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Ko mēs gaidām?
Latvijas Avīze, pirmdiena, 24. oktobris, 2016
Ka dzīvē viss kaut kā nokārtosies – uzsūksies kā sasitums vai 

nomainīsies kā vecā āda. Brīnumi taču notiek, un mēs pārlēksim pāri katrs 
savai un gan jau arī mūsu kopējai bedrei. Bet ir bedrītes un bedres. Par 
spīti oficiālajam optimismam, tik daudzās lietās ir ieslīdēts bedrē, kuŗu 
nevar pārlēkt, no kuŗas neviens ārā nevelk, no tās var vienīgi izrāpties, 
ilgi un smagi strādājot katram ar sevi, nevis cīnoties ar citiem.

Mums šķita – pietiks ar to atmodu, ko piedzīvojām pirms divdesmit 
pieciem gadiem. Nepietika, tagad mēs ilgojamies pēc nākamās. Bet, lai 
cik tas būtu skumji, jauna atmoda nav iespējama bez zināmas atkrišanas 
atpakaļ. Mēs visu laiku mēģinājām sev iestāstīt, ka ejam tikai uz priekšu. 
Ir laiks atzīt, ka, dzenoties pēc starptautiskās atzinības un savu ambīciju 
dēļ, daudz kas no vēlamā ir uzdots par esošu, tātad melots.

Ko mēs gaidām, starta šāvienu kādā noteiktā datumā? Tāda nebūs. 
Tāds katra dzīvē notiek individuāli. Par to var kalpot piedzīvotā neveiksme, 
slimība, nopietna saruna vai grāmata, kuŗa, Dievs vien zina, kāpēc, nonāk 
tavās rokās. Tu lasi un jūti, kā čirkst ierūsējušās smadzenes. Nav brīnums 
– savu ir darījuši gadi, pieradums nedomāt (lai domā zirgs, tam lielāka 
galva), dzīves vienkāršota uztvere, pakļaušanās valdošajam viedoklim 
un vienkārši slinkums. Tu lasi un jūti – vaļā veras ilgi nevirinātas durvis 
un vārti. Izrādās, prāts ir jātīra un jālabo tāpat kā zobi.

Mūsdienu garīgie domātāji Kens Vilbers un Ričards Rors, kuŗu darbi 
ir tulkoti arī latviski, jau krietnu laiku runā par paradigmas maiņu. Kas 
tā tāda un ko tā ēd? Tas ir noteikts uztveres un domāšanas modelis, 
pasaules redzējums. Mēs baidāmies to mainīt, jo esam pieraduma vergi. 
Jaunais vienmēr uzņem sevī kaut ko no vecā, var arī teikt – to pārstrādā. 
Paradigmas maiņu dabā uzskatāmi rāda gadalaiki – pavasaris aizmetas 
jau rudenī, kad rudens vētras nolauž nokaltušos zarus un noplēš vecās 
lapas. Ejot sevis izzināšanas un apzināšanās ceļu, pavisam citādā gaismā 
parādās arī citi cilvēki un visa pasaule. Ko mēs vēl gaidām?

Anda Līce
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.

Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs 
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas 
konta numuru.

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.

Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas eiro.

DARBA LAIKS
pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās 
no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.
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Mūžībā aizgājušas
SLB biedre kopš 1989. gada

Tatjana Slaucītāja
Dzimusi 1924. g. 3. oktobrī, Latvijā

Mirusi 2016. g. 8. jūlijā, Sidnejā, Austrālijā

SLB biedre kopš 1983. gada
Mirdza Kalniņa

Dzimusi 1915. g. 7. jūnijā, Latvijā
Mirusi 2016. g. 14. oktobrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Ziemassvētku  
apsveikumi

Ir atkal pienācis laiks, kad SLB 
biedri, kuŗi vēlas novēlēt Priecīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu 2017. gadu 
saviem draugiem un paziņām, to var 
ievietot decembŗa  Ritumā.

Apsveikumus var pieteikt SLB 
grāmatnīcā darba laikā l īdz 16. 
novembrim.

Apsveikumu maksa $20.00

SLB valdes sēde  
12. oktobrī

Sēdi atklāj Jānis Čečiņš un piedalās 
Andris Galviņš, Ilona Brūvere, Klāra 
Brūvere, Imants Līcis, Ināra Krūmiņa, 
Pēteris Kļaviņš,

Protokolē Pēteris Kļaviņš.
Pēteris Kļaviņš ziņo, ka oktobŗa 

Ritums iznāca ar pusotra nedēļas 
nokavēšanos jo, biedrības datorā bija 
ielauzies šifrēšanas viruss (encryption 
virus), kas aizslēdza dokumentu files 
ar šifru un tādejādi noliedza pieeju 
visām failēm. Šī virusa dēļ viss oktobŗa 
Ritums bija jāpārraksta no jauna. 

Valdē pārrunā valsts svētku 
sarīkojumu norisi Sidnejā. Šogad 
nerīkos atsevišķas valsts svētku 
pusdienas. Valsts dibināšanas atceres 

akts notiks piektdien, 18. novembrī, 
kam sekos kokteiļa pieņemšana. 
Sestdienas pēcpusdienā būs koncerts 
ar dziedātāju Jāni Holšteinu-Upmani 
no Latvijas ar skatuves vārdu Goran 
Gora.

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

 Aldis Birzulis

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 

Ziemassvētku apsveikumiem doto 
naudu SLB ziedos biedrībai Zvannieku 
mājas Latvijā. Biedrība Zvannieku 
mājas darbojas bērnu un ģimeņu tiesību 
aizsardzības jomā. Tur pašlaik dzīvo 
vairākas ģimenes un kopīgi audzina 
divdesmit piecus pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnus un pusaudžus, kuŗi ir 
palikuši bez vecākiem.

Senioru saiets  
11. novembrī

Novembŗa senioru saietā Gundega 
Zariņa mums pastāstīs par veco 
ļaužu aprūpes iespējam Sidnejā. Kādi 
pakalpojumi ir pieejami, kas var pieprasīt 
šos pakalpojumus, un kā var pieteikties 
šai aprūpei.

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2016. gada oktobrī SLB ir apsveikusi 
Arnoldu Rodi, Mēriju Rodi, Annu Grigoru, 
Imantu Selingeru, Svenu Zaļumu, Jāni 
Vanagu un Laumu Krādziņu.

Tad turpināsim ar dažām īsfilmām, un 
pēc starpbrīža skatīsimies interesantu 
dokumenālfilmu par barikāžu laiku 1991. 
gadā. Kā vienmēr Dāmu kopas dāmas 
būs sagādājušas visādus gardumus ar 
ko pamieloties.

Ivars Šeibelis

pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu 

līdz šā gada 31. oktobrim. Vēstules 
adresējamas: Spodŗa Klauverta 
Piemiņas fonda valdei, PO Box 457, 
Strathfield NSW 2135, vai atstājamas 
Latviešu namā. ■
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Kopības nodevu 
akcija

Ir atkal sākusies gadskārtējā 
LAAJ Kopības nodevu vākšanas 
akcija.

Maksājumus var nosūtīt pa 
pastu, vai arī nodot Sidnejas 

Latviešu biedrības namā, kā arī 
elektroniski ar kredītkarti: www.laaj.
org.au/ziedot

Pavisam līdz 2016. gada 27. oktobrim 
ir saziedoti $13 500.

Ziedojumi līdz $50
D. Sūruma Arcadia
J. Zālfelda Cherrybrook
S. Muldiņa Sussex Inlet
A. Cinis Auburn
A. Grigora Windsor
S. Veidnera Turramurra
I. Zvirbule Pennant Hills
S. Līce Cameron Park
U. Siliņš Fairy Meadow
S. Dragūna Manly Vale
E. Zaļums Lindfield
 Kopā:  $490
Ziedojumi no $51 līdz $100
A. Sveile Oyster Bay
V. Krādziņš Yagoona
A. Krādziņš Yagoona
I. Drēziņa Kirrawee
I. Golvera Elermore Vale
I. Rehbaum Auburn
I. Garofali Castle Hill
J. Turmanis Elanora Heights
A. Black Kingsford
B. & G. Saiva Port Macquarie
I. Upīte Glenhaven
G. Freimanis Revesby
 Kopā: $1,160
Ziedojumi no $101 līdz $200
V Sieriņa Ryde
J. Rīmanis Strathfield
L. & V. Krādziņš Yagoona

I. Graudiņš Ashfield
Anonīms
I. Jaunbērziņa Murwillumbah
V. & I. Graudiņš Randwick
I. & T. Glebe Wahroonga
V. & I. Trankels North Rocks
 Kopā:  $1,750
Ziedojumi no $201 līdz $500
Iv. Rone Greenwich
A. & E. Birzulis Leichhardt
A. Rone Wollstonecraft
I. Rone Greenwich
I. Rumba-Tomsona Woollahra
S. Kašs Strathfield
L. Graudiņa West Pymble
 Kopā:  $2,100
Ziedojumi pāri $500
J. Drengers Penshurst
 Kopā:  $8,000

 Pavisam kopā:  $13,500

LU dibināšanas  
atceres akts

Atceres akts notika 24. 
septembŗa pēcpusdienā 
S tudenšu  Korporāc i j u 
Kopas Sidnejā (SKKS) un 
Korporāciju Kopas Sidnejā 
(KKS) kopīgi rīkotā svinīgā 

sarīkojumā. 
Aktu atklāja KKS seniors fil! Indriķis 

Kalniņš, selonus, līdzīgi iepriekšējiem 
gadiem ar uzrunu par LU dibināšanu 
pirms 97 gadiem, pieminot universitāti 
kā lielāko pētniecības centru ar 12 
fakultātēm latviešu valodā un aicināja 
visus klātesošos nodziedāt Latvijas 
himnu, kuŗu vadīja Mārtiņš Gulbis, 
selonus. 

Akadēmisko runu šogad teica fil! 
Baiba Bērziņa, daugaviete, par kuŗu 
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KKS seniors pastāstīja īsu biografiju. 
Baiba dzimusi Rīgā, bet jau 5 gadu 
vecumā, 1949. gadā, nonāca  Sidnejā 
un galvenām kārtām dzīvojusi un 
s t rādā jus i  Aus t rā l i jā .  S idne jas 
universitātē viņa pabeigusi filoloģijas 
(Arts) fakultāti ar moderno vēsturi kā 
galveno priekšmetu. Vēlāk viņa ieguvusi 
arī maģistra gradu un diplomu archīvu 
zinātnēs Jaundienvidvelsas universitātē. 
Strādājusi gan Volongongas universitāte, 
gan Jaundienvidvelsas valsts archīvā un 
bijusi par lektori archīvu zinātņu kursā 
Jaundienvidvelsas universitātē. 1980. 
gadā viņa sāka darbu Mičela bibliotēkā, 
vadot Austrālijas un Klusā okeāna 
kolekciju nodaļu. 1987. gadā pārcēlās 
uz Darvinu, kur vadīja Ziemeļteritorijas 
archīva dienestu, bet, kopš atgriešanās 
Sidnejā, strādā par kolekciju novērtētāju 
Nacionālā bibliotēkā Kanberā un arī  
citās iestādēs Jaundienvidvelsā un citur 
Austrālijā. Viņa uzrakstījusi pavisam 
sešas grāmatas, no tām divas kopā ar 
vīru Dr. Pēteri Lavdeju (Peter Loveday) 
par Austrālijas vēsturi un polītiku, kā arī 
daudz rakstījusi un stāstījusi runās par 
Austrālijas vēsturi, polītiku un archīvu 
zinātnes jautājumiem. Tālāk sekos 
izvēlēti izvilkumi no Baibas Bērziņas 
runas: „Baltijas Universitāte; 70 gadu 
atskate.” 

Baiba Bērziņa atzina, ka latviešu 
bēgļu skaits dažādās publikācijās minēts 
atšķirīgi, bet patlaban Latvijā pieņemts, 
ka tas bijis 150,000 un to starpā kādi 
250 augstāko mācību iestāžu lektoru, 
kas būtu puse no visiem, kas Latvijas 
universitātēs strādājuši. Pēc kaŗa 
ierosinātāju grupa, to starpā profesori 
Fricis Gulbis, Edgars Dunsdorfs un 
Eižens Leimanis iesniedza lūgumu 
Hamburgas militārai pārvaldei Vācijā 
atļaut dibināt Hamburgas universitātē 
latviešu akadēmiskos kursus. Nākot 
sakarā ar igauņu un lietuviešu macību 

spēkiem, radās doma veidot Baltijas tautu 
bēgļiem Hamburgā akadēmiskos kursus 
vai, vislabāk, Baltijas tautu augstāko 
mācību iestādi, universitāti. 1946. gada 
8. janvārī sanāca 40 baltiešu zinātnieku 
no trim tautībam un kopā ar britu militāro 
pārvaldi un UNRRU  izstrādāja Baltijas 
universitātes satversmes programmu. 
Organizācijas komitejai piekomandētais 
amerikāņu virsnieks Roberts Rigle 
(Robert Riggle), kas pats bijis profesors 
vairākās amerikāņu universitātēs, 
izteica savu izbrīnu par pārgalvīgo domu  
un pārdrošo ideju radīt universitāti, 
kaut gan iniciatoriem piederēja tikai 
dažas personīgas mantas, gultas vieta 
pārpildītā istabā, ikdienas zupa un 
kādreiz kāda sarkanā krusta paciņa, 
bet nebija pašiem ne papīra, ne zīmuļa. 

Par Baltijas Universitātes (BU) pirmo 
prezidentu  ievēlēja profesoru Frici Gulbi, 
trīs lektorus: igauņu profesoru E. Opiku, 
latviešu profesoru Edgaru Dunsdorfu un 
lietuviešu profesoru V.Stanku; astoņus 
fakultāšu dekānus un prodekānus. 
Fakultātes bija: 1) filozofijas (ieskaitot 
teoloģiju), 2) tautsaimniecības un 
tieslietu zinātnes, 3) matēmatikas un 
dabas zinātnes, 4)lauksaimniecības 
un mežkopības, 5) medicīnas, 6) 
architektūras un inženierzinātņu, 7) 
ķīmijas un 8) mechānikas. Pie vārtiem 
Zoo nometnē, kuŗā BU ierādīja telpas, 
drīz vien plīvoja baltais BU karogs 
ar trim  viļņotām zelta strīpām, kas 
nozīmēja trīs Baltijas tautas. 

Baibas mātei Lūcijai Felsbergai-
Bērziņai bija piedāvāts darbs mācīt 
angļu un amerikāņu literātūru, un 
viņu ģimene uz Hamburgu pārcēlās 
1946. gada aprīlī. Baibai toreiz bija 
tikai 2 gadi, bet viņa priecājusies par 
pasakaino vietu Zoo nometnē. Tuvumā 
dzīvojušas Vēliņu un Daliņu ģimenes 
un  krusttēvs Richards Plūme ar savu 
sievu un meitu. Zoo nometne atradusies 
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vecā kapsētā, par ko gan neviens nav 
runājis. Kādā barakā bijuši cilvēku kauli, 
kuŗus medicīnas studenti sameklējuši kā 
noderīgus mācībām. 

Vecāki aizveda viņu ar 6 gadus 
vecāko brāli Gunti uz Hamburgas 
zooloģisko dārzu, kur viņa pirmo reizi 
mūžā redzējusi ziloņus un pingvīnus un 
dzirdēja par tālām zemēm: Afriku, Indiju 
un Austrāliju.

Mācības sākās 1946. gada 7. martā. 
Hamburgas universitāte atļāvusi lietot 
bibliotēku un, ja brīvas vietas, arī 
klausīties lekcijas, īpaši dabaszinātņu 
un medicīnas studentiem, tāpat ķīmijas 
institūtā. Pirmais semestris beidzies 
1946. gada 30. septembrī, kad bija 
jau uzņemti 1262 studenti. 1946. gada 
beigās izsniedza arī pirmās kursa 
beigšanas apliecības trim studentiem. 

UNRRA studentus uzlūkoja kā 
nestrādājošus un deva tikai 1550 
kalorijas dienā. Bija arī pakas, bet ar 
negaršīgiem sojas produktiem. Tā 
kā telpas nebija apsildītas, bija jāguļ 
dienas drēbēs. Gada beigās ziņoja 
BU vadībai, ka būs jāpārceļas uz 
Egerštetes kazarmām pie Pinnebergas, 
mazā ciemā, 20 minūšu vilciena 
brauciena attālumā no Hamburgas līdz 
Pinnebergas stacijai. Kazarmas bija 
jaunas un ērtas, bet trūka mēbeles, ar 
papi jāizlabo izsistie logi un jāsaved 
kartībā centrālā apkure, ūdens piegāde 
un kanalizācija, kas lielā aukstumā atkal 
sasala un bija jālabo par jaunu.

Pinnebergā mācībam bija kazarmas 
ar 16 klausītavām, trīs zīmētavām, 
anatomijas institūtu, medicīnas mūzeju, 
ģeoloģijas un zooloģijas kabinetiem un 
ķīmijas laboratoriju. Visi dzīvoja sešos 
trīsstāvu blokos un tautības, kuŗas tur 
dzīvoja deva blokiem vārdus, kā Rīga, 
Tallina, Viļņa. Lekcijas sākās 1947. 
gada janvārī. Vispārējos priekšmetus 
lasīja vācu vai angļu valodā. Nometnes 

pirmais komandants bija Roberts Rigle, 
bet augstākā priekšniecība viņam 
pārmeta doto noteikumu neievērošanu 
un UNRRA viņu pārcēla uz Frankfurti. 

Frankfurtē dibinājās viena studentu 
organizācija Pax  Romana, kas apvienoja 
katoļticīgos studentus. Pinnebergā 
1947. gadā dibinājās korporācijas 
Fraternitas Imantica, Gersicania, 
Fraternitas Cursica, Spīdola un Zinta 
un vienotne Auseklis. Šajā gadā arī BU 
uzsāka pētījumu publikācijas un bija 
arī informācijas biļetēns, kas visi bija 
profesora Edgara Dunsdorfa ierosmē 
un pārziņā.

Profesors E. Dunsdorfs devās 1948. 
gada martā uz universitātes darbu 
Melburnā. Arī Baibas vecāki meklēja 
darbu citās zemēs: māte Jamaikā 
un Nigērijā, tēvs Kanādas rietumu 
krastā. Militārā pārvalde nolēma, ka 
BU varēs darboties līdz 1949. gada 30. 
septembrim. Tajā laikā BU prezidents bija 
profesors V. Stanka. Sākās mierīgāks 
darba posms. 1949. gadā vēl bija 2 
semestri, pēdējā lekcija 17. septembrī 
un pēdējie pārbaudījumi no 19. līdz 30. 
septembrim.Visā mācību laikā bija 9. 
semestri. To beidza 76 studenti, 52 ar 
zinātnisku gradu. 24 nepaspēja nobeigt 
diplomdarbu, bet saņēma apliecības 
par visu pārbaudījumu izturēšanu. 250 
varēja turpināt studēt vācu universitātēs, 
bet 40 saņēma stipendijas studēt ASV 
un Kanādas universitātēs. 

