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Vai būs starptautiska tiesa par padomju
varas noziegumiem?

Franks Gordons, 27. septembris, 2015
“Vergangenheitsbewaeltigung”. Šis bezgala garais vācu vārds latviskojot būtu
– pagātnes pārvarēšana. Vāciem gaŗus 70 gadus nācās pārvarēt savas zemes
pagātni – 12 “brūnos” hitleriskās Lielvācijas gadus. Manuprāt, šo bezgala gaŗo
vārdu pareizāk, plašāk un varbūt trāpīgāk būtu jātulko tā – tikt galā ar pagātni.
Visā tā sauktā pēcpadomju telpā joprojām tikt galā ar padomju pagātni, kas vilkās
70 gadus (Baltijā tikai 45), ir bezgala grūti.
Man patiess prieks par ziņu, ka 3. septembrī Maskavas Starptautiskajā
universitātē uz savu kārtējo sēdi sanāca iniciatoru grupa, kuŗas mērķis ir sasaukt
starptautisku tiesu par staļinismu un visiem padomju perioda varas noziegumiem.
Tika nolemts izveidot darba grupas, kas savāktu faktisko materiālu, veiktu
juridisko ekspertīzi padomju likumdošanas un starptautisko tiesību ietvaros,
sastādītu apsūdzības aktus un plašāku sabiedrību ar tiem iepazīstinātu, izmantojot
medijus un internetu, gatavotu speciālus kursus skolēniem un studentiem par
tematu “Padomju perioda varas represijas un noziegumi”.
Minētajā sēdē piedalījās arī Sergejs Kovaļovs, Jurijs Pivovarovs, Nikolajs
Svanidze, Alla Garbere, Marieta Čudakova, Igors Čubaiss – cilvēki, kurus Kremlim
idejiski pietuvinātie zākā kā liberastus, sorosītus, kosmopolītus. Iesaukas, kas
dzirdētas un lasītas arī Latvijā…
Kursi skolēniem un studentiem? Svētīgs, bet sasodīti smags uzdevums
apstākļos, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins, “krievu pasaules” ekspansijas
sludinātājs, izmisīgi laipo, mēģinot “izglītot tautu par vēsturi”, izdabājot gan
staļinisma epigoniem, gan “krievestības garīguma” jūsmoņiem.
Cildens un nepārspēts tā arī paliek profesora Andreja Zubova veikums – viņa
rediģētā “Krievijas vēsture XX gadsimtā” divos sējumos, kas 2009. gadā iznāca
ACT apgādā. Pirmais sējums aptver laikposmu no 1894. līdz 1939. gadam, otrais
– no 1939. līdz 2007. gadam. Šajā nevainojami rūpīgi rediģētajā grāmatā ir runa
par 1941. – 1945. gada padomju un nacistu kaŗu. Tāds taču šis kaŗš patiesībā
bija. Diemžēl jēdziens “Lielais Tēvijas kaŗš” joprojām ir mūsdienu Krievijas pamata
mīts un svētums, kuŗu apšaubīt ir krimināli sodāmi…
Atgādināšu vēl, ka profesors Zubovs bija pirmais, kuŗš atklāti uzdrošinājās
Turpinājums 4. lpp.
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32 Parnell St, Strathfield 2135
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pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus,
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Nākamais senioru saiets
piektdien, 9. oktobrī, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

idnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā.

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.
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Senioru saiets
9. oktobrī

Saietu iesāksim Ilonai Brūverei
turpinot stāstījumu par ceļojumu Latvijā
un Rodes (Rhodes) salā. Paklausīsimies
un apskatīsimies izvilkumus no nesenā
Baltijas un Ziemeļvalstu koŗu svētku
noslēguma kopkoncerta Mežaparka
estrādē.
Pēc starpbrīža Rūdolfs Nemme
rādīs Latvijas filmu “Kurpe” – melnbalta
humora filma 50 gados. Robežsargi
atrod militārā zonā, Liepājas jūrmalā,
vienu sievietes kurpi un sākas lielā
meklēšana pēc kurpes īpašnieces.
Filma vairums latviski, bet arī krieviski.
Viscaur ir sub-titri angļu valodā. ■
Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde
9. septembrī

Sēdi atklāj biedrības priekšsēdis
Jānis Grauds un paziņo, ka viņš nekandidēs priekšsēža amatam. Jānis
Grauds uzstādija Jāni Čečiņu priekšsēža
amatam, valde pieņēma propozīciju ar
aklamāciju. Sēdē piedalās Ivars Šeibelis,
Dimis Pešudovs, Pēteris Kļaviņš,
Jānis Čečiņš, Klāra Brūvere, Andris
Galviņš, Imants Līcis, Ilona Brūvere,
Rūdis Nemme, Martiņš Tuktēns, Toms
Veidners. Valde apstiprināja Klāru
Brūveri kā valdes locekli un Mārtiņu
Tuktēnu ar Tomu Veidneru kā valdes

kandidātus. Jānis Čečiņš pārņēma
sēdes vadību.
Biedru skaits ir samazinājies uz
453 ar izrakstītiem 18 biedriem kuŗi
nav nokārtojuši biedru maksas. Valde
nolemj, ka 2016.g. februāŗa Ritumā
pievienos uzkritošā krāsā atgadinājumu,
ka biedru maksas jānokarto līdz marta
beigām. Latvijā dzīvojošie Rituma
abonenti saņems Ritumu elektroniski
vai maksās $80 gadā pasta izdevumu
segšanai.
Valde domā rīkot vienu reizi gadā
sarīkojumu, lai iegūtu līdzekļus nama
remontu darbiem.
Elektroniska sazināšanās ir sasniegusi tādu stādiju, ka valde vēlās to
vairāk izmantot un lūgs biedriem paziņot
savas ēpasta adreses.
Jaunais dzesinātajs lielai zālei būs
iekārtots oktobrī un jumta remonti tad
varēs sākties. Jumts virs nama dzīvokļa
tiks labots pirms mēneša beigām. ■
DP

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2015. gada septembrī SLB ir apsveikusi
Intu Skrīveri, Anitu Misiņu, Kārli
Gulbergu, Rūdolfu Nemmi, Bruno
Poriteru, Uldi Poguli, Birutu Freiju un
Gunāru Bietaku. ■
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salīdzināt Putina izdarības, pievienojot
Krievijai Krimu, ar Hitlera izdarībām,
pievienojot Lielvācijai Sudetu novadu.
Šķiet, ka pēcpadomju telpā ar savu
koloniālo un padomju pagātni sekmīgi
tiek galā Kazahstāna, kuŗas jaunajā,
mirdzošajā galvaspilsētā Astanā
tika svinīgi atzīmēta Kazahu hana
valsts 550. gadskārta. Šo veidojumu
bezgalīgajā Centrālāzijas stepē dibināja
sultāni Kerejs un Žanibeks, šī dinastija
valdīja mūsdienu Kazahstānas vidienē
no 15. gadsimta līdz 1718. gadam.
No šīs samērā tālās pirmskoloniālās
pagātnes pārcelsimies uz 1987. gada

decembri, kad toreizējā Kazahijas PSR
galvaspilsētā Alma-Atā notika kazahu
nacionālistu – galvenokārt jauniešu
– protesta mītiņš, kuŗa dalībnieki tika
daļēji apšauti. Tas faktiski bija pirmais
“Maidans” t.s. “perestroikas” brieduma
dienās, un protesta iemesls bija etniska
krieva, vietējo apstākļu nepazinēja,
iecelšana republikas KP CK pirmā
sekretāra amatā. Tagad šajā laukumā
uzcelts obelisks – brīvības cīnītāju
piemiņai.
Šis rasksts ir saīsinājums no raksta,
kas publicēts avīzē ”Laiks”/”Brīvā
Latvija”

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

Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu
personu vai organizāciju par izciliem
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā,
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā
pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š.
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas:
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda
valdei, PO Box 457, Strathfield NSW
2135, vai atstājamas Latviešu namā. ■
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Viktorīna tērpu
iegādei

22. augustā Sidnejas
Latviešu biedrības pamatskolai
bija Viktorīnas sarīkojums
tautas tērpu iegādei Sidnejas
Latviešu nama lielajā zālē.
Pirms programmas, kuŗā bija skolnieku
priekšnesumi, jautājumi un loterijas,
apmeklētājiem pasniedza pusdienas ar
ceptu cāli, kartupeļu sacepumu un salātiem.
Skolēni nodziedāja vispirms Sandras
Dragūnas vadībā Sidnejas Latviešu skolas
dziesmu, kam sekoja Valta Pūces Dzimtene

ar P. Brūveŗa vārdiem.
Galvenā daļā bija 4 sērijas
ar jautājumiem. Pie katra galda
izveidoja komandu ar segvārdu
un tad katrai komandai izdalīja
2 lapas, vienu anketu ar
jautājumiem, bet otrā cilvēku
sejas, kuŗu vārdus vajadzēja
pierakstīt. Anketā vajadzēja
atbildēt uz jautājumiem 11
daļās, kuŗus parādīja uz ekrāna
latviešu un angļu valodā. Tā kā
vajadzētu ļoti gaŗu rakstu, lai
visus jautājumus un atbildes
Skolēni dzied Valta Pūces Dzimteni
pierakstītu, tad šeit minēti tikai
daži raksturīgi piemēri: Kuŗā gadā Latvija
atguva neatkarību no PSRS? Kuŗam piederību zīmētiem tautas tērpiem,
stīgu instrumentam ir viszemākā skaņa? Jautājumu daļā, cita starpā, vaicāja:
Ko Valentīna Tereškova izdarīja kā pirmā Kā sauc dievišķo valstību skandināvu
sieviete? Bija arī citi, to starpā pierakstīt mītoloģijā Kuŗa ir Austrālijas vecākā
vārdus 8 fotografētiem aktieŗiem. Bija arī universitāte? Kuŗu dārzāju izmanto Eggs
papildus jautājumi, kuŗu starpā; Vai Guntis Florentīne receptei? Vajadzēja arī pierakstīt
Ulmanis bija Kārļa Ulmaņa mazdēls Vai 8 nospēlēto dziesmu nosaukumus.
Jūlija vārda diena ir jūlija mēnesī? Vai
Pēc īsa pārtraukuma skolēni dejoja Ai,
karalienes Viktorijas laikā lietoja dzīvas ai ciema meita un Vainagu deju Sandras
zosis skursteņu tīrīšanai? Vai gleznotāju Dragūnas klavieŗpavadījumā. Sekoja trešā
Pikaso turēja aizdomās par gleznas Mona jautājumu sērija, kuŗā atkal, cita starpā, bija
Līza nozagšanu?
tādi jautājumi, kā: Kādai valstij ir uz ekrāna
2. sērijā vajadzēja pierakstīt tautības parādītais karogs? Kāds ir otrs nosaukums
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai? Bija
vēl citi, kuŗu starpā vajadzēja atminēt
8 nospēlēto dziesmu nosaukumus un
lapa, kuŗā vajadzēja pierakstīt valstu
nosaukumus, kuŗu robežas bija uzzīmētas.
4. serijā, cita starpā, vajadzēja uz lapas
pierakstīt ekrānā parādītā dzīvnieka vārdu,
pateikt, kādā lomā kā aktieŗi bijuši Hīts
Rodžers un Miks Džagers, pierakstīt, kā
sauca karalienes Elīzabetes I māti, kas
sarakstījis lugu Ilgu tramvajs un citi, ka arī
no parādītiem filmu fragmentiem pierakstīt
filmu nosaukumus.
Sarīkojums pabeidzās ar loterijas
laimestu vilkšanu. Loteriju un jautājumu
daļu vadīja Toms Veidners, kuŗš beigās arī
pateicās apmeklētājiem, darbiniekiem un
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vakariņu gatavotājiem, skolas pārzinei un
citiem, kas pielikuši roku sagatavošanas
darbā. Laimestos bija nedēļas nogales
apmešanās Sniega kalnos Berideilā,
gaumīgas saules brilles, krelles, suvenīri no
Latvijas un dāvanu grozi. Jācer, ka saņemtie
ienākumi segs izdevumus paredzēto tautas
tērpu iegādei.
Juris Krādziņš

Saulaina
pēcpusdiena Raiņa
pasaulē

Foto: Pēteris Erdmanis

Tur burvīgā gaismā viss zaigo un laistās,
Ik skaņa tur dziesmās un saskaņās saistās
Kā jau īsumā minēts pagājušā
Ritumā, šā gada 16. augustā Sidnejas
Latviešu biedrības Mārtiņa Siliņa zālē
notika Raiņa 150 gadu jubilejas atcere.
Ceļveži cauri Raiņa dzīvei un darbiem
bija Juris Krādziņš un Kārlis Gulbergs,
pēdējam uzbuŗot mūsu acu priekšā
Raiņa darbu radītās ainas.
Kā referāta beigās tik trāpīgi teica
Jānis Čečiņš, kas dzimis un audzis
Austrālijā, Raiņa tekstā, ko viņš šodien
dzirdējis, viņam viss licies pazīstams.
Vēl pazīstamāks tas bija mums – tiem,
kas dzimuši un auguši Latvijas pirmās
neatkarības beigu posmā, kad pasaulē

Juris Krādziņš un Kārlis Gulbergs
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viss vēl šķita esam kārtībā, un kas
bijām nobrieduši Vācijas bēgļu nometņu
latviskajā gaisotnē.
Nemēģināšu atstāstīt pēcpusdienas
norisi – pilnais referāta teksts, līdz
ar visiem nolasītajiem Raiņa darbu
fragmentiem, pieejams Austrālijas
Latvieša 3244. un sekojošos nummuros.
Drīzāk pastāstīšu par domām, kas
iešāvās prātā, izsekojot Raiņa
dzīves gaitu un klausoties viņa darbu
skandējumu.
Par Raiņa bērnību nezināju itin nekā,
un bija interesanti uzzināt, cik saulaina
un mīlestības pilna tā bijusi. Varētu
domāt, ka tā ir viņam vēlāk devusi
spēku pārciest visas likstas, kas viņu
sagaidīja turpmākā dzīvē. Klausoties
par viņa mātes bagātā tautas dziesmu
pūra iespaidu uz viņa domāšanas
veidu un stilu, prātā nāca stāsts par
to, kā Māra Zālīte, iebraukusi (ne
atgriezusies) savā tēvu zemē, atradusi
savas tantes bēniņos mūsu tautas
dziesmu krājumus, pavadījusi krietnu
laiku, tanīs iegremdējoties. Un šis tur
pavadītais laiks atspoguļojas arī viņas
domu pasaulē, darbu izteiksmē, ritmā
un tēmatu izvēlē.
Rainis skolā latviešu valodu mācījies
neesot, jo viņa mācību laiks sakrita ar
pārkrievošanas politiku, kas valdīja
Latvijā tai laikā. Skolēni pat esot sodīti
par to, ka skolā runājuši latviski. Un
tieši Rainis bija tas, kas savus darbus
rakstīja bagātā latviešu valodā un pat
deva tai jaunus vārdus. Un viņš nebija
vienīgais. Tad nu jāsāk domāt, ka
latviešu gēnos ir stipra spīts deva, un,
ka varbūt skolotājiem tieši vajadzētu
bērniem aizliegt runāt latviski, lai viņi
savu tēvu valodu labāk iemācītos – par
spīti. Un, protams, ka vislabāk valodu
iemācīties var, to diendienā (kaut vai
slepeni) ģimenē runājot un augot starp
citiem tautas brāļiem – likteņa kopībā.

Bij dziļa ziema,
Kad projām gāju
Uz tālu zemi,
Uz svešu māju…,
beidzoties ar
Skats ilgās tiecas
Uz dzimtenes pusi,
Visa mana dvēsele
Iztvīkusi.
Abiem dzejniekiem ir lemts būt
dzimtenē tikai divus gadus, kad arī
rodas librets „Ugunij un Naktij”. Bet tad
sākas 1905. gada revolūcija un viņiem,
un arī citiem viņu laika biedriem, ir
dzimteni jāatstāj. Rainim un Aspazijai
sākas 14 gadus ilgais trimdas laiks
Kastanjolā, kas izvēršas par ražīgāko
un ietekmīgāko laiku Raiņa mūžā.
Tur rodas „Zelta zirgs” un „Indulis un
Ārija”, kuŗā jau izteikta doma
Mēs maza cilts,
Mēs būsim liela tik, cik mūsu griba.
Tur Rainis uzraksta „Pūt, vējiņi”,
„Spēlēju, dancoju”, „Krauklīti”, kas visas
ir dziļi latviskas lugas, un sērdieņu
dziesmu „Daugava”, ko latviešu
strēlnieki 1. Pasaules kaŗā esot nēsājuši
līdz mugursomās. „Daugavā” atviz
brīvās Latvijas ideja:

Foto: Pēteris Kļaviņš

Raiņa labākie darbi viņam radušies
ārpus Latvijas – cietumā, izsūtījumā
un trimdā – Šveicē. Vidusskolā gūtas
zināšanas klasiskās valodās, kā arī
vācu un krievu valodās, deva viņam
spējas netikai pārtulkot, bet pārkausēt,
atdzejot Ģētes Faustu, ko viņš nobeidz
cietumā, tur dzīvodams Ģētes gara
pasaulē.
Ar Fausta acīm viņš redz,
Kā vienībā viss kopā aužas,
Viens otrā dzīvo, viens otrā glaužas!
Rit augšup, lejup debess spēki maiņus,
No rokas rokā sniedz tie zelta spaiņus!
Tie svētības pilošos spārnus cilda
Un zemi un debesi viņi silda,
Ar saskaņām pasaules plašumu pilda!
Tulkošanu Rainis turpina arī
izsūtījumā Pleskavā un Vjatkā, kur
viņam, viņu apprecējusi, piebiedrojas
Aspazija, kas ticēja viņa dzejnieka
sūtībai.
Pēc sešiem izsūtījumā pavadītiem
gadiem, kad Rainis turpināja tulkot
vācu, krievu un Ibsena darbus, viņš
1903. gadā atgriezās Latvijā, viņš
saviļņoja lasītājus ar dzejoļu krājumu
„Tālas noskaņas zilā vakarā”, it sevišķi
ar dzejoli, kas, šķiet, izteica viņa izjūtas
svešajā zemē un sākās

Sarīkojuma kopskats, Kārlis Gulbergs pie pults
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Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latves karogam;
Topi, audzi, brīvā Latve,
Brīvu tautu kopībā!
Mūža mokās nesām tevi,
Nu jau atnāks mūsu laime:
Tavi bijām, tavi esam,
Tavi būsim mūžībā.
Un 1918. gada 18. novembrī arī
top brīvā Latvija. Raiņa idejas bija šim
notikumam sagatavojušas ceļu. Varētu
pat teikt, ka viņš ir brīvās Latvijas
garīgais tēvs.
Īsi pirms atgriešanās Latvijā Rainis
nobeidz savu lugu „Jāzeps un viņa brāļi”
(ko kādreiz Vācijā vidusskolā ar lielu
sajūsmu lasījām), un viņš līdz ar Potiferu
varētu teikt
Viss pāriet, - viss, - bet nezūd it nekas!
Un labie darbi atmaksājas - visi,
Tik vien ne tev, bet - citiem.
Un tie „citi” ir latviešu tauta.
Raiņa dzīves pēdējais cēliens izsīkst
praktiskā darbā politikā un mākslas
administrācijā, un nekādiem izciliem
literāriem darbiem viņam laika un
enerģijas vairs neatliek. Viņš savu
galveno darāmo jau tika paveicis.
Saulainā pēcpusdiena Raiņa
pasaulē bija pagājusi nemanot, un to
it sevišķi neaizmirstamu darīja Mārtiņa
Siliņa zāles dekorācijas, kas greznoja
tās sienas – Vijas Spoģes-Erdmanes
dekorāciju skices un kostīmu meti
un daudzo viņas un viņas dzīves
drauga Pēteŗa Erdmaņa gatavoto
Sidnejas Latviešu teātŗa uzvedumu
zeltaini-zilizaļi-violeto dekorāciju attēli,
kas vēl pastiprināja Raiņa pasaules
gaisotni. Tur bija „Sprīdīša” dekorācijas
ar resno ozolu un zilo Vēja mātes pili,
tur „Induļa un Ārijas” lugas ietērps, par
ko un ar kuŗas uzvedumu Sidnejas
Latviešu teātris 1963. gadā izpelnījās
Raiņa un Aspazijas fonda Nameja
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gredzena atveidojumu zeltā. Tur arī
„Skroderdienas Silmačos“, „Spēlēju,
dancoju”, „Princese Gundega”, „Emīls
un detektīvi”, Anuila „Cīrulis”… Ar vārdu
sakot, varēja justies kā teātrī un tikai
apbrīnot abu dekorātoru lielo talantu
un enerģiju tikpat kā 60 gadu ilgā darba
posmā.
Lai griba darboties arī turpmāk
neapsīktu, katrs no šīs pēcpusdienas
darbiniekiem saņēma pa pudelei
spirdzinošas dziras, un klausītāji varēja
doties mājās, stiprināti garā.
Vija Sieriņa.

