 
stiprināt latviešu valodu valstiskā līmenī. 
"Latviešu valodas kā vienīgās valsts 
valodas loma ir jāstiprina ne tikai mācību 
saturā, bet arī jārunā par tās lietojumu 
sabiedrībā. Absurda ir situācija, ka valsts 
valodas lietojuma līmenis ir 60%. Latviešu 
valoda ir mūsu valsts simbols, kas ir jālolo 
un jāstiprina ilgtermiņā, jo spēcīgas Latvijas 
pamats ir stabila, literāri bagāta latviešu 
valoda," uzsvēra Levits. Tāpat Levits 
interesējās par to, kā norit Valsts izglītības 
un satura centra (VISC) īstenotā projekta 
"Skola2030" ieviešana, cik liela loma 
mācību saturā atvēlēta latviešu valodai 
un cik sekmīga ir VISC komunikācija ar 
skolām un pedagogiem, kuri nav tieši 
iesaistīti projekta izstrādes darba grupā. 
Tikšanās laikā asociācijas valde ieskicēja 
vairākus problēmjautājumus – zemās 
skolēnu latviešu valodas zināšanas, ko 
atspoguļo centralizēto eksāmenu rezultāti 

un skolotāju paaudžu maiņa. Abas puses 
bija vienisprātis, ka pedagogu darbs ir 
jāpopularizē, aģentūru Leta informēja 
Valsts prezidenta kancelejā. (leta.lv)
Ārlietu ministrija nākamgad Latvijas 
vēstniecības Austrālijā atvēršanai 
prasa 1,1 miljonu eiro 

Jaunu Latvijas vēstniecību atvēršana 
Austrālijā un Brazīlijā ir Ārlietu ministrijas 
(ĀM) dienaskārtībā jau vismaz pēdējos 
sešus gadus. Arī pērn ĀM lūdza valdību, 
izskatot 2019. gada valsts budžetu, 
piešķirt līdzekļus (2,9 miljonus eiro) abu 
vēstniecību izveidei. Uz nepieciešamību 
pēc diplomātiskās pārstāvniecības jo īpaši 
uzstājuši Austrālijā dzīvojošie tautieši. 
Iesniedzot 2020.–2022. gada budžeta 
prioritātes, kuras jau pavisam drīz sāks 
skatīt arī valdība, ĀM pieprasījusi līdzekļus 
tieši vēstniecības Austrālijā atvēršanai un 
darbības nodrošināšanai. 

«Mūsdienu globālajā laikmetā ir 
nepieciešams meklēt un attīstīt jaunas 
iespējas un pastiprināt sadarbību ar valstīm, 
reģioniem ar nozīmīgu ekonomiskās 
nozīmes potenciālu un pieaugošo ietekmi 
starptautiskajā politikā. Ievērojot Latvijas 
pieaugošo diasporu ārvalstīs, kā arī 
personu mobilitātes tendences, pieaug 
arī Latvijas diplomātisko pārstāvniecību 
ārvalstīs konsulārā dienesta loma saiknes 
uzturēšanā ar tautiešiem ārpus Latvijas, 
kā arī attiecīgi palielinās konsulārā darba 
apjoms,» Dienai norāda ministrijā. Latvijas 
vēstniecības atvēršana Austrālijā ĀM 
ieskatā ir prioritāra Latvijas diplomātisko 
un konsulāro pārstāvniecību tīkla 
paplašināšanas kontekstā. 

ĀM rosina veidot reģionālu vēstniecību, 
kas atbildētu ne tikai par Austrāliju, 
bet arī Jaunzēlandi. «Tādējādi tiks 
nodrošināta efektīvāka Latvijas interešu 
pārstāvība Klusā okeāna reģionā, tajā 
skaitā Jaunzēlandē, un sniegts atbalsts 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 22. plkst. 11.00 – Pļaujas svētku 

dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
Pļaujas svētku sarīkojums.

Svētdien, 29. plkst. 10.00 – dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1.   Judy Trumpmanis
Svētdien, 8.   A. Kristovskis 
Svētdien, 15.  J. Turmanis 
Svētdien, 22.  I. Birze  
Svētdien, 29.  J. Rīmanis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 1.   L.MacPherson
Svētdien, 8.   R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 15.  M.Timermane/A.Zodiņa 
Svētdien, 22.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien, 29.  L.Vilciņa/A.Zīda

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.

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.

Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
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
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
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 Telefons  (02) 97153424
 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, Burwwod,  2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka pašlaik Jēzus strādā 

reliģiju satuvināšanā pasaulē, un otrkārt 
– Universa kā plaši apdzīvotas vietas 
atziņā.

