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Slavas alejā pie Marijas pils Kijivā, Ukrainā. No kreisās: Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Latvijas prezidents Egils Levits.

Valsts prezidents Ukrainai
Latvija tic Ukrainas uzvarai un nākotnei Eiropas Savienībā
9. septembrī
Valsts prezidents
Egils Levits ieradās Kijivā un
tikās ar Ukrainas
prezidentu Volodimiru Zelenski, lai
apliecinātu Latvijas stingru atbalstu
Ukrainai un pārrunātu Ukrainai nepieciešamo turpmāko politisko un
praktisko atbalstu.

E. Levits norādīja: „Ukrainai ir
ārkārtīgi svarīgs ne tikai militārais,
finansiālais un humānais atbalsts, bet
jo īpaši – politiskais. Latvija ir Ukrainas vēstnese Eiropas Savienībā,
NATO, ANO un visā pasaulē. Kopā ar
Valsts prezidents uzsvēra, ka cilvēdomubiedriem Latvija uzstāj, ka pēc ki Latvijā izjūt dziļu solidaritāti ar Ukiespējas ātrāk jāuzsāk sarunas Eiropas rainu, jo zina, ko nozīmē svešas valsts
Savienības līmenī par Ukrainas kandidātvalsts statusa tālāku virzību.“
Turpinājums 13. lpp.

Ir JĀbalso

Vai mana balss 1. oktobrī kaut ko mainīs?
...Henriks: Pļurkas
sēž tur augšā – parlamentā vai valdībā!
Dzirkstīte: ..Ja paši
neiesim politikā, neņemsim varu.. Protams, ar
demokrātiskām metodēm.
Mārīte: Politikā? Tikai ne to! Tad
labāk godīgi nomirt... kaut ar visiem
tiem dioksīniem un glaubersāļiem ķermeņos... sirdīs un dvēselēs nekā savas
sirdsapziņas sabradāt politikas dubļos.
Mārīte: Inteliģence ir šīs zemes
prāts un sirdsapziņa. Bet politika ir
netīra lieta, lai netīrie tur vārtās!…
Vēlēšanas ir nopietna lieta. Mūsu
tiesības, pienākums, mūsu attieksme
pret politiku un politiķiem. Taču kādreiz der arī par to visu paironizēt. Cik
bieži dzirdam iepriekšminētos un līdzīgus izteicienus par politiku un politiķiem? Pats, būdams politikā, drama-

turgs Pauls Putniņš 2002. gada lugā
Labā tīrības sajūta vienas ģimenes
dzīves ietvaros smalki un ne visi saudzīgi risina tieši šos samilzušos tautas
un politikas attiecību jautājumus. Vai
tas ir patriotisms – mesties politikā
un tērēties visu tik nonievātajā „varas
ešelonā“, vai turēties iespējami tālu no
„netīrās politikas“ un saglabāt „labo
tīrības sajūtu“? Mums katram savs viedoklis.
Luga liek mums domāt un sabiedrību vērot, jo tur tiešām atspoguļoja
apkārto notiekošo. Būtu lietderīgi to
atkal izrādīt! Tiesa, pirms 20 gadiem
bilde bija cita, taču dzirdamais maz
atšķiras. Šodien bilde daudzkārt šķiet
skaidrāka. Mēs toreiz vēl bijām mazliet
ideālistiskāki. Brīžiem arī naivi. Taču,
kā toreiz, tā šodien, mēs daudzi uzskatām sevi, politikā neiegājušos, par
tīrākiem un skaidrākiem nekā tos, kas

tur iesaistījušies. Iesaistīšanās iemeslu ir daudz, taču laikam nevajadzētu
aizmirst, ka nevaram pilnībā no valstij
svarīgajiem procesiem izvairīties. Neaizejot balsot, mēs sevi pilnībā nodalām no valsts procesiem un izaugsmes.
Es ticu, ka man ir tiesības balsot, bet
neesmu pārliecināts, vai tas tiešām
kaut ko mainīs. Tātad, balsot vai nē?
Ja vēlaties labāku veselības aprūpi,
izglītību un bērnu aprūpi, taisnīgākus
nodokļus, pamata ienākumus visiem,
Turpinājums 12. lpp.
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Trešdien, 2022. gada 14. septembrī

Skolotāju konference „Mīļš vārds“
Būs arī viese no Latvijas

(par platformu var lasīt šeit:
https://valoda.lv/atklata-latviesuvalodas-agenturas-platformadiasporas-skolotajiem-unvecakiem/).
Saite uz platformu:
https://maciunmacies.valoda.lv/
izglitiba-diaspora.
Konferences programmā būs
iespēja iepazīties ar šo platformu
tuvāk un apspriest, kā to vislabāk var
izmantot skolās.
Iveta ir arī tautas deju skolotāja un
labprāt rīko dažādus pasākumus ne
tikai saviem skolēniem, bet arī visiem
tālmācības skolotājiem. Konferences
vakara programmā mācīsimies likt
kopā latviešu valodas prasmes ar mūsu
tautas dejām un rotaļām.
Ceļā uz konferenci Adelaidē – 23.25. septembrī Iveta viesosies Sidnejas
latviešu skolā 17. septembrī un Kan- Iveta Miloslavska.
beras skolā 20. septembrī.
2022. gadā Austrālijas un Jaunzē- programmas Valsts valodas politika
landes skolotāju konferenci līdzfinan- un pārvalde.
sē Latviešu valodas aģentūra no IzglīIveta Leitase
tības un zinātnes ministrijas budžeta
Laikrakstam „Latvietis“

FOTO no Ivetas Miloslavskas personīgā arhīva

„Maikla Felpsa teiktais: „Neliec sev ierobežojumus. Jo vairāk
tu tiecies pēc kaut kā,
jo vairāk tu varēsi sasniegt!“ mani motivē
ieklausīties, iejusties un iesaistīties“,
saka Iveta Miloslavska, mūsu šī gada
konferences viešņa un lektore no Latvijas.
Ja pagājušajā gadā mēs konferencē redzējām akadēmiķus un izglītības vadītājus, tad šogad tā ir veltīta
mums pašiem – skolotājiem. Un Iveta ir tieši tāda – 20 darba gadi pavadīti strādājot par latviešu valodas
skolotāju Latgalē. Kopš 2017. gada
viņa strādā par tiešsaistes latviešu
valodas skolotāju un māca latviešu
diasporas bērnus Classflow programmā: lva.classflow.lv. Viņa ir cieši
iesaistījusies diasporas izglītības semināros, piedalījusies konferencēs
un nometnēs.
Papildus tiešajam skolotāju darbam
Iveta darbojas arī LVA platformā
diasporas skolotājiem un vecākiem

Ellas Mačēnas kompozīcijas pirmatskaņojums
Skaņdarbs gan korim, gan publikai
Sestdien, 2022. gada 17. septembrī, plkst. 19.30 Kanberā, Canberra
Girls’ Grammar School Auditorium
notiks Ellas Mačēnas (Sāras Raisas
teksts) skaņdarba pirmatskaņojums.

Par savu kompozīciju stāsta
komponiste Ella Mačēna

Šo skaņdarbu komponēju Kanberas koru biedrībai (Canberra Choral
Society – CCS), ko tā bija pasūtījusi
savai 70 gadu jubilejai. Kā daļu no
šīs komisijas, CCS man lūdza sacerēt
darbu, kas atspoguļotu atjaunotnes,
savienošanās un kopības tēmas. Darbs
atdzīvojās, cieši sadarbojoties ar Kanberā dzīvojošo dzejnieci Sāru Raisu,
kuras satriecošais teksts Attune – oda
korim – tika sarakstīts īpaši šim gadījumam, un ir kļuvis par šī tāda paša
nosaukuma darba centrālo stāstījumu.
Komponējot šo mūziku, es vēlējos muzikāli pārstāvēt un cildināt kora unikālās balsis, kuras Sāras vārdos gleznotas. Es centos iekapsulēt katru attēlu,
katru skaņu, katru atmosfēru un sajūtu, kā tas tika sniegts tekstā. Tā ir bijusi ārkārtīgi vērtīga pieredze, strādājot
pie šī skaņdarba, un tas ir gods tagad
dalīties tajā ar Sāru, Kanberas kora
biedrību un plašāku sabiedrību.

Teksta autore Sāra Raisa
stāsta

Attune ir skaņdarbs gan korim,
gan publikai. Tā ir oda kora daļām

no kora veseluma – šo daļu summas
– atziņa, ka veselums ir iespējams
tikai ar katru veicinošo elementu.
Tas drīzāk ir kā gobelēns, kas godina
katru tā pavedienu, atzīmējot katra
individuālo krāsu un svaru. Kopīga
aušana ir vissvarīgākā. Šī skaņdarba unikālais ir tas, ka katra daļa ir
rakstīta nevis kā solo, nevis kā pjedestāls, lai šī daļa izceltos viena pati,
bet gan iespēja izteikt pateicību visa
kora vārdā, lai atzītu katras daļas ļoti
konkrēto ieguldījumu. Attune jau ar
savu nosaukumu cildina smalko, bet
nepieciešamo mākslu, kurā katrs
cilvēks ir ne tikai saskaņots, bet arī
pieskaņots vienam un otram – klausīties, sapludināt, līdzsvarot mākslu
– ētiku, kā arī būtību tutti – kopā.
Darbā ir izmantoti arī attēli, kas
ņemti no dabiskās pasaules – mūsu
planētas floras un faunas, lai atgādinātu mums, ka šī noskaņošanās,
kopā būšanas ētika/būtība runā arī
par mūsu attiecībām ar vidi, kas mūs
uztur; visas lietas dzied, ja klausāmies. Attune ir skaņdarbs, ar kuru
jādalās – kora piedāvājums korim un
visiem klausītājiem.“
Koncerts notiks sestdien, 17. septembrī, plkst. 19.30, Kanberā, Canberra Girls’ Grammar School Auditorium.
Biļetes pērkamas: https://www.
trybooking.com/eventlist/ccsconcerts
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Sveicināti, lasītāji!
Vesela ēra ir noslēgusies ar Austrālijas karalienes, Elizabetes Otrās, aiziešanu mūžībā.
Te ir laikam jāpaskaidro
dažas elementāras lietas,
kuras ir parādījušas atsevišķu Latvijas
mediju un iestāžu zināšanas trūkumu.
Karaliene Elizabete (un tagad karalis Čārlzs Trešais) bija valsts galva
vairākām valstīm. Pirmkārt, protams,
Apvienotai Karalistei. Bet tad arī Austrālijai, Jaunzēlandei, Kanādai, Antigvai un Barbudai, Bahamām, Belizai,
Grenādai, Jamaikai, Papua-Jaungvinejai, Sentkitsai un Nevisai, Sentlūsijai, Sentvinsetai un Grenadīnām, Zālamana Salām, Tuvalu.
Katra no šīm valstīm ir neatkarīga,
suverēna valsts, bet to valsts galva ir
viena un tā pati persona.
Tas nozīmē, ka izteiktā līdzjūtība
tikai Apvienotās Karalistes tautai (vai
vēl trakāk, Lielbritānijas tautai – kas
sanāktu Apvienotās Karalistes tauta bez Ziemeļīrijas) varētu sarūgtināt
visu jau minēto zemju pavalstniekus.
Neaizmirsīsim, ka Latvijā dislocēto
NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas
grupu (Enhanced Forward Presence)
vada Kanāda – valsts, kurai valsts galva nupat aizgāja mūžībā, bet kurai izvēlējās neizteikt līdzjūtību.
Karaliene kā valsts galva pilda
pārsvarā simbolisku amatu. Piemēram, atklājot britu parlamenta sesiju,
karaliene nolasa runu, kuru ir sagatavojusi valdība. Karalienes pārstāvji
atsevišķās zemēs, t.i., gubernatori, nerīkojas pretēji valdības norādījumiem.
Ir bijuši izņēmumi, kā piemēram,
Austrālijā 1975. gadā, kad Austrālijas
ģenerālgubernators Sērs Džons Kērs
atlaida valdību un iecēla citu. Gan
tikai uz laiku līdz izsludinātām vēlēšanām. Atlaistais ministru prezidents
bija Gofs Vitlams, kurš iepriekšējā
gadā bija atzinis de jure Baltijas valstu inkorporēšanu Padomju Savienībā.
Pēc atlaišanas Vitlams lamāja un draudēja gubernatoram, bet neapstrīdēja
gubernatora juridiskās tiesības viņu
atlaist. Tikai morālās tiesības.
Viena interesanta seka tam, ka
valsts galva ir tā pati, ir tas, ka neviena no minētajām valstīm nevar sūtīt
vēstnieku uz kādu citu no šīm valstīm.
Citādi sanāktu tā, ka Austrālijas valsts
galva – karaliene Elizabete – pilnvaro
vēstnieku doties uz Apvienoto Karalisti, kur viņa pilnvaru pieņem Apvienotās Karalistes valsts galva – tā pati
Karaliene Elizabete. Tāpēc nav vēstniecības, bet gan „Augstās komisijas“
(High Commissions).
Tagad visu ir pārņēmis Karalis
Čārlzs Trešais. Karaliene ir mirusi.
Lai dzīvo Karalis!
GN
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Par ko balsot?