Sidnejas Latviešu
biedrībai jauna
valde un jauns
priekšsēdētājs

Sidnejas Latviešu biedrības 9.
septembŗa valdes sēdē Jānis Grauds
paziņoja, ka pēc sešiem gadiem
atkāpjas no priekšsēdētāja amata un
viņa vietā valde iecēla Jāni Čečiņu.
Jānis Čečiņš ir bijis SLB valdes
loceklis kopš 2008. gada un darbojies
kā valdes loceklis, sekretārs un
vicepriekšsēdētājs. Pildot šos amatus
viņš izpelnījies valdes uzticību, ka
spēs vadīt valdes un biedrības darbu
nākotnes vajadzībām. Jānis arī sastāv
Sidnejas Latviešu teātŗa valdē un ir
ansambļa dalībnieks un izcils aktiers.
Viņš ir LAAJ Teātŗa nozares vadītājs
un palīdz sagatavot SBS raidījumus
latviešu valodā. Viņš saņēma sevišķu
sabiedrības atzinību par ļoti sekmīgu
AL55.KD noorganizēšanu.
Uzņemoties šo amatu Jānis īsumā
informēja valdi par mērķiem un idejām
ko vēlas panākt vadot Austrālijas

Foto: Jānis Grauds

lielāko latviešu biedrību: biedrības un
valdes darbu pārveidot, atsevišķām
nozarēm izveidojot apakškomitejas
un vairāk piesaistot lietpratējus no
ārpuses; darbvedībai iegadāties jaunu
datorsistēmu; sarīkojumos ievest lielāku
dažādību, vairāk iesaistot arī jaunāko
paaudzi; biedrības sakaru medijiem
izveidot vienojošu modernu izskatu; bez

nepieciešamiem nama remontiem namu
izveidod omulīgāku kā arī iekārtot tā lai
to var vairāk izīrēt plašākai sabiedrībai.
2015. gada pilnsapulcē biedri
pieņēma Ineses Pētersones atkāpšanos
no valdes, pārvēlēja Jāni Graudu
un ievēlēja Klāru Brūveri valdē uz
nākošajiem trim gadiem. Pilnsapulce
arī apstiprināja Mārtiņu Tuktēnu un
Tomu Veidneru kā
valdes kandidātus.
Jānis Grauds
turpinās darboties
valdē kā vicepriekšsēdis.
Jāņa Čečiņa
valde norāda uz
paaudžu maiņu,
kas nepieciešama
lai biedrība
nenoveco un
spēj kalpot ne
tikai ilggadīgiem
biedriem, bet arī
tai paaudzei, kas
turpinās uzturēt
biedrības mēķus
No kreisās: Jānis Grauds, Klāra Brūvere, Ināra Krūmiņa, u n i z m a n t o t
Dimis Pešudovs, Ivars Šeibelis, Pēteris Kļaviņš, Imants Līcis, biedrības telpas.
Andris Galviņš, Ilona Brūvere, Mārtiņš Tuktēns, Jānis Čečiņš
SLB valde
un Toms Veidners.

Impresijas un ceļa
stabi

Raiņa 150 gadu atcere Sidnejā
Pa retam dzīvē gadās brīži,
ko gribas aizturēt. Aizturēt, lai
no jauna pārdzīvotu prieku
un pacilājumu, ko gadījums
pats bija sagādājis. Šāds
brīdis atgadījās šā gada 16.
augustā, Sidnejas latviešu teātŗa rīkotajā
Raiņa 150 gadu dzimšanas atcerei veltītajā
Literārā pēcpusdienā. Mans raksts nav

domāts kā sarīkojuma recenzija, bet gan
kā gluži personīgu impresiju attēlojums.
Jānis Klīdzējs, rakstnieks un psichologs,
kādā savā romānā saka, ka nozīmīgi
notikumi cilvēka dzīvē atstāj iespaidu –
impresiju – cilvēka psichē kā iespiedumu
mīkstā mālā. Es rakstīšu par iespaidu, ko
Rainim veltītā pēcpusdiena atstāja manī.
Literārās pēcpusdienas programmu
izpildīja trīs: Juris Krādziņš ar referātu
par Raiņa dzīvi un darbiem, Kārlis
Gulbergs ar Raiņa dzejas skandējumiem
un scenogrāfe Vija Spoģe-Erdmane ar
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Māksliniecei pateicoties, SLT valdes
loceklis Jānis Čečiņš norādīja uz SpoģesErdmanes vērību detaļām. Lai tērpa
rotājumi kristu pareizās vietās, tad
māksliniece nereti tos krāsojusi (ar otu!)
kad tērps jau atradies aktierim mugurā.
Biju dzirdējusi par slepenām norisēm
aizkulisēs, bet par atstāstītā gadījuma
iespējamību nebiju pat iedomājusies.
No Raiņa skatuves darbiem, SpoģesErdmanes izstādē bija pārstāvēti: Indulis
un Ārija, Spēlēju, dancoju ar
dekorācijām, bet Uguns un
Nakts, Zelta zirgs ar tērpiem.
SLT iestudētā, 13. Kultūras dienās
izrādītā luga Indulis un Ārija
1963. gadā saņēma Raiņa un
Aspazijas fonda piešķirto Raiņa
ceļojošo atzinības balvu – Nameja
gredzenu zeltā.
Izstādi aplūkojot, mēs
staigājām kā apmāti no attēla uz
attēlu, pētot aizgājušos laikus un
sejas. Atpazinu vienu otru teātŗa
darbinieku – aktieri, režisoru –
Juris Krādziņš, Vija Spoģe-Erdmane un Kārlis kuŗa vairs nav mūsu vidū. Gadi
Gulbergs.
tek, un aizskalo.
savu vairāk nekā 50 gadu, teātrim veltīto
darbu skati.
Skate uzkrita pirmā. Sarīkojuma
telpai tā piešķīra īpašu gaisotni. Nebija
šaubu, ka atrodamies teātŗa brīnumainajā
pasaulē. No izstādītajām skicēm, metiem
un foto uzņēmumiem, kas sedza Mārtiņa
Siliņa zāles trīs sienas, vērojām kā no
mākslinieces idejas, iztēles, svītras
un punkta top visbrīnumainākie tērpi,
dekorācijas un veselas skatuves iekārtas.

Lija Veikina, Jānis Čečiņš, Marita Lipska, Jānis Grauds (režisors),
Ojārs Greste, Linda Ozere, Edgars Pudāns, Andris Kariks, Bonija
Viļuma, Klāra Brūvere, Anita Kaze, Solvita Kugrēna.

ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ
ceturtdien, 1. oktobrī – plkst. 19.30
Ieeja – ziedojumi, sākot no $5.00
10

1865. gada 11. septembrī līdz pat
dzejnieka dzīves vakaram Majoros 1929.
gada 12. septembrī.
Dzīves ceļš ir līkumots un raibs.
Atmiņā ir iezīmējušies daži zīmīgākie
dzejnieka dzīves ceļa stabi, pie kuŗiem
piestāšos, savu rakstu veidojot.
Bērnība un pirmā izglītība aizrit
Augškurzemē. No dzīves laukos ceļš
turīgajam tēva dēlam paveras uz
ģimnāziju Rīgā un tālāk uz tieslietu
studijām Pēterpilī. Ja prātu saista tieslietu
studijas, tad sirdi pasaules literātūra. Jau
šai laikā klajā nāk jaunā dzejnieka pirmi
dzejas darbi un satīrisku rakstu krājumiņš
Mazie dunduri.
Atgriežoties Rīgā, topošais dzejnieks
ieņem laikraksta Dienas lapa redaktora
vietu. Jāpiezīmē, ka Dienas lapa
bija toreizējās progresīvi domājošās
inteliģences ideju paudēja. Šai laikā
Redaktors Pliekšāns iepazīstas ar
“vētras un cīņas” dzejnieci Aspaziju (Elzu
Valteri) ar kuŗu salaulājās 1897. gadā. Šai
laikā arī pirmo reizi parādās rakstnieka
pseudonīms – Rainis. Pēc nostāstiem
viņš to izraudzījies agri savā dzīves gaitā,
nolasot to no kāda ceļa staba Latgalē.
Vārds iepaticies un viņš to pieņēmis

Foto: Pēteris Erdmanis

Attēlos raugoties, atskārtu, ka šī ir
vairāk nekā scenogrāfes darbu skate.
Šī ir Sidnejas latviešu teātŗa vēsture ar
Viju Spoģi-Erdmani kā vienu no SLT
vēstures noturīgākajām veidotājām
un dokumentētājām. Lielākā daļa no
izstādītajiem uzņēmumiem bija SpoģesErdmanes.
Taču zinu teikt, ka Vija nestrādā
viena. Aiz katra Vijas skatuves darba
stāv dzīves draugs Pēteris ne tikai kā
morāls atbalsts, bet ar āmuru rokā un
naglām aiz lūpas. Ko Vija izdomā, to
Pēteris uzbūvē, vienalga vai tas būtu
šūpulis pie sijas vai krāsns, kam noteiktā
laikā ir jāuzsprāgst. Kā cimds ar roku, šie
divi – Vija un Pēteris – ir ierakstījuši sevi
SLT vēsturē. Bez iepriekšējas izziņas,
Literārā pēcpusdiena izvērtās par jubileju
jubilejā, kur Vijas Spoģes-Erdmanes 75
gadu šūpuļa svētki ar 50 gadu darba skati
bija ieskauti Raiņa 150 gadu dzimšanas
atcerē.
Rūpīgi izstrādātā referātā Juris
Krādziņš klausītājus izvadāja pa Raiņa
dzīves gaitām no Augškurzemes
Dunavas (Rubeņu) pagasta Varslavānu
lauku mājām, kur Rainim (dzimtā vārdā
Jānim Pliekšānam) tiek kārts šūpulis

Vija Spoģe-Erdmane apraksta teātrim veltīto darbu skati.
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Sirsnīgi aicinām Jūs piedalīties
Vienības draudzes 65 gadu darbības Jubilejā
un
Pļaujas Svētku svinībās!

Svētdien, 18.
oktobrī plkst.12.00
Sidnejas latviešu namā!
Būs gards mielasts, interesanti video, priekšnesumi
un
vērtīgu laimestu izloze!

Mīļi Jūs gaidām!

Vienības draudzes svētku organizētāji
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Foto: Pēteris Erdmanis

Kārlis Gulbergs

par savu. Valodnieki ir sazīmējuši vārda
izcelsmi lietuviešu valodā ar nozīmi
“raibais.” Sakritība vai dzejnieka smalkā
nojausma par mūža turpmāko tecējumu?
Raiņa līdzdarbība tā laika politiskās
ideoloģijas kustībā izpelna piecu
gadu izsūtījumu uz Krieviju. Cietuma
ieslodzījumā Rainis atdzejo Ģētes Faustu
latviešu valodā. Ar to viņš parāda ne tikai
savas dzejnieka spējas, bet arī latviešu
valodas bagātību.
Atgriežoties Rīgā, seko īss darba
posms. Taču pār Rīgu milst nemiera
mākoņi, kas kulminējās 1905. gada
asiņainajā revolūcijā. Rainis kļūst tās
līdzdalībnieks. Šai gadā viņš sacer Uguns
un nakts. Revolūcija beidzas galīgā
sakāvē.
Kad cīņa ir zaudēta, baidīdamies
no jaunām vajāšanām, Rainis kopā ar
Aspaziju dodas pašuzņemtā trimdā uz
Kastaņolu Šveicē. Tur aizrit 15 gadu
raženā rakstnieka darbā. Šveicē sarakstīti
Raiņa ievērojamākie drāmatiskie darbi:
Indulis un Ārija, Jāzeps un viņa brāļi,
Zelta zirgs, Pūt, vējiņi, Spēlēju, dancoju,
Krauklītis, Daugava.
Tikai tad, kad Latvijas robežas ir attīrītas
no vācu un krievu draudiem, un kad pār
Latviju plīvo valsts sarkanbaltsarkanais
karogs, Rainis ar Aspaziju atgriežas
Rīgā. Ir 1920. gads. Ar skubu un ideālista
dedzību Rainis iesaistās valsts celšanas

darbā kā Satversmes loceklis, Saeimas
deputāts, Mākslas deparmenta direktors
un Izglītības ministrs.
Latvijas neatkarības gadi Raiņa mūžā
iezīmējas kā otrs ražīgākais posms.
Klajā nāk vairāki dzejas krājumi, bērniem
veltītas dzejoļu grāmatas, nepabeigtā
liriskā autobiografija un virkne jaunu
lugu: Rīgas ragana, Iļja Muromietis, Mīla
stiprāka par nāvi u.c.
1925. gadā, Raiņa paša sakārtojumā,
sāk iespiest dzejnieka kopoto rakstu
krājumu Dzīve un darbi. Līdz mūža
vakaram 1929. gadā iznāk desmit sējumu,
ar pēdējo papildsējumu pēc rakstnieka
nāves.
Ja dzīves ceļš Rainim bija līkumots
un raibs, tad līdzīgs bijis arī dzejnieka
izaugsmes ceļš. Kā vidusskolnieks viņš
pirmo atsauksmi par saviem dzejas
mēģinājumiem saņēmis no vecākās
māsas: brālīt, liels dzejnieks no Tevis
neiznāks. Met labāk dzejošanu pie malas.
Zaļoksnējs puisis darījis, kā teikts, un
dzejošanu uz laiku arī atmetis.
Ar Aspazijas ienākšanu Raiņa
dzīvē parādījies jauns ceļa stabs, jauns
pagrieziens. Tik vien vajadzējis kā
Aspazijai pateikt: Tu esi dzejnieks, liels
dzejnieks, un Tu nedrīksti ilgāk turēt savu
sveci zem pūra, lai dzejnieks atgūtu ticību
sev un savai sūtībai. No šī brīža dzejnieks
vairs neskatās atpakaļ. Viņa personā
dzimst un izaug latviešu tautas lielākais
dzejnieks.
Ja J. Krādziņa referāts norādīja uz
Raiņa dzīves ārējām kontūrām, tad
Kārlis Gulbergs, ar astoņiem dzejas
skandējumiem, mūs ieveda Raiņa gara
pasaulē. Iestarpinātus referāta gaitā, mēs
dzirdējām Pūt, vējiņi prologu, Karaļmeita,
Bij dziļa ziema, Senatne, Uguns un
nakts prologu, Spēlmanītis, Baskājiešu
karodznieks, un Kalnā kāpējs.
Deklamācijas laikā jūtu spriegums,
kas pārņēma telpu bija taustāms. Šķita,
13

neelpojām. Un, neaplaudējām, lai
noskaņu neizkliedētu. Balss pacēlums
un deklamācijas tiešums mūs uzrunāja
ne no pagātnes, bet no laika un telpas,
kur atradāmies šobrīd. Caur Gulberga
priekšnesumu, mēs kļuvām Raiņa
uzrunātie, Raiņa tiešie adresāti. Ai,
nemirstīgais Raini! Kaut Tu nojaustu mūsu
saviļņojumu šodien!
Jau pie pirmā – pie Pūt, vējiņi prologa
gribējās izsaukties: ne tikai Rainis! Tie taču
esam arī mēs! Tās ir mūsu ilgas, ar kuŗām
esam uzauguši, ar kuŗām dzīvojuši. Tās ir
mūsu cerības, ar kuŗām raudzījāmies uz
Latviju visus tos gaŗos gadus, kad dzimtais
krasts mums nebija aizsniedzams. Tie
bijām mēs, kas jautājām: “Kur ir tas vējiņš,
kas ir mums reiz pūstu/Kas dzītu dzimtenē
ir mūsu laivas”?
Tie bijām mēs, kas “ar dziesmām
remdām savas ilgas/No dziesmām laivu
[taisījām], [no] skaņām vēju.”
Ar tādu pašu jūtu saspringtību mēs
uzņēmām pārējās deklamācijas. Ar
Karaļmeitu no cerībām mēs “jaunus

gaismas audus” audām. Caur Dziļās
ziemas sniegu, salu “[mēs] ziedoni līdzi
sev piemiņai ņēmām.” Un, Senatnes
burvīgā gaismā gaidījām, kad “augšā kāps
pilskalns no senseniem laikiem.”
Caur Uguni un nakti mēs redzējām
sapņu garus, pār mēness tiltu nākam,
ar cerībām sveikt “jaunu cilti, kas to cīņu
vedīs galā.” Ar Spēlmanīti pie saules
kāpām meklēt taisnību un tiesu dzīvot
“vienā vietā pie baltās jūras, šaizemē,
savzemē [kur esam dzīvojuši] piectūkstoš
gadus.”
Tad, līdz ar Baskājiešu karodznieku
vērojām, kā “dzima mūsu brīvā Latve,” kā
“sarkanbaltās debesīs atvizēja trijas zelta
zvaigznes.” Un, līdz ar dzejnieku pašu
Latvijai apliecinājām arī mēs: “ tavi bijām,
tavi esam, tavi būsim mūžībā.”
Vairāk kā jebkuŗš latviešu dzejnieks,
Rainis savā dzejā atspoguļo tautas
dvēseli.
Savu personīgo dvēseli Rainis atklāj
Gulberga pēdējā izvēlē Kalnā kāpējs.
Taču arī pie šīs dzejas skandējuma mēs

Sidnejas Latviešu vīru koris
rīko
dziesmu pēcpusdienu

Dziesma dzīvo
svētdien, 2015. gada 25. oktobrī, plkst. 13.00
pusdienas plkst. 12.00
Sidnejas Latviešu namā.
Ieeja $20.00
Biļetes iepriekšpārdošanā pie G. Zodiņa tel. 9629 6001
vai SLB grāmatnīcā tel. 9744 8500
Visi ir laipni aicināti.
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nepalikām ārpusē. Kas gan nav izjutis
dzīves skaudro patiesību!?
...Tad kļūsi vientulīgāks, gads pēc
gada,
No tevis atšķelsies pēc drauga draugs,
Rets ceļotājs, kas būs Tev dvēs’lē
rada,
Un reta puķe, kas Tev klintīs augs.
Taču pašnožēlas un sakāves Rainis
nepazīst. Arī tad, kad “ledains vairogs
segs...visas zemes ilgas krūtīs degs.”
Dzejas skandējumam izskanot, bijām
kā mūžības skarti un apdvesti.
Raini nevar apbedīt. Viņš dzīvo un
dzīvos no paaudzes uz paaudzi, kamēr
vien zemes virsū būs latviešu tauta.
Ar dzejas izvēli, secību un savstarpējo
sakarību Gulbergs mūs ieveda Raiņa
gara pasaulē. Ar skandējuma tiešumu
viņš mums to atklāja. Par cik Gulbergs ar
savu priekšnesumu deva godu Rainim,
par tik dzejas skandējums deva godu
Gulbergam.
Šogad, Raiņa atceres zīmē, kur vien
pasaulē atrodas latvieši, notiek daudz un
dažāda veida sarīkojumi. Mēs, Sidnejas
latvieši bijām lepni uz savējo.
Paldies Literārās pēcpusdienas
rīkotājiem un izpildītājiem par skaisto un
neaizmirstamo, vērtīgo pēcpusdienu.
Lauma Reinfelde