Baibas vecāki 1948. gadā nolēma 
emigrēt uz Austrāliju. Viņas māte līdz 
pēdējai dienai brauca uz Pinnebergu 
lasīt lekcijas un vadīt seminārus. Viņa 
arī rakstījusi, ka nepilnie trīs gadi, 
kuŗus pavadījusi BU universitātē bijuši 
interesantākie viņas dzīvē. Atmosfaira 
Pinnebergā bijusi neparasti cerīga, 
vitāla un garīgas enerģijas pielādēta.

Baiba bijusi Hamburgā un Pinnebergā 
1985. gada janvarī. Pinnebergā tad vēl 
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bijušas kazarmas, bet ar noslēgtiem 
vārtiem. Viņas brālis Guntis un Laima 
bijuši Pinnebergā 2007. gada septembrī 
un atraduši kazarmas pamestas. Agrākā 
administrācijas ēkā pie sienas kopš 
1997. gada ir piemiņas plāksne par 
Baltijas universitāti. Tagad šī ēka ir viss, 
kas palicis no BU, jo kazarmas nojauktas 
un to vietā uzcelta jauna pilsēta. Ar to 
arī pabeidzās ļoti interesantais Baibas 
Bērziņas stāsts par Baltijas universitāti.

Pēc runas SKKS viceseniore fil. 
Dace Bogdanoviča, gaujmaliete ziņoja, 
ka šā gada 6. jūnijā Klāra Brūvere 
ieguvusi doktora gradu (PhD) filozofijā, 
Jaundienvidvelsas universitātē par 
pētījumu Globalizācija un latviešu filma. 
Viņu godinot, visi klātesošie, kājās 
piecēlušies, Gundegai Zariņai, zinta, 
vadot, dziedāja Juŗa Alunāna (1832-
1864) atdzejoto Nevis slinkojot un 
pūstot, kuŗas autors ir čechs Františeks 
Čelakovskis, bet komponists Jurjānu 
Andrejs (1856-1922).   

S e k o j a  p ā r t r a u k u m s  a r 
atspirdzinājumiem: uzkodām ar 
dzeltenmaizi un zemenēm un vīna 
glāzi, pēc kuŗa visi noskatījās turpat 
stundu gaŗo igaunietes Helgas Meritas 
filmu angļu valodā The Story of Baltic 
University. Filma iesākās ar skatiem no II 
Pasaules kaŗa beigām un bēgļu gaitām. 
Filmā arī minēts, ka baltiešu bēgļu 
kopskaits esot 200,000, bet, ja latviešu 
vien bēgļu gaitas bija 150,000, tad šis 
bēgļu skaitlis visām Baltijas tautām kopā 
liekas par mazu. Filmā redzējām daudz 
pazīstamu seju, kā profesorus Frici 
Gulbi, Edgaru Dunsdorfu un Jēkabu 
Vītolu, kādreizējos studentus Natāliju 
Neiburgu un Osvaldu Aizstrautu un 
citus. Rādīja, ka studentiem bija jānes 
līdzi krēslus uz auditorijām. Pieminēja 
arī, ka universitātē matrikulējušies 2008 
studenti un mācību beigas 1949. gada 
30. septembrī.

Svinīgo aktu pabeidzot, visi dziedāja 
studentu himnu Gaudeamus igitur 
Mārtiņa Gulbja, selonus, vadībā, bet 
KKS seniors pateicās runas teicējai 
Baibai Bērziņai, dāmām par uzkodām, 
P. Kļaviņam, lettgallus, par programmas 
iespiešanu un visiem klātesošiem par 
ierašanos. 

Juris Krādziņš 

Atvainojamies!
Tehnisku iemeslu dēļ oktobŗa Rituma 

salikšana, iespiešana un izsūtīšana 
aizkavējās. 

8. oktobrī paredzētā  Jāņa Streiča 
filmas Limuzīns Jānu nakts krāsā izrāde 
nenotika, jo Ritums ar sludinājumu 
netika laicīgi izsūtīts. Filmu paredzam 
izrādīt 2017.g. sākumā. 

Atvainojamies mūsu lasītājiem, ja 
aizkavēšanās radīja kādas neērtības!

SLB valde. 

Pļaujas svētki ar vīru 
koŗa garīgo koncertu

Pļaujas svētku un Sidnejas Latviešu 
vīru koŗa 60 gadu jubilejas dievkalpojumā 
25. septembrī Svētā Jāņa baznīcā, kuŗā, 
to ievadot, ienāca dziedoņi un diriģenti 
mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin 
S. MacPherson) vadībā, mācītājs 
svētrunai bija izvēlējies vārdus no 
Lukasa evanģēlija 17. nodaļas no 11. 
– 19. pantam. Tajos sacīts, ka Jēzus 
devies gar robežu starp Samariju un 
Galileju un, ieejot kādā ciemā, viņu 
uzrunājuši desmit spitālīgie, lūdzot 
palīdzību viņus izdziedināt. Jēzus teica, 
lai viņi parādās priesteriem un tad kļūs 
veseli. Tā arī noticis, bet tikai viens no 
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dziedinātiem, citu nicinātais samarietis 
atgriezies, lai pateiktos Jēzum, bet 
pārējie viņiem izdarīto palīdzību bija jau 
aizmirsuši. Šo tēmu papildinot, mācītājs 
teica, ka pateicība mūs padara tuvākus 
tiem, kas šo pateicību ir pelnījuši. 
Mums arī pienāktos katru dienu teikt, 
ka mēs pateicamies Dievam par jauno 
dienu. – Jaunzēlandē bijis ieteikums 
strādniekiem svilpot darbu darot, tā 
apliecinot, ka darbu darām ar prieku. 
Ar prieku mums būtu jādara katrs 
pakalpojums, vienalga, vai tas būtu 
lapiņu izdalīšana, kafijas vārīšana, kāda 
cilvēka atvešana uz baznīcu, ērģeļu 
spēlēšana, pīrāgu cepšana vai galdu 
klāšana. To visu darīsim ar prieku un 
par pagodinājumu Dievam. 

Saīsinātā dievkalpojuma beigās 
klausījāmies vīru koŗa garīgo koncertu 
ar daudzām pazīstamām dziesmām. 
Tas iesākās, dirigentam Ivaram Štubim 
vadot Jāņa Sieriņa dziesmu Dievam 
slava, kam vārdus rakstījis K. Eliass. 
Otro dziesmu pēc tās vadīja Daina 
Jaunbērziņa, diriģējot Lūgšanu no 
Andreja Jurjāna Garīgās kantātes. 
Nākamās bija ļoti melodiskās Bruno 
Skultes Dieva varenība ar K. Kundziņa 
vārdiem un Imanta Kalniņa Lūgšana 
ar Knuta Skujenieka vārdiem, kuŗas 
diriģēja Ivars Štubis. Katrai dziesmai 
jau ir citāds temps un dažām bija gan 
klusākas, gan skaļākas vietas, kuŗas 
visas attiecīgi pareizi atskaņoja baznīcas 
akustiski nevainojamā telpā. Koris 
pats stāvēja pie altāŗa, no kuŗas vietas 
vislabāk skan. Pēdējās divas dziesmas 
Svētī, Kungs ar Romana Grantovska 
vārdiem un mūziku un Bēthovena Tā 
debess izteic ar C. Gellerta vārdiem 
vadīja Daina Jaunbērziņa. Dziesmas 
ar klavierēm pavadīja Sandra Birze no 
Melburnas. Apmeklētāji jau pēc katras 
dziesmas ar aplausiem bija izteikuši 
savu atzinību; tad pēc koncerta, atsaucis 

abus diriģentus un klavieŗu pavadītāju 
koŗa priekšā, visiem pateicās mācītājs.

Pēc šīs garīgās daļas sekoja pusdienas 
draudzes namā. Draudzes dāmu komitejas 
priekšnieces Tamāras Koškinas vadībā tās 
pasniedza draudzes dāmas ar palīgiem: 
Velga Galviņa un Rita Plikša dalīja gaļas 
pankūkas ar buljonu, Pēteris Kubliņš, 
Māra Timermane un Lonija Graudiņa dalīja 
desas ar kāpostiem, bet kūkas un tortes 
gabalus pārdeva Rūta Hāgena un Baiba 
Liberta. Jau no paša sākuma, vēl pirms 
dievkalpojuma, mazās loterijas biļetes 
pārdeva Māra Rone, Rasma Krādziņa, 
Daina Vāgnera un Mārtiņš Koškins, bet 
lielo loteriju Sandra Graudiņa un Anda 
Baumane. Vēlāk loterijas laimestu vilkšanu 
vadīja Ivars Birze, bet 30 lielās loterijas 
laimestu saņēmēju vārdus uz tāfeles 
pierakstīja Valdis Krādziņš. Vēl jau bija 
arī citi darbinieki, kuŗu visu vārdi te nav 
pieminēti, bet viņiem un viņām tad lai ir 
kluss paldies. Ar loteriju arī pabeidzās šī 
gada ļoti labi apmeklētais Pļaujas svētku 
sarīkojums.

Juris Krādziņš 

Kreditbiedrības 
sanāksme

Tā kā Dņisteras kreditbiedrības 
informācijas sanāksme Sidnejas 
Latviešu namā notika laikā, kad Sidnejas 
latviešu ev.-lut. draudzē bija Pļaujas 
svētku dievkalpojums ar Sidnejas 
Latviešu vīru koŗa garīgo koncertu, tad 
lūdzu Juri Liepiņu man pastāstīt par 
sanāksmes norisi, un, šeit pierakstītas 
man viņa atsūtītās ziņas.

Par 1. septembrī notikušo Latviešu 
kreditkooperatīva apvienošanos ar 
Dņistera  ukraiņu kreditkooperatīvu 
(Dn i s te r  C red i t  Co -ope ra t i ve ) 
25. septembrī notika informācijas 
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sanāksme Sidnejas Latviešu namā, kur 
bija 30 apmeklētāju, vairumā ukraiņu 
tautības. To vadīja Dņistera galvenā 
izpildamatpersona Liams Tirnans (Liam 
Tiernan), kuŗš citēja statistiku par abām 
organizācijām. Ukraiņiem bijis 10 
reizes vairāk līdzekļu nekā latviešiem. 
Apvienotās organizācijas vārds ir 
līdzšinējais ukraiņu vārds. Sanāksmi 
uzrunāja arī  DUCC priekšsēdis Valentīns 
Mikitenko (Walentyn Mykytenko) un abi 
atbildēja uz jautājumiem. 

Latviešu kreditkooperatīva Austrālijā 
vadītājs Pēteris Delvers izskaidroja 
latviešu organizācijas vēlēšanos 
pievienoties ukraiņiem (Par to augusta 
be igās b i ja  nobalsošana,  kuŗā 
pievienošanu atbalstīja). Latviešiem 
bijuši mazāk par tūkstots biedriem un 
ukraiņiem ir attīstīta technoloģija, kas 
veicinās kreditkooperatīva darbību 

un attīstību nākotnē. Ukraiņi atbalsta 
skolas un citas organizācijas. Atbalstu 
apmērs atkarīgs no organizāciju un citu 
biedru kontiem. Bez tam, skolām un 
skolēniem katru gadu ziedo $25.00 par 
katru skolēnu. Latviešu biedriem būs 
iespēja lietot jauno technoloģiju, kad 
viņu konti būs iekļauti ukraiņu sistēmā.  
Tas varētu notikt šī gada beigās. Tad arī 
varēs pieprasīt atbalstu skolām, lietot 
internetbanku un saņemt debitkartes. 
Paredzēts nākotnē izdot arī kreditkartes. 
Dace Bogdanoviča turpinās aprūpēt 
vienīgo kreditkooperatīva biroju Sidnejā 
līdzšinējās Latviešu bankas telpās 
Sidnejas Latviešu namā.

Pēc sanāksmes dalībniekus pacie-
nāja ar uzkodām un atspirdzinājumiem.

Juris Krādzinš un Juris Liepiņš 

Senioru saiets 
oktobrī

Senioru saiets 14. oktobrī Sidnejas 
Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 
iesākās ar filmu par Centrāltirgu Rīgā. 
Rīgas Centrāltirgus atklāts 1930. 
gadā un vēlāk atzīts par labāko tirgu 
visā Eiropā. Pirms tam tirgus Rīgā 
atradās Daugavmalā. Jaunā teritorijā 
uzcēla 5 tirgus ēkas jeb pāviljonus, 
kuŗu pārsedzējas konstrukcijas ir no 
Vaiņodes atvestie cepelīnu angāri, kuŗus 
savā laikā nopirka no vācu okupācijas 
iestādēm. Pēc kopskata apskatīšanas 
filmā pastāstīja un parādīja dažādu 
produktu sagatavošanu tirgum.

Rupjmaizi cep Zaiga un Gatis Gavari 
no Vecpiebalgas. Filmā parādīja tās 
iemīcīšanu no rudzu miltiem, ūdens 
un iesala, raudzēšanu un cepšanu 
speciālās krāsnīs. Maize tik laba, ka 

nesakalst 2 nedēļas. 
Tālāk uzmanību pievērsa nēģiem, 

kam esot gan upes, gan strautu, gan 
jūŗas izcelsme. Gaujā nēģi ķerti jau 
no 17. gadsimta. Nēģis nav zivs, bet ir 
apaļmutnieks, tam arī nav mugurkaula, 
bet barību iegust ar piesūkšanos upurim, 
to starpā dzīvām zivīm. Apstrādāti 
nēģi ceļojuši arī uz Anglijas galmu. 
Nēģus sagatavo Ilmars Prauliņš, kas 
tos ved uz tirgu trīs reizes nedēļā, 
bet Ziemassvētku laikā katru dienu. 
Igauņi nēģus neķer, bet labprāt atdod 
latviešiem. Tirgū pārdod arī daudz 
citas zivis, kuŗu starpā pieminēja „siļķīti 
ar dillīti”. Jānis Melnalksnis pārdod 
uz restēm ceptus nēģus ar bērzsulu 
šampānieti.

Par bērzsulām rūpējas Linards 
Liberts Ikšķilē, 32 kilometrus no Rīgas.  
Bērzsulas tecina tikai kādas pāris 
nedēļas, lai nesabojātu koku. Sulas sāk 
tecināt, kad ledus iet upēs; jo saltāka 
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ziema, jo specīgāka sula. No bērzsulas 
pagatavo arī šampanieti, pievienojot 
sulai vīna raugu. Pēc deviņu mēnešu 
raudzēšanas mucās, pārlej pudelēs, 
kuŗām pēc laika izņem pirmo korķi, lai 
atbrīvotos no nederīgām vielām un tad 
aizkorķē par jaunu.

Filmā pieminēja arī padomju laika 
nejēdzīgos mēģinājumus aizliegt Jāņu 
svinēšanu un parašas, piemēram, 
pavēlot Jāņu sieru turpmāk saukt par 
ķimeņu sieru.

Zāļu tirgū Tatjānai Bērziņai no 
Ķekavas, kas atrodas 25 kilometrus 
no Rīgas, bija dažādas zāles, bet 
tikai Latvijā audzētas, dabīgās, kā 
piparmētras, vērmeles, asinszāle, 
pelašķi pret bezmiegu, kumelītes pret 
galvas sāpēm un citas. Viņa agrāk 
bijusi medmāsa pirms pāriešanas pie 
dabīgām zālēm. 

Netālu no Burbuļniekiem Jānis  
Grīnbergs ar dēlu Matīsu audzē 
kaņepes, un, kā paskaidroja, šķirnes, 
kam nav psīchotropiskas vielas. 
Kaņepes Latvijā audzē jau no seniem 
laikiem. No tām pagatavo arī audumus 
un auklas, bet sēklas kaņepju sviestam. 
Kaņepes uzlabo asins riti un samazina 
cholesterolu. 

No 5 paviljoniem lielākais paredzēts 
gaļai. Tur Jānis Sauka sadala un pārdod 
gaļu un arī desas, no kuŗām īpaši 
pieminēja Jāņa piena cīsiņus, kuŗus 
gatavojot, gaļai pievieno pienu, un tās 
nevar cept, bet tikai vārīt. 

Ti rgū i r  3000 v ietu un 5000 
darbinieku, kuŗu pārzinis ir gados 
jaunais Anatolijs Abramovs. Viņa iecerē 
paredzēts nākotnē arī tirgus mūzejs. 
Visus pāviljonus savieno pazemes 
tunelis.

Tirgus ir arī tūristu apmeklēta vieta 
un tādēļ tur ir arī restorāni. Ceļojošā 
Ielu restorānā Kārlis Roberts Celms, 
kas iebraucis no Amerikas, sagatavo 

burgerus ar latvisku garšu. 
Visu gadu ir arī nakts tirgus, jo 

zemnieki ieved produktus pa nakti, kad 
dienas darbi beigušies.

Sieru gatavo ukraiņu izcelsmes 
Anna Varvariņeca, saukta arī par 
Annas kundzi, ar ļoti labu latviešu 
valodu. Viņa pārdod pienu un gatavo 
biezpienu, ko var ēst ar siļķi, bet, tās 
vietā, pievienojot ievarījumu, arī kā 
saldo edienu. Biezpienmaizes gatavo 
Signe Meirāne.

Mārtinš Sirmais pērk baravikas un 
jāņogas, kuŗas pievieno krāsnī ceptām 
baravikām. Viņa restorāns atrodas 
netālu no Pulveŗtorņa, kur pasniedz 
arī krāsnī ceptas baravikas ar kaņepju 
sviestu. 

Filmas noslēgumā, ar tirgus skatu, 
Ints Teterovskis diriģēja Rīga dimd, kam 
pievienojās dziesmā visi, kas tur tai brīdī 
atradās.

Pirmās daļas īsā, atlikušā daļā 
parādīja uz ekrāna filmiņu ar  notikumu 
Rīgā 1941. gada 1. jūlijā, kad pēc 
drausmīgā pirmā padomju laika 
nobeiguma, kad mežonīgā veidā pēc 
brutālā nakts zvana pie dzīvokļu durvīm 
pilsētās vai  dauzīšanās pie durvim 
laukos, no Latvijas lopu vagonos 
uz Sibiriju masveidīgi izsūtīja kādus 
15,000 nevainīgu, mierīgu iedzīvotāju, 
un šo notikumu satrauktie palicēji 
ar atvieglošanos sagaidīja vienīgo 
iespējamo glābēju no krievu briesmām, 
vācu armiju. Isajā filmā vēl pieminēti 
latviešu pretkrievu partizāni, brīvprātīgie 
pret padomju armiju un latviešu leģionāri 
vēlāk.

Sarīkojuma otrā daļā vispirms 
vērojām 8 gadu jaunās Amiras 
dziedāšanu pirms diviem gadiem 12. 
jūlijā Māštrichtas, Holandē Andrē Rijē 
(Andre Rieu) sarīkojumā, kur cilvēki 
brīnījās par so brīnumbērnu un dažs 
slaucīja asaras. Vēl kāds Holandes koris 
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dziedāja krievu valodā krievu dziesmu 
par 12 krievu laupītājiem, bet izvilkumi 
pabeidzās ar dziesmu Alelujā.   