R.S.  
(Bībelē skat. Ecehiēla I nodaļu, u.c., 

kā arī Elizabeth C. Prophet, Dolores 
Cannon u.c.)

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
SEPTEMBRĪ

Svētdien, 1. plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Svētdien, 8. plkst. 9.30 dievkal-
pojums. Bībeles stunda.

Svētd ien,  15.  d ievkalpo jums 
baznīcā nenotiks. Būs Pļaujas Svētku 
Sarīkojums plkst. 11.00 Latviešu namā 
M.Siliņa zālē, kas iesāksies ar svētbrīdi. 
Visi mīļi gaidīti!

Svētdien, 29. plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Dievkalpojumus vadīs mācītājs 
Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS  
Svētdien, 1.  Olafs Šics  
Svētdien, 8.  Olafs Šics
Svētdien, 29.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.  Gundega Zariņa
Svētdien, 8.  Marita Lipska
Svētdien, 29.  Gundega Zariņa

PĻAUJAS SVĒTKI
Gadskārtējos Pļaujas svētkus svinēsim 

svētdien, 15. septembrī SLB namā 
M. Siliņa zālē, sākums plkst. 11.00 
ar svētbrīdi. Nākam paši un ņemam 
līdzi draugus! Būs svētku mielasts, 
priekšnesumi, video un loterija. Visi 
mīļi aicināti!

DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š.g. 12. maija pilnsapulces 

lēmumu, draudzes nodevas par 2019. 
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz 
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa 
adresi, 11. Byanbi Place Castle Hill, 
NSW 2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation” vārda. Informāciju 
var saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.
Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
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PBLA ziņas
Turpinājums no 28. lpp.

 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

Latvijas diasporai, padarīti pieejamāki 
konsulārie pakalpojumi, sekmēta plašāka 
divpusējo attiecību attīstība, pavērtas 
jaunas iespējas sakariem ar Okeānijas 
valstīm Latvijas ANO Drošības padomes 
kandidatūras 2025. gadā kontekstā, 
veicināta ekonomiskā sadarbība,» 
nepieciešamību pamato ĀM. «Piecu 
Latvijas goda konsulu Austrālijā un 
divu Jaunzēlandē pilnvaras konsulāro 
pakalpojumu jomā ir ierobežotas. Diasporai 
pēc konsulārajiem pakalpojumiem jādodas 
uz Latviju vai citām Latvijas vēstniecībām, 
no kurām tuvākās ir Japānā un Indijā. 
Savukārt ĀM periodiski organizētie 
pasu darbstaciju izbraukumi no Rīgas ir 
loģistiski sarežģīti un finansiālās izmaksas 
ir augstas.» 

Nākamgad būtu vajadzīgi vienreizēji 
izdevumi 1,1 miljona eiro apmērā telpu 
remontam un pielāgošanai vēstniecības 
funkciju veikšanai, kā arī 0,86 miljoni 
eiro uzturēšanas izmaksām. Savukārt no 
2021. un turpmākos gadus uzturēšanai 
būtu jātērē viens miljons eiro. 

Ministrijā gan neatklāj, kurā pilsētā 
varētu atvērt vēstniecību. «Turpmākie 
soļi būs atkarīgi no valdības lēmuma 
un situācijas analīzes,» norāda ĀM 
Komunikācijas nodaļā. Pašlaik Latvijai ir 
nerezidējoša vēstniece Austrālijā – Dace 
Treija-Masī rezidē Tokijā Japānā. 

Vēstuli ar lūgumu atvērt vēstniecību 
Austrāl i jas galvaspi lsētā Kanberā 
šopavasar Saeimas deputātiem nosūtīja 

arī Latviešu apvienība Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) un Kanberas 
latviešu organizācijas, laikrakstam Diena 
pastāstīja LAAJ priekšsēdis Jānis Grauds. 
Lai arī tautieši atzīst, ka vēstniecības 
iekārtošana ir dārga, izmaksas būtu 
iespējams samazināt. Par piemēru tiek 
minēta Igaunijas vēstniecība, kas darbojas 
Somijas vēstniecības telpās Kanberā, un 
telpu izkārtojums esot precedents citām 
valstīm. 