Nākošais 3x3 saiets
būs Adelaidē

Aicinām piedalīties nākošajā 3x3
Adelaides saietā, kas notiks 2016.
gadā no 2. - 8. janvārim NUNYARA
Konferenču centrā, 5 Burnell Dr.,
BELAIR, SA 5052; www.nunyara.com.
au
Tr ī s r e i z t r ī s s a i e t s d o m ā t s
visām paaudzēm, ģimenēm un

vieniniekiem. Tas veltīts latvisko
zināšanu paplašināšanai, latviskās
kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu
stiprināšanai un draudzību sekmēšanai.
Esam pieteikuši ļoti skaistu un
dažiem jau labi zināmu vietu Adelaides
kalnos.
Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu
apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām
ārā, pastaigām un atpūtai svaigā gaisā.
Atpūtas centrā ir vēsinātas nodarbību
telpas, skaista baznīcas zāle ar modernu
video un audio iekārtu.
Saieta programma solās būt
interesanta un daudzpusīga, piemērota
gan lieliem un maziem, gan jauniem un ne
tik jauniem. Līdzās pašmāju lektoriem un
ieviržu vadītājiem, šajā saietā piedalīsies
arī vairāki viesi no Latvijas, viņu vidū –
latviešu literatūrzinātniece, folkloriste,
augstskolas pasniedzēja (Latvijas
Universitātes profesore), publiciste
un politiķe Janīna Kursīte, vokālās
grupas “Latvian Voices” mākslinieciskā
vadītāja Laura Jēkabsone, ilggadēja
3x3 dalībniece, Latvijā pazīstama
stāstniece jeb kā pati sevi dēvē, zāļu
sieva no Ventspils (vada seminārus
par tautas dziedniecību, zāļu tējas un
ziedu smaržu terapiju, kā arī valodas
bagātību) Līga Reitere.
Saieta programmā paredzēta
muzicēšana, linocut nodarbības,
politika, šūšana ar īstām šujmašīnām,
latviskā virtuve, kā arī aktīvā atpūta,
peldēšana, Tai Čī vingrošana.
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Paralēli pieaugušo programmai, kā
parasti, būs arī bērnu programma, ko
vadīs Inga Jakse no Melburnas.
Jau iepriekš pateicamies mūsu
labvēļiem, ziedotājiem, kuŗi ir snieguši
finansiālu atbalstu, kā arī tiem, kas to
vēl gatavojas darīt.
Ar prieku varam ziņot, ka mūsu
labvēļu pulkam jau otro gadu ir
pievienojusies arī Latvijas Kultūras
Ministrija.
Lūdzu sekojiet informācijai par saieta
programmu un norisi latviešu presē
un elektroniskajos saziņu līdzekļos.
Pieteikšanās anketas var lejuplādēt no
mūsu mājas lapas https://sites.google.
com/site/3x3australija/2016-adelaide/

pieteiksanas
Pilna laika dalības maksa
2 vecāki + 2 bērni
2 vecāki + 1 bērns
1 vecāks + 2 bērni
1 vecāks + 1 bērns
1 pieaugušais
Gultas veļas īre + dvielis

$ 850
$ 750
$ 600
$ 520
$ 420
$ 15

Dienas dalībnieku maksa
Nepilna diena (ar pusdienām) $ 40
Pilna diena (ar vakariņām)
$ 65
Ar pārnakšņošanu
$ 95
Būsiet mīļi gaidīti Adelaides 3x3
saietā, 2016.g. janvārī !
Adelaides 3x3 2016 vadības vārdā:
Mārīte Rumpe
Epasts: m.rumpe@gmail.com, Tel:
0431 056 045
Mājas lapa:
https://sites.google.com/
site/3x3australija/2016-adelaide
Atrodi mūs arī Facebook
“3x3 Adelaide 2016”
Informācija par pasaules 3x3
www.3x3.lv

PĀRDOŠANĀ
1 un 2 guļamistabu mājiņas
Melburnas latviešu ciemā
Tuvāku informāciju Jums sniegs
ciema pārvaldniece Rūta Šķoba
Darba dienās: 03 9800 2977
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Pārsteigums
biedrības pilnsapulcē

Foto: Ojārs Greste

vajadzības, kas nepieciešamas Sidnejas
Latviešu namam, cita starpā, atjaunot
dzesinātāju, labot jumtu, bet gaismas
Sidnejas Latviešu biedrības pilnsapulci iekārtu jau esot izlabojis Voldis Kains
30. augusta agrā pēcpusdienā, plkst. 13.00 un Gints Kārkliņš. Namam pretim ceļas
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 9 – 10 stāvu ēka un aiz nama, vienstāvu
zālē atklāja priekšsēdis Jānis Grauds, mājas vietā arī celšot 9 stāvu namu ar
teikdams, ka esot patīkami pārsteigts īrējamām istabām. Bijuši ieradušies arī
par lielo dalībnieku skaitu. Viņš aicināja mūsu atļaujas meklētāji mūsu īpašuma
klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt pārbūvei, kas, līdzīgi iepriekšējām reizēm,
pagājušā gada mūžībā aizgājušos. Pēc tā arī šoreiz noraidīti.
Dimis Pešudovs pastāstīja, ka
Jānis Grauds ieteica par sapulces vadītāju
Aldi Birzuli un par sekretāri Andru Roni, biedrības revidents esot apmierināts
kādam ieteikumam visi pievienojās. Aldis ar mūsu financiālo darbu. Financiālais
Birzulis pateicās par viņam dāvāto uzticību. pārskats jau iespiests biedrības biļetēnā
Tā kā neviens neprasīja, lai mainītu darba un rāda samērā labu stāvokli. Ir 2 miljonu
kārtu, tad vadītājs, nekavējoties, pievērsās ieguldījums, no kuŗa procentiem sedzam
tās izpildīšanai, sākot ar goda biedru izdevumus. Ieguldījumi sākumā bijuši
uzņemšanu, kur kā kandidāti ieteica Mēriju uz termu noguldījumi, bet tā kā tie dod
zemus procentus (ap 2.8 %), tad tagad
Paegli, kam arī visi pievienojās.
Tā kā biļetēnā jau publicēts 2014. nauda ieguldīta akcijās, kas došot 5 %
gada pilnsapulces protokols, neviens un pārvaldītos fondos (management
neprasīja tā nolasīšanu un to pieņēma. funds), kas dod ap 4.8 %. Financiālam
Kā nākošais bija 2014./2015.gada pārskatam biļetēnā bija pievienots arī
darbības pārskats, kas arī jau publicēts budžets nākamajam gadam.
Debašu daļā Ivars Šeibelis norādīja, ka
ar Rituma, grāmatnīcas, dāmu kopas,
teātŗa, skolas, vīru koŗa un citu biedrības kapitāls dilst un biedru skaits samazinās,
paspārnē pastāvošo pasākumu darbību, kādēļ būtu jācenšas vairot ienākumus,
tad arī to vairs nevajadzēja nolasīt, bet kādam uzskatam oponēja Aldis Birzulis,
SLB priekšnieks vēl pieminēja dažādas jautājot, kādēļ būtu vajadzīgs saglabāt 2
miljonus, kuŗus vajagot izdot, un mūsu
paaudzei pietikšot, bet nākamās
paaudzes lai pašas gādājot
sev līdzekļus. Jānis Grauds tad
noradīja, ka ieguldījums dod
peļņu saimniecības izdevumiem.
Ja iztērētu ieguldījumu, tad
būtu jāpaceļ biedru maksas. Ir
jautājums, vai nepieciešams
dot biedriem atlaides, jo biedri
iestājušies, lai biedrību atbalstītu,
bet ne, lai gūtu sev kādus labumus.
Dimis Pešudovs vēl paskaidroja,
ka patreizējam financiālam
Jānis Grauds atklāj sapulci, pie galda Iveta Rone revidentam jāmaksā 5000 dolāru
gadā, bet būtu iespējams sameklēt
un Aldis Birzulis
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana
2015. gadam
2015. gada biedru maksa ir:
strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00
mūža biedra maksa $440.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2015. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Ja neesat vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot.
Maksājumus var personīgi nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:
pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00
ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30
jeb nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda
Maksājumus var arī nokārtot elektroniski:
Banka: Westpac
Konta vārds: Sydney Latvian Society Limited
BSB: 032069
Konta numurs: 448256
Lūdzu uzdodat savu vārdu un par ko maksājat.
revidentu, kas savu darbu izdarītu par velti.
Sapulce bez balsošanas atbalstīja
nākamā darbības gada budžetu.
Tā kā pārvēlami 2 valdes locekļi,
no tiem Jānis Grauds ir ar mieru darbu
turpināt, bet Ineses Pētersones vietā ievēl
līdzšinējo valdes kandidāti Ilonu Brūveri, un
par kandidātu Mārtiņu Tuktēnu. Turpinās
sarunas ar Tomu Veidneru par viņa
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pievienošanos valdes kandidātiem. Šādam
izkārtojumam sapulce pievienojās.
Sapulces turpinājums bija par SLB
statūtu maiņu. Tagad pastāvošie statūti
uzrakstīti un pieņemti 1952. gadā un
angļu valodā. Statūtu 4. un 5. punkts
izskaidro biedrības mērķus, no tiem tagad
būs izlaists paskaidrojums, ka viens
no mērķiem ir palīdzība latviešiem, kas

Līcis katru nedēļu aprēķina biedru skaitu
pa vecumiem. No tā redzams, ka biedru
skaits noveco. Kā varētu biedrībai piesaistīt
jaunos no Latvijas? Edīte Birzule domā,
ka, kamēr mēs te vēl esam, jaunie no
Latvijas nevēlas nākt, bet, kad mūsu vairs
nebūs, tad tie, varbūt, sanāks kopā. Valdis
Krādziņš norādīja, ka daudzi jaunie bijuši
uz Viktorīnu un arī uz Jāņiem un filmu
izrādēm. Tādu uzskatu atbalstīija arī Ilona
Brūvere, ka biedru skaitam jāļauj pieaugt
organiski un bez piespiešanas, un ka
pamazām jauno pieaugums biedrībā iesils.
Jānis Čečiņš norādīja, ka nav jaskatās
ar uztraukumu uz biedru vecumu, bet
jāskatās uz tiem, kas ierodas sarīkojumos
un jānovēro, uz kādiem sarīkojumiem tie
ierodas. Jānis Grauds teica, ka Vīru korī,
Jautrā pārī un skolās ir daudz jaunāko un
norādīja, ka Adelaidē ir Laimīgā stunda ar
ēšanu un, varbūt, arī šeit vajadzētu kādas
vakariņas reizi mēnesī. Kāds vēl teica,
ka jauno skaits un vecums arī ir relatīvs
jēdziens, jo deviņdesmitgadīgie domā, ka
septiņdesmitgadīgie ir vēl „jauni”.
Sapulce nolēma izteikt pateicību
Pēterim Kļaviņam un nama pārvaldniekam
Raimondam Sokolovskim un Maritai
Lipskai.

Foto: Ojārs Greste

vēlas emigrēt uz Austrāliju.10. punktu
mainīs, ka turpmāk biedrībā varēs uzņemt
kandidātus jau ar 18 gadiem un nebūs
noteikts, ka biedriem jābūt latviešiem, jo
ir grūti definēt, kas ir latvietis. Nebūs arī
biedru kategorijas, kā pilns biedrs (full
member), biedrs atbalstītājs (member –
sponsor) un mūža biedrs (life member),
bet visi ir biedri ar līdzīgām tiesībām.
33. punktā par balsošanas mandāta
nodošanu citam, lai balsot varētu arī
tie, kas sapulcē nepiedalās. 35. punktā
paplašinātu tās reizes, kad balsu skaitam
jābūt divām trešdaļām no balsotāju skaita,
lai propozīciju pieņemtu pilnsapulce.
Iepriekšējos statūtos tas bija nepieciešams
tikai lai atlaistu kādu no valdes locekliem.
52. punktā, ka budžetu var pārsniegt arī
virs 10 %. 58. punktā par biedrības līdzekļu
novēlēšanu, tās izbeigšanās gadījumā,
citām līdzīgām organizācijam, arī Latvijā.
Nobalsošanā statūtus pieņēma ar tikai 1
balsi pretim.
Sekoja pārrunas un ierosinājumi.
Aldis Birzulis norādīja, ka Melburnā
cenas esot augstākas nekā Sidnejā un
vai šeit nevajadzētu padomāt par cenu
pacelšanu.
Ivars Šeibelis pastāstīja, ka Imants

Pilnsapulces dalībnieki
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Aldis Birzulis pateicās tiem no Biedrības,
kas piedalījās Latvijas ārlietu ministra
apsveikšanā un sarunās Sidnejā. Viņš
gribējis viesus vest uz Rukvudas kapiem,
bet tikai viens no viesiem bijis ieinteresēts.
Novembrī te būšot kādi uzņēmēji no
Latvijas un viņš cerot, ka arī te Biedrība
nāks palīgā viņu uzņemšanai.
Jānis Grauds norādīja uz zālē
izstādītiem teātŗa metiem un uzņēmumiem
un aicināja, lai arī citi mākslinieki sevi
parādītu. Lugu Zaļo zonu Sidnejas teātris
vedīs uz Melburnu, bet, lai aktieŗiem būtu
lielāks prieks ģenerālmēģinājumā, aicināja
uz to ierasties tos, kas izrādi šeit nav vēl
redzējuši vai arī grib paskatīties otro reizi
un pret ziedojumiem.
Ierosināja arī palielināt mūža biedru
skaitu un uzņemt par biedriem ģimenes,
kuŗās patlaban tikai tēvs un māte.
Aldis Birzulis pateicās par uzticību viņa
vadīšanai un pabeidza sapulci plkst. 14:00,
stundu pēc tā sākšanās.
Pēc sapulces vēl dalībniekus pacienāja
ar uzkodām un atspirdzinājumiem
Juris Krādziņš
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Elizabetes Konelas
dramatisko soprānu
konkursa fināls
Sidnejā.

Konkursa fināls notika 19. septembra pēcpusdienā Sidnejas konservatorijas koncertzālē. Tas bija rīkots kā atklāts
koncerts, kas deva publikai unikālu
iespēju dzirdēt ļoti interesantu un izcilu
opermūzikas koncertu.
Šis konkurss notiek jau otro gadu.
Šogad konkursā piedalījās vairāk kā
50 dalībnieku, no kuriem tikai pieci tika
izvirzīti finālam. Viņu vidū dziedātājas
no Itālijas, Nīderlandes, ASV, kā arī
jaunā un daudzsološā vokāliste no
Latvijas Gunta Cēse.
Finālā skanēja pazīstamas ārijas
no R. Vāgnera, Dž. Verdī, K. Debisī, P.
Maskanjī, P. Čaikovska, U. Giordano
operām.
Konkursā tika piešķirtas vairākas
balvas. Galveno balvu šoreiz ieguva
dramatiskais soprāns Julie Adams no

Gunta Cēse ar latviešu mūzikas
draugiem Sidnejas konservatorijā
ASV. Viņa dziedāja āriju no K. Debisī
viencēliena operas “L’enfant Prodigue”
(“Pazudušais dēls”) un āriju no Dž.
Verdī operas “La forza del destino”
(“Likteņa vara”)
Latviete Gunta Cēse ieguva “Universal Music” veicināšanas balvu. Viņa
dziedāja āriju no Dž. Verdī operas “Il
Trovatore” (“Trubadūrs”) un Tatjanas
āriju no P. Čaikovska operas “Jevgeņijs
Oņegins.”
Piecas dziedātājas – dramatiskie
soprāni, no dažādām pasaules valstīm,
savas muzikālās karjeras sākumā, un
tomēr tik ļoti atšķirīgas balss tembru,
emocionālās intensitātes un aktieriskās
meistarības ziņā, kas šo koncertu
padarīja īpaši interesantu un droši vien
žūrijas darbu tik grūtu.
Bija patīkami klausītāju vidū sastapt daudzus latviešus, opermūzikas
cienītājus, kas atbalstīja mūsu
dziedātāju.
Tiem, kam nebija iespējams, dzirdēt
Guntu Cēsi Sidnejā, bija unikāla iespēja
noklausīties viņas koncertu “Muzikālie
stāsti” Melburnas Latviešu namā,
svētdien, 27. Septembrī, ko rīkoja LAAJ
Skaņu mākslas un Jaunatnes nozares.

Gunta Cēse Sidnejas konservatorijas
koncertzālē
No sirds apsveicam Guntu Cēsi ar
panākumiem konkursā un vēlam daudz
radošu panākumu nākotnē !
Sarunu ar dziedātāju var noklausīties
SBS latviešu radio mājas lapā.
Sandra Dragūna

Jautrā pāŗa 65 gadu
jubileja

Jau ilgāku laiku
pirms sarīkojuma tas
bija izreklamēts gan uz
kafejnīcas galdiņiem,
gan biedrības biļetēnā.
Tā kā Jautram pārim
tuvojās 65 gadu jubileja, jautājums
bija vai dejotāji, 65 gadus organizācijā
sagaidījuši, nedosies pelnītā pensijas
atpūtā. Šīs bažas, protams, bija nevietā,
jo dejotāji domā savas gaitas turpināt, kā
to arī paziņoja sarīkojumā.
5. septembŗa pēcpusdienā Sidnejas
Latviešu nama lielā zāle bija sakārtota
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās
rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Grāmatas
Jauns izdevums
Lidijas Mednes „Atmiņas” Vētras traukti dziedātājputni, cena $40.
Birutas Clark „Domu kamols” Dzejas un patiesi stāsti, cena #20.
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $18.50
„VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50
SPECIĀLS IZDEVUMS dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas „Laikmets” dziesmas ierakstītas
divos kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
Cena $20.
LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas šprotes, brētliņi
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes „Gotiņas”
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Foto: Pēteris Strazds

Jautrais pāris ieved zālē savus viesus

Foto: Pēteris Strazds

sarīkojumam, krēsli visur apkārt gar
sienām, lai zāles vidū būtu vieta
dejošanai. Pie ieejas varēja iegādāties
programmas lapiņas, kuŗās bija ierakstīti
visi 385 tagadējo un agrāko dancotāju
un pat iepriekšējās kopas – Kamoliņa
22 vārdi, kā arī tipiskas fotografijas no
dalībniekiem 1960os, 1980os, 1990os
un 2000os gados. Bija arī paredzamo
tautas deju vārdi, kā arī to dalībnieki
no Jautrā pāŗa, Trakā pāŗa, Rotas,
Sprigulīša, Ritenīša, Piektā Riteņa
un Auseklīša, kā arī mūzikanti. Par
gaismām gādāja Gints Kārkliņš, par

Visi uzveduma dalībnieki noslēgumā
iekšāi saiminiece

skaņu Voldis Kains, par
skatuves dekorācijām Vija
Spoģe-Erdmane un Pēteris
Erdmanis un programmu
iekārtojusi Sandra Bērziņa.
Lai nākotnei paliktu šī
sarīkojuma dalībnieku
sejas, tad, to sākot, visi
fotografējās pie skatuves.
Pēc pirmās kopdejas
Iveta Rone sveica tos, kas
ieradušies no tālienes,
lai te piedalītos, kā arī
visus apmeklētājus. Par
dejām, ceru ka būs aicināts
rakstīt kāds lietpratējs: soļu, kustību un
choreografijas zinātājs.
Bija pavisam kādas 25 dejas, dažas
dejotas visiem kopā, citas atsevišķām
kopām. Pirmās daļas vidū Iveta Rone
pastāstīja Jautrā pāŗa vēsturi, kādi
vadītāji bijuši un arī par Kamoliņu,
kāda tautas deju kopa pastāvējusi jau
pirms Jautrā pāŗa. Vēl dzīvajie, bijušie 4
vadītāji tad saņēma apsveikumus. Otrās
daļas vidū ar puķēm nāca apsveicēji:
Skaidrīte Dariusa un Valdis Strazds
no Sprigulīša un pēc tam pārstāvji no
Trakā pāŗa, Auseklīša un Ritenīša.
No ārpuses Jautro pāri sveica Daina
Jaunbērziņa no Sidnejas
Latviešu vīru koŗa un Jānis
Čečiņš Sidnejas Latviešu
biedrības vārdā. Sekoja
rakstiskie apsveikumi gan no
Sidnejas, gan citām pilsētām.
Pēc dejām sekoja Ivetas
Rones pateicība gan kopu
vadītājiem, gan dalībniekiem,
gan apmeklētājiem un Vijai
un Pēterim Erdmanim par
dekorācijām, kuŗām Jautrā
pāŗa metu darinājusi Sandra
Bērziņa. Tāpat paldies
dejo Laid mūzikantiem, par kuŗiem
viņa teica, ka tie vienmēr
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Jautrais pāris dejo
jau 65 gadus

Foto: Pēteris Strazds

Jautrais pāris pateicas bijušajam
vadītājam Jurim Ruņģim: no kreisās
Iveta Rone, Juris Ruņģis, Sarma
Strazda, Aleksis Strazds
ap plkst. 15 ar visu dejotāju uznākšanu.
Zāle bija ļoti skaisti un piemēroti
izdekorēta, un uz skatuve bija dekorēta
ar lielu, skaistu latviešu tautisko jostu un
ar Jautrā pāŗa simbolu tai blakus. Pēc
dejotāju uznākšanas sekoja dejas no
katras tautas deju grupas.
Koncerts tika sadalīts divās daļās,
un starpbrīža laikā varēja izbaudīt
atspirdzinājumus nama mazajā zālē, kā