Informatīva sesija par Latvijas 14. Saeimas vēlēšanām
Otrdien, 2022. g. 20. septembrī,
plkst. 19.30 pēc Melburnas/Sidnejas
laika Zoom platformā MLOA un SLB
paspārnē piedāvājam iespēju vēlētājiem Austrālijā iegūt informāciju par
drīzām Saeimas vēlēšanām un uzzināt
prognozes par partijām un programmām, tā palīdzot izšķirties par ko balsot 1. oktobrī. Diskusija būs Jautājumu
un atbilžu (Q&A) formātā, sākot ar apskatu par partiju iespējām un viņu reitingu pēc pēdējām aptaujām. Dalībnieki būs aicināti arī pieteikt jautājumus.
Pasniedzējs – Dr. Uldis Ozolinš ir politikas zinātnieks un ilggadīgs pasniedzējs vairākās Austrālijas universitātēs, kā arī ir arī pētījis politiskus jautājumus Latvijā. Pazīstams kā 3x3 padomes vadītājs Austrālijā, kur bieži dod
priekšlasījumus par politiku Latvijā; ir kādreizējais Latvians Online politiskais
komentētājs. Informatīvās sesijas moderatore Jāna Andersone.
Uldis Ozolins is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Par ko balsot?
Time: Sep 20, 2022 07:30 PM Canberra, Melbourne, Sydney
Join Zoom Meeting: https://uws.zoom.us/j/89853310328
Meeting ID: 898 5331 0328
Anita Andersone,
MLOA valdes priekšsēde
Jānis Čečiņš,
SLB valdes priekšsēdis

Aicinājums

Paziņot akadēmisko kvalifikāciju ieguvējus Viktorijā
Katru gadu Latvijas Universitātes dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešu studentiem, kuri kopš iepriekšējā akta, beiguši augstākās mācību
iestādes vai ieguvuši tālākus grādus
vai diplomus. Iepriekšējais akts notika
2019. gada septembrī.
Šī gada akts notiks sestdien,
17. septembrī, plkst. 15.00 Melburnas Latviešu namā. (Skat.rakstu
„Latvijas Universitātes gadasvētki
Melburnā“ ar reklāmu Laikrakstā
„Latvietis“ Nr.717.)
Ja jūs esat ieguvuši, vai jums zi-

nāmi kādi grādu vai diploma ieguvēji,
mēs priecātos ieguvēju vārdus, kopā
ar grāda/diploma nosaukumu, iestādi
kurā iegūts un piešķiršanas datumu,
aktā nolasīt.
Lūdzam, līdz 16. septembrim, iesniegt informāciju Jurim Drēziņam:
juris@domadesign.com.au vai 0409
283 836.
Juris Drēziņš,
K!K!M! seniors
Anita Andersone,
S!K!K!M! seniore

Latvijas Medicīnas Fonds (LMF)
Stipendijas 2022/23

Drīz pēc Pirmā Vispasaules latviešu ārstu
kongresa ārsti Kristaps
un Bertrams Zariņi (ASV) dibināja bezpeļņas organizāciju Latvijas Medicīnas fonds
(LMF), lai atbalstītu Latvijas medicīnu. Nu jau 30 gadus Latvijas ārsti un
studenti saņem LMF stipendijas. Arī
šogad LMF atbalsta Latvijas jaunos ārstus. Zariņu studiju ceļojuma stipendiju Līna Lazdiņa.
4000 USD saņem radioloģijas rezidente Līna Lazdiņa, lai iegūtu zināšanas

FOTO LĀZA

Trešdien, 2022. gada 14. septembrī

Turpinājums 9. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

Trešdien, 2022. gada 14. septembrī

Daļa no Melburnas un Sidnejas koristiem un Austrālijas latviešu deju kopas „Jūrmalnieki“ dejotāji.

FOTO Ojārs Greste
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SLB 70 gadu jubilejas svinības
Svētku akts un koncerts Sidnejā

Krams, apsveicot SLB apaļajā jubilejā, novēlot vēl 70 gadus pastāvēt.
No Adelaides sveicienus nesa Skaidrīte Auguļēviča, pateicoties visiem
biedrības vadītajiem un LAAJ pārstāvjiem, kuri atbalstījuši LAAJ darbu, piemēram, Vasaras Vidusskolu Dzintaros.
Visdziļākā pateicība pienācās visiem
tiem 70 gadniekiem, kuri ir palīdzējuši uzcelt SLB. Kā dāvanu no Adelaides
SLB saņēma garīgu barību no Latvijas.
Nākošais apsveicējs bija Kanberas
Latviešu biedrības priekšsēdis Juris
Jakovics. Viņš izteica izbrīnu, ka pēc
70 gadiem trimdā iebraukušie latvieši
un viņu bērni un bērnu bērni vēl darbojas SLB organizācijās. Viņš novēlēja raženus darbības gadus nākotnē,
cildinot un sargājot mūsu kultūru.
Iveta Laine, Melburnas Latviešu
biedrības priekšniece, savā uzrunā aizstaigāja pagātnē – 1868. gadam, kad Latvijā tika dibināta Rīgas Latviešu biedrība
(RLB). Šodien arī mēs varam būt lepni,
ka Sidnejas Latviešu biedrība ir būvēta
uz tādiem pašiem stingriem pamatiem
kā RLB, latviešu valodas un kultūras mīlestību turpinot nodot nākamajām paaudzēm. I. Laine arī sirsnīgi pateicās SLB
par atbalstu Vasaras Vidusskolai visus
šos gadus, finansiāli atbalstot jauniešus.
Nobeidzot, runātāja
uzsvēra, ka Latvija
nav un nedrīkst būt
tikai vārda jēdziens.
Kā dāvanu I. Laine
pasniedza Māras
Baumanes gatavoto
Auseklīti.
Tālāk Gundega
Zariņa, Sidnejas
Daugavas Vanadžu
priekšnieces uzdevumā un Daugavas
Vanagu vārdā pateicās SLB par viņu
devumu Sidnejas
latviešiem
visus
šos gadus, veicinot
Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis Čečiņš un latviešu kultūras
70 gadu jubilejas kliņģeris.
plaukšanu. Tikpat
FOTO Ojārs Greste

Saulaina sestdienas
pēcpusdienā, 27. augustā,
Sidnejas Latviešu namā
pulcējās plašs ļaužu pulks,
lai atzīmētu Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) 70
pastāvēšanas gadus.
Svētku aktu iesākot,
valdes loceklis Andris Kariks aicināja SLB valdes priekšsēdi Jāni Čečiņu
uzrunāt svētku viesus.
Sava uzrunā J. Čečiņš uzsvēra, ka šī
diena ir pateicības diena mūsu priekšgājējiem, kuri bēga no Padomju invāzijas,
nonākot Sidnejā, Austrālijā 1947. gada
novembrī. Viņi vēlējās turpināt uzturēt
latviešu valodu un kopt mūsu tradīcijas,
un tādēļ 1952. gadā bija jādibina jumta
organizācija – SLB (Sidnejas Latviešu
biedrība) – latviešu skolai, teātriem un
biedrībām, kā arī jāceļ savs nams.
No 1959. gada biedrība ir bijusi visiem Māmuļa. Visi, kuri pielikuši roku
SLB tapšanā, ir pelnījuši visdziļāko pateicību, un bez viņiem nebūtu šīs dienas jubileja. Svinam Austrālijā latviešu
lielākās organizācijas dzimšanas dienu.
Runu nobeidzot, J. Čečiņš aicināja
visus viesus parakstīties viesu grāmata.
Kā nākošais apsveicējs pie pults
nāca LV vēstnieks Austrālijā Marģers

liels paldies pienākas visiem atbalstītajiem, darbiniekiem un skatītājiem.
Sekoja svētku sveicieni no Sidnejas Vienības draudzes mācītāja R. Sokolovska un M. Lipskas, kuri novēlēja SLB saules mūžu ar kokā darinātu
saules motīvu.
No sporta kopas Spars sveica V. Sīkais, vēlot laimīgus nākošos gadus.
Izjustu sveicienu no SLB bijušas
ilggadīgās diriģentes D. Jaunbērziņas
nolasīja Sidnejas Latviešu vīru kora
pārstāvis A. Mačēns, kurā autore min,
ka SLB ir Sidnejas sabiedrības stūrakmens, kurš vienmēr ir sekojis Kr. Ata
teiktajam: „Cēlies, mosties, strādā!”
un cer, ka tas arī turpināsies turpmāk.
No Sidnejas tautu deju kopas Jautrais pāris apsveica Andra Rone, novēlot daudz raženus gadus.
Rakstiski savus siltākos sveicienus
sūtīja LV ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu diasporā ministre Elita Gavele un pateicās par sirsnīgo uzņemšanu viņas viesošanās laikā Sidnejā.
Tāpat rakstiski apsveica Adelaides
Latviešu biedrības pārstāve Ilze Radziņa, apsveicot SLB par valodas, vēstures un kultūras uzturēšanu 70 gadus.
Kā pēdējo sveicienu SLB saņēma
no Sidnejas teātra ilggadīgā režisora
Kārļa Gulberga, novēlot vēl 70 raženus darbības gadus.
Ināra Graudiņa, Latvijas Okupācijas muzeja vārdā uzsvēra, ka SLB
ir devusi patvērumu latviešu saimei,
kopš ierašanās no Latvijas, sargājusi
mūsu latviešu valodu un izaudzinājusi
vairākās paaudzēs krietnus latviešus.
Īpaša pateicība pienākas SLB par lielo finansiālo atbalstu, kuru tā sniegusi
Latvijas Okupācijas muzejam. Muzejā Latvijā SLB ir iemūžināta plakātā
starp lielāko ziedotāju vārdiem.