Sekoja filma Būt latvietim Amerikā 
par jaunpienācējiem, kas jaunākā laikā 
tur ieradušies un nu jau nodzīvojuši 
7 vai vairāk gadu, bet amerikāņus 
vēl nesaprotot. Ja  visā Amerikā 
varētu būt kādi 100,000 ar latvisku 
izcelsmi, tad jaunāko ienacēju skaits 
ir starp 11.000 un 12,000. Filmā 
vairāki latvieši pastāstīja par savām 
gaitām. Tā kāds no Minnesotas teica, 
ka ieradies kā apmaiņas students.  

Saskare jaunpienācējiem ar agrāk 
ieceļojušiem vai Amerika dzimušiem 
ir „nosacīta”. Jaunpienācēji nelabprāt 
klausās, kad, kaut kur ierodoties, 
viņiem agrāk ieceļojušie vaicā, kad 
viņi brauks atpakaļ uz Latviju. Vecākie 
turas arī pie Endzelīna rakstības, 
kas jaunajiem, sakarā ar okupācijas 
sekām, l iekas nesaprotama. Par 
agrāk iebraukušiem saka, ka viņiem 
latviskums ir pat ievērojamāks nekā 
Latvijā, bet jauniebraucējus latvietība 
pārāk neinteresē, jo viņi galvenām  
kārtām domā par sava financiāla 



17

Valstssvētku 
turpinājums: Goran 

Gora koncerts 
Sidnejā

Sestdien 19.  novembrī, plkst.13.30 
Sidnejas Latviešu namā turpināsim 
svinēt valstssvētkus ar Latvijā populāro 
un vispusīgo mūziķa Goran Gora 
koncertu.

Bet daži, kuŗiem pēdējos gados nav 
bijusi tā laime, vai iespēja, apciemot 
Latviju, varbūt jautās “Kas tad ir tas 
Goran Gora?” 

stāvokļa uzlabošanu. Dažs iziet no rīta 
plkst. 6:00, bet atgriežas  no plkst. 23:00 
līdz 24:00 naktī. Ir skolas, kur kopā 
mācās kā agrāko tā nesen iebraukušo 
bērni. Vašingtonas universitātē Sietlā 
māca arī latviešu valodu. Gaŗezerā ir 
skautu mūzejs. Par Latvijas valdību 
jauniebraucēji stāsta, ka tā nekā nedara 
dzīves apstākļu uzlabošanai.

Beigās bija vēl kāds izvilkums no 
Andrē Rijē koncertiem.

Juris Krādziņš

Nu vispirms jāsaka ka viņa īstais 
vārds ir Jānis Holšteins–Upmanis un 
viņš ir latviešu dziedātājs, dziesminieks 
un mūzikas komponists. Goran Gora ir  
viņa nosapņots vārdu salikums. Jānis 
pats ir dzimis Baldonē 1984. gadā, 
bet kā Goran Gora 2000. gadā ir sācis 
darboties Rīgā.

Kopš 2005. gada, viņš ir izdevis 
četrus albumus, rakstīj is mūziku 
vairākām dokumentālajām filmām, ir 
sācis arī komponēt mūziku dažādām 
teātŗa izrādēm: Dailes teātrī iestudētajai 
„Vārnu ielas republikai”; Valmieras teātrī 
iestudētajai „Raudupietei” un Latvijas 
Nacionālajā teātrī iestudētajai izrādei 
„Purva bridējs”, par kuŗām arī ieguvis 
nominācijas „Spēlmaņa balvai”. Viņš ir 
vairākkārt nominēts „Latvijas Mūzikas 
Ierakstu Gada balvai”.

Goran Goras mūzika ir mūzikāli 
daudzveidīga. Jā, skan “indie” pieeja, bet 
var sadzirdēt U2, Depeche Mode, Bjork 
un citu sajaukums. Viņa darbu raksturo 
nemitīgi meklējumi un eksperimenti. 
Tātad pēdējā ierakstā Mosties savu 
mūzikālo skanējumu ieguvuši 12 Knuta 
Skujenieka dzejoļi. Goran Gora stāsta 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

Jauna grāmata – Ināras Strungas  

“SECRETS OF A WATERLOO BAKERY”
Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu

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

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

JAUNĀKAIS CD IZDEVUMS – Latvijas vokālā grupa “Latvian 
voices”
 CD “Latvian voices”   $15.00
 CD “Ta kā taka”    $15.00

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

LATVIJAS PRODUKTI
Dažādi ievārījumi
Ādažu čipši
Konfektes “Gotiņas”
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Piemineklis no maizes, 
vai piemineklis maizei?

Nez’ kāpēc prātā nāk Krišjāņa 
Barona novēlējums:

 Man klintsakmeni neveļat, 
 Man pieminekli neceļat;
 No latvju dainām tas jau celts,
 Un nerūsēs šis tautas zelts.
Tas tā – ievadam.
Bet runa ir par Ināras Strungas 

grāmatu „Secrets of a Waterloo Baker” 
(„Voterlū maiznieka noslēpumi”), ko šā 
gada sākumā angļu valodā izdevusi 
MoshPit izdevniecība Hazelbrukā 
(Haze lb rook ,  N .S .W. ) .  L i ndas 
Makinalijas (McInally) ilustrācijas, 
Anitas Apines-Hermanes un Oskara 
Štubja fotografijas.

Katram Sidnejas latvietim, kas kādreiz 
ēdis Elmas igauņu saldskābmaizi, tūlīt 
saskrien siekalas mutē, šo vārdu dzirdot, 
un nāk atmiņā laiki, kad šo maizi varēja 
dabūt gandrīz katrā delikatesu bodē. Tie, 
kas apgrozījās Sidnejas latviešu namā un 

ka “Viņa (Skujenieka) dzejoļi ir unikāli un 
ļoti jaudīgi…un neprātīgi skaisti”.

Nu, ko tad no koncerta var sagaidīt? 
Kā jau minēju, Goran Goras mūzika 
ir daudzveidīga, tātad var sagaidīt ka 
būs dziesmas kas pievilks jaunākus 
klausītājus, citas kas skanēs patiesas 
vecākai paaudzei un daudz kas 
iepriecinās visus. Un būs arī dziesmas 
angļu mēlē, jo Goran Gora ir vairākus 
ierakstus izdevis angliski – tātad ņemiet 
līdzi radus un draugus kas varbūt 
nerunā latviski, jo visiem būs iespēja 
baudīt ne tikai melodijas, bet arī vārdus! 
Un viss tas notiks jaukā atmosferā, pie 
kafijas galdiņiem, jo varēs iegādāties ko 
uzkost un iedzert. 

Ilona Brūvere

sestdienas skolā, pazina arī tās cepēju 
– Pēteri Strungu, Ināras un vēl trīs ņipru 
meiteņu (kas visas mūsu acu priekšā 
uzauga un strādāja ir darbus, ir nedarbus) 
tēvu, un arī viņu māti un vecmāmiņu.

Un tad kādu dienu igauņu maizes vairs 
nebija. Nebija arī Bērziņa ceptās Rīgas 
rupjmaizes, ne arī Kaņepju Dzintras 
mājās ceptās tik sātīgās maizes, jo cepēja 
bija aizbraukusi atpakaļ uz dzimteni, 
un vajadzēja pārtikt vai nu no Būrgena 
kukuļiem, pumperniķeļiem, ko ieveda no 
ārzemēm, pārslēgties uz balto švammes 
maizi, vai kārt zobus vadzī, ja tie no baltās 
maizes vēl nebija izkrituši un pazuduši.

Šis tad nu ir stāsts par Elmas beķerejas 
izcelsmi un tās likteni, bet ne tikai par to: 
šī ir arī Sidnejas Voterlū daļas un tās 
iedzīvotāju, bet nevien to – arī īsa latviešu 
tautas un Strungu ģimenes – vēsture.

Autore mūs ved pastaigā pa savas 
jaunības tekām Sidnejas pilsētas 
Voterlū rajonā ne tikai vietā, bet arī 
laikā. Viņai līdz izsekojam šī rajona 
pārvērtībām no purvaina apgabala, kur 
tomēr tecējuši kristaldzidri strautiņi, 
kas 19. g.s. sākumā vēl apgādājuši 
Sidneju ar ūdeni (kā Baltezers Rīgu) un 
kur dzīvojuši Eora tautas locekļi, cauri 
mazrūpniecībai (kā sveču lietuvēm, 
kuŗās taukus ieguva, vārot beigtus zirgus, 
ādas ģērētavām, vilnas mazgāšanas 
darbnīcām un diviem brūžiem, kas visi 
piezaņķēja skaidros ūdens avotus, tā 
kā rajons kļuva pazīstams kā „smirdošā 
priekšpilsēta”), vēlākām lielu rūpnīcu 
filiālēm līdz tagadējām tur redzamām 
daudzstāvu ēkām (starp kuŗām ir arī divi 
30 stāvu torņi), kas paceļas starp bijušām 
amatnieku mājiņām, un ko apdzīvo gan 
mazturīgie, gan jauni izglītoti ļaudis. Līdz 
ar to šis rajons atkal ir „nācis modē”. 

Šai rajonā Lenton parādē (agrākā 
Schimmel ielā) 1918. gadā dabīgās 
pārtikas firma (Natural Food Company) 
uzcēlusi maiznīcu, iebūvējot tanī četras 
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tā sauktās skotu krāsnis, kuŗās maize 
izcepoties lieliski. 1952. gadā maiznīcu 
esot  nopircis igaunis Eelma, kam Tallinā 
piederējusi liela beķereja, un kas par 
meistarbeķeri izmācījies Rīgā. Viņš no 
kviešu maizes cepšanas pārgājis uz rudzu 
maizi.

Maiznīcas nākošais īpašnieks, arī 
igaunis, Endels Klaas, 1970. gadā 
aiziedams pensijā, uzņēmumu pārdevis 
Pēterim Strungam. Jaunais īpašnieks ar 
pirkumu krietni riskējis, jo tai laikā komisija, 
kas gādāja par iedzīvotāju apmešanās 
iespējām (Housing Commission), bija 
plānojusi  rajonu, kur atradās maiznīca, 
nojaukt un tur uzcelt piemērotākas ēkas. 
Bet šais plānos iejaucās tā sauktie „zaļie”, 
kuŗos lielu lomu spēlēja Būvstrādnieku 
Arodbiedrību Federācijas (Builders 
Labourers’ Federation) Jaundienvidvelsas 
nodaļa, kuŗu vadīja krietni sarkanais 
bijušais katolis un komunistu partijas biedrs 
Džeks Mandijs (Jack Munday), un uzlika 

savu ķepu („green bans”) visiem vēsturiski 
svarīgu rajonu pārbūvēšanas plāniem 
nevien Voterlū, bet arī citās Sidnejas 
daļās, liedzot saviem arodbiedrībniekiem 
piedalīties jebkādā nojaukšanā vai 
būvdarbos. (Plašs darba lauks viņam būtu 
atvēries diezgan nesenajā Beidžingas 
veco rajonu modernizēšanas akcijā.)

Un tā nu, pateicoties viņam, Pēteris 
Strungs savu maizi varēja turpināt cept vēl 
20 gadus, par prieku tās ēdājiem.

Stāstot par darbību maiznīcā, 
autore ir pa daļai balstījusies uz sava 
svaiņa bakalaura darbu, lietojusi viņa 
dēla fotogrāfijas, sava tēva stāstus 
un, domājams, arī rakstījusi no pašas 
pieredzes. Stāsts ir ļoti interesants un 
precīzi uzrakstīts. Ja kāds grib uzzināt ko 
vairāk, lai ķeŗas pie lasīšanas pats. Arī par 
to, kāds bija beķeŗa noslēpums. Grāmatu 
var iegādāties Sidnejas Latviešu Biedrības 
grāmatnīcā, pieprasot autorei uz e-pasta 
adresi: jimmyinara@bigpond.com, vai 
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kādā no interneta grāmatu 
tirgotavām.

Tā kā grāmata ir rakstīta 
angļu valodā, tā ir pieejama 
kā austrāliešiem, tā arī mūsu 
jaunajai paaudzei, kas gadu 
gaitā vai nu ir aizmirsusi savu 
tēvu valodu, vai kam vecāki nav 
vīžojuši to iemācīt. Šīm lasītāju 
kategorijām ļoti noderīga arī 
ir grāmatas daļa par Latvijas 
vēsturi un Strungu ģimenes 
bēgļu gaitām.

Ja būtu grāmatas versija 
latviešu valodā, ko, esmu 
pārliecināta, autore varētu 
uzrakstīt pati, tā varētu atrast 
lasītāju pulku arī Latvijā, jo tā 
rādītu, ka citās zemēs bagātība 
vis neaug uz kokiem, kā varbūt 
pirmā brīdī izskatās, bet ka 
panākumus var gūt ar pacietību 
un darba mīlestību.

Beidzot – atgriežoties pie 
virsraksta – Pēteris Strungs 
pieminekli ir uzcēlis sev un 
mūsu senču maizei pats ar 
savu darbu, bet viņa meita ir 
tanī iekalusi tekstu, ieliekot to plašākā vidē 
un laikā, arī mūsu tautas likteņstāstā. Vēlu, 
lai viņš vēl daudzus gadus varētu baudīt 
pelnīto atpūtu savas plašās ģimenes 

lokā, palaikam apmeklējot sarīkojumus 
Latviešu namā!

Vija Sieriņa

Tikšanās ar RTU 
delegāciju Sidnejā
Tikšanās ar Rīgas Tehniskās 

universitātes rektora delegāciju Sidnejā,  
2. decembrī, plkst. 19.00, Sidnejas 
latviešu namā

„Par Latvijas izglītības un zinātnes 
attīstības perspektīvām”

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
delegācija Austrālijas vizītes ietvaros 

plāno viesoties Sidnejā, lai dibinātu 
kontaktus ar zinātnes institūcijām, kā 
arī labprāt tiktos ar vietējiem latviešiem, 
lai pārrunātu un uzklausītu domas par 
Latvijas izglītības un zinātnes attīstības 
perspektīvām.

Delegācijas sastāvs:
• Prof. Leonīds Ribickis, RTU rektors
• Prof. Oskars Krievs, Enerģētikas un 

elektrotehnikas fakultātes dekāns
• Jur is I l j ins,  RTU kval i tātes 

vadības un dokumentu pārvaldības 
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Ministru prezidents Māris Kučinskis 
viesojas RTU Ūdens pētniecības 
zinātniskajā laboratorijā, ko viņam 
rāda RTU rektors Leonīds Ribickis un 
RTU zinātņu prorektors profesors Tālis 
Juhna.

RTU rektors Leonīds Ribickis uz jaun-
uzceltās Laboratoriju mājas jumta 
ministru prezidentam Mārim Kučinskim 
rāda RTU studentu pilsētiņu Ķīpsalā.

departamenta direktors
Tikšanās laikā RTU rektors L. Ribickis 

iepazīstinās ar aktualitātēm Latvijas 
augstākās izglītības un zinātnes attīstības 
tendencēs, nākotnes perspektīvās. Kas 
jādara, lai Latvija kļūtu starp inovatīvu 
produktu līderēm, lai attīstītos zinātne, 
kuŗas rezultātā arī industrija? Ko dara 
RTU, lai tam palīdzētu?

RTU jau trešo gadu ir lielākā Latvijas 
universitāte pēc studentu skaita. RTU 

nodrošina ne tikai augstas kvalitātes 
izglītību, bet arī izcilu pētniecību un 
valorizāciju — inovāciju un tehnoloģiju 
pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus 
iedzīvinot praksē. 

Tās deviņās fakultātēs iespējams 
apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās 
technoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī 
sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

RTU mērķt iecīgi  at t īsta savu 
in f ras t ruk tūru ,  Ķīpsa lā  būvē jo t 
Latvijā pirmo studentu pilsētiņu, 
kas pēc būvniecības pabeigšanas 
kļūs par Baltijas reģionā modernāko 
inženierzinātņu studiju centru. 

Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem.  
Uzkodas un atspirdzinājumi.

Jānis Čečiņš.

Sidnejas Latviešu 
biedrība un Latvijas 
Nacionālais archīvs

aicina uz semināru „Mans arhīvs” 5. 
novembrī plkst. 13.30 Sidnejas Latviešu 
namā

Latvijas simtgades devīze skan 
„Es esmu Latvija”. Katrs Latvijas 
iedzīvotājs un Latvijai piederīgs tautietis 
ir aicināts līdzdarboties simtgades svētku 
programmā.

Atsaucoties uz vienu no simtgades 
galvenajiem uzdevumiem – Latvijas 
vēstures aktualizāci ju – Latvi jas 
Nacionālais arhīvs aicina tautiešus 
papildināt mūsu kopējo nacionālo 
ku l tū rvēs tu r i sko  manto jumu a r 
dokumentiem un fotogrāfijām. 

Īpaši aktuāls kļūst jautājums par mūsu 
tautas gaitām ārpus Latvijas robežām. 
Trimdas organizāciju un privātajos 
archīvos glabājas daudzas Latvijas valstij 
nozīmīgas vēstures liecības.
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Turpinājums 29. lpp.

SLB, tāpat kā daudzas citas Austrālijas 
latviešu organizācijas, savas darbības 
laikā radījusi nozīmīgu archīviski vērtīgu 
dokumentu kopumu, bet, lai tas kļūtu par 
Latvijas valsts dokumentārā mantojuma 
daļu, nepieciešama Jūsu palīdzība. 

Sidnejas Latviešu biedrība un Latvijas 
Nacionālā arhīva eksperti šā gada 
5.novembrī organizē semināru.

Semināra laikā uzzināsiet kā izvērtēt 
Jums, vai Jūsu organizācijai, piederošos  
dokumentus, lai zinātu, kuri no tiem 
interesē Latvijas Nacionālo arhīvu. 
Eksperti no Latvijas Nacionālā arhīva 
pastāstīs, kā dokumentus, vai to kopijas, 
sagatavot nodošanai arhīvam, piemēram, 
kā vislabāk uzglabāt dokumentus, 
kā pareizi aprakstīt fotogrāfijas, utml. 
Uzzināsiet arī par Latvijas Nacionālā 
arhīva piedāvātajām iespējām caur datu 
bāzēm veikt savas dzimtas vēstures 
pētījumus, neatkarīgi no Jūsu atrašanās 
vietas.

Pieda l ī šanās  seminārā  p re t 
labprātīgiem ziedojumiem. Iepriekš-
pieteikšanās vēlama, jo vietu skaits 
ierobežots. Lūdzu zvaniet Imantam Līcim 
Latviešu namā 9744 8500.

Uz tikšanos seminārā!
Jānis Čečiņš 

Panorāma un  
Dziesma 

Sidnejas Latv iešu Biedr ības 
(SLB) dāmu kopas 42. gadskārtējais 
sarīkojums notika 18. septembrī lielajā 
SLB zālē. 