Jubilejā piedalījās 7 tautas deju grupas
Sestdien, 5. septembrī, Sidnejas
Latviešu namā noritēja
Jautrā pāŗa 65 gadu
jubilejas svinības. Jau
no paša rīta varēja
sajust svētku noskaņu starp dejotājiem,
kuŗi sanāca kopā mēģināt
pirms lielā koncerta, kas
sākās vēlā pēcpusdienā.
Sanāca viesi un dejotāji
no visām Austrālijas
malām: no Adelaides,
Melburnas, Kanberas,
un protams no pašas
Sidnejas.
Piedalījās 7 tautas
deju grupas: Jautrais
pāris, Trakais pāris,
Rota, Ritenītis, Sprigulītis,
Auseklītis un Piektais
ritenis. Koncerts iesākās Mūzikanti gatavojas jubilejas sarīkojumam
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Foto: Pēteris Erdmanis

pavadījuši Jautrā pāŗa dejas un nav bijis
jāmeklē iespēlētā mūzika. Ilgus gadus,
senāk, klavieres un ar datoru spēlējis
Jānis Dūšelis, pēc viņa Viktorija Mačēna
un mūzikālā vadītāja Sandra Dragūna.
No vadītājiem Jautro pāri visilgāk (kādus
43 gadus) vadījis Juris Ruņģis, kuŗam
tāpēc speciāla pateicība.
Pēc sarīkojuma apmeklētājus
aicināja atstāt lielo zāli un pakavēties
Mārtiņa Siliņa zālē, kamēr sakārto galdus
saviesīgam vakaram. Saviesīgais
vakars ar vakariņām un sarunām
turpinājās līdz vēlai stundai un beidzās
ar loterijas izlozi.
Juris Krādziņš

arī apskatīt foajē uzstādīto foto izstādi
ar bildēm no Jautrā pāŗa dejotājiem šo
65 gadu laikā. To bija ļoti interesanti
apskatīt, jo varēja atpazīt daudzas
pazīstamas sejas.
Koncerta otrajā daļā sekoja vēl
dejas no katras tautas deju grupas, kā
arī pateicības un apsveikumi, kas tika
veltīti gan Jautrajam pārim, gan Ivetai
Ronei un Sarmai Strazdai par Jautrā
pāŗa vadību.
Koncerts nobeidzās ar kopīgu deju
Laid iekšāi saiminiece, kas šķiet ļoti patika
gan dejotājiem, gan skatītājiem. Visām
koncerta dejām mūzikālo pavadījumu
sagādāja Sidnejas talantīgie mūzikanti
Bens Goldsmits (Ben Goldsmith), Ojārs
Greste, Andris Kariks, Andrejs Mačēns,
Vēsma Putniņa, Kaija Upeniece un
Maija Upeniece, Viktorijas Mačēnas
vadībā.
Koncertam sekoja patīkams
saviesīgais vakars, kas deva iespēju
dejotājiem un skatītājiem sanākt kopā,
paēst un turpināt svinēt Jautrā pāŗa
jubileju.
Jāizsaka milzīgs paldies Jautram
pārim par koncerta un saviesīgā
vakara noorganizēšanu, Ivetai Ronei
par fantastisko koncerta novadīšanu,
mūzikantiem par spēlēšanu, Gintam
Kārkliņam par gaismu iekārtošanu,
Voldim Kainam par skaņu novadīšanu,
Vijai un Pēterim Erdmaņiem par
iespaidīgo skatuves dekorāciju, Sandrai
Bērziņai par programmas iekārtošanu,
pārējām tautas deju grupām par
piedalīšanos un citiem kuŗi izpalīdzēja
šī koncerta organizēšanā.
Lai Jautrais pāris turpina vēl dejot
65 gadus!
Laila Grosa

SLT izrāde
Kaleidoskops 2015
„Skopiņš”

Šogad atgriezies Kaleidoskops uz
Sidnejas Latviešu Nama skatuves…nu
gandrīz. Tas ir nokristīts par Skopiņu
jo izrāde būs lielajā zālē, bet ne uz
skatuves, un publika varēs baudīt izrādi
sēžot pie galdiņiem, iedzerot kādu kafiju,
vīniņu vai uzkožot kautko sīku bet gardu!
Izrādē piedalīsies pazīstami aktieri
un ari tie kas maz ir spēruši soli uz
skatuves – kad atnāksit tad sapratīsit
kas tie tādi ir! Viesosies veci draugi, tas
ir, tēli tā kā Romeo un Jūlija, klačas,
Titkalna kungs un Pusmiņas jaunkundze
– jo vienmēr ir patīkami satikt kautko
pazīstamu, pasmieties par to kas ir bijis.
Bet ir uzpeldējuši pavisam jauni draugi
arī, tā kā Stīvs Gulbis, Kails Gailītis un
Spodra Krūze. Paliksim zem palienama
stikla to kas ir noticis Sidnejā pēdējos 12.
mēnešos. Ko tieši dara mūsu biedrības
valde, kas notiek Latviešu namā un vai
pietika kultūras i dienas priekš Kultūras
Dienām? Pasmiesimies līdzi ar jauniem
un ne tik jauniem.
Biedrības pilnsapulcē mūsu konsuls,
Aldis Birzulis, žēlojās ka nebija nekādi
strīdiņi. Nu tad redzēsim vai divi režisori
(Ilona Brūvere un Jānis Grauds) var
novadīt vienu izrādi bez kašķiem,
pārpratumiem un strīdiem. Labi gan ka pa
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vidu apgrozīsies mūsu mūzikas vadītāja
Sandra Dragūna.
Par aktieriem un skicēm dabūsiet
zināt vairāk nākamā Ritumā. Tagad
ierakstiet gan 6. ,7. jeb 8. novembri savās
dienas grāmatās, jeb vēl labāk visus trīs!
Jānis Grauds.

Pateicība

Kārlis Gulbergs sirsnīgi pateicās
Sidnejas Latviešu biedrībai par
apsveikumu viņa 92. dzimšanas gadā.

Aicinājums

Aicinam tos SLB biedrus, kas lieto
epastu, paziņot savas epasta adreses
Imantam Līcim 0744 8600 vai pa epastu:
sydneylatviansociety@bigpond.com.
SLB valde

Senioru saiets
septembrī

Senioru saiets Sidnejas Latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē 11. septembrī iesākās ar
Ilonas Brūveres stāstu par trīsarpus mēnešu
dzīvi Latvijā, darbā ar līgumu pie Rēzeknes
universitātes, izglītības jomā. Galvenā
problēma bijusi atrisināt jautājumu, kā
iekļaut visus bērnus vienā skolā, kā veselos,
tā arī bērnus ar traucējumiem. Arī Latvijas
satiksmē ir traucējumi. Ja agrāk ar vilcienu
varēja aizbraukt līdz Gulbenei 3 stundās,
tagad ar autobusu līkločiem paiet 5 stundas.
Siguldas operas festivālā redzējusi
brīvdabas izrādē Žilinska operu Zelta zirgs
sakarā ar Raiņa un Žilinska jubilejām.
Šogad, Raiņa 150. jubilejas gadā gandrīz
katrā mūzejā kaut kas par Raini, pat
farmokoloģijas mūzejā.
Daugavas krastmalā šogad bijušas 4
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stundas ar Raimonda Paula mūziku, viņam
pašam piedaloties, bet tradicionālie Jāņi
Dzegužkalnā. Jāņus svin vairākas dienas,
sākot jau ar astronomiskiem saulgriežu
svētkiem 21. jūnijā. Bijusi arī maizes
mūzejā, kur visi runājuši tikai latgaliski un
apkārt gājusi šmakovceņa (kandžas) pudele
ar mazu glāzīti.
Latvijā esot brīnišķīgi mākoņi un Rīgā
pie katra ielu krustojuma namos torņi. Gada
tirgus bijis Brīvdabas mūzejā pie Juglas ar
ādas un koka izstrādājumiem un dažādiem
ēdieniem un dejošanu. Tad vēl bijis Senās
mūzikas festivāls, Baltika festivāls. Jauniešu
dziesmu un deju svētkos bijis paredzēts
gājiens, kas parasti velkas 4 stundas, bet,
kad daži bērni noģībuši, gājiens atcelts.
Tomēr daudzi bērni un jaunieši gribējuši
gajienā piedalīties, un tad tas atļauts tiem,
kas vēlas. Tā arī noticis, bet daudzi lauku
bērni tajā nepiedalījās, jo pēc oficiālās
gājiena atcelšanas bija aizbraukuši mājās.
Radās kādas techniskas grūtības ar
fotografijām, tomēr dažas parādīja: skatus
no Lucernas un Cīriches Šveicē, Rōdas
salas jūrmalu, dažus klosteŗus, Krusta
kalnu Lietuvā, Dubai, bet citu fotografiju
paradīšanu atlika uz citu reizi.
Otrā daļā bija vairāki mūzikāli pielikumi,
gan no 1. maija gājiena 1974. gadā
salīdzinājumam ar okupācijas laiku Latvijā,
gan ziemeļvalstu dziesmu svētkiem,
bet visvairāk no noslēguma koncerta
11. skolu jaunatnes dziesmu svētkos,
to starpā A. Krūmiņa tautas dziesmu
porpurijs virsdiriģenta Sandora Līviņa
vadībā, Raimonda Paula Tēvzemes etīde
ar J. Petera vārdiem, Raimondu Paulu
pie klavierēm un virsdiriģentu Arvīdu
Platperu un Mārtiņa Brauna un Raiņa
Saule, Pērkons, Daugava ar komponistu M.
Braunu pie klavierēm un virsdiriģentu Māri
Sirmo un citi.
Juris Krādziņš

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2015. gada oktobrī
Gadskārtējā Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce,
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown,
sestdien, 2015. gada 10. oktobrī, plkst. 12.00
Dienas kārtība:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadītāja ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola pieņemšana
4. Pieņemt:
a) Financiālo pārskatu
b) Ārpus organizācijas Auditora pārskatu
c) Nodaļas sekciju ziņojumus
5. Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas
6. Dažādi jautājumi un ierosinājumi
Nominācijas anketas valdes amatiem ir dabūjamas DV birojā, kuŗas ir
jāizpilda un jāatgriež līdz šā gada 26. septembrim.

Arta Medeņa izvadīšana
uz mūžību

Artis Medenis atstāja šīs zemes
gaitas 21. augustā, Džeringongā
(Gerringong) pie Jaundienvidvelsas
dienvidu piekrastes. Viņa izvadīšana
uz mūžību notika 25. augustā, vispirms
no rīta Džeringongā, angļu valodā, bet
pēcpusdienā plkst. 13.00 no Svētā
Jāņa baznīcas Sidnejā, Houmbušā
(Homebush), kur viņu izvadīja
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin
S. MacPherson), pie ērģelēm Ināra

Gedgovda.
Pie šķirsta ar korporācijas Latvia
karogu sērās ieradās Pēteris Erdmanis,
goda sardzē mazdēli Rainis Medenis
un Mārtiņš Kvins. Vispirms visi kopā
nodziedāja Tuvāk pie Dieva kļūt, un
pēc ievada vārdiem mācītājs aicināja
Andreju Medeni nolasīt tēva dzīves
stāstu, kas te sekos saīsināts.
Artis Visvaldis Medenis dzimis 1920.
gada 5. novembrī Praulienā, kā otrs
jaunākais no sešiem dēliem. Tēvs viņam
miris, kad Artim bija tikai trīs gadi, un
pēc tam māte vadījusi saimniecību ar
algotiem strādniekiem līdz tam brīdim,
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kad pēc vecuma trešais dēls Arnolds
beidzis militāro dienestu Latvijas armijā
un varēja pārņemt laiksaimniecības
vadību. Vecākais brālis Jānis dzimis
(1903. gadā), bija slavens dzejnieks,
otrs brālis Arvīds (dzimis 1905. gadā)
gleznotājs un skolotājs, trešais brālis
Arnolds (dzimis 1910. gadā), ceturtais
brālis Valters (dzimis 1916. gadā) miris
3 gadu vecumā, bet jaunākais brālis
Vidvuds (dzimis 1923. gadā) kļuvis par
ārstu ASV.
Artis sācis veterinārmedicīnas
studijas Latvijas universitātē 1939. gada
rudenī, bet viņam un brālim Vidvudam,
kā kulaku bērniem, padomju vara lika
maksāt pilnu studiju naudu, kuŗai abi
to pelnīja Rīgas eksporta ostā, kraujot
graudus, kokmateriālus un citas lietas.
Vācu okupācijas laikā Artis beidza
studijas un 1943. gada rudenī ieguva
veterinārmedicīnas doktora gradu. Viņš

precējās ar ķirurģisko māsu Ainu Eglīti
1943. gada 16. oktobrī un 1944. gada
1. jūnijā piedzima dēls Pēteris, bet drīz
bija jāsāk bēgļu gaitas. Vispirms uz
Vāciju, kuģī kopā ar brāli Vidvudu, kur
Artis vēlāk ieguva veterinārārsta darbu
Tharpā, 7 jūdzes no Dānijas robežas.
Pēc kaŗa viņš strādāja Flensburgas
nometnes ģimnazijā par fizikas un
ķīmijas skolotāju.
Austrālijā ģimene ieradās 1948.
gada 28. oktobrī, kur Arta sieva dabūja
žēlsirdīgās māsas darbu Bathurstas
nometnē, bet Artis strādāja par
ambulances šoferi, sanitāro techniķi
un slimnīcas noliktavas pārvaldnieku.
Lai iegūtu veterinārārsta tiesības, viņam
vajadzēja studēt divus gadus Sidnejas
universitātē. Ģimenē piedzima dēls
Mārtiņš 1949. gadā, meita Astrīda 1950.
gadā, vēlāk brāļi Edgars 1955. gadā,
Andrejs 1957. gadā un Viktors 1960.

Latvian Relief Society „Daugavas Vanagi”
Sydney Branch Annual General Meeting
at the DV Club, 49 Stanley Street, Bankstown,
on Saturday, 10th October 2015, 12 noon
Agenda:
1. Meeting opening
2. Election of moderator
3. Acceptance of previous AGM minutes
4. Acceptances:
		
a) Financial Statement
		
b) External Auditors report
		
c) Commitee reports
5. Elections
		
a) Board members
		
b) Internal Audit commitee
6. General Business
Nomination Forms for Board positions available from DV Club
ph 02 9790 1140. Nominations must be submitted by 26th Sept, 2015.
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gadā.
Artis beidzis strādāt 2005. gada 18.
aprīlī, 85 gadu vecumā.
1971. gadā viņu aicināja kā
piensaimniecības speciālistu
veterinārzinatniskā apvienībā kā vienu
no dibinātājiem, bet 2012. gadā atzina
par mūža biedru. 1995. gadā par
nopelniem veterinārmedicīnā viņam
piešķīra Sedona (Seddon) balvu,
Sidnejas Lieldienu izstādē viņš vairākus
gadus bija oficiālais piena govju
veterinārārsts, viņa dēls Andrejs 2005.
gadā sāka praktizēt jaunā Džeringongas
veterinārklinikā.
Kopš 1965. gada viņš bija biedrs
rotāriešu klubā, viņam piešķīra augstāko
rotāriešu apbalvojumu – Paula Harisa
(Paul Harris) balvu. Viņš dibināja
stipendiju savā vārdā ar 100,000
dolāriem, no kuŗas summas intereses
jāpiešķir kādam lauku jaunietim. Viņš
bija arī liberālās partijas vietējās nodaļas
prezidents. 2013. gadā viņam piešķīra
Austrālijas ordeņa medaļu (OAM).
1973. gadā viņš nosūtīja savu dēlu
Andreju uz Minsteres latviešu ģimnaziju.
Andrejs Medenis arī nolasīja
līdzjūtības apliecinājumu no LELBAL
archibīskapes Laumas Zušēvicas.
Mācītājs teica atvadu vārdus un
lūgšanu un nolasīja dzejnieka Friča
Bārdas dzejoli dziesmai Kad mana
dvēs’le šķirsies no dziesmu lejas šīs.
Sekoja atvadīšanās no organizācijām
un ģimenēm.
Valdis Krādziņš atvadījās Sidnejas
Korporāciju Kopas vārdā, no korporācijas
Fraternitas Lettica un Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas. Atvadu vārdus no
korporācijas Selonija teica Aldis Birzulis,
Dimis Pešudovs no korporācijas
Fraternitas Lataviensis, Kārlis Upenieks
no korporācijas Fraternitas Cursica un
savas un Gunta Bērziņa ģimenes, Juris

un Lauma Reinfeldi no Volongongas
draudzes, Gunārs Ozols no korporācijas
Latvia, Eigits Timermanis un Ivars Birze
no Sidnejas ev. – lut. draudzes, Maija
Upeniece un Kaija Upeniece ar dziesmu
Pūt, vējiņi, Jānis Grauds no Sidnejas
Latviešu biedrības, Andrejs Mednis
savas ģimenes vārdā.
Andrejs Medenis nolasīja 23. psalmu.
Korporāciju locekļi atvadījas ar Sēru
dziesmu – Ja kādu brāli vest uz kapu
klusu. Visi pavadītāji nodziedāja Augšā
aiz zvaigznēm.
Pēc izvadīšanas pavadītājus mīļi
lūdza uz Daugavas Vanagu namu,
kur bija bēru mielasts un vēlāk arī
dziesmas, kādas bija vēl dzīves laikā
lūdzis aizgājējs.
Juris Krādziņš

Sirsnīga pateicība DV labvēlim
Herbertam Tirziņam par naudas
ziedojumu Latvijas Daugavas Vanadžu
darbības atbalstam.

Uzmanību leģionāriem.

Sakarā ar Daugavas Vanagu 70
gadu jubileju lūdzu palīdzību gatavot
aprakstu par mūsu piedzīvojumiem
gūstā Cedelghēmā un citās gūstekņu
nometnēs.
Helmuts Vabulis
Tālr. 02 9771 1162
4 Stiles Ave Padstow NSW 2211
e-pasts: helmut32@bigpond.com

Sarīkojumi DV namā

Ceturtdien, 1. oktobrī, plkst. 12.00
saiets un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 10. oktobrī, plkst. 12.00
Sidnejas nodaļas DV pilnsapulce.
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Ceturtdien, 5. novembrī, plkst.
12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena
Trešdien, 11. novembrī, plkst.
11.00 Lāčplēša dienas atcere
Latviešu un angļu valodas stundas.
Ieinteresētiem lūdzu sazināties DV
biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu
02 9520 8200, lai varētu vienoties par
dienu un laiku.
Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Romans
Senkevičs, tālr. 0447 020 121.
Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.
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, souveniers and
traditional Latvian jewelery.
Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu
un angļu valodās. Grāmatas cena $A
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141
Darley Rd RANDWICK, NSW 2031, tel.
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
For those interested in the Latvian
Legion, the Daugavas Vanagi organization
and the Occupation Museum of Latvia
have joined forces and produced quarto
sized book LATVIAN LEGIONAIRES
which includes never before published
photographs of battles and life on the
frontline. All commentaries are in English
and Latvian.
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; fax 02 9796 7777
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.
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Jautrā pāŗa 65 gadu
jubileja

Foto: Pēteris Strazds

Dejat brāļi zābakiem...
Sit māsiņa plaukstiņām..
Ir 5. septembŗa sestdienas
pēcpusdiena un Sidnejas latviešu nams
pildās ar Jautrā pāŗa svētku ciemiņiem.
Lielā zāle ir pilna ar skatītājiem, un to
vidū ir bijušie Jautrā pāŗa vadītāji – Jānis
Ronis, Sane Upeniece un Juris Ruņģis,
kā arī kādreizējie dejotāji un viņu bērni.
Skatuvi grezno Vijas un Pēteŗa
Erdmaņu gatavotā Jautrā pāŗa emblēma
un skaitlis 65.
Ieskanas Viktorijas Mačēnas un
viņas mūziķu ansambļa spēlētās dejas
skaņas, un zāle pildās ar dejotājiem
– ciemiņiem, Adelaides Auseklītis,
Kanberas Sprigulīti, Melburnas Piekto
riteni un Ritenīti, un mājiniekiem, Rotu,
Trako pāri un Jautro pāri.
Atviz deja pēc dejas. Starp dejām,
ciemiņu kopu vadītāji, kā arī pārējie

No kreisās: Iveta Rone, Juris Ruņģis un
Sarma Upeniece Strazda

labvēļi sveic Jautro pāri viņu svētku
dienā. Savukārt, Jautrais pāris izsaka
pateicības viņu atbalstītājiem. Jautrais
pāris ar dāvanu pateicas Jurim Ruņģim,
kuŗš pēc 43 gaŗu gadu Jautrā pāŗa
vadības, 2014. gada sākumā, atteicās
no šī pienākuma.
65 gadi – trīs paaudzes. Uz nama
priekštelpas sienām liels klāsts Jautrā
pāŗa 65 gadu gājuma fotografijas –
paaudze pēc paaudzes, krāšņos tautas
tērpos, gan māju sarīkojumos, gan
plašajā pasaulē.
Sākuma gadu fotogrāfiju klāstā
ir Kanberā, 1955. gadā, uzņemtā
fotografija, kad, pirmoreiz, Jāņa Roņa
vadībā Jautrais pāris viesojās pie
Sprigulīša Kanberā. Tas bija pirms
60 gadiem, un no tā laika sākās abu
kopu 60 gadu gaŗā draudzība un
sadejošanās. Šī sadarbība kļuva vēl
ciešāka, kādreizējam sprigulītim,
Jurim Ruņģim 1970. gadā pārņemot
Jautrā pāŗa vadību, un abām kopām
apvienojoties Saules jostas ansamblī.
Piesaistot, sākuma gados Imantu Līci,
un vēlāk Zani Riteri ar dziedātājiem un
mūziķiem, Saules josta septiņas reizes
apceļo pasauli; no tām divas reizes ar
saviem uzvedumiem uzstājas vairākās
vietās, katrā Latvijas novadā, kā arī
piedalās divos Latvijas dziesmu un deju
svētkos – 1990. un 1993. gadā. Abos
svētkos Saules jostai ir ierādīta goda
vieta – pirmajos dejojot Alku deju, un
otrajos dejojot Saules viju.
Ko deva šis, gandrīz 30 gadu
sadarbības posms, ko deva Saules
josta? – Turpinātājus dejai, dejotājiem
un vadībai.
Tā laika Saules jostas dalībnieki
apguva zināšanas par tautas folkloru,
par deju un dziesmu. Guva prieku
darboties šajā laukā. No viņu vidus
izauga jaunas dejotāju saimes, un
šodienas Jautrā pāŗa vadītājas – Iveta
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Jautrā pāŗa 65 gadu jubilejas sarīkojuma dalībnieki.
Rone un Sarma Upeniece Strazda.
Pēc dejošanas pie Rotas, Iveta,
1982. gadā, iesaistījās kā dejotāja
Saules jostā un Jautrā pārī, 1991. gadā
kopā ar Juri Ruņģi vadībā, un, šodien,
kopā ar Sarmu Strazdu, turpina vadību.
Sarma, jau no bērna kājas, ir dejojusi,
gan Saules jostā, gan Jautrā pārī.