Koncerts

Koncerta programma bija sadalīta
četrās daļās: Sanākšana, Saplūšana,
Sapratne un Saliedēšana. Visas četras
Turpinājums 5. lpp.
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Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Aiju Dragūnu (no kreisās) un koncertmeistari Viktoriju Mačēnu.
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SLB 70 gadu jubilejas svinības atgādināja klasisko Barber Shop* stilu. Veseris dziedātāju izpildījumā.
Imanta Ziedoņa un Riharda Dubras Ķiršu madrigāls bija melodisks un saulains.
Eduarda Veidenbauma un Jura Kulakova Mīlestībā viļņo krūts aizkustināja ar
labi niansētām harmonijām. Pirmo koncerta daļu pacilājoši noslēdza ar Apkal
manu kumeliņu. Tas bija ļoti pacilājošs
un drošs sniegums kompetentā Melburnas latviešu vīru kora Veseris dziedātāju
izpildījumā.
Koncerta daļā Saplūšana izbaudījām, koriem apvienojoties. Jūrmalnieku deja Saule brida rudzu lauku parādīja kopas spēju izcelt grandiozo un
plūstošo deju, kura saviļņoja skatītājus.
Teātra ļaudis apstiprināja šī koncerta posmu Saplūšana, izskaidrojot,
kā saplūst SLB un mūsu kultūras vērtības. Ziemas deja – Jūrmalnieku izpildījumā parādīja kopas spējas atdarināt
brašo un ritmisko tempu kopā ar meldijas atkārtošanos, kas labi kontrastēja
ar vieglu teciņus soli otrā dejas daļā.
Otro koncerta daļu sirsnīgi noslēdza Alda Sila Saiminiece runci kūla –
deju kopas Jūrmalnieki un vīru kora

Pēc starpbrīža baudījām trešo daļu –
Sapratne. Jautrā pāra visiem pazīstamā deja Meita puisi dancināja saviļņoja
visu publiku. Tāpat Ivetas Rones Jauns
apņēmu līgaviņu deja ieguva publikas
sirsnīgus aplausus un piekrišanu.
Turpinājumā uzstājās Sidnejas
Latviešu vīru koris. Kur tad tu nu biji,
āzīti manu? visus klātesošos uzjautrināja. Īpaši aizkustināja Imanta Ziedoņa un Valtera Kaminska Mūžu mūžos
būs dziesma. Burvīgais skatuves apgaismojums – balti zilais nakts fons
apbūra mūs visus, un teatrālais mēness
apgaismojums pārcēla citā pasaulē.
Trešā daļa Saliedēšana izcēlās ar Lijas Andersones horeogrāfēto Krustiem
zvaigznes debesis – Jūrmalnieku, Skandas, SLVK, Vesera un Dainas izpildījumā. Zvaigžņu uzaušana un norietēšana
bija apbrīnojami skaista, kas dziesmas
beigās kulminējās ar kāpinājumu.
Lec, saulīte ar Dainas Kainas
melanholisko vijoles pavadījumu un

daļas savienoja īsi fragmenti no dzejām, lugām vai latviešu tautas dainām,
kurus veikli savija kopā Sidnejas Latviešu teātra aktieri. Šādā veidā caur
deju un dziesmu kupls skaits dejotāji,
koristi, mūziķi un sestdienas skolas
bērni atspoguļoja SLB sākuma posmu
un attīstību līdz šai dienai.
Ievadā nodziedāja Dievs, svēti Latviju. Tad sekoja izcils izpildījums – visiem
labi pazīstamā Svēti debesis šo zemi –
Kaspara Dimitera un Zigmāra Liepiņa
lūgšana, – kuru aizkustinoši izpildīja
Sidnejas latviešu jauktais koris Skanda,
Melburnas latviešu vīru kora Veseris un
Melburnas latviešu jauktā kora Daina
dalībnieki, un kā solisti klausījāmies Aijas Dragūnas debešķīgo soprānu. Ļoti
piemērots sniegums, ievadot koncertu.
Cerams, ka turpmāk biežāk dzirdēsim
Aijas balsi koncertos.
Tikpat liels prieks bija redzēt un
dzirdēt jaunās SLVK diriģentes Aijas
Dragūnas prasmi, uzņemoties šo jauno amatu. Mūsu korim, tāpat kā
SLB – gaiša nākotne. Apsveicu
no sirds!
Sekoja aktieru interpretācija
no iebraucēju atmiņām un kā viņi
uztvēra jauno zemi – Austrāliju.
Tautas deja Visi ceļi (Jura
Ruņģa horeogrāfija) Austrālijas latviešu deju kopas Jūrmalnieki izpildījumā ar drošo kāju
piesitienu un Vesera dziesmoto
sniegumu uzsita augstu vilni ar
skatītāju sirsnīgo atbalstu.
Mūsu skolas dziesma –
Imanta Kalniņa skolas rīme –
izraisīja klausītāju silto atbalstu, kopīgi aplaudējot pēdējam
dziesmas pantam.
Līderiešu tūru kadriļļu
deju kopa Jūrmalnieki pasniedza precīzā formācijā.
Sekoja dziesmas Melburnas
latviešu vīru kora Veseris dziedātāju izpildījumā. Valta Pūces
tautu dziesmas apdare Tumsā
gāju tika izpildīta drošās harmonijās kontrastā ar Valda Vagara
bungu pavadījumu. Šis gabals Austrālijas latviešu deju kopas „Jūrmalnieki“ dejotāji.
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Latvijas 50 gadu jubilejas koncerts 1968. gadā.

Dziesma dimd

Kora balle 1968. gadā.

liela, lai sasēdinātu ap100 koristus.
Vienā
mēģinājumā
diriģents
Kaspars Svenne izņēma Jēkaba Graudiņa apdarē Silmala trīcēja dancojot,
kur tekstā atrodas Džin, džin, džin....
īpaši pēdējās taktīs atdarinot tautas
tērpa saktu skaņas, dejas solī.
Dziesmas beigās esot bijis liels klusums, un baznīcas vīri, kas bija klausījušies, tuvinājās diriģentam ar nopietniem ģīmjiem. Mēģinājums apstājās,
un diriģents vīriem nodrošināja, ka
koris baznīcā par alkoholu nedziedāja!
Mamma katru dienu dziedāja mājās, bet tikai pēcpusdienā. Viņa bija
māņticīga un atgādināja, ka dziedāšana no rītiem atnesīs nelaimi. Uzaugu
mājās, kur katru dienu skanēja kora
dziesmas, kā arī tautas dziesmas, kamēr tēvs garāžā svilpoja ziņģes.

FOTO no Marijas Perejmas personīgā arhīva

Bērnībā sapratu, ka
katru trešdienas vakaru
mamma pazuda no mājām, apmeklējot kora mēģinājumus. Vakari likās tik
gari, kamēr viņa atbrauca mājās.
Dzīvojām Flindersa ielā, kurā atradās daudzu latviešu mājas un starp
tām – sauja koristu. Sākuma gados
nevienam nebija mašīnas, ar ko braukt
uz mēģinājumiem, bet to atrisināja apgabala koristu ļaudis, kas piebrauca ar
vāģiem un aizveda.
Mamma stāstīja... Agros 1960.tos
gados, pirms latviešu sabiedrībai bija
savs Nams, mēģinājumi notika pilsētas austrāliešu metodistu baznīcā,
kur arī atradās komerciālā raidstacija
5KA. Tai laikā koris bija izveidojies kā
viens no lielākajiem latviešu koriem
brīvajā pasaulē, un telpa bija pietiekoši

Kora nozīme 1977. gadā. Labā pusē
nozīme, ko piešķir, kad korī nodziedāti 10 gadi.
Kad man bija 11 gadi, mamma
nodomāja, ka arī man būtu jāiestājas koristu rindās. Tas bija gads, kad
Austrālijā bija pirmās Latviešu Kultūras dienas Pertā. Nevienam koristam
1964. gadā nebija devīgs maks, bet visi
bija dedzīgi braukt, dziedāt, atbalstīt
un baudīt daļu no neredzamās zemes.
Kora valde organizēja vienu vilciena
vagonu koristiem ar ģimenēm. Valde
atbalstīja visus braucējus ar naudas
Turpinājums 7. lpp.
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Kora moto:
No dziesmām laivu taisām,
Skaņām vēju:
Ar ilgu brāļiem kopā sasēduši,
Uz tēva sapņu mājām aizlidojam.
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Adelaides Latviešu biedrības kora „Dziesmu laiva“ 70 gadi – atmiņas

Kora 25 gadu jubilejas koncerta programmas vāks 1976. gadā.
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Koris 18. novembra aktā 2006. gadā. Diriģente Marija Perejma.

summu un tā tika izdalīta, skatoties uz
apmeklētajiem mēģinājumiem. Tā bija
paraša uz visām Kultūras dienām, ja
koristi piedalījās Kopkorī.
Tā mēs visi pārbraucām tuksnesi. Tas paņēma 3 dienas un 2 naktis.
Vilciena braucienā bija jāpārsēžas 2
reizes, jo katrā pavalstī bija savādāki
dzelzceļa sliežu mēri. Pirmais posms
bija Adelaide – Pt. Augusta. Nākošais
no Pt. Augusta līdz Kalgoorlie un tad
beidzamais – līdz Pertai. Vagons bija
otrās klases, kas nozīmēja ar mazliet
atvāžamiem sēdekļiem. Šodien tādas
klases vairs nav.
Atmiņā ir tā prieka sajūta, kad vagons skanēja dziesmā, priekos un kāršu spēlēs. Atgādināja Latvijas Dziesmu svētku sajūtu, kad braucu mājās
pēc Mežaparka koncerta, un viss tramvajs līgojās dziesmu virknē.
Kad izkāpām Pertā, Svennes kungs
pacēla rokas un tūlīt uzrāvām dziesmu, lai iesildītu peronu Pertā un sagaidītājus. Bijām nobraukuši 2 500 km –
tikpat kā no Rīgas līdz Romai.
1960. gados koris piedalījās daudzos starptautiskos un mākslas koncertos plašākai sabiedrībai, iepazīstinot austrāliešus ar Eiropas savādās

kultūras dziesmām un dejām. Jauniešiem deva kopības sajūtu, jo koris
nebija tik dziedāšana vien, bet daļa no
sabiedriskās dzīves, kur mēs jutāmies,
ka piederējām.
Neaizmirsīšu, kad pēc vienas uzstāšanās Tālavā, grupa jaunieši aizbrauca tautas tērpos netālu uz Pizza
Hut un dziesmas priekos, kamēr gaidījām pasūtītās pizzas, sākām dziedāt,
kas progresēja, stāvot kājās uz krēsliem un tad – uz galdiem. Apkalpe
un apkārtējie tikai smaidīja un beigās
aplaudēja.
Kora balles vienmēr bija burvīgas
un jaukas, bet tās sagatavot bija pilnas
dienas darbs. No rīta sakārtoja telpu,
skrēja mājās ievilkt elpu un tad saģērbties jautrībām. Balles vienmēr iesākās
ar polonēzi, ko vadīja diriģents ar kundzi. Kad vakara vidū izredzētā kapella
atpūtās, tad koristi kāpa uz skatuves
un uzrāva kādu oriģinālu dziesmu –
īpaši ballei sakomponētu, kā arī citas
populāras dziesmas. Svennes kungs
arī ļoti atbalstīja visas mūzikas aktivitātes, un kad grupiņa koristu noorganizēja mazu kapellu Zīle, mūs aicināja
kuplināt pauzīti.
Nākamā rītā visi bija klāt zāli nokārtot un satīrīt, ieēst pusdienas, uzdziedāt un baudīt kopīgo saiti, uzturot
možu garu un kultūras tradīcijas.