Mūsu kafejnīcas dāmas prot strādāt, 
prot uzstāties un prot priecāties! Pašas 
cep tortes un smalkmaizītes, pašas 
gatavo karstus mielastus sarīkojumiem, 
pašas uzstājas ar priekšnesumiem, un 
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Vanadzēnu salidojums 2016
Sept iņpadsmita is  Vanadzēnu 

salidojums notika no 19. lidz 22. 
jūnijam Lūcijas Rancānes Makašānu 
amatu vidusskolā, Rēzeknes novadā. 
Var arī atzīmēt ka šinī skolā tika 
dibināta pirmā Vanadzēnu kopa. 
Salidojuma programma bija 
izstrādata plaša un saistoša – 
kokamatniecība, tekstildarbi, 
dabas pētniecība, sports, 
šaušana ar loku, folklora, 
viktorīnas, DV vēsture un 
Zēdelgemas filma.

Uz svinīgo atklāšanu bija 
atbraukuši DVCV priekšnieks 
Admirālis Andrejs Mežmalis 
un DVL Vanadžu vadītāja 
Klāra Mētra un abi deva 
iedvesmojošas uzrunas 
Vanadzēniem. Šoreiz Va-
nadzēni  p iedal ī jās t ika i 
31 no 5 skolām, jo skolas 
bija organizējušas arī citas 
aktivitātes. (Bija gaidīti 70 no 
7 skolām).

L ie ls  pa ld ies  sko las 
direktorei Gundegai Rancānei 
un skolotāj iem, ar kuŗu 
sadarbību notika veksmīgs 
un daudzpusīgs salidojums. 
Nākošais salidojums notiks 
Rekavas vidusskolā, Viļakas 
novadā, Krievijas pierobežā 

no 2. lidz 4. jūnijam 2017. gadā. Ja 
pietiks finansējums, visām skolām būs 
Vanadzēnu uniformas.
Krivandā svinīga atceres diena.

16. jūlijā Krivandā notika gadskārtejā 
Mozuļu kaujas atceres diena, ko rīko 
DVL Rēzeknes nodaļa. Šoreiz vairāk kā 

Sarīkojuma dalībnieki pie Makašanu vidusskolas

Salidojuma dalībnieki apbalvošanas ceremonijā.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2016. gada novembrī
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puse dalībnieku bija jaunāki 
par 20 gadiem – Vanadzēni 
no Viļāniem, Jaunsardze 
no Zilupes, DVL jaunieši no 
Lendžiem un Līdumniekiem.

Pirmo reizi visi dalībieki 
kopīgi lika labo roku uz 
sirds un atkārtoja solījumu 
Latvijas karogam – “Es 
apsolos būt uzticīgs Latvijas 
karogam, un mūsu valstij, 
ko karogs simbolizē, viena 
Latvijā, nedalāmā, ar brīvību 
un taisnīgumu visiem.”

Šo sol ī jumu izpi ldīs 
Vanadzēni un ar laiku, 
cerams visās Latv i jas 
skolās.

(Raksta pilnā versija tika 
publicēta “Ludzas Avīzē”)
Stompaku purva projekts

S t o m p a k u  p u r v ā , 
uz salas,  b i ja  l ie lākā 
Nac ionā lo  Pa r t i zāņu 
nometne Latvijā (Viļakas 
novadā). Projekts ir šo 
vietu atjaunot kā vēsturiskā 
patriotisma centru, kuŗu 
varētu apmeklēt skolnieki 
un Vanadzēni, kā arī tūristu 
grupas no visas Latvijas, 
lai iegūtu zināšanas par 
varonīgo pretestību pret 
Padomju  Sav ien ības 
armiju. Projektā ir iesaistīti 
Latv i jas  Vals ts  Meži , 
Viļakas novads, Vides 
aizsardzības aģentura un 
DVL.

17. augustā DVL Rē-zeknes 
nodaļa pārveda Baltu Krustu un sešus 
iegravētus laukakmeņus no Rēzeknes 
uz Viļaku, lai novietotu uz salas purvā. 
Pirmais posms ir pabeigts ar finansiālo 

Apbalvošanas pasākumā. Gundega Rancāne, 
skolas direktore un māksliniece un Gunārs Spodris, 
Vanadzenu vadītājs

DVL Rēzeknes nodaļas Vanagi un Vanadzes. No 
kreisās Helena Žeikāre, Antons Ludboržs( Nacionālās 
pretestības kustības dalībnieks – Latgales Vanagi), 
Emilija Komule (saimniecības vadītaja) Antonija 
Brasla (Nacionāla partizāne) Kaspars Balodis 
(Vanadzēnu koordinātors ) Gunārs Spodris (Nodaļas 
priekšsēdis) Uldis Skrebinskis (prieksēža vietnieks) 
un Viktorija Žukovska (Socialā aprūpe) 

palīdzību no DV CV. Projekts tiks 
pabeigts 2017.gadā – ar drošu taku, 
salas sakopšanu un informācijas 
centru. Var arī piezīmēt, ka vairākus 
gadus atpakaļ ir uzbūvēts piemineklis 
pie Balvu – Viļakas lielceļa par godu 
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Nac ionā lo  Pa r t i zāņu 
darbībai purvā.

DVL Rēzeknes no-
da ļas  b ied rs ,  Ha r i j s 
F r ī d e m a n i s ,  z i e d o j a 
naudu, lai piemineklis 
taptu. Arī katru gadu 3. 
martā Viļakas novads rīko 
svīnīgu atceres pasākumu 
S t o m p a k u  p u r v ā 
Nacionāliem Partizāņiem.

Gunārs Spodris
Seši iegravēti laukakmeņi kuŗus uzstādīs uz salas 
kur atradās bunkuri.

Tautas grāmatu plaukts Rīgā
Rituma septembra mēneša izdevumā 

bija interesants Baibas Haringtonas 
raksts par grāmatu sūtīšanu uz Latviju. 
Šogad Daugavas Vanagu namā 
Benkstaunā esot sapakotas kādas 
2000 grāmatas 44 kastēs, kas tālāk 
nogādātas uz Adelaidi pārvešanai ar 
kuģi uz Latviju.

Latvijas Nacionālā bibliotēka jeb 
Gaismas pils, kas kopš 2014.gada 
atrodas Daugavas krastā Rīgā, aicina 
ikvienu dāvināt savu īpašu grāmatu 
bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam. 
Gaismas pils architekts Gunārs Birkerts 
ir izveidojis ēkas vestibilā stikla skapi 
piecu stāvu augstumā, kur var ievietot 
vairākus desmitus tūkstošu grāmatu, 
kas tur tiks saglabātas uz visiem laikiem.

Dāvinātājam jāieraksta grāmatas 
priekšlapā savs personiskais stāsts vai 
veltījums, kas saistīts ar šo grāmatu. Tajā 
var būt kāds cits ieraksts, piezīmes uz 
lapām vai pat kafijas traips. Galvenais, 
ka tā ir dāvinātāja īpaša grāmata. Tai nav 
jābūt pat latviešu valodā.  Pirms grāmatu 
nodod ir jāizpilda speciāla veidlapa ar 
personiskiem datiem. Es savu grāmatu 

nodevu šogad. Tā bija izdota 1946.
gadā Eslingenā, Vācijā un tagad pēc 
70 gadiem aizceļoja uz Gaismas pili 
Rīgā. Par to saņēmu dāvinātāja kartiņu 
ar ierakstu: “ Ilga! Paldies, ka uzdāvināji 
savu īpašo grāmatu Tautas grāmatu 
plauktam!”

Kāpēc dāvināt? Raksta bibliotēka: 
Mēs vēlamies, lai bibliotēkā būtu īpaša 
vieta, ko veidojuši cilvēki paši. Tāpēc 
mums ir svarīgi, lai grāmatā būtu stāsts, 
kas vēsta par katra individuālo vēsturi, 
par to, kas nav izlasāms enciklopēdijās 
vai romānos. Par ikdienu, nejaušībām, 
sajūtām vai uzskatiem. Par to, kas citādi 
nogrimtu laika plūdumā. Mums ir svarīga 
Tava līdzdalība!

Patreiz Tautas grāmatu plauktā ir 
pāri par 5000 grāmatām.

Ilga Niradija

Pateicība. 
Sirsnīgs paldies Herbertam Tirziņam 

par naudas ziedojumu Daugavas 
vanadzēm Latvijā darbības mērķu 
sekmēšanai
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

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

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 
aiziet 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 a 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.

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.

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

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 3. novembrī, plkst. 

12.00 saiets un draudzības pēcpusdiena.
Piektdien, 11. novembrī, plkst. 11.00 

Lāčplēša dienas atcere. Pusdienas $5.
Ceturtdien, 1. decembrī, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 
14.00 biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.

Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souvenirs and traditional 
Latvian jewelry.
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arī lustīgi dzied un priecājas.  Sarīkojuma 
rītā ieradās agri, lai izceptu šķiņķi, ieliktu 
puķes vāzēs un nobeigtu citus darbus. 
Līdz pulksten 12.00 galdi bija uzklāti, 
ēdieni gatavi un sarīkojums varēja 
sākties. Bija sanākuši kādi 70 cilvēki, 
ieskaitot kafejnīcas dāmas. Vietas ap 
galdiem bija piepildījušās.

Lielajā zālē gar vienu sienu, visā 
sienas garumā bija izstādīti laimesti 
divām loterijām. Lielajā loterijā bija 
daudz biļešu, bet tikai 13 laimestu 
– galvenokārt grozi pilni ar visādiem 
labumiem. Mazajā loterijā bija kādi 150 
laimesti, un biļešu šķiet nedaudz vairāk. 
Jādomā, ka neviens nebūs gājis mājās 
tukšām rokām!

Gar zāles pretējo sienu visā 
gaŗumā bija ēdienu galdi, kur varēja 
nopirkt karstas pusdienas, kafiju, 
smalkmaizītes, pīrāgus  un torti. Bija arī 
galds ar vīnu,  karstvīnu, alu, liķieri  un 
limonādi.  Ēdieni gardi, kā jau vienmēr. 
Sevišķi pārsteidza debešķīga medus 
torte, kuŗā saskaitīju septiņas pavisam 
plānas kārtas. Apvaicājos, kā cepta. 
Sievietes visumā labprāt dālās ar savām 
receptēm. Torte esot gatavota 2 dienas 
iepriekš, lai pildījums varētu iesūkties. 
Mīkla līdzīga piparkūku mīklai, izrullēta 
plāni un izcepta 7 plāksnēs. 

P ē c  m i e l a s t a  d ā m u  k o p a s 
priekšniece Ināra Krūmiņa uzrunāja 
klātesošos. Dāmu kopa dibināta 1974. 
gadā. Dāmas vienmēr strādājušas 
brīvprātīgi. Sapelnītā nauda ziedota 
SLB, Okupācijas mūzejam, Vasaras 
vidusskolai un citiem cēliem mērķiem. 
Diemžēl apmeklētāju skaits sarucis, 
tomēr cerams, ka kaut kas arī šoreiz 
iekri t īs SLB kasē. Nesen dažas 
jaunas sievietes nākušas klāt. Četras 
dāmas strādājušas visus gadus kopš 

dibināšanas. Ina Rone 42 gadus bijusi 
kasiere, bet šogad no amata aizgājusi.  
Kā pateicību, Inai pasniedza 42 skaistas, 
dzeltenas, saulainas rozes. 

Sidnejas kafejnīcas dāmām ir pašām 
sava dziesma par kādu mazu kafejnīcu, 
kuŗā strādā ‘Kādas četrdesmit sievas, 
Īsas, gaŗas, resnas, tievas, Tik dēļ 
jums, valdes vīri, dēļ jums’. Dziesmu 
pirms vairākiem gadiem sarakstīja 
Ileāna Zvirbule veselai gaŗai izrādei. 
Kopš tam teksts ir saīsināts un katru 
gadu tiek piemērots notikumiem un 
apstākļiem. Šogad tāpat kā katru gadu, 
dāmas dziesmu nodziedāja ar sajūsmu 
un klausītāji atsaucās ar tādu pašu 
sajūsmu.

Sekoja Panorāmas priekšnesums, 
kuŗā Vita Kristovska intervēja četrus 
sabiedrībā pazīstamus goda viesus. 
Divi viesi, Ināra Krūmiņa un Jānis 
Ronis, dzimuši brīvās Latvijas laikos 
un bijuši Otrā pasaules kaŗa bēgļi. 
Turpretī Marita Lipska un Lolita Jurāne 
abas dzimušas un uzaugušas padomju 
laikos Latvijā. Vita ar slīpētiem ievadiem 
un jautājumiem izraisīja interesantas, 
spontānas un humoristiskas atbildes. 
Ar goda viesiem labāk iepazināmies.

Bija interesanti noklausīties, ka 
padomju laikos jau 9 gadu vecumā 
Lolita sapratusi, ka jādzīvo dubultdzīvi. 
Arī Marita stāstīja, ka bijušas lietas 
par kuŗām runāja mājās un citas par 
kurām – skolā. Laiks ap 1987. gadu 
bijis satraucošs. Lolita un Marita abas 
tad vēl bija jaunas, nebija politiskas, 
nepiedalījās ne barikādēs ne Baltijas 
ceļā. Sajūta bijusi nedroša. Tik daudz 
cilvēku kā Daugavmalā, Marita nekad 
nebija redzējusi. (1989.g. 12. martā 
sapulcējušies kādi divsimt tūkstoši 
cilvēku.) 

Jānis Ronis kādus 13 gadus bija SLB 
priekšsēdis, cienīts un iemīļots. Jānim 
tie bijuši labi gadi, sastrādājoties ar šīm 

Panorāma un  dziesma
Turpinājums no 24. lpp
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kafejnīcas dāmām. Pats neko daudz 
nedarījis, jo palīgu bijis daudz. Kā vienu 
no svarīgākiem panākumiem, kārtojis 
rokdarbnieču priekšnieces Palavas 
kundzes stipendijas latviešu valodas, 
literatūras un vēstures studijām Latvijā. 
Izsludinājis stipendijas. Pieteikušies 
kād i  150  jaun ieš i .  S t ipend i jas 
piešķīris kādiem 6 vai 7, kuŗiem bija 
praktiska un latviska pieeja. Jānis 
jaunībā 1963. gadā Sidnejā organizējis 
otrās Austrālijas jaunatnes dienas ar 
lozungu „Pulcēsimies, priecāsimies, 
precēsimies”. Vēl arvien ar prieku 
atceras, ka no Adelaides atbraucis 
pilns autobuss. Jaunatnes dienas 
bijušas vareni lustīgas ar kādiem 600 
brīnišķīgiem dalībniekiem no visām 
pilsētām.

Inārai  Krūmiņai uzdeva jautājumu 
par saticību SLB dāmu kopā. Kā varot 
sievietes  tik ilgi un draudzīgi sadarboties 

bez ķildošanās, bez sašķelšanās? 
Atbilde vienkārša! Ar savstarpēju cieņu, 
ar darba un spēju atzīšanu. Mūsu 
gudrās, lepnās latviešu sievietes! 

Uz jautājumu, kā izaudzināt latviskus 
bērnus un mazbērnus, Ināra Krūmiņa 
atbildēja, ka ar mīlestību un neatlaidību. 
Marita Lipska deva padomu – Runājiet! 
Runājiet ar bērniem un mazbērniem. 
Neklusējiet! Runājiet! Dodiet to zeltu 
par velti! 

Pēkšņi pārsteidza Panorāmas 
vadītājas, Vitas Kristovskas, stingrā 
pavēle – Paldies! Pusstunda ir cauri. 
Programma beigusies! Kāda atbilde 
palika pusteikumā!  

No Melburnas bija atbraucis Ināras 
mazdēls Ivars Štubis, ģitārists un 
komponists. Vispirms Ivars uzstājās 
ar trim dziesmām. Pirmo – Jūriņ prasa 
smalku tīklu – nospēlēja pats savā 
aranžējumā. Nākamo – Imanta Kalniņa 

No kreisās: Maruta Pogule, Ligita Švalbe, Daina 
Švalbe un Gita Baltiņa.

Ņina Rone arī strādā – Ineses 
un Jāņa mazmeita.

Piparkūku cepšanas talka
Šā gada piparkūku cepšanas talka ir jau sākusies. Trešdien, 26. oktobrī bija jau 

otrā šāgada talka. Visi kafejnīcas galdi bija aizņemti – kādi pāri desmit talcinieki 
rullēja mīklu, spieda piparkūciņas un lika uz pannām. Abas plītis (viena augšējā 
un otra lejas virtuvē) cepa ar pilnu jaudu. Bija lieli un arī viens mazs talcinieks. 
Maruta Pogule bija pat atvedusi savus Latvijas viesus palīdzēt.

Pirmā piparkūku talka bija pagājušo trešdien, 19. oktobrī.
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Lūgšana, ar Knuta Skujenieka vārdiem 
– nodziedāja ģitāras pavadījumā. Vai 
šī Lūgšana ar aizkustinošiem vārdiem, 
...Kamēr vēl esmu pie prāta... būtu 
rakstīta lēģerī Moldāvijā? Trešo skaisto 
dziesmu - Mārtiņa Brauna, Veltījums 
mīlestībai, ar Māras Zālītes vārdiem – 
Ivars dziedāja un spēlēja. 

Pēc uzstāšanās Ivars vadī ja 

Izbraukums uz tulpju 
dārziem

Trešdien, 12 oktobrī notika skaists 
izbraukums uz „TULIP TOP GARDENS”, 
kas ir atrodams galvenās šosejas malā 
apmēram 15km Sidnejas pusē no 
Kanbēras

Izbraucām laicīgi plkst. 7os no 
SLB nama. Piedalijās 10 braucēji 
ieskaitot šoferi. Laiks bija saulains un 
nevainojams. Neilgi pēc izbraukšanas 
atskanēja pirmā dziesma Kristovskis 
Vitas vadīta –„Nav ko vaidēt, krustot 
kājas, jāmeklē ir mazās mājas - tik dēļ 
jums daiļās... 
u t t  . P i r m ā 
p i e t u r a  – 
Berrima. Pirms 
p u s d i e n a s 
t i k ā m  g a l a 
punktā.  Pēc 
m a n ā m 
domām Tulpju 
Dārzs ir vareni 
i e s p a i d ī g s , 
greznāks nekā 
K a n b e r a s 
s l a v e n a i s 
„FLORIADE”. 
P a ē d ā m 
p u s d i e n a s , 
a p s k a t ī j ā m 

apstādijumus un devamies mājās
P a l d i e s  I n e s e i  R o n e i  p a r 

organizēšanu un vadīšanu, Zintim 
Dakmantonam par pr iekšzīmīgu 
autobusa šoferēšanu, Vitai Kristovskai 
par daudz dziesmu vadīšanu un 
līdzbraucējiem par patīkamu kompāniju,

Izbraukumā p ieda l i jās  Ināra 
Tomsona, Ilona Glebe, Aija Lāce, 
Valentīns Trankelis,  Inese un Jānis Roņi, 
Māris Celinskis, Vita Kristovska, Ināra 
Krūmiņa un šoferis Zintis Dakmantons

Māris Celinskis

kopdziesmas. Dziesmu bija daudz, 
dziedāšana lustīga un pieprasījumi nāca 
uz vēl un vēl dziesmām! Negribējās vēl 
mājās iet! 