Par jauno latviešu
operu Valentīna

Sidnejā tās filmu Jānis Čečiņš
parādīja Latviešu Nama Mārtiņa Siliņa
zālē 13. septembŗa pēcpusdienā.
Tā kā filma ilga 145 minūtes, tad
apmeklētājiem atļāva arī 15 minūšu
starpbrīdi starp pirmo un otro cēlienu.
Opera pirmo reiz izrādīta Latvijas
Nacionālā operā 2014. gada decembrī,
filma uzņemta šā gada maijā. Jaunās
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Abām ir dziļa izpratne par latviešu
deju un folkloru. Jautram pārim ir gaiša
nākotne.
Ar prieku skatīju visu kopu dejotās
dejas – latviskas, bez cittautu deju
svešiem elementiem.
Skaidrīte Dariusa
operas komponists ir Artūrs Maskats,
bet libretu rakstījusi, ja nemaldos (jo
tumsā bija grūti pierakstīt tikai uz īsu
brīdi filmā parādīto vārdu un filmas
operātors arī nezināja dot man kādu
plašāku informāciju) Liāna Langa.
Reklāmas lapiņā bija rakstīts: „Caur
kīnozinātnieces Valentīnas Feldmanes
dzīves stāstu parādītas nacionālās
valsts sabrukuma un holokausta
savstarpēji saistītās norises. Vai to
cēlonis ir sabiedrības pilsoniskais
vājums un aprobežotība?” (Citātā

paturēta oriģinālrakstība.)
Nacionālās operas skatuves
grozītājs (vai tas iekārtots padomju
laikā, jo no Latvijas pirmā neatkarības
laika to neatceros?) veikli pārmainīja
dekorācijas, kur tas bija nepieciešams.
Dekorācijas bija reālas, galvenokārt
parādot kādu Rīgas ielu, pa kuŗu virzās
darbojošās personas vai vietu kādā
dzīvoklī. Kā operās tā arī Latvijas
laika radioprogrammu žurnālā Hallo,
Latvija vai Latvijas vilnis vienmēr
personu un viņu izpildītāju sarakstam
sekoja īss satura atstāstījums, kāda
šoreiz nebija, tādēļ arī bija daudz
neskaidrību. Galvenās personas bija:
žīdu tautības Valentīna, viņas vecāki,
mīļais vīrietis Sergejs, laikam brālis
Valdis, viņa draugs Aleksejs, Sergeja
agrākā un atmestā draudzene Līza,
kas sola atriebties un kāda sieviete ar
spieķi, kas pastaigājās pa skatuvi kā
spoks, jo neviens ar viņu nesarunājās.
Mūzika bija moderna bez atmināmām
melodijām. Saturs brīžam nopietns,
pat traģisks, kad Valentīnas vecākus
un citus no viņu tautības ved uz geto
un atskan šāvieni, kad Valentinas mīļo
Sergeju nošauj un aplaupa šucmaņi,
kas no viņa nevar iegūt aizbēgušās
Valentīnas adresi, citreiz komisks,
kā vācu kaŗavīriem sadziedoties ar
sievietēm, kam galvā bruņu ķiveres
vai studentiem dziedot alus dziesmu.
Visjocīgākais, traģikomiskais skats,
kad pēc sarkanā karoga parādīšanās
skatuvē, kas raksturoja padomju varas
okupācijas sākšanos, no cauruma
skatuves grīdā izlīda sarkanarmietis ar
rokā turētai šautenei uzdurtu durkli un ar
to draudēja apkārt stāvošiem latviešiem.
Neilgi pirms operas beigām parādīts,
ka Valentīna slēpjas pie kāda baltvāciešu
ārsta, kas nebija aizbraucis uz Vāciju,
kad „fīrers viņu sauca”, kam gulta
pilna ar grāmatām, kas krīt arī zemē

un tāpat pēdējā lasītā grāmata izkrīt
no rokas, viņam nomirstot. Operas
norise no Latvijas patstāvības laika
pirms padomju okupācijas līdz Latvijas
„atbrīvošanai no vācu okupācijas”, kad
Valentīna dzied slavas dziesmu Rīgai
un Atlantīdai (!!?).
Kaut arī ne visai saprotamu, operu
bija interesanti skatīties un arī lai redzētu,
kādas operas tagad Rīgā rāda. Varbūt
kāds, kas operu Rīgā vai citur redzējis,
spēj sniegt kādus papildinājumus vai
izskaidrojumus, kuŗus man līdz šim nav
izdevies sameklēt.
Juris Krādziņš

Kanberas latviešu
biedrības saiets

ANZAC 100 gadu atcere
Te guļ mans dēls... (Ieraksts kapa
plāksnē)
Šā gada 29. augustā, Kanberas
latviešu biedrības rīkotajā saietā, Melissa
Jakovica Campbell, stāstīja par saviem
iespaidiem ceļojumā uz Gallipoli, Turcijā,
un piedalīšanos ANZAC 100 gadu atceres
sarīkojumos.
Melissa strādā Austrālijas valsts
iestādē Department of Veterans’ Affairs.
Šajā ceļojumā, viņa bija kā privātpavadone
vienai vecākai kundzei, invalīdei.
Iesākot savu stāstījumu, viņa citēja šā
kaŗa statistiku: Aptuveni 50,000 Austrālijas
kaŗavīru cīnījās pie Gallipoli. No tiem ap
8,700 krita cīņās, un, kādi 18,000 tika
ievainoti.
Rietumu frontē cīnījās ap 295,000
austrāliešu kaŗavīri, un, ap 46 000 krita
cīņās un ap 134,000 tika ievainoti, vai
krita gūstā.
Šo kaŗavīru starpā bija ap 130 latviešu
no kuŗiem ap 20 piedalījās Gallipoli
cīņās. Lielā daļa no šiem latviešiem bija
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bijušie jūrnieki, vai arī dažādu iemeslu
dēļ ieradušies uz dzīvi Austrālijā. Viņu
materiālais stāvoklis bija diezgan zemā
līmenī, un viņi cieta no diskriminācijas.
Tā laika vēstures posmā viņi tika uzskatīti
kā krievi.
Par viņiem ir pieraksti: Daļa no viņiem
krita cīņās, daži tika vairākkārt ievainoti, un
mira no ievainojumu sekām. No tiem kuŗi
atgriezās, daļa bija garīgi ietekmēta, ko
šodien apzīmē par „post traumatic stress
disorder’’; citi iesaistījās atpakaļ normālā
dzīvē.
Viens no šiem latviešiem bija Kārlis
Miķelis Alksnis. Dzimis Latvijā, 1888.
gadā, viņš pabeidz Ainažu jūrskolu un
strādā kā kapteinis uz Norvēģijas un
Latvijas tirdzniecības kuģiem. Atbraucot
uz Austrāliju pie sava radinieka, viņš te
apmetas uz dzīvi. Pirmā kaŗa laikā pieteicās
militārā dienestā, un cīnās Rietumu frontē,
kur tiek ievainots. Atgriežoties Sidnejā viņš
stājās sakaros ar Latvijas diplomātisko
korpusu Londonā, rakstot par Latvijas
pārstāvja vēlamību Sidnejā. Sarakstes
rezultātā viņš kļūst pirmais Latvijas konsuls
Austrālijā (1921. – 1923).
Vi s u s a v u s t ā s t ī j u m u M e l i s s a
papildināja ar foto attēliem. Skatot ANZAC
Cove, šīs stāvās kraujas kuŗās augšup

Melissa Jakovica Campbell

devās šie vīri pret turku lodēm, rodas
nelāga sajūta par kaŗa nejēdzību.
Iespaidīgu un emocionālu sajūtu
Melissa izjuta 25. aprīļa rītausmas svētbrīdi.
Tas sākās 5.30 no rīta, tumsai mijoties ar
rīta ausmu. Tajā bija pulcējušies ap 8000
austrāliešu un 2000 jaunzēlandiešu.
Pēc tam, plkst. 11.00 viņa devās uz
Lone Pine svētbrīdi – vieta kur Battle of
Lone Pine laikā krita ap 2000 austrāliešu
kaŗavīru.
Melissa rādīja un stāstīja par daudzajām
kapsētām kas atrodas šajā pussalā. Kapu
plākšņu ieraksti liecina par jaunajām
neizdzīvotajām dzīvēm.
Pēc Gallipoli Melissa, ar organizētu
tūri devās apskatīt Turcijas vēsturiskās
vietas. Viņa sāka ar Istanbulu (kādreizējo
Konstantinopoli) – pilsētu kas ietveras
divos kontinentos, Āzijā un Eiropā; pilsētu
kas ir tik bagāta ar vēsturi. Tālāk sekoja
Trojas zirgs, Pergamona amfiteātris un
citas vēsturiskas vietas.
Klausoties Melissas stāstījumu,
skatoties foto attēlus, saieta dalībnieki
„izstaigāja’’ Gallipoli un Turcijas vēsturi.
Noslēgumā, pārdomās, paliek Melissas
lasītie, kapsētas vienā piemineklī iegravētie
vārdi, ko ir ierakstījis Turcijas pirmais
prezidents Mustafa Kemal Attaturk 1934.
gadā.
Citēšu sākumu no šī ieraksta, un,
oriģinālajā valodā.
Those heroes that shed their blood
and lost their lives.
You are now lying in the soil of a
friendly country.
Therefore rest in peace.
There is no diference between the
Johnnies
And the Mehmets to us where they
lie side by side
Here in this country of ours...
Skaidrīte Dariusa
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„Atskatīties,
pasmaidīt...”
(autobiogrāfiskas
piezīmes)

Ulža Siliņa grāmatas
atklāšana notika šā gada
6. augustā, Eduarda Smiļģa
teātŗa mūzejā.
Atbildīgais ceremoniju
vadītāja uzdevums bija
uzticēts Nacionālā teātŗa aktrisei
Indrai Burkovskai, kuŗai piemīt šim
pienākumam vajadzīgais, gan aktiera,
gan psichologa, gan jokdara talants.
Par Ulža Siliņa drāmaturģiju, īsumā,
klātesošos iepazīstināja Dr.h. filol. Viktors
Hausmais; izvilkumus no grāmatas
lasīja aktieris Jānis Skanis; atbildīga
par lielformāta ekrānā rādītām Ulža
dzīves fotografijām bija Agrita Krieviņa.
Apsveicēji, runu teicēji bija daudzi, un,
lai klātesošie negarlaikotos, starp runām,
akolādēm, bija mūzikāli, dziesmoti un
drāmaturģiski priekšnesumi – nespēju
visus pieminēt, jo programmas, diemžēl,
nebija.
Mans pienesums šajā programmā
bija kaut ko, īsumā, pastāstīt par Ulža
Siliņa humoru, par Kaleidoskopiem
Sidnejas Latviešu teātrī (SLT). Ja ir
tāds izteiciens, ka pravietis savās mājās
netiek atzīts, tad tāds nekādā ziņā

neattiecas uz Uldi un Sidnejas Latviešu
teātri, kur ikviena Ulža luga, ikviens Ulža
Kaleidoskops ir bijis, un vēl arvien ir,
sevišķi gaidīts.
Varam dēvēt Uldi Siliņu par Sidneja
Latviešu teātŗa, Sidnejas latviešu
sabiedrības GALMA NERRU! Galma
nerrs bezbailīgi, pat bezkaunīgi, humora
aizsegā, var norādīt, ka Karalis ir kails!!!
ka kāda karaļa galma daļa – būtu tā
sabiedrības organizācija, sabiedrības
apziņa, prominenta persona – viņa vai
arī viņš, ir kails!!! – un saprātīgs karalis
nerram nenocirtīs galvu.
Liels nopelns Uldim Siliņam ir
Sidnejas Latviešu teātŗa veicināšanā un
Sidnejas latviešu sabiedrības veselīgā
saprāta pasargāšanā. Augsti teikts! Šim
apgalvojumam ir pietiekams iemesls.
Sidnejas Latviešu teātris vēl šodien
darbojas, jo grūtos laikos/krīzes laikos
Uldis Siliņš ir nācis palīgā! Ulža Siliņa
pirmā palīdzības misija bija 1959.gadā 9.
Austrālijas Latviešu Kultūras dienām.
Kultūras dienu programma bija bez
bērniem paredzēta uzveduma – Bērnu
rīta. Bērnu vecāki sūdzējās Kultūras
dienu rīcības komitejai!!! Aleksandrs
Zariņš par Kultūras dienu komitejas
likstām rakstīja šādi: „Noklausījies bēdas
un nošņaucis degunu Uldis Siliņš teica:
‘Varētu rakstīt uzvedumu, jo man ir
viena otra idejiņa.’ Sabiedriskajā darbā
atrast cilvēkus ar idejām un strādāt gribu
nozīmē iegūt lielo laimestu, bet šoreiz tas

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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Te ir jautājumi:
1/ Vai jums ir suns (vīriešu, sieviešu
kārtas vai operēts?
2/ Vai suns ir korpulents un maza
auguma?
3/ Vai tam ir ambīcijas spēlēt teātri?
4/ Vai jūs gribat savu plušķi ieraudzīt
rampas gaismā?

Foto: A.Krieviņa

pienāca klāt un sniedza roku.”
Šī Ulža mazā idejiņa izrādījās
lieluzvedums Ganu zēns un jods –
ansamblī 56 dalībnieki, lielākā daļa no
tiem jaunieši. Kritiķi jauno drāmaturgu
uzteica: „Ulža Siliņa darbs ir latviešu
pasaku luga, ar drāmatisku kāpinājumu...
ar apbrīnojami veiklu fabulu, valodās un
izdarībās spilgti raksturotiem zvēriem...
viss tur dziļi, jo dziļi sakņojās latviešu
tautas gara mantu pasaulē.”
Šajā lieluzvedumā arī nostiprinājās
Ulža Siliņa un Imanta Sveiļa turpmākā
raženā sadarbība – sadarbība, kas arī
latviešu skatītājiem pasaulē nesa SLT
vārdu.
Pirmie humorista soļi parādījās Ulža
Siliņa feļetonos – labvēlīgu smiekliņu
pārbagāti, ar noslīci uz zeņķu valodu,
žargonu, un dzīvnieku aktīvu līdzdalību.
Aleksandrs Zariņš par šiem feļetoniem
raksta, ka tie allaž slēpjot kādu autora
ieskatu, bet ir netidaktiski, ka pat supliķis
par Chruščeva saulīti un Padomju
Latvijas kolhozu („Iesim kolchozup!”),
šķiet, uzrakstīti naiva kolchoza vadītāja
kabinetā.
Feļetona piemērs: Sludinājums
Austrālijas Latvietī 1963. gada janvārī:
Sidnejas Latviešu teātris meklē
suni. Cienījamais(ā) lasītāj(a)! Ja jūs
uz sekojošiem 6 jautājumiem variet ar
godīgu sirdi atbildēt „jā”, tad jūs esat
izcīnījis pietiekamu punktu skaitu vienai
brīvbiļetei Sidnejas Latviešu teātrī uz
komēdijas Vai Tobijam patiks? izrādi, un
uz gadu abonētus kaulus savam sunim.

Anita Apele, Uldis Siliņš, Ivars Apelis,
un Guntis Bērziņš.

5/ Vai suns nav histēriķis vai
depresīvais maniaks?
6/ Vai tas pieņem aizrādījumus un
panes sliktu kritiku?
7/ Vai suns ir ar mieru spēlēt pie
režisora Kārļa Gulberga?
Es jūs apsveicu! Ar 6 „jā” un vienu „nē”
atbildi, jums, cienījamais(ā) lasītāj(a) ir
suns, kādu mēs meklējam.
Proti, SLT jauniestudējumā Vai
Tobijam patiks? centrālā figūra ir suns.
Loma sākumā bija paredzēta Svilānu
Jānim (atcerēsimies viņa spontāni rējīgo
tēlojumu Lolitas brīnumputnā, bet kopš
Jānis pārcēlies uz Melburnu, SLT ir
palicis bez kompetenta suņu tēlotāja.
Nākošā krīzes misijā, 1962.
gadā, Uldis uzrakstīja savu pirmo
Kaleidoskopu – skeču autors Uldis Siliņš
– režisors Imants Sveilis. Iemesls bija
gaužām vulgārs – nauda! Pēc daudziem
lieluzvedumiem (tērpi, dekorācijas),
teātŗa festivāliem, viesizrādēm un citām,
to starp techniskām, vajadzībām, SLT
kase tukšojās. ‘Niknā’ kritiķe, Ņina
Luce, mazliet rezervēti, tomēr atzinīgi
vērtēja šo jaunā autora darbu, uzsverot,
ka skečos būtu vairāk jātver vietējās
aktualitātes, jāpadursta aktieri, režisori
un teātŗa recenzents, tad skeči īsti iegūtu
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vērtīgu nozīmīgumu... Siliņš to ņēma
vērā un turpmākajos Kaleidoskopos,
galma nerrs centās trāpīt prominencēm
uz nerva.
Dots devējam atdodas! Pirmais
Kaleidoskops iedrošināja jauno
drāmaturgu un sākās drāmaturga Ulža
Siliņa kalnā kāpiens. Jau pēc gada, 1963.
gadā, Uldim bija gatava 3 cēlienu komēdija
Vēstules no dzimtenes, un, tajā pat
gadā, vēl viens Kaleidoskops. Jaunais
drāmaturgs bija uzkāpis zelta zirgā!
Uldis ir sarakstījis 15 Kaleidoskopus.
Trīs no šiem Kaleidoskopiem ir vesti
turnejās uz ārzemēm. Šeit droši
varam pievienot vēl kādus, kas manai
skaitīšanai pagājuši garām. Par saviem
Kaleidoskopiem, Uldis izteicies šādi:
„Kāpēc šādi Kaleidoskopi tiek rakstīti?
To varētu saukt par sava veida protestu.
Protestu pret „urrā” patriotismu, plātīšanos
un pret visiem, kas dzīvo Ku-kū zemē,
iebāzuši galvu smiltīs kā strausi. Visvairāk
man glaimo kādas recenzentes vārdi, kas
man pārmeta, ka es ar saviem skečiem
iešļācot publikai kā aukstu ūdeni sejā.
Ja tā, tad mani mēģinājumi šajā virzienā
nav bijuši tīri veltīgi... Neizbēgami, ka
viens otrs skatītājs atsevišķos skečus
apzīmēs par vulgāriem. Vai ‘ach!’ un ‘fui!’
nav labāks kā žāvāšanās?”
Ulža Siliņa Kaleidoskopos varam
smieties ar pilnu muti, tomēr pēc
smiekliem rodas arī pārdomas. Amerikas
turnejā, 1971. gadā, kritiķe, KalniņaZnotiņa par Kaleidoskopa saturu
rakstīja: „Tā tas ir. Un ne tikai tur vai tur,
bet visur... Lai Uldis Siliņš raksta, cik
tam jaudas, kamēr vēl spalvai ir tīkama
atskabarga.”
„Teātris ir sabiedriska, un tajā pašā
laikā vārda māksla. Tāpēc tam vislielākās
iespējas cīnīties par tautas fizisko un
garīgo eksistenci.” Tā rakstījis Mārtiņš
Zīverts. Arī Sidnejas Latviešu teātris ir
piedalījies šajā cīņā. Esam rūpējušies,
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lai būtu lugas bērniem, lai būtu „publikas
gabali”, klasika, modernisms, absurdā
drāma, lai mūsu Kaleidoskopos kopīgi
pasmietos par mūsu sabiedrības
kļūmēm, tādējādi attālinot no latviešu
sabiedrības asimilācijas draudus.
Atkārtošu kritiķes vārdus: Lai Uldis
Siliņš raksta, cik tam jaudas, kamēr vēl
spalvai ir tīkama atskabarga!
Anita Apele
PS. Šī tīkamā atskabarga, humors,
nopietnība ir arī papilnam Ulža Siliņa
autobiografiskās piezīmēs Atskatīties,
pasmaidīt...