Va i c ā t s  p a r  n e p i e c i e š a m ī b u 
atvērt vēstniecību tieši Austrālijā, J. 
Grauds uzskata, ka tas nodrošinātu 
efektīvu Latvijas interešu pārstāvību 
Klusā okeāna reģionā. «Tā būtu pirmā 
reģionālā vēstniecība, kas palīdzētu 
veicināt attiecības ne tikai ar Austrāliju 
un Jaunzēlandi, bet arī ar Okeānijas 
valstīm. Personiski kontakti veicinātu 
ciešāku sadarbību ar Austrālijas valdību 
un apkārtējām valstīm. Vēstniecības 
atvēršana Kanberā palīdzētu Latvijas 
profīla pacelšanā Austrālijā, akadēmiskā 
laukā, pētniecībā un studentu apmaiņā, 
abpusējā tirdzniecībā, tūrismā, veicinot 
kulturālu apmaiņu, Austrālijas latviešu 
kopienas un Latvijas abpusīgā sadarbībā, 
piezīmējot, ka šī diasporas saime kļūst 
lielāka ar jauniebraucējiem,» minēts 
tautiešu vēstulē. 

Austrālijā pastāvīgi dzīvo 5813 Latvijas 
valstspiederīgie, bet Jaunzēlandē – 
aptuveni 300 diasporas pārstāvju. 
ĀM norāda, ka tā ir viena no politiski 
aktīvākajām kopienām ārpus Latvijas, 
ko pierāda dalība Saeimas vēlēšanās, 
lielā interese par Latvijas iekšpolitiku un 
entuziasms, darbojoties latviešu valodas, 
kultūras un tradīciju uzturēšanā. [...] 
(Diena, autore Jolanta Plauka)
12. augustā
Graudiņa un Kravčenoka kļūst par 
Eiropas čempionēm pludmales 
volejbolā 

Latvijas pludmales volejbolistes Tīna 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’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.

August has been a relatively quiet month at the Latvian house. The Sydney 
Latvian Theatre company is finshing its tremendously successful Latvian tour with 
it's Kabarē de Rīga show. 

This week Latvia celebrates the 30th anniversary of Baltijas ceļš (Baltic Way) 
that occurred on 23 August 1989. It was a peaceful political demonstration against 
the Molotov–Ribbentrop Pact in 1939 between the Soviet Union and Nazi Germany 
which divided Eastern Europe into spheres of influence and led to the occupation 
of the Baltic states in 1940. Approximately two million people joined their hands 
to form a human chain spanning 675.5 kilometres across the three Baltic states – 
Estonia, Latvia, and Lithuania, which were considered at the time to be constituent 
republics of the Soviet Union.

Graudiņa un Anastasija Kravčenoka 
sestdien (11. augustā) Maskavā kļuva 
par Eiropas čempionēm, finālā uzvarot 
polietes Katažinu Kocioleku un Kingu 
Vojtašiku. Turnīrā ar 20. numuru izliktās 
Graudiņa/Kravčenoka turnīrā ceturto 
numuru saņēmušo Polijas duetu uzvarēja 
ar 2-0 (22:20, 21:19). Pusfinālā Graudiņa/
Kravčenoka ar 2-1 (21:19, 19:21, 15:12) 
pārspēja turnīra devīto numuru - Lilianu 
Steineri un Elsu Makmilanu no Spānijas. 
Iepriekšējo reizi Latvijas sieviešu pāris 
Eiropas čempionātā uzvarēja 2009. gadā, 
kad zelta medaļas negaidīti izcīnīja Inguna 
Minusa un Inese Jursone. Graudiņa 
gaitas pludmales volejbolā savulaik sāka 
tieši pārī kopā ar pieredzējušo Jursoni. 
[...] (leta.lv)
7. augustā
Koncerts, kuru varēja dzirdēt pat 
Pierīgā - "Rammstein" Lucavsalā pulcē 
45 000 klausītāju 

Dati liecina, ka vācu smagās mūzikas 
grupas "Rammstein" koncertu Lucavsalā 
apmeklējuši 45 000 fanu gan no Latvijas, 
gan tuvākām un tālākām ārzemēm. Šo 
koncertu - atšķirībā no citiem Lucavsalā 
notikušajiem - varēja ļoti labi dzirdēt visā 
Rīgā un pat Pierīgā, tātad klausītāju 
skaitu itin mierīgi varētu pieckāršot. Par 
koncertu atzinīgus vārdus teic tie, kas 
to vēroja klātienē - šovs bijis iespaidīgs. 
Savukārt par skaņu nudien neviens nav 
varējis sūdzēties: apskaņošana bija tik 
augstā līmenī, ka pat tie, kas koncertu 
neapmeklēja, varējuši dziedāt līdzi. Rīgas 
reģiona Kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieka vietnieks arī pastāstīja, ka 
koncerta laikā policija saņēmusi daudzu 
iedzīvotāju zvanus, kuri sūdzējušies par 
troksni. Zvanītāji bijuši arī no attālākiem 
Rīgas mikrorajoniem, tai skaitā Juglas, 
kā arī no Pierīgas - Ķekavas no Baložiem. 
[...] (jauns.lv)
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