Paldies dāmām, palīgiem un Ivaram 
Štubim par ļoti jauku pēcpusdienu!

Baiba Haringtona
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Visuma saziņa un 
Enriko skola Latvijā

Pašlaik,  sakarā ar vairākiem 
Kosmiskiem apstākļiem – uz Zemes  
risinās tāds fenomens kā cilvēka Apziņas 
izplešanās. Ir viedoklis, ka tam ir saistība 
ar konkrētu apstākli, un proti – to, ka 
viss Universs izplešas. Pie tā efektiem 
pieskaitāmi Internets, globalizācija, 
multikulturālisms, ekumenisms u.c.

Sakarā ar to ir vērojama kāda 
izpausme, kas kļūst arvien populārāka, 
un proti : čanelings (channeling, angl.). 
Jāatzīst – šis ir neveikls termins – jo 
pārnests no angļu uz latviešu valodu, 
labāk būtu tulkojams kā – Visuma saziņa. 
Kas tas ir - Visuma saziņa? Čanelings jeb 
Visuma saziņa, vienkāršoti izsakoties ir 
tieša komunikācija ar CITIEM caur 
Vienoto lauku, kas aktivizējas sakarā 
ar cilvēka Apziņas izplešanos. (Unified 
field, angl., G.Braden u.c., sk. arī 
š.g. septembra Ritumā “Doktrīna ar 

zinātnisku pamatu III - Mikrokosms”). 
Uz Zemes – tieša komunikācija ar 
visu Radību, kas mājo uz šīs planētas. 
Visumā – tieša komunikācija ar visu 
Radību, kas mājo Universā. To var 
apgūt, trenēt, lietot, mācīt, teoretizēt, 
filozofēt, nelietot, resp. – kā jebkuŗu 
aktivitāti, ko cilvēks izvēlas darīt vai 
nedarīt. Šodien var lietot vai nelietot 
piemēram mobīlo telefonu. Var lietot vai 
nelietot internetu. Var lietot vai nelietot 
dažādus transporta līdzekļus, u.t.t. 
Cilvēka paša ziņā un izvēlē paliek ko 
viņš dara vai nedara. Tomēr – tāpat kā 
šodien grūti iedomāties šo civilizācijas 
“rotaļlietu” iztrūkumu, – tāpat tuvojas 
laiks, kad būs gandrīz neiedomājami 
nepielietot Visuma saziņas metodes, 
technikas un paņēmienus. Kāpēc? 
Tāpēc, ka tie ir tikpat dabiski kā Cilvēks 
pats. 

Otrkārt. Šim nolūkam ir ļoti svarīgi 
gādāt par Apziņas tīrību un regulāru 
attīrīšanu. Tas, savukārt, ir temats, par 

Jaunumi SLB 
bibliotekā

Oktobrī SLB bibliotēkā klāt ir nākušas 
sekojošās bibliotēkai ziedotas Latvijā 
izdotās grāmatas:- 
• Bernjērs, Lūiss de; Kapteiņa Korelli 

Mandolīna
• Birkmanis, Gunārs; Nelūgtie viesi
• Brīdaka, Lija; Mūžs kā pasaka – 

Margita Stāraste
• Ducmane, Kristīne, Vēciņš, Ēvalds; 

Nauda Latvijā
• Īvāns, Dainis; Gadījuma karakalps
• Īvāns, Dainis; Latvijas tautas fronte 

rietumos

• Kaldupe, Skaidrīte; Svētvakara viesis
• Ķēniņš, Atis; Mājup – Dzeja un 

piemiņa
• Klāna, Kelīna; Maizīte un Zvaigznīte
• Osmanis, Jāzeps; Kā putns debesīs
• Osmanis, Jāzeps; Zivju vējš
• Vācietis, Ojārs; Ex libris
• Vācietis, Ojārs: Nolemtība
• Vētra, Raimonds Valentīns; Sakautie 

uzvarētāji
• Vīķe-Freiberga, Vaira; Dzintara kalnā
• Zupa, Daina; Skolotāj, partija jāklausa

Baiba Haringtona

LASĪTĀJU DOMAS
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Nākamais Ritums būs 2016. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2016. g. 15. NOVEMBRIM.

ko – vienā vai otrā veidā – runā un ar 
ko nodarbojas visas reliģijas un visas 
filozofijas uz Zemes. Jaunā Derība šai 
sakarībā – norāda nepieciešamību caur 
Jēzu Kristu virzīties uz stāvokli, ko sauc 
par Apskaidrību – caur 1) grēksūdzi, 2) 
atmodu un 3) apgaismību. (sk. jūnija 
Ritumā Nr.738 “Meditācija”). Bībelē ir 
norādīts šis laikposms, kad “Es izliešu 
no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu 
dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu 
jaunekļi redzēs parādības, un jūsu 
sirmgalvji sapņos sapņus.” (Ap.2:17). 
Cilvēka Apziņas izplešanās ir no Dieva.

Enriko skola
Ar prieku jāteic, ka Latvijā jau ir 

pieejami čanelinga Semināri, un tos 
vada jaunās paaudzes pārstāvis (27g) 
Matīss Barkovskis (mājas lapa “Miera 
māksla”, uz Youtube “Matt & Enrico 
channeling”).

Viņš ir mūsu lasītājiem jau pazīstamā 
jūrasbraucēja Ginta Barkovska (sk. 
“Ritumu” š.g. jūnija-oktobra numurus) 
vecākais dēls. Matīss ar brāli Oskaru ir 
saņēmuši godpilno nosaukumu “Latvijas 
lepnums: 2008” – par labdarības aktu 
un ziedojumu vākšanu Latvijas bērnu 
namiem.  

Pēc šiem labdarības aktiem – ar 
Matīsu sāka komunikēt Gaismas būtnes 
no Augstākām Dimensijām. Matīsam 

tika piedāvāta Misija: APMĀCĪT visus 
Latvju tautas dēlus un meitas – Augstāku 
Dimensiju komunikācijai, jeb – Visuma 
saziņai. Protams, ne tikai latviešus, bet 
visus interesentus. Sākumā atturīgi, 
bet vēlāk ar entuziasmu Matīss piekrita 
šim aicinājumam. To visu uz viņa video 
Youtube varam klausīties. 

Šodien Matīss Barkovskis vada 
seminārus Rīgā, Valmierā, Liepājā, 
Ventspilī, Kuldīgā, Jelgavā... resp. - 
pēc uzaicinājuma visā Latvijā un aiz 
tās robežām. Semināri kļūst arvien 
populārāki. Bet uz Youtube ir skatāmi ap 
800 (astoņi simti !!) video, kam garums ir 
vidēji 15 - 20 minūtes. Vairums uzņemti 
savdabīgā atmosfērā – braucot pie 
stūres automašīnā, un tie pārsvarā satur 
semināru laikā saņemto informāciju no 
Debesīm, ko Matīss tad vienkāršiem 
vārdiem atstāsta. Tā ir viegli saprotama 
un tiek pasniegta patīkamā, šarmantā 
formā.

“Esmu saskāries ar dažādām būtnēm 
Visumā, kā arī esmu “čanelingojis” 
(channeling, angl.) daudz un dažādas 
būtnes,”  s tāsta M.  Barkovskis . 
“Visbiežāk sazinos ar būtni vārdā 
Enriko no Zeltainās Gaismas pasaules, 
kur ir tikai prieks un sajūsma. Bieži pie 
manis vēršas arī citas būtnes, lai nodotu 
ziņu konkrētam cilvēkam, kuŗš meklē 
informāciju vai palīdzību.”

No komunikācijām izriet, ka Enriko 
ir viena gaiša un jautra Debesu būtne, 
kam piemīt dziļas un detalizētas 
Dabas zinības, un tās nāk no daudz 
attīstītākām civilizācijām Universā. 
Enriko nevienam neko NEUZSPIEŽ. 
Vienīgi – piedāvā kā variantu, redzes 
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Par laiku
Jāņa Atklāsmes Grāmatā mēs lasām, 

ka apustulis Jānis ir uz Patmu salas, kur 
viņam tiek parādītas Nākotnes vīzijas 
kā arī pavērti Laika noslēpumi caur 
Eņģeļiem un Jēzu.

Eņģelis saka, ka “ laika vairs nebūs”, 
jo - kā zinām - Laiks ir relatīvs.  Laiks 
stāv uz vietas. Laiks ir Tagadne. Laiks 
ir mūžīgā Tagadne. Laiks ir kā filma, uz 
kuŗu skatoties, auditorija redz notikumus 

secīgi un kustībā. Savukārt, mehāniķis, 
kuŗš atrodas augšējā stāvā pie projektora, 
var pēc vēlēšanās apskatīt šai filmai arī 
atsevišķus kadrus. Laiks ir - biljoniem 
šo kadru sekundē. Bet faktiski tas stāv 
uz vietas - ir Tagadne. Tas Kungs redz 
Visu Filmu visā garumā, kamēr mēs - 
būdami kā “kinozālē” - redzam visu pēc 
kārtas. Un tas tā ir iekārtots, lai viss 
tiktu secīgi PIEDZĪVOTS. Tas, ko mēs 
redzam kā “Pagātne” vai “Nākotne” - jau 
ir notikušas, un vienlaikus - tās notiek 
arī šobrīd - tās TUR tiešām eksistē. 
To pakāpeniski sāk atzīt mūsdienu 
zinātne, un par to ir runājuši neskaitāmi 
meditācijas praktiķi visos laikmetos. 
Pie tam eksistē uzskats, ka cilvēks uz 
Zemes pilnībā sāks apzināties Laika 
dabu pēc 10.000 gadiem. Tomēr - 
pētījumi notiek jau šodien.  

Laiks - ir tas, ka katrā šai Laika 
“kadrā” realizējas sava veida vibrācija 
ar sev piemītošo frekvenci, un tās 
secīgi mainās jeb NOTIEK šobrīd. Un 
mēs šeit - 3D pasaulē ceļojam cauri 
šai Filmai, kur kadrs pēc kadra plūst 
ar ātrumu biljoniem kadru sekundē, un 
tādā veidā mums rodas “Laika plūsmas” 
effekts. Bet faktiski - viens atsevišķs 
kadrs - ir Realitāte. Šinī Telpā, šai 3D 
telpā - mēs to nesaskatām kā “ vienu 
atsevišķu kadru” (lielākā daļa no mums), 
kas būtu Tagadnes viens “brīdis”. 
Patreizējā civilizācijas posmā lielākā 
daļa pagaidām teiks, ka pati Tagadne ir 
it kā viens netverams brīdis, kuŗā mēs 
esam uz “viļņa”,  uz  “ viļņa virsotnes”, kur 
nākotne pāriet pagātnē. Tā tas izskatās. 
Tomēr Tagadne ir viens kadrs, kuŗš stāv 
uz vietas, bet mēs ejam tai cauri ar 
ātrumu - biljoniem kadru sekundē. Un 
atkal - katrs ilgstošā un dziļā lūgšanā un 
meditācijā - spēj to ieraudzīt. Savukārt, 
VISA filma visā garumā, un vienlaicīgi ir 
redzama Tam Kungam. Viņam ir atklāts 
uzreiz - jebkuŗš “kadrs” Pagātnē un 

leņķi, skata punktu – filozofiskā un 
psiholoģiskā jomā, un arī – konkrētiku 
un precizitāti materiālistiskā jomā.

Bībelē lasām: “Tad es kritu pie viņa 
kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet 
viņš man saka: “Nedari to! Es esmu 
tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, 
kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!” 
(Atkl.19:10) 

Jāpiemin, ka “Miera Mākslas” video 
sarakstā atrodas arī : saruna ar To 
Kungu Jēzu Kristu, ar Erceņģeli Mihailu, 
un arī ar pirmo Latvijas prezidentu 
Čaksti, Imantu Ziedoni, un citiem.

Šodien šāda veida Seminār i 
uzskatāmi par priekšposteni Cilvēciskās 
civilizācijas attīstības ceļā – virzienā uz 
Patiesību.  

Tādēļ – varam apsveikt un vēlēt 
sekmes Matīsam Barkovskim un Enriko 
Skolai, kas atrodas Latvijā un šķiet ir 
šobrīd vienīgie Baltijā.

Dievs, svētī Latviju!
Raimonds Sokolovskis

(Sk. mājas lapu “www.Miera Māksla”, 
un uz Youtube “Matt & Enrico channeling” 
- lodziņš atver 800 video ar jaunākajiem 
augšpusē, sk. arī “Pirmā saruna ar Gintu 
pēc 142 dienām okeānā ar airu laivu”, 
kā arī Darryl Anka/Bashar, Dr. Dolores 
Canon “Three Waves of Volunteers” u.c.) 
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SIDNEJA 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

Nākotnē. Tādēļ Atklāsmes Grāmatā ir 
rakstīts “ IR NOTICIS!”. Ir noticis, jo 
viss jau ir noticis no Tā Kunga viedokļa. 
Kamēr no mūsu viedokļa - viss šobrīd 
vēl tikai notiek. No mūsu viedokļa 
viss PAŠLAIK notiek. Un tādēļ mēs 
šeit Zemes virsū arī esam nākuši, lai 
piedzīvotu priekš sevis 
un priekš Tā Kunga 
VISU, kas notiek. Bet, 
no Tā Kunga viedokļa 
- viss jau ir noticis. Vai 
tas nozīmē, ka mums 
“ nav izvēles”?...Ka 
mums nav “ brīvās 
gribas”? Nē, to tas 
nenozīmē.  Mums IR 
brīvā griba un mums 
IR izvēle, jo mūsu apziņa sniedzas tikai 
zināmā amplitūdā šīs “filmas” ietvaros.  
Bet no Tā Kunga apziņas un no Tā 
Kunga viedokļa - Viņam ir redzams 
VISS visā garumā, - mūsu beidzamās 
domas un izvēles. Kamēr - mēs šīs 
savas domas un izvēles tikai īstenojam 
šeit virs Zemes - PAŠLAIK. 

Kad Eņģelis saka - “ Laika vairs 
nebūs”, tas nozīmē arī, ka - mēs 
arvien tuvāk pieiesim Apziņai, kāda ir 
Tam Kungam. Un proti - mēs pieiesim 
tai Apziņai caur Kristu, kāda ir Tam 
Kungam, kuŗā mēs sāksim apzināties 
arvien dziļāk/plašāk - Laika dabu. Laiks 

ir daļa šīs Realitātes, un šī Realitāte ir 
veidota no Tā Kunga - Dieva spēkā - ar 
Mīlestības pavedieniem. Šī Realitāte ir 
noausta kā audums.  Tā ir saausta kā 
audums, un tā “turas kopā” ar biljoniem 
fizikas, ķīmijas un citiem Universa 
likumiem, par kuŗiem mēs vēl tikai 

attālus nojaušam. Bet 
Viņas pamatā ir Mīlestības 
Doma no Tā Kunga. Tas 
Kungs jau VD caur pravieti 
ir teicis “ Es turu mīlestības 
domas par jums”. Tādēļ 
Universs un visa šī FILMA, 
kuŗā mēs dzīvojam, un 
kuŗu mēs saskatām kā 
Tagadni ,  Pagātn i  un 
Nākotni, un šī Telpa, kuŗā  

mēs darbojamies, - ir draudzīga vieta. 
Šeit viss ir iekārtots uz - Zemes valodā 
runājot - Labestības principiem.  Un no 
Tā Kunga viss ir iekārtots tā, ka mums 
vienmēr ir kur iet uz Priekšu. Vienmēr 
būs, kur iet Tālāk. Un Tas Kungs Pats - 
caur mūsu piedzīvojumu šajā Realitātē 
- gūst Sevis.......Atziņu. ( Lai ir slavēts 
Tas Kungs! Alleluja).  Tas Kungs grib 
Atzīt un Piedzīvot Sevi visos iespējamos 
variantos. Un mēs šeit virs Zemes ar 
savu dzīvi katrs dodam Tam Kungam 
Baudījumu, Zemes valodā runājot.  Ar 
jebkuŗiem mūsu piedzīvojumiem un dzīvi 
un mūžu - tas  ir upuris Tam Kungam - 
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mēs dodam Tam Kungam Prieku. Tas 
Kungs Bauda Prieku - par mūsu  dzīvi, 
par mūsu mūžu šeit Zemes virsū, kas 
tad ar notiek šīs Filmas ietvaros, kur 
mums šķiet, ka viss Pašlaik notiek.

Raimonds Sokolovskis

(Referencēm skat. Bībelē Atkl. 
10:7, 21:6 u.c., kā arī Gregg Braden, 
Dr.Dolores Cannon, Darryl Anka/
Bashar,  u.c.)

PBLA ZIŅU APSKATS

21. oktobrī
Latvijas un Igaunijas prezidenti 
vienoti par Krievijas «Nord Stream 2» 
gāzesvada projektu 

Ceturtdienas (20. oktobŗa) vakariņu 
laikā ar Igaunijas prezidenti Kersti 
Kaljulaidu daudz ticis diskutēts par 
enerģētisko drošību, šodien atzina Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis - ticis runāts 
par «Rail Baltica», kas abu prezidentu 
ieskatā ir nozīmīgs visām Baltijas valstīm; 
kā arī apspriests Krievijas gāzesvada 
projekts «Nord Stream 2», lai transportētu 
gāzi uz Vāciju pa Baltijas jūras gultni, kopīgi 
secinot, ka tam nav nekāda ekonomiskā 
pamatojuma, atzina prezidents. 

Savukārt runājot par «Nord Stream 
2» gāzesvadu, Vējonis sacīja, ka abu 
prezidentu ieskatā tas neatbilst Eiropas 
Savienības (ES) enerģētikas savienības 
mērķiem un principiem. «Tam nav nekāda 
ekonomiskā pamatojuma. Tas vairāk 
izskatās pēc ģeopolitiska projekta, lai 
gāzes plūsmas pavirzītu no dienvidiem 
un ziemeļiem,» izteicās Vējonis. 

Jau vēstīts, ka ES valstis 2014. gadā 
importēja 53% enerģijas. Trešdaļa no 
gāzes tiek transportēta no Krievijas, un 
daļa jaunāko Austrumeiropas dalībvalstu 
savās enerģijas vajadzībās gandrīz 
pilnībā ir atkarīgas no Maskavas. Eiropas 
Komisija norādījusi, ka «Nord Stream» 
gāzesvads rada riskus koncentrēt 80% 
ES Krievijas gāzes importa vienā maršrutā 
un tagad aplūko, vai šis projekts atbilst ES 
noteikumiem. 