LAAJ paziņojums
presei

LAAJ mājas lapa un sabiedrības
kalendārs
2015. gada 31. augusts
LAAJ plāno atjaunot LAAJ
mājas lapu ar aktuālu, laicīgu
informāciju un interaktīvu
kalendāru, tā, lai pēc iespējas
labāk veicinātu sadarbību starp visām
latviešu organizācijām Austrālijā un
Jaunzēlandē diģitālā vidē. LAAJ ir
pateicīgi Sabiedrības Integrācijas
fondam (SIF) par atbalstu šim darbam.
Mērķi šai mājaslapai ir dažādi –sniegt
aktuālu, laicīgu informāciju visiem LAAJ
biedriem, un tiem, kas interesējas par
latviešiem Austrālijā un Jaunzēlandē.
Šo informāciju varētu sniegt latviešu un
angļu valodās un reklamēt sarīkojumus,
viesizrādes, Kultūras Dienas, vai citus
notikumus, kas interesētu latviešiem
Austrālijā un Jaunzēlandē. Būs arī
pieejama informācija par latviešu valodas
mācīšanās iespējām, kur atrast siltus
pīrāgus, kā arī latviski runājošus ārstus.
Īpaši šinī mājaslapā vēlam iekļaut
kalendāru par notikumiem visā latviešu

Sabiedrības integrācijas fonds

Atvērto durvju diena
Enmoras radošā
dizaina fakultātē
Mani sauc Lāsma un esmu pirms
diviem mēnešiem ieradusies Austrālijā,
lai iespējams te iekārtot savu turpmāko
dzīvi. Tā kā pagaidām man strādāt
nav ļauts, es ar lielu prieku apmeklēju
ceturdienas pusdienas Latviešu
biedrības namā, kur es arī satiktu sava
stāsta vainīgo – Viju Erdmani. Kā jau
daudzi droši vien zin Vija ir mākslinice
ar lielo M. Latviešu biedrības namā
joprojām var apskatīt viņas izstādi no
Juŗa Krādziņa referāta par Raini, kuŗā
ir atspoguļota viņas darbība Latviešu
namā kā skatuves dekorātore.
Vija joprojām strādā arī kā skolotāja

Foto: Pēteris Erdmanis

sabiedrībā Austrālijā un Jaunzēlandē.
Kāpēc tas ir svarīgi, kad jau tiek
gatavoti kalendāri atsevišķās pilsētās?
Vairāk un vairāk mūsu dzīves tiek
organizētas tiešsaistē. Ne visām
latviešu organizācijām šeit Austrālijā/
Jaunzēlandē ir pašiem sava mājas lapa
un izveidot un uzturēt to vairākām arī nav
praktiski iespējams. LAAJ apjēdzas arī,
ka ir liela slodze organizācijām reklamēt
un koordinēt savu darbību ar citām
organizācijām. Vairāk latviešu ciemiņi kā
arī vietējie Austrālijas latvieši ceļo starp
pavalstīm un vēlas uzzināt, kas notiek,
kamēr viņi viesojās. LAAJ cerība ir, ka
šī mājaslapa būtu visaptveroša, centrāla
vieta, kur visi notikumi, kas ir svarīgi
latviešiem Austrālijā un Jaunzēlandē
ir uzzināmi vienā vietā un, ka caur šo
mājas lapu būs vieglāk iesaistīt vairāk
dalībniekus mūsu sabiedrībā.
Protams, ja nevēlaties zināt, kas
notiek ārpus Jūsu pavalsts, varēsit filtrēt
notikumus. Visām latviešu organizācijām
Austrālijā un Jaunzēlandē būs iespēja
pievienoties šai viegli lietojamai mājas
lapai un tām organizācijām, kam ir vairāk
informācijas internetā varēs pievienot
saites šai informācijai.
Lai šī mājas lapa tuvāk atspoguļotu
sabiedrības vajadzības, vēlamies dzirdēt
no organizācijas pārstāvjiem, sabiedrības
darbiniekiem, sarīkojumu apmeklētājiem,
kā arī tiem kam interesē mūsu latviešu
sabiedrība trimdā. Esam sastādījuši īsu
aptauju, kuŗu varat izpildīt mājas lapā
https://www.surveymonkey.com/r/
QZL6QSW.
Aptauja būs pieejama līdz 27.
septembrim. Tuvāku informāciju vai
interesi par šo projektu var saņemt
rakstot uz info@laaj.org.au.

Lāsma Cudere un Vija Spoģe-Erdmane
pie studentu zīmējumiem.
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Sydney Institute TAFE Creative Arts
(Radošā dizaina) fakultātē, kas atrodas
Ņutaunā (Newtown), Enmorā. Un tā
nu 12. septembrī es tiku uzaicināta uz
atvēro durvju dienu šajā skolā.
Mans pirmais iespaids ieejot skolas
teritorijā, bija ka tieši pretī ieejai redzu
veselu duci kailu manikenu skatlogā- o!
Tur kaut kam ir jābūt! Bet manikeni bez
apģērba, jo saule noēd krāsu to tērpiem.

Lāsma Cudere ar topošu tērpu, bijušais
students Peri un Vija Spoģe-Erdmane.
Nekas, kādreiz defekts ir jāizmanto kā
efekts.
Tad es satiku Viju un Pēteri Erdmaņus
un mēs devāmies izlūkot, ko tad studenti
ir sadarījuši.
Šajā fakultātē ir gan grafikas dizains,
gan interjera dizains, gan 3D māksla un
animācija, produktu dizains, rotaslietu
dizains un to izveide, ražošanas dizains
(lampas, mēbeles u.c.), informāciju
technoloģijas un to pielietojums, mēdiji,

ekranizācija, radio apraide, filmas un
mūzikas kursi, modes dizains un tērpu
šūšana, vizualā māksla, keramika un
vēl citi.
Trīs stundas paskrēja kā nebijušassatikām Vijas kolēģus, kuŗi plaši stāstīja
par savu profesiju skolā. Satikām arī
Vijas bijušos studentus, kuŗi visi bija
priecīgi satikt savu skolotāju. Šūšanas
darbnīcā atradām studentus nemitīgā
rosībā, jo drīzumā ir paredzēta modes
skate Enmore teātrī. Viens no šiem
rūķiem bija arī Vijas bijušais students
Peri no Grieķijas un kā var bildē redzēt,
es tiku pagodināta būt par modeli
topošajam tērpam.
Redzēt bija daudz ko- katra mācību
programma izstādīja savu studentu
darbus, bija interesanti zīmējumi,
rotaslietu darinājumi, interjera skices,
pa skolas gaiteņiem izstādīti studentu
darbi, rādija video no iepriekšejām
modes skatēm un jau gatavi tērpi. Visas
klases bija atvērtas apskatei un katrs
skolotājs gatavs aizrautīgi pastāstīt par
savu mācību priekšmetu.
Skumdina tikai fakts, ka valdība
esot samazinājusi studiju līdzekļus un
studentiem nu ir jāmaksā krietni vairāk
un tas, protams, ne visiem ir pa kabatai.
Es ļoti lepojos, ka Vija ir latviete un
ir sasniegusi tik daudz reiz viņai pilnīgi
nepazīstamā zemē.
Paldies Vijai un Pēterim par šo jauko
pēcpusdienu un ja man kādreiz būs
iespēja, es noteikti iešu mācīties modes
dizainu uz TAFE Newtownā.
Lāsma Cudere

Nākamais Ritums būs 2015. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2015. g. 15. OKTOBRIM.
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PBLA ZIŅU APSKATS
22. septembrī
Straujuma: Bēgļiem Latvijā jāstrādā no
pirmās dienas, viņu bērniem jāmācās
latviešu skolā
Latvijā nonākušajiem bēgļiem būs ne
tikai jāmācās latviešu valoda, bet arī būs
jāsāk strādāt jau no pirmās ierašanās
dienas, šādu viedokli intervijā Latvijas
Televīzijas raidījumā „Rīta Panorāma”
pauda Ministru prezidente Laimdota
Straujuma („Vienotība”).
Pēc viņas sacītā, esot uzņēmumi,
kas jau tagad izrāda interesi nodarbināt
bēgļus – lielākoties tie ir būvniecības
sektorā strādājoši komersanti. Plānots, ka
bēgļi nonāks tajās pašvaldībās, kur esošie
uzņēmumi būs izteikuši vēlmi nodarbināt
iebraucējus.
Premjere arī atzīmēja, ka Latvija
nonākušajiem bēgļiem būs jāsāk strādāt
jau no pirmajam ierašanās dienām, viņiem
būs jāmācas latviešu valoda, bet viņu
bērniem- jāmācās latviešu skolās. [...]
(lsm.lv)
Augstskolām grib noteikt minimālo
studentu skaitu, lai vispār piešķirtu
budžeta vietas
Tāpat kā vidusskolās klasē ir
jābūt konkrētam skolēnu skaitam, lai
pastāvētu viedokļu apmaiņa un veselīga
konkurence, arī augstskolās nevajadzētu
būt programmām ar pāris studentiem.

Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija
(IZM) iecerējusi noteikt minimālo studentu
skaitu programmā, no kura vispār tiktu
piešķirtas valsts apmaksātās studiju vietas
jeb tā dēvētās budžeta vietas. Tas liktu
augstskolām izvērtēt savu piedāvājumu
un šāda veida programmas apvienot
vai likvidēt. Par to neuztraucas lielās
universitātes,
programmas apvienot vai likvidēt. Par
to neuztraucas lielās universitātes, taču
reģionālajām augstskolām iecere rada
galvassāpes. [...] (Diena, autore Anna
Strapcāne)
Rīga atzīta par vienu no lētākajām
pilsētām pasaulē
Rīga 71 pasaules pilsētas konkurencē
atzīta par 65. dārgāko pilsētu, liecina
Šveices lielākās bankas UBS veiktais
pētījums. Tallina šajā sarakstā ieņem 49.
vietu, bet Viļņa ierindota 59. pozīcijā.
Visdārgākā dzīve, neietverot īri, ir
Cīrihes, Ženēvas un Ņujorkas iedzīvotājiem.
Tikmēr ceturtajā vietā ierindojos Oslo,
piektajā vietā ir Kopenhāgena, bet pirmo
sešinieku noslēdz Londona. Savukārt
ietverot īres maksu, par dārgāko pilsētu
UBS atzinusi Ņujorku. Toties vislētākā
dzīve ir Bukarestes, Sofijas un Kijevas
iedzīvotājiem.
Nosakot pilsētas dārdzību, vērā tika
ņemts 122 preču un pakalpojumu grozs,
kas ietver arī mājokļa īri, elektroenerģijas
un apkures rēķinus, pārtikas produktus,
apģērbu un sabiedrisko transportu. (diena.
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lv)
23. septembrī
Latviešiem Beļģijas reģistros dzimšanas
valsti vairs nenorādīs PSRS
22. septembrī Latvijas vēstniecība
saņēma oficiālu informāciju no Beļģijas
Federālā Iekšlietu dienesta, ka tiem Latvijas
pilsoņiem, kuri dzimuši pēc 1940. gada 17.
jūnija un reģistrēsies Beļģijā Institūciju un
iedzīvotāju reģistrā, kā dzimšanas valsts
vairs netiks norādīta Padomju Sociālistisko
Republiku Savienība.
Turpmāk ikvienam Latvijas pilsonim,
kuram darba vai ģimenes apstākļu
dēļ būs jāreģistrējas kādā no Beļģijas
administratīvajām komūnām, kā dzimšanas
vieta tiks norādīta Latvija.
Šādas izmaiņas Beļģijas Institūciju
un iedzīvotāju reģistrā notikušas,
pateicoties Latvijas, Igaunijas un Lietuvas
vēstniecībām, Eiropas Parlamenta
deputātu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas,
kā arī vairāku Baltijas valstu privātpersonu
neatlaidīgam skaidrojošam darbam
dažādos līmeņos Beļģijas administratīvajās
iestādēs daudzu gadu garumā.
Pēdējā tikšanās, kurā Latvijas
vēstniece Beļģijā Lelde Līce–Līcīte
kopā ar saviem Igaunijas un Lietuvas
kolēģiem tikās ar Beļģijas Federālā
Iekšlietu dienesta Institūciju un iedzīvotāju
reģistra ģenerāldirektoru un lūdza veikt
nepieciešamās izmaiņas, notika šī gada
15. jūlijā. Minētās izmaiņas veiktas
arī attiecībā uz Lietuvas un Igaunijas
pilsoņiem. (mfa.gov.lv)
ASV smago militāro tehniku Latvijā
varētu izvietot pēc gada
Pirmā ASV smagā militārā tehnika
Latvijā varētu tikt izvietota nākamā
gada beigās, Latvijas Radio raidījumā
«Krustpunktā» pastāstīja aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS).
Iepriekš, runājot par šo jautājumu, ministrs
tehnikas izvietošanas laiku nekonkretizēja,
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vien teica, ka tas varētu notikt nākamgad.
«Es ceru, ka nākamā gada noslēgumā
vai tuvāk otrajai pusei šī tehnika
parādīsies,» šodien (23. septembrī)
norādīja ministrs. Lai šo tehniku
varētu izvietot, nepieciešams ilgstošs
sagatavošanās periods, jo vajadzīga
remontzona, noliktavas un karavīri, kas
šo tehniku apkalpo, uzsvēra Bergmanis.
Viņš norādīja, ka viena no viņa prioritātēm
ir uzņemošās valsts atbalsta stiprināšana,
lai Latvija ar savu infrastruktūru varētu
palīdzēt sabiedrotajiem. Ministrs pateicās
sabiedrotajiem, īpaši ASV, kas Ādažu
un Lielvārdes bāzes attīstībā iegulda
līdzekļus. [...] (tvnet.lv)
Latvija piedalīsies Gēteborgas grāmatu
mesē ar nacionālo stendu
Latvija piedalīsies Gēteborgas grāmatu
mesē ar nacionālo stendu. Starptautiskā
Gēteborgas grāmatu mese Zviedrijā notiks
no 24. līdz 27. septembrim. Tā ir lielākā
tikšanās vieta grāmatniecības nozares
pārstāvjiem Ziemeļvalstu reģionā.
Latvijas stendā izvietoti «Latvijas
Literatūras gada balvas 2015» laureātu
darbi, latviešu autoru jaunākie darbi,
Jāņa Baltvilka balvas laureātu grāmatu
kolekcija, kā arī zviedru un citās valodās
izdotie latviešu autoru darbu tulkojumi.
Stenda noformējumā izmantots Zanes
Ernštreites veidotais zīmola «NicePlace»
dizains.
Latvijas autorus Gēteborgas grāmatu
mesē šogad pārstāv rakstnieks un publicists
Otto Ozols. 25. septembrī notiks Ozola
romāna «Letternasrevanch» («Latvieši
ir visur») zviedru valodā atvēršana un
diskusija. Sarunā ar autoru piedalīsies
romāna tulkotājs Andris Kangeris un
apgāda «Lava» pārstāvji. Savukārt 26.
septembrī Latviešu apvienības Gēteborgā
rīkotā sarīkojumā Ozols tiksies ar Zviedrijas
latviešiem. [...] (lsm.lv)
Mūžībā aizgājis operdziedātājs Kārlis

Zariņš
23. septembrī pēc smagas slimības
mūžībā aizgājis izcilais latviešu tenors
Kārlis Zariņš (6.07.1930 - 23.09.2015),
informē Latvijas Nacionālais operas un
baleta teātris.
Latvijas Nacionālās operas solists un
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesors Kārlis Zariņš dzimis 1930. gada
6. jūlijā. Pēc Latvijas Mūzikas akadēmijas
absolvēšanas un stažēšanās Sofijas
konservatorijā Bulgārijā pie pedagoga Iljas
Josifova 1960. gadā Kārlis Zariņš kļuva par
LPSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta
teātra štata solistu.
Izcilais mākslinieks daudz dziedājis
bijušajā PSRS un ārpus tās: Bulgārijā,
Rumānijā, Čehijā, Slovākijā, Spānijā,
Vācijā, Itālijā, Holandē, Beļģijā, Zviedrijā,
koncertējis arī Francijā, Austrijā, Grieķijā,
ASV, Kanādā un citviet pasaulē. Desmit
gadi (1970-1980) pavadīti ārštata solista
statusā Krievijas Valsts Akadēmiskajā
Lielajā teātrī Maskavā, kur vairāk nekā
piecdesmit reižu Kārlis Zariņš dziedājis
Hermani, Radamesu un Hozē.
Zariņš piedalījies vairāk nekā 2000
koncertos Rīgā un citur pasaulē, īpašu
ievērību izpelnījušās viņa interpretācijas
Dž. Verdi, V. A. Mocarta, A. Dvoržāka
„Rekviēmā», G. Mālera Astotās simfonijas
atskaņojumā un „Dziesmā par zemi»,
A. Šēnberga „Gurres dziesmās» u. c.
Viņš dziedājis kopā ar tādām vokālās
mākslas zvaigznēm kā Irinu Arhipovu,
Greisu Bambriju, Žozefīni Barstovu,
Mariju Biešu, Genu Dimitrovu, Jeļenu
Obrazcovu, Kristīni Opolais, Zinaidu Palli
Annu Tomovu-Sintovu, Sergeju Leiferkusu,
Džordžu Londonu, Juriju Mazuroku,
Jevgeņiju Ņesterenko u.c.
Dažādās izrādēs un koncertos Kārlis
Zariņš strādājis kopā ar tādiem slaveniem
diriģentiem kā Genādiju Roždestvenski,
Juriju Svetlanovu, Nēmi Jervi, nozīmīgiem
latviešu meistariem Edgaru Tonu,