FOTO no Marijas Perejmas personīgā arhīva

Dziesma dimd
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1964. gadā Pertā. Adelaides koris izkāpj uz peronu un dzied diriģenta Kaspara
Svennes vadībā.

1968. gadā pavalsts svētdienas avīze The Sunday Mail veltīja pilnu lapaspusi, atzīmējot 18. novembri un kora
uzstāšanos Latvijas 50. jubilejā. Virsraksts piemin, ka pirms Otrā pasaules
kara Dienvidaustrālijā bijis 10 latvieši,
bet tagad esot 3 000. Vienīgā foto bilde
ir no kora mēģinājuma, kurā diriģents
apmāca sešus jauniešus. Tas bija pozēts foto, jo atceros, ka mūs mēģinājuma starpbrīdī aicināja apsēsties un
izlikties, ka dziedam, kamēr diriģents
pacēla rokas.
1976. gadā koris svinēja 25 pastāvēšanas gadus, atzīmējot to Adelaides
pilsētas namā, kur kori pavadīja Bērnsaides (Burnside) Simfoniskais orķestris. Atceros A. Jurjāņa kantāti Tēvijai
ar solisti Veltu Liepiņu-Bērziņa un
mūsu pašu lakstīgala – Genoveva Janmeija, kas V. Baštika / A. Eglīša Mana
Tauta dziedāja solo.
Bija saņemts naudas atbalsts no
austrāliešu kultūras fonda, un koris
izdeva, līdz šim vienīgo skaņu plati (LP). Pa gadiem kora krājumā bija
iestudētas ap 300 dziesmas. Dažām
dziesmām koris sniedza Austrālijā
pirmatskaņojumu, piemēram, H. Pavasara kantāti Atzīšana un A. Purva
Psalmu kantāte un Sasauc dziesma.
Gadu vēlāk vienā kora mēģinājumā Svennes kungs izsauca mani kora
priekšā un piesprauda dekorēto kora
nozīmi par 10 gadus dziedāšanu korī.
Man bija emocionāls moments, kad
koristi nodziedāja kora moto.
Tie bija gadi, kad pārņēmu mašīnas vadītājas lomu un vedu mūsu ielas
koristes uz mēģinājumiem. Pēc apgabala kaimiņu palīdzību bija posms,
kad dažas Flindersa ielas ģimenes iegādājās mašīnu, un tad vīri sarunāja
kurš ved uz un kurš brauks pakaļ.
Bija 1979. gads, un Svennes kungs
bija pārcēlies dzīvot uz Kanberu, kad
kora valde uzaicināja mani diriģēt
14. jūnija aktā pilsētas Sv. Pētera katedrālē. Biju iestājusies konservatorijas klavierspēles mācībās un bieži
pavadīju kori. Pa posmiem Svennes
kungs bija man iepazīstinājis ar diriģēšanas mākslu, bet to nebiju īstenojusi.
Turpinājums 10. lpp.
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Juris svētkos (4)

Čellists, komponists un dziesmu svētku entuziasts Juris Ķeniņš dalās iespaidos
Trešais turpinājums. Sākums LL715, LL716, LL717.
Piektdienas programma Minesotā man
atgādināja piektdienu
Toronto 2019. g. Un
kāpēc ne? Kanādieši pie svētku programmas
uzstādīšanas ir strādājuši tuvu pie 50 gadiem;
lai citi arī manto Kanādas pieredzi.
Šī bija svētku ietilpīgākā diena, kurā
īsts Dziesmu svētku entuziasts varēja
skriet no rīta līdz vakaram bez apstājas. Proti: dejotājs vai dziedātāja sāka
dienu ar vai nu jaundeju mēģinājumu,
vai Kopkora mēģinājumu.
Tādiem ar vardes balsi vai divām
kreisām kājām palika vai nu Mākslas
izstāde, vai izstādes Trimdas kokle un
Mūsu dižkoki. Vai arī uz teātri – Anšlavs un Veronika – luga pēc Raimonda
Staprāna lugas motīviem. Ļoti, ļoti nožēloju, ka netiku: Anšlavs – Kaspars
Znotiņš ir viens no mūsu mīļākajiem
aktieriem. Filmā Homo Novus viņš
tēloja Kurcumu, kura tēls it kā ir pamatots uz Anšlava Eglīša personību,
un atkal tēloja mūsu iemīļoto Anšlavu šeit. Taira Zoldnere (Veronika) ir
mīļa paziņa no PBLA valdes laikiem,
kad viņa vadīja Amerikas Latviešu apvienības komunikācijas nozari, un es
LNAK Kultūras nozares vadītājs. Saprotu, ka bija fantastiska izrāde.
Pats rītu pavadīju tirdziņā pie

FOTO no Jura Ķeniņa personīgā arhīva

2024. g. svētku Kanādā reklāmas. Kundes nebija daudz, laikam dēļ piektdienas pārpilnības. Bet rīts ātri aizskrēja
jaukās pārrunās ar kaimiņiem tirdziņā,
to starpā ar talantīgo Ritu Grendzi,
kura tajā brīdī dežurēja pie Latviešu
Fonda galda. Rita ir viena no mūsu
starptautiski pazīstamām māksliniecēm, specializējoties lielās instalācijās.
Vienalga kura rīta nodarbība bija
izvēlēta, tad agrā pēcpusdienā uz
Jaundeju skati, kurā 16 dejas cerēja
uz skatītāju un vērtētāju atzinību. Nav
laika pusdienām, tūlīt jāsteidzas uz
Kamermūzikas un vokālsimfoniskās
mūzikas koncertu. (Par to citā rakstā.)
Vakarā bijām laimīgi saņēmuši ielūgumu uz svētku pieņemšanu Ordway
koncertzāles elegantā foajē, laikam dēļ
agrākiem pienākumiem svētkos Kanādā. Jauks moments, kurā tikās iepriekšējo trīs Dziesmu svētku rīkotāji ASV
un es no Kanādas. Andris Kursietis
(Milvoki
2012),
Marisa
Gudrā
(Baltimora 2017),
es – Juris Ķeniņš
(Toronto 2019) un
Ansis Vīksniņš
(Minesota 2022).
Mums ir kaut kas
kopējs, ko cits nevarētu saprast, un
mēs baudījām šīs
pārrunas.
Kaut pieņemšana burvīga, arī
nepacietīgi
gaidījām viesu kora
koncertu, par kuru
tik daudz bija dzirdēts. Par Krastā
No kreisās: Ņujorkietis Pēteris Zārds ar Jura Ķeniņa (no saviļņots
ļaušu
labās) dāvināto 2024. gada Toronto dziesmu svētku kreklu. kādam citam re-

cenzentam izteikties. No manis tikai –
fantastisks, neredzēts, apbrīnojams.
Koncerts Saulkrastu pludmalē (šī koncerta pirmatskaņojums) bija ierakstīts,
un tika rādīts uz ekrāna skatuves dibenā, kamēr koris Anima, enerģiskā diriģente Laura Leontjeva un ansamblis
to pašu piedāvāja dzīvi. WOW!
Dedzīgais svētku gājējs varēja turpināt savu maratonu, vai tiešāk pentatlonu, ar Vakaru bez Juŗa Kronberga –
slavenam dzejniekam veltīta piemiņa
dzejā un mūzikā. Nez vai kāds spēja
izpildīt šo pieccīņu. Bet atceros, ka
Toronto manai Mārai tas izdevās, un
saņēma piecnieku – Jaundeju mēģinājums un koncerts, Kamermūzikas un
simfoniskās mūzikas koncerts, Valsts
koris un Kabarē. Ja kāds lasītājs var
parādīt, ka bija uz pieciem sarīkojumiem, piedāvāšu 2024. g. Kanādas
svētku T– kreklu.
Mēs vēl meklējām dienas pirmo
maltīti un atgriezāmies iemīļotajā
Pelēkajā pīlē ar ņujorkieti, labu basu
Pēteri Zārdu un virsdiriģentu no Vašingtonas Rihardu Skulti. Pēterim
biju parādā, jo viņš bija izglābis manu
somu, kuru biju nejauši atstājis kaut
kur. Attēlā var redzēt, kā es atpirkos!
Noskrējušies, iekritām gultā tādā
priecīgā bezsamaņā. Nākamā dienā
būs pirmie pienākumi manam čellam
un viņa saimniekam, un Mārai – otrs
Kopkora mēģinājums. Jau esam miegam parādā, bet tie taču ir Dziesmu un
Deju svētki!
Juris Ķeniņš
Laikrakstam „Latvietis“
Turpmāk vēl
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvija
Amerikā“ Nr. 31

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
Abonements $55 par 10 numuriem, $105 par 20 numuriem vai $260 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Valoda, valodiņa...
Dienu ritumā nepazaudēt rītu

ATBILDU UZ JAUTĀJUMU: Vai tagad ir rīts?
Jautājumi mani mēdz sasniegt
arī pavisam negaidīti. Tie neatskan
tālruņa sarunās, neiekrīt ne virtuālā, ne reālā pastkastē, neparādās
nevienā no daudzajām ziņapmaiņas platformām. Tie uzplaukst tieši notikuma vietā. Kādu rītu, pasveicinājusi sētnieci Dzegužkalnā
un jau pieradusi, ka liela daļa sētnieku nemaz neatbild vai – labākajā gadījumā – pateicas, izdzirdēju pretjautājumu:
— Vai tagad ir rīts?
Dievs vien zina, kas mocīja viņu šajā pelēkajā rītā,
taču pēc manas atbildes, ka sveicienam „Labrīt!“ pieder
dienas daļa līdz pat plkst. 12.00, uzdeva vēl vienu:
— Cik tagad pulkstenis?
Bija plkst. 10.47. Iekļāvos!

Aicinu neaizmirst skaistos latviešu valodas sveicinājuma vārdus, kuros cilvēks ietver arī izpratni par dienas
ritējumu:
• līdz plkst. 12.00 – „Labrīt!“,
• 12.00–18.00 – „Labdien!“,
• pēc 18.00 – „Labvakar!“.
Vienmuļš „Sveiki!“ vai „Labdien!“ visas diennakts
ilgumā noplicina gan mūsu valodu, gan mūs pašus. (Te
lieku punktu, lai neaizrunātos par dažiem Kanādas jauniešiem, kuri šķita pavisam zaudējuši saikni ar realitāti.)
Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“
#latviešuvaloda
#dzimtāvaloda
#raksti #rakstītprieks
#komunikācijakākvalitātesinstruments
#ceļāuztavugrāmatu
#valodairkāupe

Latvijas Medicīnas Fonds (LMF) ciju sniedza asoc.

Daira Lapsa.