Krievijas valsts dabasgāzes koncerns 
«Gazprom», Lielbritānijas un Nīderlandes 
grupa «Shell», Austrijas OMV un Vācijas 
uzņēmumi «Uniper» un «Wintershall» pērn 
jūnijā vienojās uzbūvēt jaunu gāzesvadu 
«Nord Stream 2» Baltijas jūrā no Krievijas 
uz Vāciju, apejot Ukrainu, Poliju un Baltijas 
valstis. Jaunā gāzesvada jauda būs divreiz 
lielāka nekā «Nord Stream», un to varētu 
pabeigt līdz 2019. gada beigām. (tvnet.lv)
Latviju atstājuši arī pēdējie divi no 
pirmajiem 23 bēgļiem 

Latviju atstājuši arī pēdējie divi no 
23 pirmajiem bēgļiem, kurus mūsu 
valsts uzņēma Eiropas Savienības (ES) 
programmas ietvaros, vēstīts Latvijas 
Televīzijas (LTV) dokumentālajā filmā 
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«Bēgļiem ir sejas». Septembrī LTV 
raidījums «Aizliegtais paņēmiens» ziņoja, 
ka no 23 bēgļiem, kurus Latvija uzņēma 
ES bēgļu pārvietošanas programmā 
un kuri ieguvuši patvēruma statusu, 21 
cilvēks devies uz Vāciju. Latvijā bija palicis 
eritrietis Robels ar sievu, kuram šeit bija 
izdevies atrast darbu. Tomēr septembrī 
Robels uzteica darbu patvēruma meklētāju 
centrā Muceniekos. Kopā ar sievu arī viņi 
nolēma doties uz Vāciju, kur dzīvojot viņa 
tante, teikts filmā. Tādējādi no pirmajiem 
23 uz Latviju atvestajiem patvēruma 
meklētājiem šeit vairs nedzīvo neviens. 
[...] (apollo.lv)
24. oktobrī
Nacionālā enciklopēdija jāatver 2018. 
gada beigās 

Latvijas Nacionālās enciklopēdijas 
(NE) elektroniskā versija un arī Latvijai 
veltītais drukātais sējums, ja vien pēdējam 
tiks iedalīti līdzekļi, tiks nodoti lasītājiem 
2018. gada beigās, informēja NE galvenais 
redaktors Valters Ščerbinskis. 

Latvijas Nacionālā enciklopēdija ir 
viens no Latvijas valstiskuma simtgades 
pamatprojektiem. Stāstot par projekta 
attīstību, Ščerbinskis pieļauj, ka lasītājam 
enciklopēdijas tapšanas proces var 
šķist garlaicīgs, jo “nav aizraujošs, 
Holivudas sižetu cienīgs”, taču tas ir 
svarīgs, pakāpenisks darbs. NE redakcijas 
organizatoriskā struktūra ir izveidota, un 
tāpat jau darbojas satura veidošanas 
sistēma. Šobrīd sagatavots ap 300 – 400 
šķirkļu. To skaits pamazām, ar katru 
dienu aug. NE zinātniskajā redkolēģijā ir 
55 dažādu jomu speciālisti (šie zinātnieki 
strādā brīvprātīgi, algu par to nesaņemot). 
Šobrīd un arī nākamgad būtiskākais 
uzdevums būs ilustrāciju avotu meklēšana, 
to autortiesības, līgumu slēgšana: “Arī tam 
mums jāizveido sistēma, jo nepieciešamo 
ilustrāciju apjoms ir milzīgs. Attiecībā uz 
ilustrācijām pirmais iepirkums, ko veiksim, 
būs kartes.” Nākamais būs fotogrāfiju 

jautājums.  (Latvijas Avīze, autors Viesturs 
Sprūde)
Latvijas iedzīvotāju skaits deviņos 
mēnešos sarucis par 4636 cilvēkiem 

Šogad deviņos mēnešos Latvijas 
iedzīvotāju skaits, mirušo skaitam 
pārsniedzot dzimušo skaitu, samazinājies 
par 4636 cilvēkiem, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 
provizoriskie dati, vēsta aģentūra Leta. 
Pērn deviņos mēnešos Latvijas iedzīvotāju 
skaits saruka par 4751 cilvēku. Dzimušo 
skaits joprojām nepārsniedz mirušo skaitu, 
tādēļ dabiskais pieaugums Latvijā kopš 
1991. gada saglabājas negatīvs, liecina 
dati. 

Taču 2016. gada deviņos mēnešos 
Latvijā reģistrēti 16 630 jaundzimušie, 
kas ir par 19 mazuļiem vairāk nekā 
tajā pašā periodā 2015.gadā. Mirstība 
šogad deviņos mēnešos ir nedaudz 
samazinājusies - Latvijā reģistrēti 21 266 
mirušie, kas ir par 96 personām mazāk 
nekā pagājušā gada deviņos mēnešos. 

Statistikas pārvaldē skaidro, ka pēc 
piecus gadus ilga stabila laulību skaita 
kāpuma vērojams neliels samazinājums. 
Šogad deviņos mēnešos reģistrētas 
11 095 laulības, kas ir par 87 laulībām 
mazāk, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada 
atbilstīgo periodu. (irlv.lv)
Lietuvas Seima vēlēšanās uzvarējusi 
Zemnieku un zaļo savienība 

Lietuvas parlamenta vēlēšanās 
uzvarējusi uzņēmēja Ramūna Karbauska 
vadītā, pašreizējā Seima sastāvā ar 
vienu deputātu pārstāvētā Zemnieku un 
zaļo savienība, kas ieguvusi 56 deputātu 
mandātus, liecina provizoriskie rezultāti. 
Bijušā eirodeputāta Gabrieļus Landsberģa 
vadītā konservatīvā opozīcijas partija 
Tēvzemes savienība-Lietuvas kristīgie 
demokrāti Seimā ieguvusi 31 vietu, 
bet pašreizējā premjerministra Aļģirda 
Butkeviča vadītā Sociāldemokrātiskā 
partija ieguvusi 17 deputātu vietas. 
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Ar 14 deputāt iem Seimā būs 
pārstāvēta šobrīd opozīcijā esošā Viļņas 
mēra Remiģija Šimašus vadītā Liberāļu 
kustība, bet ar deviņiem deputātiem - 
valdošajā koalīcijā ietilpstošaja savulaik 
impīčmenta ceļā no prezidenta amata 
atceltā Rolanda Paksa dibinātā partija 
Kārtība un taisnīgums. Astoņus deputātu 
mandātus izcīnī jusi  e irodeputāta 
Valdemāra Tomaševska vadītā opozīcijas 
partija Lietuvas poļu vēlēšanu akcija-
Kristīgo ģimeņu savienība. Divus deputātu 
mandātus ieguvusi valdošajā koalīcijā 
pārstāvētā Darba partija, bet Zaļā partija, 
Centra partija un partija Lietuvas saraksts 
katra ieguvusi pa vienam mandātam. Vēl 
vienu mandātu ieguvis bijušais Darba 
partijas biedrs Darjus Kaminsks. 

Jau vēstīts, ka svētdien (23. oktobrī) 
notika Seima vēlēšanu otrā kārta, kurā 
bija jāsadala 68 deputātu mandāti 
vienmandāta apgabalos. Lietuvas 
Centrālās vēlēšanu komisijas dati liecina, 
ka Butkevičs zaudējis savā vēlēšanu 
apgabalā Vilkavišķos, kur uzvarējis 
Zemnieku un zaļo savienības kandidāts 
Ķēstutis Smirnovs. Bijušais iekšlietu 
ministrs Sauļus Skvernelis no Zaļo un 
zemnieku savienības savukārt uzvarējis 
cīņā savā vēlēšanu apgabalā Viļņā, bet 
Karbauskis - Kauņā. 

Lietuvas Seimā pavisam ir 141 
deputāts. 70 parlamenta locekļi tiek 
ievēlēti daudzmandātu apgabalā pēc 
partiju sarakstiem, bet 71 - vienmandāta 
apgabalos. Trijos no tiem jaunā Seima 
deputāti ievēlēti jau pirmajā kārtā, jo 
ieguvuši vairāk nekā pusi balsu, bet vēl 
68 apgabalos par parlamenta deputāta 
mandātu sacentīsies katrā pa diviem 
kandidātiem, kuri pirmajā kārtā ieguvuši 
visvairāk balsu. [...] (diena.lv)
Publicē apskatu par padomju drošības 
struktūru ietekmi uz baznīcu 

Latvijas Universitātes mājaslapā 
publicēts LPSR VDK zinātniskās izpētes 

komisijas apskats par vadošās pētnieces, 
Dr. phil. Solveigas Krūmiņas-Koņkovas 
pētījumu «Kontrole pār baznīcu Latvijas 
Padomju Sociālistiskajā Republikā 
un Padomju Sociālistisko Republiku 
Savienības valsts drošības institūcijas» 
(skat. http://www.lu.lv/vdkkomisija/
zinas/t/42750/). 

Pētījumā atspoguļota PSRS Reliģisko 
kultu lietu padomes (RKLP) un PSRS Krievu 
pareizticīgās baznīcas lietu padomes 
(KPBLP) pilnvaroto darbība PSRS valsts 
drošības struktūru labā, atklāta LPSR 
Ministru padomes priekšsēdētāja vietnieka 
Eduarda Berklava darbība to vadībā.

Komisijas vietnē lu.lv publicēti pētījuma 
fragmenti un dokumentu attēli, tai skaitā 
LPSR Ministru padomes priekšsēdētāja 
vietnieka Eduarda Berklava rīkojums un 
informācija par represētajiem Romas 
katoļu baznīcas priesteriem un «Latvijas 
katoļu jaunatnes biedrības» darbiniekiem. 
Viņu vidū bija Henriks Trops, Viktors 
Ikaunieks, Kazimirs Duļbinskis, Pēteris 
Jakovels, Francis Lazdāns u. c. 

Kā vēstīts apskata pieteikumā, 
pētījumu iekļaus LPSR VDK zinātniskās 
izpētes komisijas 4. sējumā. Ziņojums 
par to sniegts šī gada 11.-13.augusta 
starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
«Lielais Brālis vēro tevi: VDK un tās 
piesegstruktūras». Komisijas zinātniskā 
redaktore ir Dr. iur. Kristīne Jarinovska. 
(irlv.lv) 
Spēlfilma «Es esmu šeit» ieguvusi 
galveno balvu «CinEast» kinofestivālā 
Luksemburgā 

Renāra Vimbas spēlfilma «Es esmu 
šeit» ieguvusi galveno žūrijas balvu 
Luksemburgā notiekošajā Centrāl- un 
Austrumeiropas kinofestivālā «CinEast». 
Festivāla konkursā piedalījās 8 spēlfilmas, 
bet pavisam šāgada programmā tika 
izrādītas vairāk nekā 60 pilnmetrāžas 
filmas no 18 Eiropas valstīm. 

«CinEast» šogad notika jau devīto 
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reizi, un šis ir līdz šim lielākais Latvijā 
tapušas filmas panākums šajā festivālā. 
Bez Renāra Vimbas filmas festivāla 
programmā bija iekļautas vēl divas 
Latvijas spēlfilmas - Lailas Pakalniņas 
«Ausma» un Dāvja Sīmaņa «Pelnu 
sanatorija». 

Filma ir aizkustinošs stāsts par meiteni 
Raju (17) un viņas brāli Robi (12), kas 
spiesti dzīvot kopā ar vecmammu Olgu, 
jo viņu tēvs miris un māte aizbraukusi 
meklēt darbu Anglijā. Pretēji bērnu gribai 
vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus, 
kas piederējuši viņu tēvam, bet situācija 
mainās pēc Olgas nejaušās nāves. Rajai 
un Robim ir jāizvēlas - vai ziņot par viņas 
nāvi un nokļūt bērnunamā, vai noslēpt šo 
faktu un cīnīties par savām dzimtajām 
mājām un ģimeni. Raja kļūst par ģimenes 
apgādātāju un reizē piedzīvo savu pirmo 
mīlestību. Latvijas dalību kinofestivālā 
atbalstīja asociācija «Luksemburga-
Latvija» un Latvijas vēstniecība Beļģijā un 
Luksemburgā. (tvnet.lv)
25. oktobrī
Nacionālo bruņoto spēku komandieris 
Graube iesniedzis atlūgumu 

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
komandieris ģenerālleitnants Raimonds 
Graube ir nolēmis pirms pi lnvaru 
termiņa beigām pamest armijas vadību. 
Nacionālās drošības padome (NDP) 
šodien (25. oktobrī) pieņēma zināšanai 
Graubes iesniegumu Valsts prezidentam 
Raimondam Vējon im,  kurā  NBS 
komandieris lūdz viņu atvaļināt no amata 
pirms pilnvaru termiņa beigām. 

Kā aģentūru Leta informēja prezidenta 
Preses dienestā, saskaņā ar Nacionālo 
bruņoto spēku likuma 14. pantu NBS 
komandieri apstiprina amatā uz četriem 
gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc 
Valsts prezidenta priekšlikuma. Valsts 
prezidents pašlaik plašāk nekomentē 
Graubes lēmumu pirms pilnvaru termiņa 
beigām pamest armijas vadību. Paredzēts, 

ka Graube turpinās pildīt NBS komandiera 
pienākumus līdz brīdim, kad Saeima 
apstiprinās nākamo NBS komandieri. 

Graube ir pildījis NBS komandiera 
pienākumus no 1999. gada līdz 2003. 
gadam un no 2010. gada līdz 2014. 
gadam, kad pēc Valsts prezidenta 
priekšlikuma Saeima apstiprināja viņu 
amatā uz atkārtotu termiņu. Graubes 
pilnvaru termiņš beidzas 2018. gadā. 
Iepriekš NBS komandieris strādājis 
Aizsardzības ministrijā, kā arī bijis 
NBS militārais pārstāvis NATO. Savu 
dienestu NBS Graube sāka 1991. gadā kā 
Zemessardzes štāba bataljona apsardzes 
rotas komandiera vietnieks. 

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
komandieris Raimonds Graube no dienesta 
atvaļināsies, lai “dotu iespēju attīstīties 
militārajai piramīdai”, aģentūrai Leta 
norādīja pats NBS komandieris. Graube 
uzsvēra, ka viņš ir visilgāk dienējušais 
NBS komandieris šajā amatā. “Militārā 
piramīda ir dienesta perioda specifika un 
NATO tradīcijas. Esmu pieņēmis lēmumu 
pēc sešarpus gadu nepārtraukta dienesta 
šajā amatā atvaļināties, dodot iespēju 
militārajai piramīdai attīstīties,” uzsvēra 
Graube. 

Viņš skaidroja, ka atvaļinās brīdī, 
kad ir apstiprināts NBS attīstības plāns 
turpmākajiem 12 gadiem, apstiprināts 
aizsardzības nozares budžets un valsts 
aizsardzības operatīvā plāna pēckrīzes 
versija. “Ir pienācis brīdis nodot šo amatu 
nākamajam komandierim,” uzsvēra 
Graube. Graube skaidroja, ka amatu viņš 
atstās brīdī, kad tiks apstiprināts jaunais 
NBS komandieris, proti, nākamā gada 
sākumā, kad Graubem apritēs 60 gadi. 
[...] (apollo.lv, nra.lv) 
Tuvākajās dienās paziņos detalizētākus 
plānus saistībā ar NATO starptautiskā 
bataljona izvietošanu Latvijā 

Rīt, 26. oktobrī, Briselē notiks NATO 
aizsardzības ministru sanāksme, kuras 
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laikā plānots izklāstīt plānus saistībā 
ar četriem NATO starptautiskajiem 
bataljoniem, kurus izvietos Baltijas valstīs 
un Polijā. Kā šodien preses konferencē 
paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs, rīt un parīt, 26. oktobrī un 
27. oktobrī, NATO aizsardzības ministri 
izvērtēs panākto alianses progresu un 
iezīmēs turpmākos plānus. 

Sākot ar 2017.gada sākumu, NATO 
nodrošinās četrus multinacionālus 
bataljonus alianses austrumu daļā. 
Kā šodien preses konferencē norādīja 
Stoltenbergs, tā ir atturēšanas stratēģija, 
kas domāta, lai novērstu, nevis provocētu 
konfliktus. “Tas ir konkrēts pierādījums, 
ka NATO var un nodrošinās spēku 
tūkstošus sabiedroto aizstāvībai, kā arī 
skaidra mūsu transatlantiskās vienotības 
demonstrācija,” uzsvēra Stoltenbergs. 

Rīt aizsardzības ministru sanāksmē 
minēto bataljonu ietvarvalstis, kas 
atbildīgas par četru bataljonu vadīšanu, 
- Kanāda, Vācija, Lielbritānija un ASV 
- izklāstīs savus plānus saistībā ar to 
vadītajiem bataljoniem. Savukārt citi 
sabiedrotie apliecinās viņu pienesumu. 
Stoltenbergs solīja, ka rīt viņš varēs 
pastāstīt vairāk par dažādu NATO 
sabiedroto pienesumu četriem minētajiem 
bataljoniem. [...] (diena.lv)
Vēstnieks ASV: Šoreiz latviešu 
kopienas balsis prezidenta vēlēšanās 
vairāk sadalīsies 

Latviešu kopiena ASV tradicionāli 
atbalstījusi konservatīvas vērtības un 
šī politiskā spārna prezidenta amata 
kandidātu, taču šoreiz Amerikā dzīvojošo 
latviešu balsis varētu vairāk sadalīties 
abiem kandidātiem, intervijā LNT raidījumā 
900 sekundes pauda Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis. Neapšaubāmi, 
ka tas saistāms ar republikāņu ASV 
Republikāņu partijas prezidenta amata 
kandidāta Donalda Trampa personību un 
īpašībām. Pašlaik, kad pagājušas visas 

trīs abu prezidenta amata kandidātu 
- Trampa un Demokrātiskās partijas 
kandidātes Hilarijas Klintones - debates, 
redzams, ka pārrunātās tēmas nav 
kļuvušas būtiski plašākas, kandidātiem 
apmainoties ar savstarpējām “laipnībām” 
par Trampa uzskatiem par sievietēm vai 
Klintones e-pastiem, klāstīja Teikmanis. 

Vēstnieks arī atturējās prognozēt 
vēlēšanu iznākumu. Lai arī veidojas 
tendence, ka pēc debatēm ir pieaudzis 
Klintones pārsvars, šīs ir tādas vēlēšanas, 
kurās “patiešām viss vēl var mainīties”, 
viņš atzina. Skaidri redzams, ka šīs 
vēlēšanas atšķiras no iepriekšējām, 
jo ir agresīvākas, netīrākas, kampaņa 
ir melnāka. “Daudzi noteikti jutīsies 
atviegloti pēc 8. novembrī notiekošajām 
vēlēšanām,” atzina Teikmanis. (diena.lv)
No 1. janvāra minimālā alga būs 380 
eiro 

Valdība šodien (25. oktobrī) atbalstīja 
Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos 
grozījumus Ministru kabineta noteikumos, 
kas paredz minimālās mēneša darba 
algas palielināšanu no 370 līdz 380 eiro. 
380 eiro lielo minimālo darba algu būs 
jāsāk izmaksāt no 1. janvāra. Šāds 10 eiro 
minimālās darba algas pieaugums darba 
devējiem izmaksās 12,36 eiro, ieskaitot 
sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Pēdējie Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) dati parāda, ka aprīlī Latvijā bija 
177 800 darba ņēmēju, kuriem darba 
ienākumi ir minimālās mēneša darba 
algas apmērā jeb 370 eiro un mazāk. 
Privātajā sektorā strādā 144 500 šādu 
cilvēku, bet sabiedriskajā sektorā – 30 
600 cilvēku. 