Rihardu Glāzupu, Leonīdu Vīgneru,
Arvīdu Jansonu, Aleksandru Viļumani
un Andri Nelsonu. Kārļa Zariņa balss
iemūžināta daudzos skaņu ierakstos
operas žanrā, vokālajā kamermūzikā
un vokāli instrumentālajos skaņdarbos.
Profesora Kārļa Zariņa audzēkņi ir solisti
Ingus Pētersons, Aleksandrs Poļakovs,
Jānis Sproģis, Guntars Vētra, Sergejs
Jēgers u. c.
No 1990. līdz 1991. gadam Kārlis
Zariņš bija Latvijas Nacionālās operas
mākslinieciskais vadītājs. Apliecinot
vokālo meistarību, spilgtas operlomas
mākslinieks turpināja interpretēt arī pēc
LNO vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas,
uzstājoties uz sev tik tuvās skatuves līdz
pat 2006. gada nogalei.
Par izcilu ieguldījumu Latvijas vokālajā
mākslā Kārlis Zariņš saņēmis Latvijas Lielo
mūzikas balvu (1994), viņš ir arī „Aldara»
balvas laureāts (1999). 21. septembrī
Kārlis Zariņš saņēma a/s „Latvijas gāze»
Gada balvu Operai 2015 kategorijā
„Leģendārs mūžs mākslā».
Atvadīšanās no Kārļa Zariņa notiks
otrdien, 29. septembrī pulksten 11.30
Operas Lielajā zālē. Izvadīšana pulksten
14 Pirmajos Meža kapos. (irir.lv)
24. septembrī
Baltijas valstīm ir pamats bažām,
uzskata vēsturnieks
Igaunijai, Latvijai un Lietuvai ir pamatots
iemesls bažām, laikrakstā «Financial
Times» atzinis britu vēsturnieks Roberts
Serviss (Robert Service), kurš pastiprināti
pēta Krievijas vēsturi.
Salīdzinot ģeopolitisko situāciju šodien
un Aukstā kara laikā, viņš norāda, ka savā
ziņā situācija pašlaik ir vēl bīstamāka nekā
tad, kad spēku samērs bija noregulēts.
Kā uzskata vēsturnieks, ilgtermiņā būs
redzams, ka Krievijas prezidents Vladimirs
Putins ir vājš ģeostratēģiskais domātājs.
Serviss uzsver, ka Putins jau ir iedragājis
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Krievijas ekonomiskās intereses, norādot,
ka Maskavai būtu bijis izdevīgi iegūt
Rietumu atbalstu, lai tā varētu konkurēt
ar Ķīnu.
Serviss atzīst, ka, lai izprastu Putina
pašreizējās darbības Sīrijā, nepieciešama
nopietna izpēte, taču vienlaikus vēsturnieks
norāda, ka Kremļa saimnieks neplānojot
atteikties no Ukrainas. «Palaižot vaļā
nacionālisma suņus, viņam varētu būt
grūti tos atkal sadzīt būdā pat tad, ja viņš
to vēlētos. Tas liecina, ka situācija pasaulē
pašlaik ir mazāk paredzama nekā smalki
noregulētais spēku līdzsvars Aukstā kara
laikā,» skaidro vēsturnieks.
Viņš uzskata, ka Aukstā kara situācija
starp Krieviju un ASV pašlaik neizveidosies,
bet situācija ir slikta un tā viegli varētu
pasliktināties vēl vairāk. Kā norādījis
Serviss, ir pārāk optimistiski domāt, ka
Putins mainīs savu iesākto kursu. (apollo.
lv)
Ulža Ģērmaņa 100 gadu atceres
konference
3. oktobrī pulksten 11.00 Latvijas
Kara muzejā Rīgā, Smilšu ielā 20 notiks
vēsturnieka un rakstnieka Ulža Ģērmaņa
100 gadu atceres konference “piemini Uldi
Ģērmani!” Konferenci rīko Latvijas Kara
muzejs un Fraternitas Livonica Filistru
biedrība. Latvijas Ieeja brīva. (Latvijas
Kara muzejs)
25. septembrī
Katram bēglim tiks piesaistīts
individuāls konsultants
Katram bēglim vai viņa ģimenei tiks
piesaistīts individuāls konsultants, kurš
palīdzēs imigrantam atrast darbu un
dzīvesvietu, koordinēs latviešu valodas
apmācību un ja būs nepieciešams,
nodrošinās izglītības pārkvalifikāciju, kā
arī palīdzēs tikt pie sociālā atbalsta un
veselības aprūpes, šodien (25. septembrī)
vēsta laikraksts «Latvijas Avīze».
Tāpat patvēruma meklētājiem
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paredzēta arī veselības aprūpes
apdrošināšana uz gadu. Nav gan zināms,
kuras apdrošināšanas firmas ar to
nodarbosies un kur Veselības ministrija šim
nolūkam ņems naudu, ja tās katastrofāli
trūkst pašmāju cilvēku ārstēšanai, vēsta
laikraksts.
Patvēruma meklētāju un bēgļu
uzturēšanai 2016. gada valsts budžetā ir
paredzēti 5,5 miljoni eiro, no kuriem 2,5
miljoni eiro ir Eiropas Savienības fondu
nauda. Bet ar to vien nepietiks - būs
nepieciešami papildu līdzekļi, par kuriem
Ministru kabinets lems atklātā sēdē
29. septembrī, kad uzklausīs Iekšlietu
ministrijas darba grupas ziņojumu par
imigrantu uzņemšanu. [...] (irir.lv)
Laikraksts: Baltijā notiek Krievijas un
vietējās propagandas cīņa
Pēc Krimas aneksijas Baltijas valstis
ir nobažījušās, ka Krievijas mediju
propaganda varētu būt priekšvēstnesis
daudz vardarbīgākai agresijai, atzinis
laikraksts «The Washington Times».
Trešdien (23. septembrī) publicētajā
rakstā avīzes žurnālists norādījis, ka
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir salīdzinoši
liela krieviski runājoša sabiedrības daļa
- aptuveni 30% Latvijas un Igaunijas
iedzīvotāju runā krieviski, bet Lietuvā
krievu valodā runā 8% sabiedrības. Šie
cilvēki jau gadiem skatās televīzijas
programmas, tostarpā ziņas, kas tiek
ražotas Krievijā un bieži Baltijas līderus
atspoguļo neobjektīvi, ņemot vērā savas
intereses.
Austrumeiropas politikas pētījumu
centra eksperts Andis Kudors laikrakstam
stāstījis, ka trīs no sešiem populārākajiem
televīzijas kanāliem pieder Krievijas
uzņēmumiem. Tie regulāri pasniedz
pret Rietumiem vērstas ziņas. Kudors
uzskata, ka šīs televīzijas traucē
krieviski runājošajiem integrēties Latvijas
sabiedrībā. «Kā ir iespējams apvienot
divas grupas, ja tās dzīvo dažādās

informācijas telpās, kur notikumi tiek
interpretēti atšķirīgi?» viņš norādīja.
Kā piemēru Kudors ņēma «RTR
Rossija» sižetu par to, ka pēc konkursa
«Jaunais vilnis» aiziešanas no Jūrmalas
tajā itin nekas vairs nenotiek. «Kanāls
rādīja tukšu pludmali Jūrmalā, iespējams,
to filmējot agri no rīta tāpēc, ka tajā katru
dienu ir cilvēki. Viņi teica: «Redziet,
kas notika. Viņi pazaudēja 30% krievu
tūristu tāpēc, ka ir pret Krievijas vokālistu
konkursu»,» stāstīja Kudors, norādot,
ka raidījumā netika pieminēta iespēja,
ka Krievijas tūristu daudzums Latvijā ir
samazinājies rubļa vērtības krišanās dēļ.
«The Washington Times» skaidrojis,
ka Baltijas valstis nemēģina cīnīties ar
propagandu, ieviešot savu propagandu.
Latvijas kultūras ministrijas valsts sekretāra
vietnieks starptautisko lietu, integrācijas un
mediju jautājumos Uldis Lielpēters stāstījis,
ka tiek mēģināts palielināt programmu
daudzumu krievu valodā, lai sniegtu
alternatīvu.
Arī Igaunija iet līdzīgu ceļu, veidojot
televīzijas kanālu krievu valodā. Igaunijas
sabiedriskās raidorganizācijas ERR valdes
loceklis Ainars Rūsārs uzsvēris kvalitatīvas
žurnālistikas nepieciešamību krieviski
runājošo iedzīvotāju vidū. Viņš uzskata,
ka vietējās ziņas varētu būt pretlīdzeklis
Krievijas raidījumiem, kas visus krieviski
runājošos uztver kā monolītu kopienu.
«Šodien krieviski runājošie cilvēki var lietot
medijus, kas pārstāv kopīgu vēsturisku
naratīvu, bet ne viņu personiskos un
vietējos stāstus,» norādījis Rūsārs.
Pēc ERR sniegtās informācijas
Igaunijas krievvalodīgajam kanālam
palīdzēs raidorganizācija «Deutsche
Welle». Lietuvas sabiedriskajai
raidorganizācijai LRT neesot plāna veidot
krievvalodīgu mediju, jo krieviski runājošo
daudzums neesot tik liels. LRT raidot ne
tikai lietuviešu, bet arī vairākās minoritāšu
valodās. (apollo.lv)

Komponists Imants Kalniņš, iespējams,
bijis čekas ziņotājs
Komponists Imants Kalniņš, kurš
pēdējos gados izcēlies ar Krievijas
slavināšanu un pievēršanos islāmam,
varētu būt bijis oficiāls vai neformāls Valsts
drošības komitejas (VDK) ziņotājs. To licis
manīt kādreizējais Latvijas Tautas frontes
līderis Dainis Īvāns.
„Pie manis nonāca čekas virsnieka,
kultūras jomas kuratora Māra Dreijera
piezīmju grāmatiņa, kurā bija saraksts
ar viņa iecienītākajām kontaktpersonām.
Dreijers bija baletdejotājas Zitas Errsas
vīrs. (..) Grāmatiņa nonāca pie kāda
žurnālista, kurš to parādīja man. Sarakstā
bija daudzi uzvārdi. Tur bija pazīstams,
iemīļots, nacionāls komponists, kas
dīvainā kārtā pēdējā laikā sācis pūst
Krievijas stabulē. Vārdu nesaukšu...”
intervijā „Latvijas Avīzei” izteicies Īvāns.
Kādreizējais LTF vadītājs dalījās savos
uzskatos: „Kad savelku toreiz piezīmju
grāmatiņā lasīto un „pēkšņās” izmaiņas
cilvēku domāšanā tagad, man sāk likties,
ka tas nāk ne no vecuma muļķības.
Pēteris Laķis (kādreizējais Latvijas
Kultūras akadēmijas rektors – red.) reiz
pēdējam Latvijas PSR VDK priekšniekam
Edmundam Johansonam janvāra barikāžu
laikā, kad kungs bija iedzēris un drusku
apjucis, pajautāja: „Saki, cik tavējo pie
mums ir?” Viņš teica: „Ir, ir. Bet pie LNNK
ir daudz vairāk”.
Skaidrs, ka tie cilvēki nav mainījušies
un viņos joprojām ir verdziskais aģenta,
ostītāja un labuma meklētāja gars. Skaidrs
arī, ka Krievija savus iemidzinātos čekistus
sāk atmodināt. Šiem cilvēkiem bija un ir ko
slēpt, tāpēc viņus var ļoti viegli šantažēt.
Par to nav šaubu, jo čekas metodes
Krievijā nav mainījušās”.
„Mēs ar šiem mēsliem esam tā aplipuši,
ka neesam spējuši no tiem nomazgāties
līdz šim brīdim,” rezumē Īvāns.
Tāpat bijušais LTF līderis atklāja, kā
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viņam izdevies ieraudzīt Māra Dreijera
piezīmju grāmatiņu. Dreijers pagājušā
gadsimta deviņdesmito gadu sākumā
tika tiesāts par savas sievas, bijušās
baletdejotājas Zitas Errsas, slepkavības
mēģinājumu. Visā šajā jezgā bijušais
čekists nespēja nobēdzināt savas
piezīmes, tās nokļuva kāda žurnālista
rokā, kurš tās arī parādīja Īvānam. [...]
(kasjauns.lv)
Aicina uz Mores kauju gadskārtas
atceres pasākumiem
Siguldas novada Mores pagastā 26.
septembrī norisināsies Otrā pasaules
kara Mores kauju 71. gadskārtas atceres
pasākumi, kurus rīko Latviešu Virsnieku
apvienība, Siguldas novada pašvaldība
un Aizsardzības ministrija. Uz Mores kauju
piemiņas pasākumiem tiek aicināti ne tikai
bijušie cīnītāji un viņu tuvinieki, bet arī visi,
kuriem nav vienaldzīga Latvijas vēsture.
Latviešu leģionāru Brāļu kapos pie
Roznēnu ozola pulksten 12.00 piemiņas
svētbrīdi atklās Latviešu Virsnieku
apvienības valdes priekšsēdētājs,
atvaļinātais kapteinis Aleksejs Ozoliņš.
Klātesošos uzrunās arī Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un
aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis.
Pasākuma turpinājumā pulksten 14.00
Mores kauju piemiņas parkā muzikālo
priekšnesumu sniegs Zemessardzes
orķestris un Latvijas Nacionālo karavīru
biedrības vīru koris „Tēvija”. Atmiņās
dalīsies Mores kauju dalībnieki, leģionāri,
Viestura Ordeņa kavalieri Jānis Špičs un
Edgars Skreija, kuram šogad aprit 91 gads.
Noslēgumā klātesošos pie ugunskura
cienās ar karavīru pusdienām. Mores kauju
muzejs apmeklētājiem būs atvērts visas
dienas garumā. 1944. gada septembrī
Morē notika viena no smagākajām Otrā
pasaules kara kaujām Latvijas teritorijā,
tai bijusi izšķiroša loma Latvijas vēsturē.
(sigulda.lv)
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Briselē metro stacijai dos nosaukumu
“Riga”
Tuvāko gadu laikā Briselē tiks
uzbūvētas 7 jaunas metro stacijas, tai
skaitā stacija ar nosaukumu «Riga», savā
Facebook kontā ziņo latviešu biedrība
Beļģijā.
Tādā veidā tas pagarinās jau esošo
ziemeļu-dienvidu premetro līniju, kas
nākotnē kļūs par metro līniju 3 un savienos
Skārbēkas un Everes pašvaldību.
Plānotais metro līnijas pagarinājums no
Ziemeļstacijas līdz Bordet lielāko daļu
sekos tagadējam 55. tramvaja maršrutam.
(nra.lv)
Rīgas Latviešu biedrības namā notiks
koncerts «Rainis un Bruno Skulte
Latvijai»
11. oktobrī pulksten 17 Rīgas Latviešu
biedrības namā notiks koncerts «Rainis un
Bruno Skulte Latvijai», kurā skanēs Raiņa
iedvesmotā Bruno Skultes simfoniskā
poēma, sērdieņu dziesma - mistērija
«Daugava», kantāte «Dziesmu vairogs»,
kā arī virkne sieviešu, vīru un jauktā kora
dziesmu.
Koncertā piedalīsies Kristīne Gailīte,
Andžella Goba, Mihails Čuļpajevs,
Rihards Millers, kamerkoris «Fortius»
un Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas sieviešu koris
«Balta» (mākslinieciskā vadītāja Māra
Marnauza), Rīgas kamerkoris «Ave
Sol» (mākslinieciskais vadītājs Andris
Veismanis), Vidzemes kamerorķestris
(mākslinieciskais vadītājs Andris
Veismanis), Nacionālo Bruņoto spēku
štāba orķestris (mākslinieciskais vadītājs
Dainis Vuškāns) un Gruzijas Bruņoto
spēku centrālā orķestra klarnešu kvartets.
Diriģenti - Māra Marnauza, Andris
Veismanis un Andrejs Jansons.
Bruno Skulte (1905-1976) bija viens no
ievērojamākajiem latviešu komponistiem,
Turpinājums 50. lpp

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien,4. plkst. 10.00 – Lasītais dievkalpojums
Svētdien,11. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Kapu svētki
Latviešu kapos, Rukvūdā.
Svētdien, 25. plkst. Dievkalpojums
nenotiks.
NOVEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Draudzes
dienas un Reformācījas svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Sprediķos māc.Gunis Balodis.
DRAUDZES DIENAS
Šogad atzīmēsim Reformācijas
svētkus ar Draudzes dienām. Tās
notiks sestdien, 31. oktobrī un
svētdien, 1. novembrī.
Galvenais lektors būs mācītājs Guntars
Baikovs, kas patreiz kalpo Austrāliešu
Luterāņu baznīca, Dienvidaustrālijā.
Piedalīsies arī viesu mācītāji Gunis
Balodis un Dainis Markovskis.

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 4.
J. Rīmanis
Svētdien, 11.
J.Trumpmanis
Svētdien, 18.
I.Birze
NOVEMBRĪ
Svētdien, 1.
J.Turmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 4.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 11.
L.MacPherson
Svētdien, 18.
Kapu svētki
NOVEMBRĪ
Svētdien, 1.
L.MacPherson
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
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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
Telefons
(02) 9715 3424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka Cilvēks uz Zemes
atrodas vismaz 23 milj. gadu. Un
Cilvēka “modelis” ir uz Zemes “iesēts”
neskaitāmas reizes. Mūsu laikmetā ar
Cilvēku uz Zemes atkal notiek Lielā
Transformācija, kas iesākās ar Jēzus
Kristus dzimšanu.
R.S.
(Bībelē sk. I Moz gr., Mt.13.nodaļu u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 11. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 18. dievkalpojums nenotiks.
Latviešu namā M.Siliņa zālē plkst.
12.00 Draudzes 65 gadu Jubileja un
Pļaujas svētki.
Svētdien, 25. plkst. 09.30 dievkalpojums.
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Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 4. Olafs Šics
Svētdien, 11. Olafs Šics
Svētdien, 25. Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4. Gundega Zariņa
Svētdien, 11. Marita Lipska
Svētdien, 25. Gundega Zariņa
DRAUDZES 65 GADU JUBILEJA
Vienības Draudzes darbības 65 gadu
Jubileju un gadskārtējos Pļaujas
svētkus – svinēsim svētdien, 18.
oktobrī, Sidnejas Latviešu namā,
sākums plkst. 12.00. Būs siltas
pusdienas, interesanti video,
priekšnesumi, kafijas galds un
laimestu izloze. Nākam paši un
ņemam līdzi draugus! Visi mīļi gaidīti!
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes
kasiera Valdemāra Dūšeļa adresi,
11. Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian Unity
Congregation”, vai “Latviešu Vienības
draudze” vārda. Tās ir $100, pazeminātā
$60, studējošiem jauniešiem $5 gadā.
Informāciju var saņemt no zemāk

minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell Street, 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
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233

Nr 666

2015. g. oktobrī

Novusa Meistarsacīkstes Adelaidē

Skaistā saulainā nedēļas nogalē
22. un 23. augustā četrpadsmit
novusa entuziasti pulcējās Latviešu
nama mazā zālē lai izcīnītu 2015. g.
Dienvidaustrālijas meistara godu novusā
vienspēlēs un dubultspēlēs. Spēlētāju
skaits bija mazāks kā iepriekšejos
gados, bet spēļu standards nebija
krities. Meistarsacīkstēs piedalijās divi
no Centralā krasta, Dimis Pešudovs
ar meitu Lindu, pieci no Melburnas,
Saša Grimms, Ivars Mirovics, Sigis

Telefons
(02) 9520 8200
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

Andersons, Andris Miglis un Varis Pūce.
Adelaidi pārstāvēja Jānis Lindbergs,
Jānis Brakovskis, Anita Misiņa, Regīna
Berķis, Agris Ezeriņš, Pēteris Dancis un
Alvils Vālodze. Pirmo reizi pēc ilgiem
gadiem nepiedalījās neviens spēlētājs
no Sidnejas. Turnīrs jūta trūkumu izcilo
spēlētāju Richarda Puisēna un Roberta
Kārkliņa klātbūtni.
Turnīru atklāja ASK vadītājs Jānis
Lindbergs un uzaicināja dalībniekus
ar klusuma brīdi atcerēties pedējos
divpadsmit mēnešos viņsaulē aizgājušos
novusistus. Par turnīra tiesnešiem
iecēla Ivaru Mirovicu un Dimi Pešudovu
Turnīru sāka ar vienspēlēm divās
grupās ar septiņiem spēlētājiem katrā
grupā. Četri labākie no katras grupas
turpināja sacīkstes A-finalā un parējie
cīnījās B-finalā. Par Dienvidaustrālijas
meistaru kļuva Dimis Pešudovs finalā
nezaudējot nevienu spēli ar pārliecinošu
rezultātu 11. punktiem un 20 uzvarētiem
setiem, sešus no tiem ar viensitienu.
Otrā vietā palika Alvils Vālodze 9/16 un
trešā vietā Ivars Mirovics 8/17
Neviena dāma šoreizi netika A-finalā,
bet sīvās cīņās B-finalā pirmo vietu guva
Anita Misiņa 9/16 paturot ceļojošo balvu
otro gadu pēc kārtas, otrā vietā palika
Regina Berķis 8/14 un trešo vietu guva
Linda Pešudova 6/12.
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Dimis Pešudovs ar vienspēļu balvām
Svētdien septiņi pāri sacentās
dubultspēlēs un netrūka labu sitienu,
strīdu un pārmetumu kā tas ir pieņemts
latviešu starpā. Parādot augstu klasi
melburnieši Ivars Mirovics un Sigis
Andersons bez zaudējumiem paņēma
pirmo vietu ar 11. punktiem un 19
uzvarētiem setiem. Otrā un trešā vietā
palika Adelaidieši Agris Ezeriņš ar Pēteri
Danci 8/15 un Jānis Brakovskis ar Alvilu
Valodzi 8/14.
Turnīru noslēdza ar apbalvošanu,
jautrām sarunām un dziesmām un visi
solījās mēģināt tikt uz nākošo atklāto
turnīru Centralā krastā kuŗš notiks 31.
oktobrī un pirmā novembrī Sidnejas
Daugavas Vanagu namā Benkstaunā.
ASK vadītājs Jānis Lindbergs arī
neaizmirsa apdāvināt trīs uzņēmīgas
dāmas Guntu Vagaru un Silviju Miglis
pie rezultātu galda un Liliju Vāveri pie
ēdienu un dzērienu galda.
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Techniskie rezultāti
Vienspēles: 1v. Dimis Pešudovs
11/20, 2v. Alvils Vālodze 9/16, 3v. Ivars
Mirovics 8/17, 4v. Saša Grimms 8/15,
5v. Sigis Andersons 6/10, 6v. Pēteris
Dancis 5/13, 7v. Jānis Brakovskis 5/12,
8v. Agris Ezeriņš 4/9, 9v. Anita Misiņa
9/16, 10v. Regina Berķis 8/14, 11v.
Linda Pešudova 6/12, 12v, Andris Miglis
5/9, 13v. Varis Pūce 2/5, 14v. Jānis
Lindbergs.
Dubultspēlēs: 1v. Ivars Mirovcs un
Sigis Andersons 11/19, 2v. Agris Ezeriņš
un Pēteris Dancis 8/15, 3v. Jānis
Brakovskis un Alvils Vālodze 8/14, 4v.
Anita Misiņā un Regina Berķis 6/13, 5v.
Linda un Dimis Pešudovi 6/11, 6v. Jānis
Lindbergs un Varis Pūce 2/6, 7v. Saša
Grimms un Andris Miglis 1/6.
Dimis Pešudovs