FOTO LĀZA

FOTO LĀZA

klīniskajā darbā Lēvenes Universitātes
slimnīcas Staru terapijas nodaļā, Beļģijā. Dr. Lazdiņa apgūs jaunākās metodes ļaundabīgo audzēju terapijā. Stipendijai viņu rekomendēja Dr. med. Aija
Geriņa Bērziņa, P. Stradiņa KUS Onkoloģijas klīnikas vadītāja.
Dr. Daira Lapse, RSU rezidente
pataloģijas specialitātē, saņem Zariņu
studiju ceļojuma stipendiju 5000 USD,
lai apgūtu jaunas zināšanas neiropataloģijā National Hospital for Neurology
and Neurosurgery, Apvienotajā Karalistē, Londonā. Rekomendāciju sniedza Dr. Jurijs Nazarovs, P. Stradiņa
KUS, Patoloģijas institūta vadītājs.
Zariņu studiju ceļojuma stipendiju 5000 USD saņem arī RSU rezidente anestezioloģijā reanimatoloģijā
Dr. Darja Smirnova, lai padziļinātu
zināšanās nieru un aknu aizstājterapijas jomā un apgūtu jaunas metodes, ko
pielietot sepse gadījumā International
Renal Research Institute Vicenza, San
Bortolo Hospital, Itālijā. Rekomendā-

prof. Oļegs Sabeļņikovs, RSU
Klīnisko prasmju
un medicīnas tehnoloģiju katedras
vadītājs.
K o p š
2016. gada vasaras
Latvijas Medicīnas Fonds (LMF)
ir izveidojis jaunu
stipendiju – LMF LMF Studentu stipendijas saņēmēja Sarma Ejups kopā ar
Studentu Stipendi- LMF valdes locekļiem Aleksandru Kalniņu, Bertramu Zaja, lai dotu iespēju riņu un Kristapu Zariņu.
jauniešiem,
kas
dzīvo un mācās ārpus Latvijas univer- Medicīnas Fondu (LMF) un tā stipensitātēs, koledžās vai medicīnas skolās, dijām: http://latvianmedicalfoundaiespēju gūt praktisku pieredzi Latvijā tion.org/
Latvijas Medicīnas Fonds ir dibiP. Stradiņa Klīniskajā universitātes
slimnīcā vai kādā citā ārstniecības nāts 1990. gadā kā privāta bezpeļņas
iestādē un papildinātu zināšanas un organizācija ar mērķi atbalstīt veselīpraktiskās iemaņas medicīnā. Šogad bas aprūpi Latvijā. Fonds vēsturiski
šo stipendiju 1250 USD saņem Sarma bijis saistīts ar Latviešu ārstu un zoEjups (ASV), lai gūtu ieskatu Latvi- bārstu apvienību (LĀZA).
Kamena Kaidaka,
jas rehabilitācijas nozarē rehabilitācijas centrā Vaivari. Stipendijas kura- LMF un LĀZA administratore Latvijā
6.09.2022
tors ir LMF un LĀZA valdes loceklis
Dr. Aleksandrs Kalniņš.
Brāļu Zariņu vārds ir cieši saistāms ar Latvijas Ārstu kongresu vēsturi. LMF vienmēr atbalstījis ar finansiālu ziedojumu visus Latvijas Ārstu
kongresus, un arī šogad ar $ 5000 ziedojumu atbalsta 9. Latvijas Ārstu kongresu, kas notiks no 21.-24. septembrim. LMF stipendijas šogad pasniegs
prof. Bertrams Zariņš kongresa
atklāšanas sarīkojumā 21. septembrī
ATTA CENTRE, Rīgā.
Plašāka informācija par Latvijas Darja Smirnova.

FOTO LĀZA

Turpinājums no 3. lpp.

KĻŪDAS LABOJUMS
Laikraksta Latvietis 717. numura pirmajos izdevumos ir ieviesusies kļūda, nepareizi norādot autoru 1. lappuses rakstam
„Dodamies balsot!“. Raksta autore ir Valda Liepiņa. ■
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Dziesma dimd

Būšu viņam vienmēr pateicīga par vērtīgiem momentiem un mācību dimantiem. Stāvot korim priekšā, atskaņojot
E. Melngaiļa 19. Dāvida Dziesma,
man bija satraukta dūša. Mēģinājumā,
diriģējot kopīgo Baltiešu kori, aizmugurējās rindas vīri teica, ka nevarot
mani saskatīt. Viņi ieteica, lai es uzkāpjot uz baznīcas sola – darīju tā!
Dzīve strauji mainījās, un vējiņš
mani aizpūta citos virzienos gan bija
posmi 1980. un 1990.tos gados, kad
diriģentes Astras Kronītes aicinājumā pieliku rokas pie klavieru un ērģeļu
taustiņiem. Korim ļoti labi izskanēja
kantātes, īpaši Jāzepa Vītola / Ausekļa
Beverīnas dziedonis.
2003. gadā kā virpulis, vējiņš atgriezās un iepūtās sētā. Saņēmu sabiedrības lūgumu uzņemties kora vadību.
Gan iesāku viena, vecāku apstākļi
bija kritiski, un lai kora darbība varētu turpināties, uzlūdzu palīgus – Inesi
Laini, kas bija iepriekš diriģējusi kori
un Lilitu Daenke.
Trejmeitiņas novadīja daudz un
dažādus koncertus, svinīgus un jautrus. Muzikālām pēcpusdienām bija
daudz piekritēju, kurās atskaņojam
Latvijā populāras dziesmas, piemēram, R. Paula / G. Rača Kūko, kūko
dzeguzīte.
Pēc Svennes kunga parauga mēs
mudinājām vietējos talantus. Vadot
folkloras grupu Bārdas Tiesa, pieliku
tos arī pie darba. Pavadīt kori bija grupai jauna mūzikas prakse, un tie, kas
studēja mūziku, 12 gada eksāmeniem
uzņēma video un to iesniedza kā instrumentālās grupas eksāmenu, saņemot ļoti augstas atzīmes.

FOTO no Marijas Perejmas personīgā arhīva

Turpinājums no 7. lpp.

Kora 55 gadu svinības 2006. gadā. No kreisās: diriģentes Astra Kronīte, Inese Laine, Lilita Daenke, Marija Perejma, Adelaides Latviešu biedrības valdes
priekšsēdis Bruno Krūmiņš.

Pa gadiem esmu redzējusi daudz
koristu un dziesmu maiņas. Repertuārs ir plašāks, manuprāt, sniedzot
daudz vairāk variāciju, bet priecē, kad
dziesmu pamats, piemēram, Jāzepa Vītola / Ausekļa Gaismas pils, E. Dārziņa / Raiņa Lauztās Priedes ir ilgstošas,
uzturot pagātnes un tagadnes saites.
Mūsu starpā ir izveidojušies spējīgi
latviešu komponisti, dziesmu ritmi un
harmonijas ir pieaugušas, diriģentu
sadarbība pasaules līmenī ir atbalstoša, un tagadējā Dziesmu laivas sastāvā
ir daudz vairāk jaunāka gada gājuma
dziedātāji. Mūzikas aplis turpinās un
veidojās ar nākamo dziesmas paaudzi.
Ir arī dažas lietas, kas pietrūkst,
piemēram, Kultūras dienās kora Apkūlības, kad katras pilsētas koris uzstājās ar sagatavotu dziesmas priekšnesumu; visi gaidīja ar aizturētām
elpām, jo radošais spēks un humors
bija dižens. Dziesmu laivai nekad netrūka asprātīgu priekšnesumu. Katrai
tradīcijai savs laiks un vieta.
Pa korī nodziedātajiem gadiem
man ir bijis gods un privilēģija sadarboties ar daudz talantīgiem, sirsnīgiem
koristiem un dalīties mūsu dziesmas
mīlestībā kopīgiem mērķiem, draudzībā, bēdās un priekos. Visiem izsaku
lielu paldies par kopā izceļoto dziesmas ceļu!
Tāpat kā mana mamma mudināja
manu kora dziesmas mīlu, tā arī es
Dziesmu Laivas koncertā no klausītāju
rindas klusiņām dziedāšu līdzi, kamēr
meitas Līsa un Anna kuplina soprānu
rindu. Mamma no aizsaules kora vienosies ar mums dziesmā.
Marija Perejma,
ALB kora Dziesmu Laiva koriste,
koncertmeistare un
Adelaides Latviešu biedrības valdes priekšsēdis Bruno Krūmiņš sasveicinās ar
diriģente (1964-2009)
Mariju Perejmu kora 55 gadu jubilejā 2006. gadā.
Laikrakstam „Latvietis“
FOTO no Marijas Perejmas personīgā arhīva

2006. gadā koris nosvinēja 55.
jubilejas gadu ar koncertu, un ar nākamās dienas mielastu Nama telpās,
kur lustīgi izdziedājāmies. Skatoties
programmā, no 35 koristiem tikai 4 ir
palikuši mūsu sabiedrības rindās. Tie
bija gadi, kad koris manāmi novecoja,
un mēs pielāgojām programmas pēc
spējām. Vairāk un vairāk dziesmas
tika iegūtas no Latvijas, īpaši tautas
dziesmu apdares.
2006. gadā arī notika Austrālijas
Latviešu Kultūras dienas Adelaidē,
kur mēs veidojām programmu. Rīga
bija nosvinējusi 800 gadu jubileju, un,
saņemot Dziesmu svētku Rīga 800
dziesmu grāmatu, es iemīlējos ar
A. Maskata / A. Čaka dziesmu Rīga,
kur iekļaujas sinkopācijas ritmi, pie
kā mēs piestrādājām, un koristi to iemīļoja. No Latvijas atbrauca Ints Teterovskis ar jauniešu kori Balsis, kas
deva iedvesmu visiem mērķēt augstāk
un labāk.

Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $7 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $48.
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Tuvojas oktobris – vēlēšanas Latvijā!

Grūti izsekot visam, kas notiek. Par ko lai balso? Kāpēc būtu jābalso par kādu jubileju?
Griezos pie Gunta
Bērziņa. Kopā gājām
SLB sestdienas skolā.
Kopā apmeklējām Studentu apvienību... Tas
tik sen atpakaļ.
Pagājušā gadsimta
deviņdesmito gadu sākumā Guntis
Bērziņš ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi
Latvijā. Ilgus gadus bija Saeimā. Ilgus
gadus deva man ziņojumus SBS latviešu radio programmai, kad tur strādāju.
Skat. Pielikumu, par ko balsot –
G. Bērziņš.
Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“