Savukārt darba ņēmēju skaits, kuriem 
darba ienākumi bija tieši minimālās 
mēneša darba algas apmērā, šī gada aprīli 
bija 33 000 cilvēku, tai skaitā privātajā 
sektorā tādu bija 25 400 un sabiedriskajā 
sektorā – 7100 cilvēku. (la.lv)
Rīgā Barona ielas būvdarbu procesā, 
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iespējams, viltoti dokumenti 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

birojs (KNAB) sācis kriminālprocesu par 
iespējamiem noziegumiem valsts institūciju 
dienestā, kas saistīti ar dokumentu 
viltošanu būvdarbu procesā Krišjāņa 
Barona ielas seguma atjaunošanā Rīgā, 
vēsta aģentūra Leta. 

Iegūtie pierādījumi dod pietiekamu 
pamatu  uzska t ī t ,  ka  Sa t i ksmes 
departamenta rīkotajā iepirkumā “Rīgas 
pi lsētas ielu seguma periodiskās 
atjaunošanas darbi 2015. gadā” iepirkuma 
daļā “Ielu seguma atjaunošana. Seguma 
atjaunošana Krišjāņa Barona ielā” valsts 
amatpersona pieļāvusi dienesta viltojumu. 

Kriminālprocess sākts oktobrī. 
Izmeklēšanas interesēs šobrīd plašāka 
informācija netiek sniegta, līdz ar to 
nav zināms, vai kādai amatpersonai 
noteikts aizdomās turētā vai personas, 
pret kuru sākts kriminālprocess, statuss. 
Krimināllikums par dokumenta viltošanu 
vai par viltota dokumenta izsniegšanu vai 
izmantošanu paredz brīvības atņemšanu 
līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai 
naudas sodu. 

Kā ziņots, kopumā Barona ielas 
brauktuves remontdarbi izmaksājuši 
2,6 miljonus eiro, ietves - 900 000 eiro. 
Ielas remontdarbu kvalitāte vairākkārt 
raisījusi sabiedrības sašutumu. 12.oktobrī 
tika pārbaudīta visa Barona iela, un 
būvniekiem divu nedēļu laikā bija jāizlabo 
defekti. Satiksmes departamenta vadītāja 
pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins 
aģentūrai Leta oktobra vidū atturējās 
vērtēt paveikto ielas sakārtošanā un 
norādīja, ka tas būs tuvāko mēnešu 
process, kad norisināsies vērtēšana 
un konkrētas procedūras, precīzi arī 
aprēķinot darbu apjomu. 

Satiksmes departaments paziņojis, ka 
soda sankciju apmērs Krišjāņa Barona 
ielas remontdarbu izpildītājiem būs zināms 
pēc būvdarbu pabeigšanas. Barona 

ielu remontēja uzņēmumi “Binders” un 
“Ceļu pārvalde”. Rīgas ielu remontdarbu 
lēnās gaitas dēļ 16.augustā no amata 
tika atstādināts Satiksmes departamenta 
direktors Vitālijs Reinbahs. Viņa vietā 
par pienākuma izpildītāju iecelts Jakrins. 
(irlv.lv)
Veļupes krastā jaunā izdevumā un 
lasījumā 

Apgāds Jumava laidis klajā rakstnieces 
Melānijas Vanagas (1905–1997) atmiņu 
grāmatas Veļupes krastā jauno izdevumu, 
kura atvēršanas svētki notiks 26. oktobrī 
plkst. 14 grāmatnīcā Jumava (Elizabetes 
ielā 73). Tas ir stāsts par latviešu ģimeņu 
izsūtījuma ceļu Sibīrijā, pēc kura motīviem 
uzņemta režisora Viestura Kairiša 
pilnmetrāžas spēlfilma Melānijas hronika, 
kas pirmizrādi piedzīvos jau nākamajā 
nedēļā, 1. novembrī, kinoteātrī Splendid 
Palace. 

Sagaidot šo nozīmīgo kinonotikumu, 
Latvijas Radioteātris piedāvās šī darba 
fragmentu lasījumus latviešu un krievu 
valodā. Četrus vakarus pēc kārtas, no 25. 
līdz 28. oktobrim, pulksten 22.05 Latvijas 
Radio 1 (latviski) un pulksten 21.05 
Latvijas Radio 4 Doma laukums (krieviski) 
tos lasīs Lilita Ozoliņa un Jekaterina 
Frolova, Baiba Broka un Olga Ņikuļina, 
Maija Doveika un Ņina Ņeznamova, Guna 
Zariņa un Gaļina Ploskiha. Savukārt 28. 
oktobrī pulksten 12.30 Latvijas Radio 
pirmajā kanālā būs klausāms īpašs 
Melānijai Vanagai un viņas unikālajai 
autobiogrāfijai veltīts raidījums Īstenības 
izteiksme. (Diena, autore Ilze Auzāne)
26. oktobrī
Vējonis: Nav pieļaujams, ka Krievija ir 
konkurētspējīgāka par Latviju 

Lai gan ir pozitīvi, ka Latvija pakāpusies 
“Doing Business” indeksā, tomēr 
svarīgāk ir uzlabot tās pozīcijas globālās 
konkurētspējas indeksā un nav pieļaujams, 
ka Krievija ir konkurētspējīgāka par Latviju, 
uzskata Valsts prezidents Raimonds 
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Vējonis. Komentējot Latvijas pakāpšanos 
“Doing Business” indeksā līdz 14. vietai, 
Vējonis žurnālistiem uzsvēra, ka reitingi ir 
dažādi un Latvijai vēl ir daudz darāmā, lai 
uzlabotu savus konkurētspējas rādītājus. 
Taču viņa ieskatā valdība ir uz pareizā 
ceļa. Tomēr būtiskāk esot uzlabot pozīcijas 
globālās konkurētspējas indeksā. “Nav 
pieļaujams, ka globālajā konkurētspējā 
krītamies,” pauda Vējonis. 

Savukārt Ministru prezidents Māris 
Kučinskis (ZZS) atzina, ka valdība 
analizē katru šādu gadījumu, tomēr 
arī pakāpšanos uz 14. vietu “Doing 
Business” indeksā var saukt par zināmiem 
panākumiem. Tuvākajā laikā tikšot arī 
sniegtas atbildes uz to, kāpēc ir bijusi 
krišanās citos reitingos, solīja premjers. 

Jau ziņots, ka jaunākajā “Doing 
Business” 2017. gada reitingā Latvija ir 
pakāpusies līdz 14. vietai. Latvija reitingā 
ir pakāpusies no 22. vietas pērn. Kāpumu 
sekmējusi uzlabota kredītinformācijas 
pieejamība un reformas, lai vienkāršotu 
nodokļu apmaksas sistēmu. 

Pasaules Banka (PB) uzsver, ka 
šī gada reitings nav tieši pielīdzināms 
“Doing Business 2016” rezultātiem, jo 
tika veiktas izmaiņas metodoloģijā. Ja 
pašlaik izmantoto metodoloģiju attiecinātu 
uz “Doing Business 2016” datiem, pērn 
Latvija būtu ierindojusies 17. vietā. Līdz ar 
to gada laikā Latvijas rezultāti uzlabojušies 
par trīs pozīcijām. 

“Doing Business 2017” pētījums liecina, 
ka Latvija ir veikusi būtiskus uzlabojumus 
vietējā likumdošanā vairākos virzienos: 
ir izveidots Kredītinformācijas birojs, 
kas nodrošina labāku kredītinformācijas 
pieejamību, i r  atvieglots nodokļu 
nomaksas process, uzlabojot tiešsaistes 
sistēmas uzņēmumu ienākumu nodokļu 
deklarācijas aizpildīšanai un darbaspēka 
nodokļu nomaksai. [...] (la.lv)
Kučinskis pārliecināts: problēma ar 
augstākās izglītības finansējumu tiks 

atrisināta 
Ministru prezidents Māris Kučinskis 

(ZZS) ir pārliecināts, ka augstākās 
izglītības finansējuma jautājums, par 
kuru valdība vakar nespēja vienoties, 
tuvākajā laikā tiks pilnībā atrisināts, to 
premjers šorīt (26. oktobrī) apgalvoja 
intervijā telekompānijas LNT raidījumam 
“900 sekundes”, ziņo aģentūra Leta. 
Valdības vadītājs gan tieši neatbildēja uz 
jautājumu, vai tas nozīmē, ka nākamā 
gada budžetā tiks atrasti augstākās 
izglītības finansēšanai nepieciešamie 
papildu 5,5 miljoni eiro. 

“Es šodien un rīt [27. oktobrī] tikšos ar 
studentiem un esmu pilnīgi pārliecināts, 
ka nav nekādu problēmu - budžeta 
vietas studentiem būs,” sacīja Ministru 
prezidents. Viņš uzsvēra, ka valdība 
vakar (25. oktobrī) augstākās izglītības 
papildu finansējuma jautājumā nevis 
pieņēma noraidošu lēmumu, bet gan 
nepieņēma nekādu lēmumu. Kučinskis 
atkārtoti pauda pārliecību, ka valdība 
šajā jautājumā atradīs kopīgu valodu. 
Savukārt vakardienas valdības sēdē 
notikušo “varbūt varētu norakstīt uz nelielu 
nesaprašanos,” sacīja premjers, piebilstot, 
ka “attiecībā uz dokumentiem diskusija ir 
nepieciešama nedaudz ātrāk nekā pēdējā 
brīdī”. 

Valdība vakar (25. oktobrī) pēc 
spraigām diskusijām tomēr nespēja 
vienoties par papildu finansējuma 
piešķiršanu augstākajai izglītībai, lai 
netiktu samazināts valsts budžeta 
finansēto studiju vietu skaits. Līdz ar to 
lēmuma pieņemšana tiek atlikta uz divām 
nedēļām. [...] (irlv.lv)
Lielbritānija uz Igauniju sūtīs tankus un 
800 karavīrus 

Igaunijā dislocējamo britu spēku 
sastāvā būs arī taktiskie bezpilota 
lidaparāti, kaujas tanki «Challenger 2», 
kājnieku kaujas mašīnas «Warrior», kā 
arī 800 karavīru, paziņojis Lielbritānijas 
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aizsardzības ministrs Maikls Falons. 
«Bataljons pēc savas iedabas būs domāts 
aizsardzībai, bet tas būs pilnībā kaujas 
spējīgs,» ministrs norādīja intervijā 
laikrakstam «The Wall Street Journal». 
Viņš piebilda, ka britu spēki Igaunijā 
tiks dislocēti nākamā gada pavasarī, un 
tiem līdzās būs arī spēki no Francijas un 
Dānijas. 

Kā ziņots, 8. jūlijā NATO samitā 
Varšavā tika apstiprināta vienošanās 
par NATO sabiedroto spēku klātbūtni 
Baltijas valstīs un Polijā rotācijas kārtībā. 
Tika pieņemts lēmums, ka 2017. gadā 
Latvijā, Polijā, Igaunijā un Lietuvā izvietos 
daudznacionālas bataljona lieluma kaujas 
grupas. (apollo.lv)
Saakašvili: Krievi Latvijā var radīt 
savu «tautas republiku»; NATO šādā 
gadījumā nepalīdzēs 

Rīgā masu protesta akciju rezultātā 
pie varas var nonākt cilvēki, kuri atbalsta 
Latvijas iekļaušanu Krievijas sastāvā, 
otrdien (25. oktobrī) intervijā televīzijas 
kanālam ZIK paziņojis Odesas apgabala 
gubernators Mihails Saakašvili. «Rīgā 
gandrīz puse iedzīvotāju ir krievi. Viņi 
var iziet [uz protesta akcijām] lielos 
daudzumos. Kādi 100 000 cilvēku var 
ieņemt valdības ēkas, nomainīt valsts 
karogu. Viņi var radīt, piemēram, Latvijas 
tautas republiku,» paziņoja Saakašvili. 

Viņš piebilda, ka, lai arī Baltijas valstis 
atrodas NATO, no alianses atbalstu šādā 
gadījumā sagaidīt neizdosies. «NATO 
apspriedīsies, domās, izvērtēs, ir vai nav 
noticis iebrukums, vai iedarbināt piekto 
pantu,» teica Saakašvili. (apollo.lv)
RTU pētnieki radījuši mobilo telefonu 
bezvadu uzlādes staciju 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 
(EEF) pētnieki radījuši mobilo telefonu 
bezvadu uzlādes staciju “Cozy Cell”, kas 
paredzēta izmantošanai publiskās vietās, 
informē aģentūra Leta. 

Kā norāda EEF doktorants Artūrs 
Paugurs, tiem, kuri ikdienā daudz laika 
pavada ārpus mājas vai biroja, publiskās 
vietās neērtības nereti sagādā mobilo 
telefonu uzlāde - visbiežāk aizmirsts 
lādētājs vai trūkst elektrības rozetes, 
kur to pieslēgt. Pasaulē izstrādāti vairāki 
risinājumi mobilo telefonu uzlādei 
publiskās vietās, tomēr tie ir dārgi, tāpēc 
grūti pieejami. “Mēs esam izstrādājuši 
salīdzinoši ekonomisku bezvadu uzlādes 
staciju,” sacīja Paugurs. 

“Cozy Cell” ir modulāra bezvadu 
uzlādes stacija, kas pēc formas ir līdzīga 
bišu šūnai. Šie moduļi jeb šūnas savā 
starpā savienojami ar to skaldnēs 
iebūvētiem magnētiem, un papildu 
kontakti nodrošina elektrisko savienojumu, 
tāpēc mobilo telefonu uzlādēšanai ir 
nepieciešama tikai viena elektrības rozete. 
Katrā šūnā var ievietot mobilo telefonu, 
kurš tur sāk lādēties. 

Katrā modulī ir iebūvēta arī USB 
ligzda gadījumam, ja telefons neatbalsta 
bezvadu uzlādes iespēju. Pateicoties no 
dabas pārņemtajai formai un atjautīgajam 
tehnoloģiskajam risinājumam, kopā 
iespējams savienot lielu skaitu moduļu, 
norāda Paugurs. 

Visās “Cozy Cell” šūnu skaldnēs 
iebūvētie magnēti nodrošina iespēju 
savienot tās dažādās konfigurācijās. 
Šūnu skaitu un izkārtojumu var mainīt 
pēc vēlēšanās. Iecerēts, ka šūnas 
būs dažādās krāsās un no dažādiem 
materiāliem, tādējādi produktu padarot arī 
par interjera dizaina elementu. 

Pētnieki norāda, ka par izstrādātajiem 
moduļiem jau ir saņemtas pozitīvas 
atsauksmes. Šobrīd RTU pētnieku 
prioritāte ir ražošanai derīga prototipa 
i zga tavošana ,  k l i en tu  v i edok ļu 
apkopošana, kā arī piemērota biznesa 
modeļa izstrāde. 

Turpinājums  47.lpp.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ
Svētdien,6.plkst.10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,13. plkst. 10.00 – Latvijas 

Valsts svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 20. plkst.10.00 – Mirušo 
Piemiņas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 27. plkst. 10.00 – 1. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

DECEMBRĪ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 - Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 6. J.Turmanis
Svētdien, 13.  J.Trumpmanis

Svētdien, 20. I.Birze
Svētdien, 27. U.Hāgens
DECEMBRĪ
Svētdien, 4.  A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 6. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 13.  M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 20. L.MacPherson
Svētdien, 27. A.Medne/S.Graudiņa
DECEMBRĪ
Svētdien, 4.  B.Liberta/R.Hāgena

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

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

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

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
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Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107

 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Viņš ir bijis un ir, jo Viņš ir nācis jau 

pirms tam, un nāca tad, kad mēs 
Viņu redzējām, un Viņš sastop mūs 
kalnos un lejās un līdzenumos, un 
Viņš pavada mūs visā garumā, un 
ņem pie Sevis pēcgalā. Un pēc tam 
aicina atkal. Alleluja.

R.S. 
(Bībelē skat .Jņ.8:58,  Jņ.20:25, 

Ap.d.4:20,  I  Jņ.1:1-3,  Lk.3:5, 
Mat.28:20, Jņ.14:3, Mk.9:12). 
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

NOVEMBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 Kapu svētki 

Rukvudā, latviešu nodalījumā.
Svētdien, 13. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 20. plkst. 9.30 Mirušo piemiņas 

dienas dievkalpojums.

Svētdien, 27. plkst. 9.30 I Adventes 
dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   

Svētdien, 6.  Juris Liepiņš
Svētdien, 13.  Olafs Šics
Svētdien, 20.  Olafs Šics 
Svētdien, 27.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6.  Biruta Apene
Svētdien, 13.  Gundega Zariņa
Svētdien, 20.  Gundega Zariņa
Svētdien, 27.  Gundega Zariņa

DRAUDZES “EGLĪTE”
Gadskārtējais Ziemassvētku “Eglītes” 

sarīkojums notiks svētdien, 11. 
decembrī plkst. 12.00 Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zālē. 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.
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Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell St, 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

 Telefons  (02) 9520 8200
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Sporta diena
24. septembrī, sporta kopas „Spars’’ 

ikgadējās vieglatlētikas sacensībās 
Kambeļa atlētikas laukumā (Cambell 
sports field) piedalījas arī Sidnējas 
latviešu skolas bērni.

Deviņos no rīta saule jau spoži 
spīdēja. Laimīgā kartā Spara un sporta 
dienas vadītājs, Viktors Sīkais, dāvināja 
visiem dalībniekiem spoži sarkanas 
Spara sporta cepures. Bija jauki 
redzēt apmēram 20 sarkanas galviņas 
skrienot un lēkājot pa laukumu.

Darb ības  iesākās  a r  g rupu 

sadalīšanu pa bērnu vecumiem. Katras 
grupas bērni paši izvēlējās savu vārdu. 
Grupas bija:

Žuļiki: Minna Teilore (Taylor) 
(11.g.v.), Selga Tuktēna (11), Ingrīda 
Freimane (12), Lāra Veidnere (12), 
Varis Hislops (Hyslop) (13).

Tīģeri: Emīls Galviņš (7), Lilita 
Goldsmite (Goldsmith) (7), Tia Sproģe 
(7), Marta Svilāna (8), Konrads Svilāns 
(8), Milla Sproģe (9), Sigrīda Veidnere 
(9), Dainis Galviņš (10).

Skābie gurķi: Mīja Lī-Vāgnere 
(Mia Lee-Wagner) (3), Ansis Goldsmits 
(Goldsmith) (5), Mikus Strazds (6). 

Mazā Mīja ir  savas ģimenes 
ceturtās paaudzes Spara biedre. 
Mījas vecvectēvs, Jānis Ronis, bija 
viens no sešiem Spara dibinātājiem, 
1952. gadā.