PBLA ziņas – turpinājums. no 46. lpp.
kuru bēgļu gaitas aizveda svešumā.
Viņa skaņdarbu sarakstā ir krietns skaits
jauktā, vīru, sieviešu, bērnu kora dziesmu,
kantātes, opera, baleti, instrumentālā
un vokālā kamermūzika, simfoniskie
sacerējumi, skaņdarbi balsij ar orķestra
vai ērģeļu pavadījumu, miniatūras koklēm,
ērģelēm, kinomūzika.
«Bruno Skultes partitūras allaž bijušas
atskaņotāju uzmanības lokā. To vidū
Raiņa dzejas inspirētā sērdieņu dziesma
«Daugava», «Dziesmu vairogs», «Lielā
junda», «Lūgsna», rapsodija par latviešu
tautas ganu dziesmām «Ganiņš biju» un
daudzi citi darbi, to vidū arī opera «Vilkaču
mantiniece»,» stāsta Arvīds Bomiks,
muzikologs, Rīgas Latviešu biedrības
Mūzikas komisijas priekšsēdētājs. Biļetes
cena 5 EUR; skolēniem, studentiem
un pensionāriem 3 EUR. Biļetes varēs
iegādāties Rīgas Latviešu biedrībā no 28.
Septembra. (lsm.lv)
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Latvians Invite to Honour 150th
Anniversary of Poet Rainis
Jānis Rainis, Jānis Pliekšāns by real
name, was born on September 11, 1865
in Varslavāni homestead of Dunava
parish. Jānis Rainis was an outstanding
Latvian poet, playwright, translator, and
politician. He was a founder and director of
the Rīga Daile (Art) Theatre, director of the
Latvian National Theatre, and a minister
of education. All his writings have been
released in several complete works and
have been analysed by Latvian literature
researchers since the 1930s up to today.
Numerous events have been announced
to honour his 150th birthday on September
11, 2015.
Celebrating the 150th jubilee of Rainis,
on September 10, the first performance
of new musical-poetic concert production
‘Dagda’s Sketchbooks’ will be presented in
St. Peter’s Church in Rīga, created by singer
Ieva Parša, director Uģis Brikmanis, and
musicologist Orests Silabriedis. Premiere
of works of eight Latvian composers will
combine with readings of Rainis’ poems.
Premiere of Rainis’ play “Uguns un nakts”
(The Fire and the Night, 1905, published as
a separate issue in 1907) will be held in the
National Theatre of Latvia on September
11. The play is the most notable example
of symbolism in Latvian literature, based
on the Latvian epoch “Lāčplēsis” (1888) by
Andrejs Pumpurs. Use of symbols in “Uguns
un nakts” is both extensive and multifaceted:
it embraces the plot of the legend, historic

events of Latvia (13th century, revolution
of 1905), ideas of the social and political
freedom of Latvia, and the eternal struggle
between light and darkness.
From September 2 till September 14, the
sash arcade of Gallery Centrs, on historic
Rīdzene street (Audēju street 16, Riga Old
Town) will hold the Association of Memorial
Museums’ exhibition ‘Aspazija/Rainis:
Rebel/Humanist. The Story of Two Latvian
Poets.’ On Rainis’ birthday, September 11,
the exhibition will be increased by several
events. All day through, the Poetry mail of
the Poetry Days will operate on Rīdzenes
street, offering the opportunity to send friends
and loved ones special Rainis and Aspazija
150th jubilee postcards to any destination in
Latvia free of charge. National calligraphers
will participate in creation of post card,
rendering anyone’s selected Rainis or
Aspazija quotation into a unique work of art
and a gift to their recipients.
On September 11, the presentation event
will mark a creation of the special Latvia Mail
postage stamp booklet dedicated to Rainis
and Aspazija, also offering a special first day
stamping.
Many more events are announced all
over Latvia, honouring and celebrating the
memory of the outstanding poet. Events are
held to attract all groups of ages as well as
to introduce with Rainis› works and legacy.
Latvia Celebrates 24th Anniversary of De
Facto Restoration of Independence
On this day, August 21, 1991, 24 years
ago, the Supreme Council of the Republic
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of Latvia enacted the Constitutional Law
“On the Statehood of the Republic of
Latvia”, marking the end of transition to
the de facto independence of Latvia.
This was made possible by the fiasco
of the coup d’etat in Moscow, which was
initiated as an attempt to halt the dissolution
of the Soviet Union. The decision of the
parliament of that time marked a legal turning
point from the transition period defined by
the May 4 Declaration of Independence and
intending to fully restore the independence
of the country, to doing so.
Thus, on August 21, 1991, the Supreme
Council of the Republic of Latvia ruled
that «Latvia is an independent democratic
republic, and the sovereign power of the
State of Latvia is vested in the people of
Latvia».
De facto independence opened the path
to international recognition and admission to
global and regional cooperation structures.
This, however, was only the starting point
since actual reinstatement of independence,
the creation of state institutions and relevant
regulation, demanded a colossal effort.
It was a historical event, thanks to which
Latvia has developed into a strong, sovereign
and democratic country. Therefore every
citizen is called upon to remember the course
of events which led us to August 21, because
only by working together, as the nation did
then, can Latvia be successfully developed
in the future.
Needless to say, this whole week is
very dear to us all. The road to restoring
independence was long and full of peril.
People of the Baltic States have learned
never to take freedom for granted.
Latvia has three important dates, all of
which could be called independence days
because of their major role in Latvian history.
Those are as follows: November 18 (1918),
the official Independence Day of Latvia, when
the Declaration of Independence of Latvia
was signed; May 4 (1990), the Restoration of
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Independence Day, marking the decision to
declare Latvia as a sovereign state, entering
a transitional period and separating from the
Soviet Union after 50 years of occupation;
and, of course, August 21 (1991), when de
facto independence was officially claimed
and international recognition soon followed.
Around 300,000 Attend Rīga City Festival
Events
Latvian Institute, 17.08.2015
The annual Rīga City Festival, this year
marking the 814th anniversary of the City of
Rīga and the 815th anniversary of the Rīga
Port, was attended by more than 300,000
people during the weekend. The Rīga City
Council informs that this is a record high
number.
Over 200,000 people attended festival
events on Saturday, including concerts at
the Daugava Embankment and a fireworks
display.
On Sunday the celebration continued
with a folk festival at the Spīķeri Quarter,
rock’n’roll concert on the 11th November
Embankment, Liivs Day at Vermane Garden
Park, street circus performances, activities
in the renewed Ziedoņdārzs and Grīziņkalns
parks, as well as various sports activities and
events for children.
Altogether, residents and guests of Rīga
had the opportunity to participate in more
than 80 different events in the Old Town and
neighborhoods of the city.
Latvia Registers Biggest GDP Growth
in Baltics in Q2
Latvian Institute, 03.09.2015
Latvia’s gross domestic product rose
2.7 percent in the second quarter this year
as compared to the second quarter of 2014,
both according to seasonally adjusted and
seasonally unadjusted data.
In the second quarter this year, Latvia
registered the highest gross domestic product
(GDP) growth in the Baltic States. Lithuania’s
GDP in the second quarter increased 1.4

percent, but Estonia’s GDP - 1.9 percent.
Compared to the second quarter of 2014,
growth rate in manufacturing comprised
6.2 percent, while construction production
volume reduced 3.4 percent. Retail trade
grew 5 percent, a 14 percent increase was
recorded in accommodation and 5 percent
increase in catering services. The volume
of entertainment and recreation services
increased 7 percent.
Export of goods at current prices
increased 4 percent, but at constant prices
1 percent. Exports of services both at current
prices and at constant prices increased 4
percent. Import of goods both at current
prices and at constant prices rose 1 percent.
Import of services at current prices grew 8
percent, while at constant prices there was
a drop of 2 percent.
Compared with the first quarter of
2015, GDP at constant prices, according
to seasonally adjusted data, Latvia’s GDP
increased 1.2 percent.
Latvia registered the greatest leap in
GDP in the Baltic States also in the first
quarter - 1.9 percent. Meanwhile, Lithuania
registered 1.3 percent, but Estonia - 1.1
percent. As reported, the Finance Ministry’s
GDP growth projection this year is 2.1
percent.
Rīga Hosts European Men’s Basketball
Championship Games
Latvian Institute, 05.09.2015
EuroBasket 2015 tournament, kickingoff on September 5, features 24 teams
broken down into four first-round groups in
four different countries - Croatia, France,
Germany and Latvia.
The top four teams in each of the
four groups in Zagreb, Montpellier, Berlin
and Rīga will advance to Lille, France for
the tournament’s final 16, which will be
played out in France from September 12 to
20. The EuroBasket schedule is demanding
with teams playing their five first-round

games within six days in round robin fashion.  
The EuroBasket tournament will also
serve as a qualification tournament for the
2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro.
The top two teams will earn automatic
qualification for the Olympics, while teams
places 3rd through 7th will advance to an
extra Olympic qualifying tournament next
year. That means the four losing quarterfinalists will playoff to determine spots fifth
to eighth.
Approximately 60,000 to 70,000 foreign
guests are expected to arrive in Rīga for
this year’s European Men’s Basketball
Championships. The last and only time
Latvia has organized the European Men’s
Basketball Championships was in 1937,
when it finished in 6th place.
The Latvian national men’s basketball
team opened this year’s European Men’s
Basketball Championships against Belgium
in Arēna Rīga. In their group stage games
Latvia competes with Belgium, Lithuania, the
Czech Republic, Ukraine and Estonia.
The final roster of the Latvian national
men’s b-ball team participating in this
year’s EuroBasket is as follows: Jānis
Strēlnieks (Bamberg “Brose Baskets”,
Germany), Dairis Bertāns (“Dominion Bilbao
Basket”, Spains), Žanis Peiners, Kristaps
Jančenoks (both - «Ventspils»), Jānis
Timma (St Petersburg «Zenit», Russia),
Mareks Mejeris ( «VEF Riga»), Kaspars
Bērziņš («Nizhny Novgorod», Russia), Jānis
Blūms (‹›Panathinaikos›› Greece), Rolands
Freimanis (Kazan ‹›Unics›› Russia), Mārtiņš
Meiers («VEF Rîga»), Kaspars Vecvagars
(Kaunas «Zalgiris», Lithuania), Haralds
Kārlis (Seton Hall, NCAA).
Latvian PM wishes to cooperate with LRA
BNN September 25, 2015
In the decision-making process in regards
to the refugee matter, it was important to
consider each deputy’s vote, even those of
member of Latvian Regional Alliance.
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Latvian Prime Minister Laimdota
Straujuma plans to head to the Saeima
next week in order to speak with the party
in relation to future cooperation, as reported
by lsm.lv.
The goal of this meeting is to discuss two
major matters: resettlement of refugees and
approval of the state budget, as reported by
Panorāma programme.
One week ago, representatives of LRA
came to the Cabinet of Ministers to discuss
mutual support with Unity in the refugee
matter. LRA states that it only supports the
government on certain matters of national
importance.
The National Alliance is the least
cooperative political party in the refugee
matter. It has noticed that LRA may become
a potential competitor for the place in the
government.
It is not possible to change the
composition of the government by simply
excluding a party and replacing it with
another. The PM’s press-secretary reports
that Straujuma will soon meet with two
remaining opposition parties.
The only vacant position at the moment
is the post of PM’s parliamentary secretary,
which previously belonged to NA’s
representative Rihards Kols. It is likely that
this post will be filled by a representative of
LRA, as reported by the programme.
British historian: Baltic States have a
genuine cause for concern
LETA September 24, 2015
Latvia, Estonia and Lithuania have
genuine cause for concern, writes British
historian Robert Service in his article in
Financial Times.
Having compared the geopolitical
situations of today and during the Cold
War, he has come to the conclusion that
the current situation is more dangerous
than it was when the balance of power was
regulated.
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According to the historian, the future will
show that Russian President Vladimir Putin
is a weak geo-strategist. Service believes
Putin has already ruined Russia’s economic
interests, saying that western support would
benefit Russia in its competition with China.
Service says in order to understand
Putin’s behaviour in Syria, an in-depth
analysis is necessary. The British historian
adds that the Kremlin ruler does no plan to
turn away from Ukraine. «Having loosed the
dogs of nationalism, he would find it hard
to put them back in the kennel, even if he
wanted to. This makes for a less predictable
global situation than the finely tuned balance
of power that prevailed during the cold war,»
– explains the historian.
He believes there will not be a new Cold
War between Russia and USA. Nevertheless,
the current situation is bad, and it can always
become even worse. Service says it would
be too optimistic to believe Putin will decide
to change his course.
Officials to discuss draft that will allow
the Saeima to review the refugee matters
BNN September 24, 2015
On Thursday, 24 September, the Saeima
will decide on amendments to the Asylum
Law that are meant to provide the parliament
the right to view all matters related to
refugees and asylum seekers’ resettlement
in Latvia.
Saeima deputies will view multiple
legislative initiatives that provide for
transferring ownership over real estate
properties in Riga, Jurmala and Kandava to
Council of the Jewish Communities of Latvia,
as reported by Saeima press-service.
In the first reading, the Saeima will decide
on amendments to the Military Service Law in
order to transfer recruitment functions to the
National Armed Forces next year. Deputies
will also conceptually view amendments to
the Handling of Alcoholic Beverages Law.
In the second reading, Saeima deputies

will decide on amendments to the law meant
to delegate sign language training and
unemployed people’s training to Latvian
Association of the Deaf.
In order to introduce a new accounting
directive, the Saeima will view amendments
in the second reading in regards to a new
draft on annual accounts.
The meeting’s agenda also includes
multiple drafts submitted to the Saeima upon
which the parliament will have to decide
whether or not to submit them to committees
for review.
In total, there are 20 matters on the
agenda of the 24 September Saeima
meeting.
EU to form special care centres in
countries most impacted by
LETA September 24, 2015
The European Union will create special
care centres in countries that have been
impacted by major influx of immigrants, said
EU Council Chairman Donald Tusk after
an extraordinary meeting of the European
Council on Thursday.
He added by saying that it will be done
before the end of November. It is expected
that the EU will expand its involvement
in resolving the refugee crisis in order to
separate actual refugees from economic
ones.
Tusk also said EU leaders have agreed
to mobilize at least EUR 1 billion through
UN agencies for Syrian war refugees.
immigration
German Chancellor Angela Merkel
announced after the meeting in Brussels that
Syrian President Bashar al-Assad should be
involved in any talks held in regard to the
matter of the Syrian war.
«We have to speak with many actors, this
includes Assad, but others as well. Not only
with the United States of America, Russia,
but with important regional partners, Iran,
and Sunni countries such as Saudi Arabia,»

– said Angela Merkel after the meeting of
EU leaders.
During Tusk’s organized meeting that
took place in Brussels on Wednesday, EU
leaders spent many hours discussing ways
of providing assistance to member states
that were impacted the most by the sudden
influx of refugees. EU leaders also discussed
cooperation and support for Western Balkan
States, Turkey and countries that share
borders with Syria.
As previously reported Latvia’s national
position on the refugee matter provides that
the country agrees to resettle 526 additional
refugees and opposes the possible adoption
of mandatory quotas on refugees.
Awwards in China will help with growth
on Asian markets Latvias balzams
BNN September 25, 2015
The seven awards won at the prestigious
China Wine & Spirits Awards contest will
definitely help Latvijas balzams ‘open new
doors’ and ensure more rapid growth in the
Asian region, said Latvijas balzams and
Amber Beverage Group strategic marketing
director Valters Kaže.
In a competition with more than 5.3
thousand different brands of beverages, Riga
Black Balsam Element and classic coffee
liqueur Moka received the highest praise –
double gold medals. Black currant flavoured
Riga Black Balsam and Moskovskaya vodka
received gold medals. Cosmopolitan Diva
sparkling drinks series Cosmopolitan Diva
received three silver awards.
Asian markets highly respect traditions
with quality, use of organic components
and innovative approach. «The Asian region
is one of our strategic export directions
we’re planning to explore,» – said Kaze.
For example, Cosmopolitan Dive series
are some of the latest and most innovative
products manufactured by Latvijas balzams
for export markets. What is unique about this
line of products is that it is the first sparkling
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drink to be filtered through gold.
Latvijas balzams has already won four
medals at the Wine & Spirits Wholesalers
of America contest in USA in spring 2015.
Moskovskaya vodka earned double gold
medals on the other side of the ocean.
Cosmopolitan Diva and Amber Gold vodka
both earned silver medals.
Latvijas balzams is one of the largest
export companies in Latvia. With SPI Group
mediation, Latvijas balzams’ products are
made available for purchase in more than
160 countries. In direct export form, LB
products are readily available in 35 countries.
Last year, turnover of LB grew 4.8%
and reached EIR 73.7 million, according to
the company’s unaudited financial account.
Unaudited revenue reached EUR 7.1 million,
which is 14% more than the company earned
in 2013. LB paid EUR 53.5 million to the state
budget in taxes in 2014.
Experts: Latvia should strive for a nondeficit budget in 2017
BNN September 25, 2015
«The government’s ability to maintain
strict fiscal goals has worsened in the past
two years. Structural balance results of
the 2014 and 2015 budgets were lower
than previously expected goals,» – says
Chairman of Fiscal Discipline Council Janis
Platais.
«Everyone has to understand that halfpercentage point or whole percentage point
fluctuations can mean failure measured
in millions and dozens of millions,» – said
Platais at a presentation of the annual report
of the Fiscal Discipline Council.
Platais added that it is vital to ensure
compliance with fiscal discipline during the
period of economic growth, which would
ensure economic stability in a long-term
perspective. «The current situation raises
risks that budget deficit will not allow the

government to find additional funds in the
budget to pay for immediate needs. In other
words, failure to fulfil established goals
and existence of budget deficit in 2015
would result in a situation when we will be
forced to create a budget with surplus just
to reduce pressure on the national debt,» –
said Platais.
Head of Monetary Policy Office of the
Bank of Latvia Uldis Rutkaste: «Europe’s
example proves budget deficit in conditions
of economic growth leads to unsustainable
national debt, which only slows economic
growth. Latvia’s non-deficit budget was only
one in the past 20 years. I am certain that
fiscal discipline should begin in the best of
times to help create a balanced of non-deficit
budget. Structural reforms can help Latvia
form a non-deficit budget in 2017.»
EC Economic Advisor Martins Zemitis
says compliance with budget discipline is
important in the whole of EU and Latvia. It
is a serious condition for economic growth.
«Statistics show that budget deficit levels
in European states decline year after year
and the general debt burden continues
to stabilize,» – said Zemitis, adding that
EU member states, including Latvia, have
learned a lesson from the financial and
economic crises. Nevertheless, the EC
economic advisor believes growth and
austerity is not enough. «In addition to that,
we need to continue reforms that serve to
increase the country’s competitiveness and
increase attraction of investments. European
Commission’s recommendations for Latvia
point to important areas where reforms
should be carried out: balanced budget
policy, reforms in education, social policy and
healthcare, as well as state administration
and justice sector. Well-planned reforms
in line with fiscal discipline provide stable
bedrock for future growth,» – said EC
economic advisor.
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