Gunta Bērziņa viedoklis

Kādēļ balsot par partiju apvienību „Jauno
Vienotību“?
Šogad 1. oktobrī
Latvijā notiks Saeimas
vēlēšanas, un arī latviešiem Adelaidē, Melburnā
un Sidnejā atkal būs jautājums, par kuru Latvijas partiju nodot
savu balsi?
Izvēle būs liela, jo uz vēlēšanām
kandidē 19 politiskās partijas. Tomēr,
izšķiroties, kam nodot savu balsi, jāpatur prātā svarīgs apsvērums, proti,
nākošajā Saeimas laikā turpināsies tās
krīzes, kas jau iezīmējās esošās Saeimas un valdības laikā – Covid 19 pandēmija, karš Ukrainā un līdz ar kara izraisītā enerģētikas krīze un finansiālā
krīze ar augsto inflāciju. Tādēļ svarīgi

ir izvēlēties partiju, kam jau ir pieredze
tikt galā ar šīm krīzēm un kas var dot
nepieciešamo stabilitāti valdībā.
Šajā ziņā izceļas partiju apvienība
Jaunā Vienotība (JV), kuras premjers
Krišjānis Kariņš ir sekmīgi vadījis
Latvijas valdību visu aizejošās Saeimas četru gadu sasaukumu. Viņš ir
vienīgais premjers visā Latvijas valsts
vēsturē, kas to ir spējis. Nevienam citam premjeram tas nav izdevies, ne
Latvijas pirmā neatkarības laikā, ne tagad – atjaunotās Latvijas laikā. Kariņš
to ir izdarījis, neskatoties uz to, ka Jaunajai Vienotībai ir bijis vismazākais
deputātu skaits Saeimā (8) no visām
četrām valdību veidojošām partijām.
Tomēr, politikā noteicošais ir kvalitāte
un nevis kvantitāte, un Jaunajai Vienotībai ir bijuši prasmīgi ministri valdībā un spējīgi deputāti Saeimā, kuri,
strādājot kopā, ir varējuši to sasniegt.
Nākamās Saeimas laikā Jaunās
vienotības programma paredz turpināt
daudz no jau iesāktā. Aizsardzības jomā
turpināt atbalstīt Ukrainu cīņā pret Krievijas iebrukumu un celt Latvijas aizsardzības spējas NATO ietvaros, ieguldot
jau 2.5% no IKP (GDP). Izglītības jomā
ieviest obligātu vidējo izglītību, iekļaujot arī skolu beigšanas eksāmenos kādu
no dabaszinātņu (STEM) priekšmetiem,
kā arī beidzot veikt to, kas sen bija vajadzīgs, resp. pāriet skolās (ieskaitot bērnudārzos) pilnībā uz izglītību latviešu
valodā līdz 2024. gadam. Enerģētikas
jomā ieviest zaļo kursu saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju interesēm, paplašinot

saules paneļu ieviešanas programmas
un palielinot uzstādītās vēja enerģijas
jaudas, kā arī atbalstot ieguldījumus,
kas veicina energoefektivitāti, t.sk. ēku
siltināšanu, kopumā panākot pilnīgu
enerģētisko neatkarību no Krievijas.
Lai to veiktu, Jaunā Vienotība
Saeimas deputātu kandidātu sarakstā
ir iekļāvusi kompetentus un pieredzējušas cilvēkus. Rīgas rajonā, par kuru
balso ārvalstīs dzīvojošie latvieši, Jaunā Vienotība piedāvā tādus cilvēkus,
kā esošo un spējīgo Latvijas Ārlietu
ministru Edgaru Rinkēviču un ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu
Kalniņu-Lukaševicu. Tiesību jomā
kandidātos ir juriste no Liepājas un Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere un pieredzējušais jurists,
Pilsonības komisijas priekšsēdētājs un
cīnītājs pret korupciju Andrejs Judins. Izglītības jomu pārstāv matemātikas profesors Kārlis Šadurskis, kurš
jau agrākos gados iestājies par pāreju
uz latviešu valodu skolās, bet zaļo
kursu pārstāv Pasaules dabas fonda
valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs.
Savukārt kandidāti kas ienestu jaunas
asinis Saeimā ir JV Jaunatnes organizācijas vadītājs Dāvis Daugavietis,
JV Domes vadītāja vietniece Agnese
Krasta un Krišjāņa Kariņa biroja vadītājs Jānis Patmalnieks.
Aicinu 1.oktobrī balsot par 1. sarakstu, par Jauno Vienotību, kas piedāvā tālredzīgu programmu un kompetentus un godprātīgus cilvēkus.
Guntis Bērziņš

Ieva Akuratere aicina
14. Saeimas vēlēšanas

Mana vectēva Pētera brālis Jānis
Akuraters rakstīja savā grāmatā Degošā sala par mūsu Tēvu zemi tādus
vārdus: „Jā,...zemes dēla dvēsele ar
savu dārgumu! Un, ja pie viņa pieietu
kāds bagāts karalis un solītu tam visu
pasaules godību un varu par to mazo
ziedu viņa pirkstos, vai viņš to atdotu?“
„Ak, karal“, viņš teiktu, „ko tev
līdzēs mans brīnums, ja tev nava pašam sava? Jo pārdot un pirkt mēs viņu
nevaram, tāpat, kā savu dzīvību.“
Mana dzimta vienmēr ir bijusi

konservatīva, un tādēļ esmu kopā ar
Konservatīvajiem rūpēs par Latvijas
valstiskās neatkarības sargāšanu un
mūsu visu kopīgās labklājības veidošanu. Atbalsojies arī tu Konservatīvajiem, sargājot un mīlot savu Tēvu
zemi!
Ieva Akuratere,
Trīszvaigžņu ordeņa virsniece,
Barikāžu piemiņas medaļas saņēmēja,
Draudzīgā aicinājuma medaļas
saņēmēja, 13. Saeimas deputāte.
Dziedātāja.
Laikrakstam „Latvietis“

SLB 70 gadu jubilejas svinības jubilejas koncertu ar cerību pilniem sadzīviskas dziesmas. Stila nosaukums

vārdiem mūsu tautas izdzīvošanai.
barbershop (ang. – frizētava) norāda
Maruta Dēliņa-Tauriņa uz tā izcelsmi, proti, šāda veida dzieRoberta Birzes dūdu pavadījumu
Laikrakstam „Latvietis“ dāšana sākumā notikusi tieši frizēmūs visus aizveda atpakaļ uz iepriektavās. Šodien Amerikā ir vairāk nekā
šējiem Dziesmu svētkiem Latvijā ar * Barbershop džeza novirziens 20. g.s. 30 000 Barbershop Harmony asociācivārdiem Lec, saulīte, spīdi spoži. Mār- sākumā radās Amerikā. Tā pamatā ir jas entuziastu. Radniecīgas apvienības
tiņa Brauna Saule, Pērkons, Daugava četrbalsīgs a cappella mūzikas stils, darbojas arī Skandināvijā, Anglijā,
vareni noslēdza šo izcilo SLB 70 gadu kurā tiek izpildītas izklaidējošas un Vācijā, Jaunzēlandē un citviet pasaulē.
Turpinājums no 5. lpp.
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Ir JĀbalso

Seši iemesli, kāpēc doties balsot

labas pārstrādes iekārtas, labākus ceļus
un transportu, labākas vietējās ērtības,
jo jūsu valdība, valsts un vietējā valdība
strādā pie šo pakalpojumu nodrošināšanas. Jūsu balsojums nosūtīs ziņu par
to, kādu Latvija vēlaties un sagaidāt.
• Balsošana ir vissvarīgākais veids,
kā panākt to, ka jūsu balss tiek sadzirdēta jautājumos, kas jūs satrauc.
• Balsošana sniedz jums iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas
ietekmē jūsu dzīvi.
• Ja TU nebalsosi, citi pieņems lēmumus TAVĀ vietā!
• Lēmumi tiek pieņemti mūsu vārdā
ikdienā – veselības aprūpe, izglītība, mājoklis, globāli jautājumi,
piemēram, aizsardzība un vide, un
vietējie jautājumi, piemēram, atkritumu tvertnes un atpūtas iespējas.
Vai man diasporā vispār būtu tiesības balsot? Es varbūt tik skaidri neredzu, kas notiek Latvijā.

1. Izlemiet, kurš pieņem lēmumus
par jums svarīgajiem jautājumiem.
Balsošana jums dod jums tiesības
izlemt, kā tiek vadīta Latvija. Deputāti, kurus palīdzat ievēlēt, pieņems
lēmumus par jautājumiem, kas jums
rūp, tostarp par veselību, mājokļiem,
izglītību un vidi.
Balsojot vēlēšanās, jūs varat atbalstīt partiju un kandidātu, kurš pārstāvēs jūsu uzskatus Saeimā un var ietekmēt jums svarīgos politikas jautājumus.
Vēlēšanas ir arī jūsu iespēja izteikties,
ja jums ir sūdzības par to, kā tiek vadīta valsts. Atcerieties, ka balsošana nav
vienīgais veids, kā piedalīties, bet tas ir
ātrākais un vienkāršākais veids!
Ja nebalsosit, jūs esat citiem atdevis
tiesības izvēlēties, kurš pieņems lēmumus par jums svarīgajiem jautājumiem.

Turpinājums no 1. lpp.

Noteikti. Pēdējos 20 gados Latvijas
valdība ir atbalstījusi diasporas skoliņas
un sabiedrību daudz vairāk nekā agrāk.
Šis atbalsts katru gadu kļūst redzamāks
un taustāmāks. Diasporas kopas piedalās Dziesmu svētkos, 3x3 nometnēs utt.
Diaspora daudzkārt uzskata šo finansējumu par savām tiesībām. Līdz ar saņemto, veidojas arī pienākums pret valsti. Nereti no valdības puses dzirdam
aicinājumus vairāk sadarboties ar Latvijas pārvaldi, kultūras, uzņēmēju jomās. Latvijas valdība prasa no diasporas, tātad diasporai ir gan tiesības, gan
pienākums nodot savu balsi par tādu
Latvijas nākotni, kādu tā vēlas redzēt.
Diasporā dzīvojot, es maz saprotu
par politiku Latvijā. Labāk neiešu.
Dzīvojam globālā un digitālā pasaulē. Lai nu kāds bija kovida laiks, tas
mums daudziem iemācījis jaunus sazinās ceļus un līdz ar to, šogad daudz vairāk varam uzzināt un iedziļināties procesos Latvijā. Līdzīgi, vairāku kopienu
pārstāvji ir izstrādājuši programmas Latvijas politikas skaidrošanā, tāpat PBLA
un citas diasporas organizācijas organizē
debates ar partiju pārstāvjiem. Varam arī
pārrunāt savas šaubas ar Latvijā un mītnes zemē dzīvojošiem draugiem.
Mums ir jāizmanto šis balsojums
1. oktobrī, lai iegūtu spēcīgu un stabilu demokrātiju, kas atspoguļotu
mūsu sabiedrību un tās vēlmes.
Tava balss ir TAVA balss, un balsojot
Tu varēsi pēcāk saukt politiķus pie atbildības. Demokrātijai un balsošanai ir nozīme, un tieši TAVS viedoklis ir svarīgs!
No ielas un valsts drošības līdz ieelpotā gaisa kvalitātei – Balsošana ir
svarīgs veids, kā izteikt savu viedokli
par jautājumiem, kas jums rūp. Balsojot, jūs arī izlemjat, kurš pieņems lēmumus par jautājumiem, kas ietekmē
jūsu ikdienas dzīvi.

2. Lieciet politiķiem strādāt jauniešu un nākotnes labā.
Politiķi dažkārt apsver vēlētāju aktivitāti pirms galveno politisko lēmumu
pieņemšanas. Ja noteiktas demogrāfiskās
grupas dalībnieku aktivitāte ir augsta,
politiķi, visticamāk, izstrādās politiku,
kas dod labumu šai demogrāfiskajai grupai, lai viņiem patiktu un pēc tam iegūtu
viņu balsis vai saglabātu viņu atbalstu.
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viņiem, ja izniekojam savu balsi.
5. Deputāti pārstāv jūsu apgabalu
Saeimā un risina jautājumus vietējiem iedzīvotājiem.
Balsošana ļauj jums palīdzēt izlemt,
kurš parlamentā pārstāv jūsu reģionu.
Deputāti nav atbildīgi tikai par valsts un
starptautisko politiku. Viņu uzdevums
ir arī aktualizēt vietējās problēmas un
atbalstīt jūs, cik vien iespējams. Jums ir
jādodas pie viņiem un jālūdz padoms un
rīcība noteiktos jautājumos vai lūgt viņus
virzīt kādu jautājumu parlamentā. Dažkārt viņu palīdzība un rīcība patiešām
var mainīt cilvēku dzīvi uz labo pusi.
Balsojot jūs varat izvēlēties personu, kuru vēlaties, lai jūs pārstāv. Jūs,
iespējams, norādāt kādam deputātam,
ka neesat ar viņa darbu apmierināts –
vai tieši otrādi. Balsošana ir mūsu
iespēja saukt pie atbildības savus politiķus. Ja nedomājat, ka viņi jūs pārstāv – balsojiet par kādu, kurš to darīs.