Bija piecas oficiālas sportas nozares: 
skriešana, diska mešana, lodes 
grūšana, tāllēkšana un augstlēkšana. 
Vecākais Žuļiks meģināja skriet ar 
rokām gaisā „lidmašīnas spārnu” 
pozicījā, bet atrada ka tas daudz 
nepalīdzēja. Mazie Skābie gurķi 
knapi varēja uzlekt uz augstlēkšanas 
matraci. Bet visur varēja dzirdēt 
priecīgu klaigāšanu no bērniem kuŗi 
piedalījās vieglatlētikas disciplīnās 
kuŗas nupat bija redzējuši olimpiskās 
spēlēs.
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Viktors uzcepa desas visiem 
sportistiem un pēc pusdienas pauzītes 
bērni brīvprātīgi aizskrēja atkal uz 
laukumu, lai turpinātu sportot saulītē 
ar īsu futbola spēli. Viena grupa 
arī būvēja smilšu pilis, lai viņiem 
būtu mērķis izmēģināt 
j a u n i e m ā c ī t ā s 
tāllekšanas prasmes.

Vecāku palīgu skaits 
bija gandrīz tikpat liels 
kā bērnu skaits, bet 
bez mūsu strādniekiem 
nevarējām iztikt. Tie 
bija: Pauls un Petra 
S p r o ģ i ,  I n g r ī d a 
Ve i d n e r e ,  D a i v a 
Tuktēna, Ed Freimanis, 
Ieva Lapiņa, Andris 
Galviņš, Laura Sīkā, 
Valda Teilore (Taylor), 
M ā r a  G o l d s m i t e 

(Goldsmith) un Leks Strazds. Vēlreiz 
mīļš paldies Viktoram par sporta dienas 
rīkošanu un redzēsimies visi atkal 
nākošgad februārī Spara peldēšanas 
sacensībās.

Aleksis Strazds

“Cozy Cell” ir tapusi AS “Latvenergo” 
radošajā laboratorijā, kas atrodas EEF 
un kurā RTU studenti nodarbojas ar 
elektronisko un elektrotehnisko shēmu un 
dažādu inovatīvu prototipu izveidi. (irlv.lv)
Latviešu centrs Bērzaine Dienvidvācijā 
aicina uz teātra izrādi un latvisku 
groziņu vakaru 

Otrdien, 1. novembrī, no pulksten 
18.00 aicinām latviešus uz Bērnu un 
jauniešu centra “Kurzeme” (Rīgā) izrādi 
“Augt līdz pilnībai”. Priecāsimies, ja pēc 
izrādes ar līdzi paņemtu, iepriekš sarūpētu 
nelielu cienastu viesi uzkavēsies latviskā 
groziņu vakarā! 

Par izrādi: Izrāde ir veidota par trīs 
draudzeņu attiecībām visas dzīves 
laikā. Kopumā attēlotas 8 ainas, kurās 
tiek izspēlēti dažādi notikumi dzīvē - 
pirmā mīlestība, vilšanās, sāpes, kāzas, 

šķiršanās. Izrādes centrā ir jautājums 
- cik daudz laika mēs veltām cilvēkiem 
un nodarbēm, kas padara mūsu dzīvi 
jēgpilnu? Nereti cilvēki izmanto savu laiku 
nelietderīgi, neredzot svarīgo sev apkārt. 
Stāsts par draudzenēm, kuras vecumā 
saprot par draudzības īsto dzīvē. Izrādes 
nosaukums - “Augt līdz pilnībai”. Katru 
dienu, visu dzīvi - mums jāaug, lai kļūtu 
pilnīgi! 

Aicinām pēc sarīkojuma rezervēt 
istabiņu Latviešu centra Bērzaine viesu 
namā, par īpašo cenu mūsu sarīkojumu 
viesiem - raksti berzaine@latviesi.com vai 
zvani 0049 761 53340! 

Bērzaine ir aktīvs Vācijas, Francijas 
un Šveices latviešu centrs un viesu 
nams, ko, apceļojot Eiropu, ir iecienījuši 
latvieši no visas pasaules. Latviešu 
centra Bērzaine adrese: Leinhaldenweg 
28, 79104, Freiburg im Breisgau, Vācija 
(Latviešu centrs Bērzaine)

PBLA ziņas
Turpinājums no 43. lpp.
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Latvian chief of defense announces early 
resignation

RIGA - Latvian Chief of Defense 
Lieutenant General Raimonds Graube 
has decided to step down from his position 
before the expiration of his term.

The National Security Council on 
Tuesday accepted the letter of resignation 
that Graube had submitted to Latvian 
President Raimonds Vejonis, requesting 
permission to leave the office of the defense 
chief early.

Graube is expected to continue serving 
as the Latvian chief of defense until the 
parliament approves his successor.

President Raimonds Vejonis declined 
to comment on Graube’s decision to retire 
early.

Previously Graube served as the 
defense chief from 1999 to 2003 and from 
2010 to 2014 when he was re-appointed 
for another four-year term expiring in 2018.

The Latvian chief of defense is appointed 
for a term of four years.
Kucinskis dismisses concerns that 
CETA may not benefit Latvia

BNS/TBT, 2016-10-24
RIGA - Prime Minister Maris Kucinskis 

(Greens/Farmers) has dismissed worries 
that Latvia will not benefit from the 
Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) between the European 
Union and Canada.

Kucinskis told the media today that the 
free-trade agreement will be undoubtedly 
helpful to Latvia. Furthermore, it will 

eliminate obstacles which entrepreneurs 
would be forced to battle without such 
an accord. Arguing in support of CETA, 
Kucinskis noted that food producers, for 
example, would be faced with severe 
protectionism should they attempt to 
expand to a foreign market without such a 
free-trade agreement.

“If there is the agreement, these issues 
are solved in a much more civilised manner 
and opportunities are much broader,” the 
prime minister said.

An arrival of Canadian companies in 
Latvia would be positive as well, because 
this would lead to an influx of investment, 
the prime minister remarked.

Kucinskis indicated at the same time 
that the free-trade agreement would 
not allow for an inflow of sub-standard 
goods into Latvia, as each nation is able 
to control imported goods and that such 
control is guaranteed by both national and 
international legislation.

“Such agreements are not irresponsible 
— each point is negotiated and the 
agreement is not concluded before the 
countries have reached their compromises. 
The agreement is very balanced,” Kucinskis 
said, pointing out that Canada is not 
pushing CETA onto the EU, rather, it is 
Europe’s initiative and necessity.

EU officials also planned to meet with 
Belgian Prime Minister Charles Michel 
today to discuss the situation preventing 
Belgium from sign CETA after it was blocked 
by Belgium’s French-speaking region of 
Wallonia.
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The EU has cautioned that the EU-
Canada summit, which is scheduled for 
Oct. 27, will be cancelled if Belgium fails to 
approve CETA.

Talks on CETA were completed in 2014, 
but its adoption has been postponed amid 
increased opposition to the agreement in 
Europe. The agreement would ensure free 
trade between the EU and the world’s 10th 
largest economy.

Opponents maintain that CETA would 
give excessive powers to multinational 
companies and endanger the EU’s 
environmental and consumer protection 
standards.
Latvia’s ruling coalition parties not to 
back censure motion against education 
minister

BNS/LETA/TBT, 2016-10-20
RIGA - The censure motion against 

Latvian Education and Science Minister 
Karlis Sadurskis (Unity) proposed by the 
opposition leftist Harmony Party is just an 
election campaign tactic and a publicity 
trick, and therefore the ruling coalition will 
not support it, representatives of the ruling 
coalition parties told LETA.

Augusts Brigmanis, the chairman of 
the Greens/Farmers parliamentary faction, 
confirmed that the groups would not back 
the censure motion against Sadurskis 
although the minister had to assess the 
situation in the education sector.

Raivis Dzintars, the co-chairman of 
the National Alliance, believes that the 
Riga City Council should be held partially 
responsible for the issues in the education 
sector as “the school network in Riga is a 
mess.” He said the parliamentary committee 
on education, culture, and science will 
convene with the education minister and 
municipal representatives to analyse the 
situation with teachers’ salaries after the 
recent wage reform.

Edvards Smiltens, the deputy chairman 

of the Unity Party, stated that the censure 
motion against Sadurskis was a normal 
aspect of the election campaign aimed at 
deflecting public attention from the errors 
made by Harmony as the ruling party in the 
Riga City Council before the local elections 
are held next summer. He also said that 
the Education Ministry was expected to 
offer detailed explanations of education 
spending and indicated that the Riga local 
council may be to blame for the decrease 
in teachers’ salaries due to the wage reform 
which was meant to increase them.
2.46 million contraband cigarettes found 
on Latvian-Russian border

RIGA, Oct 24, BNS - During customs 
control measures on the Latvian-Russian 
border, Latian customs officials seized 
2,461,200 contraband cigaretted.

The cigarettes were hidden in metal 
cans and declared as a cargo of nitrates, 
the State Revenue Service reported.

On October 13, a Russian truck DAF 
arrived at Terehova border checkpoint, 
declaring a cargo of nitrates packed in metal 
cans. Scanning the cargo, customs officials 
got suspicious about possibly undeclared 
goods in the cans. When opening the cans, 
cigarettes hidden in sand were found in the 
metal cans.

Customs officials found that all 1,540 
metal cans were filled with cigarettes and 
sand - in total 2,461,200 Pall Mall and NZ 
cigarettes with Belarus excise labels.

A criminal procedure has been launched. 
One person is a suspect in the case - a 
Latvian non-citizen, born in 1953.

BNS, +371 67088611, zinas@bns.lv
606,000 people in Latvia are at risk of 
poverty

RIGA, Oct 24, BNS - 606,000 Latvian 
residents are at risk of poverty, said Latvian 
commercial LNT television on Sunday.

According to the latest data, people with 
monthly income below EUR 291 can be 
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called poor. Also, a family with two adults 
and two children up to the age of 14 can be 
called poor if the family’s monthly income 
is EUR 612.

The poverty risk group includes 
pensioners as 70 percent of pensioners 
in Latvia receive less than EUR 300 in 
monthly pension, also disabled people, 
single women, single parents with children, 
long-term unemployed people.

The Latvian Anti-Poverty Network that 
united 40 NGOs said that if 31 percent of 
Latvian residents are poor, then the Latvia’s 
success story that politcians are so brave 
about is cynical lies.

The chronical shortage of money also 
affects the public mood. “At present Latvia is 
in the first place in the EU in suicides, but we 
speak little about it,” said the organization’s 
board chairwoman Laila Balga.

The data about poverty risks cover such 
factors as inability to cover public utilities 
bills, rent or repay loans, keep the house 
warm, cover unexpected costs, afford 
one-week vacation outside home once a 
year, afford meat, poultry or fish every other 
day, afford a car, a washing mashine, a TV 
set, a mobile phone. If a person cannot 
afford to pay for at least two of these gods 
or services, the person of household is 
subjected to economic pressure.

Balga said that a situation with people 
living in such poverty almost does not 
exist in Luxembourg, Sweden, Finland 
and Denmark. There is, however, even 
worse situation in Hungary, Romania, 
and Bulgaria. Balga believes that such a 
situation has been created by low wages 
paid in Latvia.

Latvian Chief Ombudsman Juris 
Jansons has sent a letter to President 
Raimonds Vejonis, underscoring that more 
than half a million residents are fighting for 
subsistence. The president reacted and 
admitted after the meeting with the Latvian 
Pensioners Federation last week that social 

inequality is even a matter of the national 
security. But he has not done much more 
than that, said Jansons.

The Finance Ministry believes that one 
of the ways to reduce poverty would be 
progressive personal income tax. Proposals 
for this tax will be prepared until April next 
year.

The Welfare Ministry proposes a much 
simpler solution - the minimum wage. “Our 
proposal is to raise the minimum wage by 
10 percent or EUR 37, but due to pressure 
from business organizations, this proposal 
has been rejected,” said Welfare Minister 
Janis Reirs, adding that there is an army 
of people in Latvia receiving the minimum 
wage, which is an insifficient sum for a 
good living.

BNS, +371 67088611, zinas@bns.lv
Latvia must keep improving its com-
petitiveness - president

RIGA, Oct 26 (LETA) - It is good that 
Latvia has improved its Doing Business 
rating but it is more important that Latvia 
should improve its Global Competitiveness 
ranking, Latvian President Raimonds 
Vejonis said.

Commenting on Latvia’s rise to the 
14th place in World Bank’s Doing Business 
2017 rating, the Latvian president told the 
press that there were different ratings and, 
although the government was on the right 
path, Latvia still had to make a lot of effort 
to improve its competitiveness rating.

“Losing global competitiveness is 
inadmissible,” he said.

Prime Minister Maris Kucinskis (Greens/
Famers) said that the government was 
analyzing all ratings. Advancing to the 14th 
place in the Doing Business rating can be 
called a success, he said, adding that soon 
the government would provide answers as 
to why Latvia had moved down in some 
other ratings.

As reported, in the World Bank’s Doing 
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Business 2017 rating, Latvia has climbed 
to 14th position from the 22nd place last 
year thanks to an improved accessibility 
to credit information and reforms that have 
made paying taxes easier.

The World Bank indicated that this 
year’s rating is not directly comparable 
to the results of Doing Business 2016, 
because of changes in the methodology. On 
a comparable metric with all adjustments 
made to the Doing Business 2016 data, 
Latvia’s ranking would have been 17 last 
year. This still means an improvement on 
a year-on-year basis by three positions.

Doing Business 2017 finds that Latvia 
implemented substantive improvements 
in the local regulatory framework in 
the following areas: better access to 
credit information by launching a private 
credit bureau; making paying taxes less 
complicated by improving its online systems 
for filing corporate income tax returns and 
mandatory labor contributions.

The annual World Bank Group flagship 
Doing Business report analyzes regulations 
that apply to an economy’s businesses 
during their life cycle, including start-up and 
operations, such as trading across borders, 
paying taxes, and resolving insolvency. The 
aggregate ease of doing business rankings 
are based on the distance to frontier scores 
for 10 topics and cover 190 economies
NATO defense commitment ‘un-
conditional’: Stoltenberg

BRUSSELS, Oct 25 (LETA--AFP) - 
NATO’s commitment to defend all allies 
against any threat is “unconditional” and 
irrespective of whether they pay their 
dues, alliance head Jens Stoltenberg said 
Tuesday.

Asked his view of remarks by US 
Republican presidential candidate Donald 
Trump that, should he win, US commitment 
would depend on members keeping up with 
their contributions, Stoltenberg stressed first 
he did not want to get drawn into the US 

election campaign.
But he added, “I have clearly stated 

that what matters for NATO is that we don’t 
say that if you don’t pay, we don’t protect 
you,” he told a press briefing at NATO HQ 
in Brussels ahead of a two-day alliance 
defense ministers meeting.

Stoltenberg said NATO leaders decided 
in 2014 to increase defense spending to 
counter a more assertive Russia and that 
the 28 alliance members had reversed 
years of defense cuts and that their 
spending had been increasing since 2015.

“This was not something caused by the 
US election,” he said.

As for NATO’s ‘all for one, one for all’ 
defense commitment enshrined in Article 
5 of the alliance’s founding treaty, he said 
this could not be subject to any conditions 
if it was to be an effective deterrence to 
aggression and a reassurance to allies -- 
including the United States.

“I would like to underline that NATO 
security guarantees are not conditioned, 
they are absolute and unconditional,” he 
said.

Stoltenberg recalled that the only time 
Article 5 had been invoked was after the 
9/11 terror attacks on the United States and 
that NATO’s largest ever military operation 
in Afghanistan was fought on this basis to 
protect America.

The United States is the largest military 
power in NATO and accounts for some two-
thirds of the alliance’s combined defense 
spending.

Washington has pressed the allies 
to spend more for years and they finally 
agreed in 2014, largely in response to 
Russian intervention in Ukraine, to allocate 
the equivalent of two percent of GDP to 
defense in coming years.

Trump said in July that in the event of 
a Russian attack on the Baltics, NATO’s 
newest members, Washington might 
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assess whether those nations “have fulfilled 
their obligations to us” before deciding to 
come to their rescue
Voter support for Latvia’s leading 
political parties keep dropping in October

RIGA, Oct 25 (LETA) - The popularity 
ratings of Latvia’s leading political parties 
continued to decline in October, with 
Harmony and the Union of Greens and 
Farmers remaining the most popular 
parties, even though the rating of Greens 
and Famers has been plummeting lately, a 
new poll by Latvijas Fakti shows.

If a parliamentary election was held 
in October, Harmony would receive 16.7 
percent of the vote, Greens and Farmers 
would get 13.8 percent, and the National 
Alliance 6.9 percent. Unity’s voter support 
has again slipped below the 5 percent 
mark to 4.3 percent, said Aigars Freimanis, 
director of Latvijas Fakto pollster and an 
adviser to Prime Minister Maris Kucinskis 
(Greens/Farmers).

In comparison with September, voter 
support dropped 1.2 percentage points 
for Harmony, 3.5 percentage points for 
the Union of Greens and Farmers and 0.4 
percentage points for the National Alliance, 
and Unity’s rating declined 0.7 percentage 
points.

Meanwhile, voter support for KPV 
LV, a party founded by unaffi l iated 
Saeima member Artuss Kaimins, rose 
0.2 percentage points, from 3.4 percent in 
September to 3.6 percent in October.

For Latvia from the Heart and the 
Latvian Association of Regions would 
receive 3.1 percent and 2.7 percent of the 
vote respectively in October. Both parties 
saw their popularity slightly increase from 
September.

Voter support for other political parties 
was below 1 percent in October.

Also, 13.7 percent of respondents in 

the Latvijas Fakti said they would not take 
part in elections, and 33.3 percent were 
undecided about their preferences.

Latvijas Fakti ran the poll from October 
9 to 20, surveying 1,003 citizens of Latvia.
All refugees first granted asylum have 
left Latvia 

LSM.LV, 21. october, 8:10
A special report by LTV has revealed 

that asylum seekers in Latvia view the 
country as a temporary stopping-off point 
on the road to Germany.

All 23 individuals granted full asylum 
so far have promptly packed their bags 
and left.

According to the documentary film by 
LTV, Refugees Have Faces (available for 
viewing above in Latvian - warning, there’s 
a 15-second advertisement), an Eritrean 
man, who was working at the asylum 
seeker center in Mucenieki, central Latvia, 
tendered his resignation in September and 
decided to move to Germany together with 
his wife to join his aunt, who lives there.

It means that all 23 foreigners, who had 
been granted asylum in Latvia up to that 
point, have now left Latvia.

Santa Jonate, a spokeswoman for the 
Latvian Citizenship and Migration Office, 
confirmed to LETA that the Eritrean had 
quit his job at Mucenieki as of October 
14. He used to work at the asylum seeker 
center as an interpreter, helping the 
Latvian authorities to communicate with 
asylum seekers. The Citizenship and 
Migration Office is not aware of his current 
whereabouts.

In early September LTV reported that, 
out of the 23 asylum seekers, who had been 
relocated to Latvia as part of the EU refugee 
relocation program and granted asylum, 21 
people had already left Latvia and were now 
in Germany.
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