3. Balsošana ir svarīga pat tad, ja nedomājat, ka jūsu kandidāts uzvarēs.
Pārliecība, ka jūsu partija neizvirzīsies priekšgalā vai nesaņems vairumu nenozīmē, ka jūsu balsojums neko
nemainīs. Ja visi vienkārši „padodas“,
pārmaiņas nekad nenotiks. Atbalstot
kandidātu, kurš, iespējams, ne vienmēr
uzvar, ir vairākas sekas. Vissvarīgākais
ir tas, ka jūs uzvarējušajam kandidātam
parādīsit, uz kādiem jautājumiem viņam
būtu jāpievērš uzmanība, ja viņš nākamreiz vēlas iegūt jūsu balsi. Arī opozīcijā
esošas partijas var cīnīties par savās
programmās izvirzītām prioritātēm.

6. Varat nodot nederīgu balsi, ja nepiekrītat nevienai no politiskajām
partijām.
Lai gan aktīvai balsošanai ir lielāks īpatsvars, ja nejūtaties apmierināts ar nevienu no politiskajām partijām, varat nodot nederīgu balsi.
Nepiedaloties vēlēšanās jūs esat
vienkārši statistika-nebalsotājs. Tiek
pieņemts, ka jūs vienkārši neesat ieinteresēts. Aktīvi dodoties uz vēlēšanu iecirkni un neizvēloties nevienu kandidātu pirms iesniegšanas urnā, jūs kļūstat
par balsotāju, kas vēlas piedalīties valsts
procesos, bet nav apmierināts ar piedāvājumu. Tukšās un nederīgās balsis tiek
saskaitītas kopā ar rezultātiem un tiek
iekļautas arī turpmākajos ziņojumos.
Jūsu neapmierinātība ar politisko
partiju piedāvājumu tiks sadzirdēta. Ja
pēkšņi vēlēšanu laikā būs liels skaits
tukšu/sabojātu biļetenu, lielākās politiskās partijas sāks vairāk domāt par
to, kas tām jādara, lai atjaunotu saikni
ar šiem vēlētājiem.

4. Daudzi ir cīnījušies par mūsu tiesībām balsot.
Cilvēki ir cīnījušies par mūsu tiesībām balsot. Citi atdevuši savas dzīvības. Citi (piem. sieviešu kustība) ziedojušas savu dzīves mieru, lai iegūtu
tiesības balsot. Tā jau ir necieņa pret

Tava balss ir TAVA balss, un balsojot Tu varēsi pēcāk saukt politiķus
pie atbildības. Demokrātijai un balsošanai ir nozīme, un tieši TAVS viedoklis ir svarīgs!
Valda Liepiņa
Laikrakstam „Latvietis“

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   
A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Valsts prezidents Ukrainai
Turpinājums no 1. lpp.

FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

iebrukums neatkarīgā valstī. Tāpat
Latvija tic, ka karš beigsies ar Ukrainas uzvaru, norādīja E. Levits.
Ukrainas prezidents pateicās Latvijai par sniegto palīdzību un uzsvēra,
ka Latvija pieder pie tām valstīm, kas
jau no kara pirmās dienas sniedz proporcionāli vislielāko atbalstu.
Tikšanās laikā E. Levits Ukrainas
prezidentam pasniedza Viestura ordeni, kas V. Zelenskim tika piešķirts ar
Ordeņu kapitula 2022. gada 1. marta
lēmumu.
Savukārt Slavas alejā pie Marijas
pils tika atklāta plāksne E. Levitam,
kas datēta ar 2022. gada 13. aprīli.
Plāksne simbolizē dienu, kad valstu
līderi pirmo reizi ieradušies Ukrainā
pēc Krievijas sāktā kara.
No kreisās: Latvijas un Ukrainas prezidenti Egils Levits un Volodimirs Zelenskis Slavas alejā pie Marijas pils Kijivā apskata tiko atklāto plāksni E. Levitam.
Jaltas Eiropas stratēģijas

konference

9.–10. septembrī Valsts prezidents
Egils Levits Kijivā pēc tikšanās ar prezidentu Volodimiru Zelenski piedalījās
Jaltas Eiropas stratēģijas konferencē,
kur vairākās paneļdiskusijās runāja
par Rietumu vienotību un atbalstu Ukrainai, Krievijas agresijas nozieguma
izmeklēšanu, starptautiskās kārtības
atjaunošanu un sankciju politiku kā instrumentu cīņā pret Krievijas agresiju.
„Krievija aizsākusi ideoloģisku
karu ne tikai pret Ukrainu, bet pret
visu pasauli. Mūsu pienākums šajā
karā ir ļoti vienkāršs – sniegt Ukrainai
visu iespējamo militāro, finansiālo, humāno un politisko atbalstu. Tas ir mūsu
ieguldījums Ukrainas un visas Eiropas
drošībā un brīvībā. Esmu pārliecināts,
ka pēc uzvaras Ukraina būs viena no
spēcīgākajām Eiropas valstīm – atjaunota no gruvešiem, eiropeiska, mūsdienīga, ekonomiski stabila, un – jo
īpaši – ukraiņi būs vienota nācija,“
konferences atklāšanā teica E. Levits.
Vienlaikus Valsts prezidents uzsvē-

ra: „Sarunām ar agresoru par iespējamiem kompromisiem nav ilgtermiņa seguma, jo patiesu mieru var panākt tikai
tad, kad abas puses atzīst starptautiskās
tiesības. Jebkāds spiediens uz Ukrainu kaut kādā mērā akceptēt teritoriālu
zaudējumu nenovedīs pie miera, gluži
pretēji – tas radīs lielāku apdraudējumu
nākotnē, bet tad jau plašākā mērogā.“
Valsts prezidents arī atzīmēja, ka
šobrīd aktuāls problēmjautājums ir
demokrātijas noturība. „Demokrātija saskaras gan ar izaicinājumiem no
ārpuses – agresiju pret demokrātisku
Eiropas valsti, gan ar izaicinājumiem
no iekšpuses – neuzticēšanās valdībai,
populisms utt. Demokrātija šobrīd ir
stresā. Noturīga demokrātija ir mūsu
labklājības pamats. Tikpat būtiski, lai
tiktu atjaunota starptautiskā miera kārtība. Es nešaubos, ka tas ir svarīgi visām pārējām 192 ANO dalībvalstīm.“
Diskusijā par līdzšinējo un turpmāko sankciju politiku pret agresoru –
Krieviju – Valsts prezidents teica, ka

„ir ļoti svarīgi saglabāt sankciju politiku pret Krieviju līdz brīdim, kad Ukraina pilnībā atjaunos savu teritoriālo
integritāti un suverenitāti“. „Latvija
augstu vērtē stabilitāti, starptautisko
mieru un drošību, ko garantē starptautiskās tiesības. Ir jānovērš jebkādi mēģinājumi graut šo starptautisko kārtību,“ uzsvēra Valsts prezidents.
Pārrunājot ar jauniešiem to, kā
Krievija izmanto dezinformāciju un
viltus ziņas, lai izplatītu savu propagandu, Valsts prezidents atzīmēja, ka
„mūsu visu pilsoniskais pienākums ir
stāties pretī Krievijas informatīvajam
karam“. E. Levits arī akcentēja, ka Latvija, jau daudzu gadu gaitā piedzīvojot
pret valsti vērstu informatīvo karu, ir
iemācījusies labāk atpazīt un cīnīties
pret Krievijas propagandu un var dalīties praktiskā pieredzē ar citām valstīm.

Starptautisks tribunāls

FOTO Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

9.–10. septembrī Valsts prezidents
Egils Levits, piedaloties Jaltas Eiropas
stratēģijas konferencē Kijivā, rosināja
strādāt pie īpaša Starptautiska tribunāla izveides, kas izmeklētu Krievijas
agresijas noziegumu Ukrainā.
Valsts prezidents diskusijā par
īpaša tribunāla izveidošanu norādīja,
ka nesodāmība par šādu noziegumu
izdarīšanu ir nepieņemama, jo tas nozīmētu starptautisko tiesību standarta
vājināšanu, kas patlaban aizliedz šādu
agresīvu karu. Tādēļ ir nepieciešams
izveidot šādu īpašu tribunālu, kas būtu
kompetents izmeklēt un iztiesāt Krievijas agresijas noziegumu Ukrainā,
uzsvēra E. Levits.
Valsts prezidents atzīmēja: „Agresijas noziegums, tāpat kā kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un
genocīds ir smagākie noziegumi, kas
atzīti starptautiskajās tiesībās. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāveic pasāJaltas Eiropas stratēģijas konferencē. No kreisās: Latvijas prezidents Egils Le- kumi, lai risinātu šo jautājumu visos
vits, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Polijas premjerministrs Mate- atbilstošajos līmeņos.“
ušs Moraveckis.
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
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Pēc smagas slimības mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā mamma un vecmāmiņa

MAIJA ASTRĪDA LUTERS dzim. JANSONS
Dzimusi 1938. gada 26. decembrī Rīgā, Latvijā
Mirusi 2022. gada 4. septembrī Kaizerslauternā, Vācijā
Dziļi sēro meita Dace un mazdēls Linards Vācijā un radi Austrālijā
„Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība – šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.“
[1. kor. 13:13]

✝

Mūžībā aizgājis

SIGURDS ANDERSONS
Dzimis 16.04.1935. gadā Latvijā
Miris 8.09.2022. gadā Melburnā, Latviešu ciemā
Ilgu mūžu nodzīvoju,
Daudz darbiņu padarīj’;
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.

Melburnas Latviešu ciema administrācija un darbinieki
atcerēsies Sigurdu kā ilggadīgu valdes locekli un arī
ciema darbinieku

Mūžībā aizgājusi

DZINTRA SKAIDRĪTE MEIJERE
Dzimusi Saldū, 1936. gada 23. septembrī
Mirusi Jelgavā, 2022. gada 20. maijā
Apglabāta Jelgavā, Zanderu kapos
Dzintra bija gaišs cilvēks ar daudzpusīgām interesēm; atbalstīja laikrakstu „Latvietis“, bieži gatavojot
interesantus rakstus, īpaši laikraksta sākuma gados.
Bija laba mamma savai vienīgajai meitai Gunai un laba ome saviem 3 mazbērniem: Agijai, Ingum un Kalvim.
Pieminēsim Dzintru ar gaišumu sirdī.
Visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem izsaka laikraksta „Latvietis“ redakcija un valde
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PLATS ir spēris platu soli uz priekšu
Pasaules latviešu amatierteātri tiksies pirmajā klātienes saietā
2022. gadā no 23. līdz 25. septembrim Zviedrijā, Stokholmā notiks
pirmais Pasaules Latviešu Amatieru teātru savienība (PLATS) klātienes saiets
PLATS solis, kas tiek īstenots Sabiedrības integrācijas programmā Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam.
Pēc divu gadu neklātienes semināriem un salidojumiem PLATS ir spēris
platu soli uz priekšu, uzaicinot visus
diasporas amatierteātrus pulcēties pirmajā klātienes saietā, kas vienlaikus
stiprinās gan pašas savienības kapacitāti, gan katra organizācijas biedrteātra
izaugsmi. Savu dalību saietā ir pieteicis 21 teātris no 11 dažādām valstīm –
Austrālijas, Lielbritānijas, Dānijas,
Norvēģijas, ASV, Zviedrijas, Somijas,
Islandes, Itālijas, Īrijas un Latvijas.
Saietā ir paredzēta plaša aktivitāšu
programma. Pasākuma dalībniekiem
šī būs iespēja parādīt 19 dažādu žanru
izrādes – drāmas, komēdijas, monoizrādes un pat diasporā iestudētu mūziklu. Tā būs iespēja noskatīsies, vērtēt un

analizēt diasporas teātru sniegumu. Tāpat arī saietā savu dalību ir apstiprinājuši četri izcili eksperti no Latvijas – Māra
Ķimele, Laura Groza, Atis Rozentāls un
Dzintars Krūmiņš. Saietā piedalīsies arī
PLATS sadarbības partneri – pārstāvji
no Latvijas amatieru teātru asociācijas
(LATA) un Dramaturgu asociācijas Latvijā. Saieta PLATS solis dalībniekiem
būs iespēja uzklausīt ekspertu padomus
un novērtējumu, piedalīties diskusijās
un meistarklasēs. Arī pašiem amatierteātriem un viesiem tiks dota iespēja iejusties vērtētāju lomā, analizējot kolēģu
paveikto. Saietā suminās labāko aktieri
un aktrisi, spilgtāko iestudējumu, veiksmīgāko režiju, atbilstošāko mūziku,
gaismu salikumu u.c. Bet galvenais saieta mērķis nešaubīgi ir stiprināt savu
varēšanu un izaugsmi, mudināt diasporas latviešus satikties klātienē, ģenerēt
idejas jauniem sadarbības projektiem un
dibināt sakarus, kā arī kopīgiem pasākumiem aicināt pievienoties vēl neapzinātos latviešu teātra spēlētājus pasaulē.
Saiets PLATS solis Stokholmā ir

atvērts pasākums un tajā aicināts piedalīties ikviens.
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Pasaules Latviešu
Amatieru Teātru savienība.
#DiasporasNVO2022 #PLATS
#PLATSSOLIS #DiasporasTeātri
Sandra Bondarevska,
PLATS Valdes priekšsēde

Datumi

Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
17. septembris
Vera, Vaira, Vairis
1237. Modēnas Vilhelms nosaka Rīgas, Zemgales un Kursas bīskapijas
robežas.
1742. cariene Elizabete paraksta Rīgas
pilsētas tiesības.
1907. māksliniece, pedagoģe Anna
Zariņa.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā
Ints Puķītis.
1957. politiķis, LR tautas izglītības
ministrs (1990.g. 18.maijs – 1993.g.
3.aug.), LR finanšu ministrs (1994.g.
1.sept – 1995.g. 25.maijs), ES enerģētikas komisārs (2004.g. 22.nov. – 2010.g.
9.febr.), ES attīstības komisārs (2010.g.
9.febr. – 2014.g. 1.nov.) Andris Piebalgs.

prezidents (1940.g. 20.jūn. – 1940.g.
25.aug.), Valsts prezidenta amata
izpildītājs, LPSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs (1940.g.
25.aug. – 1952.g. 10.marts) Augusts
Kirhenšteins.
1947. aktieris Agris Māsēns.
1957. aktrise Katrīne Pasternaka.

21. septembris
Modris, Matīss, Mariss
1887. filoloģe, skolotāja Elizabete
Damberga.
1950. dramaturgs Austrālijā Jānis Balodis.
1957. sabiedrisks darbinieks Austrālijā
Kalvis Jaunalksnis.

19. septembris
Verners, Muntis
1927. komponists Edmunds Goldšteins.
1932. vēsturnieks, politologs, mediķis –
zobu ārsts, publicists Agnis Balodis.

22. septembris
Māris, Maigurs, Mārica
Baltu vienības diena
1957. sabiedrisks darbinieks, laikraksta Latvietis korespondents Latvijā
Uldis Brūns.

20. septembris
Guntra, Marianna, Ginters
1937. rakstniece, latviešu radio darbi18. septembris
niece Austrālijā Elvīra Latiša (pseidoLiesma, Elita, Alita
nīms Elvīra Blūma).
1872. mikrobiologs, politisks darbi- 1938. inženieris, politiķis, sabiedrisks
nieks, okupētās Latvijas Ministru darbinieks Guntis Bērziņš.

23. septembris
Vanda, Venija, Veneranda
1887. latviešu revolucionārs un
mākslinieks, viens no reālistiskās
glezniecības pārstāvjiem Ģederts
Eliass.
1947. kinooperators Jānis Mūrnieks. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē

Otrdien, 20. sept., plkst. 19.30 pēc
Melburnas/Sidnejas laika Zoom platformā MLOA un SLB paspārnē piedāvājam iespēju vēlētājiem Austrālijā
iegūt informāciju par drīzām Saeimas
vēlēšanām un uzzināt prognozes par
partijām un programmām, tā palīdzot

izšķirties par ko balsot 1. oktobrī.
Diskusija būs Jautājumu un atbilžu
(Q&A) formātā, sākot ar apskatu par
partiju iespējām un viņu reitingu pēc
pēdējām aptaujām. Dalībnieki būs aicināti arī pieteikt jautājumus. Pasniedzējs – Dr. Uldis Ozolinš ir politikas
zinātnieks un ilggadīgs, sesijas moderatore Jāna Andersone.

Join Zoom Meeting:
https://uws.zoom.us/j/89853310328
Meeting ID: 898 5331 0328

Adelaidē

Ceturtdien, 15. sept., plkst.10.00
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu
Turpinājums 16. lpp.

Laikraksts „Latvietis“

16. lpp.

Sarīkojumi

Turpinājums no 15. lpp.
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam
pieteikties LAIMAS birojā (tālr. 8172
0820). Dalības maksa $10, LAIMAS
klientiem $5.
Sestdien, 17. sept., plkst. 14.00 DV
pilnsapulce DV namā.
Trešdien, 21. sept., plkst. 10.00, izbrauksim no ALB nama uz pusdienām Monarto Safari parku. Maksa par
ieeju ar senioru karti (Seniors Card)
$25. Pusdienu cena $21. Pieteikties
LAIMAS birojā līdz 14. septembrim
(tālr. 8172 0820). Maksa par autobusu
$7; LAIMAS klientiem bez maksas.
Ceturtdien, 22. sept., plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10, LAIMAS klientiem $5.
Sestdien, 24. sept., plkst. 13.00 DV
namā kino pēcpusdiena. Filma Latgale. Trīs stāsti 2013. Filmā akcentēti
Latgales pozitīvie un iedvesmojošie
stāsti. To veidojuši žurnālisti Sandijs
Semjonovs, Gundars Rēders un Dīvs
Reiznieks.
Sestdien, 24. sept., plkst. 11.00, ALB
namā Pavārmākas kursi. Ulla Gicašvili demonstrēs pīrāgu recepti. Visi laipni aicināti. Dalības maksa $10; LAIMAS klientiem $5.
Otrdien, 27. sept., no plkst. 10.00 līdz
plkst.12:00, ALB namā māksliniece
Sandra Lange pasniegs mākslas klases. Aicinām visu līmeņu māksliniekus, visus, kuriem interesē iemācīties
zīmēt un gleznot. Dalības maksa $10;
LAIMAS klientiem $5.
Ceturtdien, 29. sept., plkst. 10.00
ALB namā spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzam pieteikties LAIMAS
birojā (tālr. 8172 0820). Dalības maksa
$10; LAIMAS klientiem $5.
Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Laimīgā stunda Tālavas kafejnīcā. Būs
sātīga zirņu zupa ar gaļas pīrāgu vai
bulku – $12. Atspirdzinājumi par
draudzīgām cenām. Visi mīļi gaidīti,
bet tomēr ir jāpiesakās pirms 26. septembra, zvanot vai nosūtot īsziņu Rudītei, mob. 0411068486.

Adelaides Sv. Pētera draudze

Svētdien, 18. sept., plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pēc dievkalpojuma kafijas galds baznīcas zālē. Visi
laipni aicināti piedalīties.
Svētdien, 2. okt., plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu. 17. svētdiena pēc
Vasarsvētkiem.

Brisbanē

Goldkostā

Zoom tikšanās neklātienē katra mēneša
pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms katras tikšanā.

Kanberā

Katru otrdienas vakaru no plkst.
18:00, Tikšanās Poļu kluba telpās, 38
David St., Turner ACT kur notiek latviešu skola, tautas deju mēģinājumi un
patērzēšana pie alus kausa vai vīna glāzes, vai arī pie kafijas vai tējas krūzes.
Būs izņēmumu reizes, kad klubs būs
ciet un tikšanās nenotiks. Ja vēlaties iepriekš sazināties, lūdzu, zvaniet Ivetai
Leitasei 0402 054 854 jeb Mārim Neimanim 0481 099 880. Latvieši, latviešu
dzīves biedri, draugi, satiksimies!
Sestdien, 17. sept., plkst. 19.30, Canberra Girls’ Grammar School Auditorium notiks Ellas Mačēnas (Sāras
Raisas teksts) skaņdarba pirmatskaņojums.
Sestdien, 1. okt., plkst. 07.00 – 20.00
balsošana 14. Saeimas vēlēšanās. ACT
vēlēšanu iecirknī vēlēšanas ir Latvijas
Republikas vēstniecībā, 221 London
Circuit, Kanberā. Lai balsotu vēstniecībā, ir vajadzīga derīga Latvijas pase,
vai derīga Latvijas eID karte.

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā

3ZZZ 92.3 FM Latviešu raidījumi
ceturtdienās no plkst.12.00 – 13.00.

Sestdien, 17. sept., paredzētais skolu sarīkojums pārlikts uz 22. okt.,
plkst. 12.00
Sestdien, 17. sept., plkst. 15.00 Latvijas Universitātes gadasvētku akts ar
koncertu Latviešu nama Hugo Misiņa
zālē. Goda viesis Juris Jakovics – Kultūra, piederība, balsošana. Ieeja pret
ziedojumiem, sākot ar $20. IEVĒROT MAINĪTO LAIKU!
Svētdien, 18. sept., plkst. 10.00 novusa nodarbības DV mītnē.
Piektdien, 30. sept., plkst. 19.00 Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 1. okt., plkst. 12.00 Vanadžu
pusdienas DV mītnē. Pieteikties pie Koi
0416234758 līdz iepriekšējai trešdienai.

Melburnas latv. ev. lut. draudze

Svētdien, 18. sept, plkst. 12.00 dievkalpojums Sv. Krusta baznīcā; māc.
Raimonds Sokolovskis. IEVĒROT
MAINĪTO DATUMU!
Svētdien, 18. sept., plkst. 14.00 dievkalpojums Melburnas Latviešu ciemā;
māc. Raimonds Sokolovskis. IEVĒROT MAINĪTO DATUMU!

Pertā

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze

Trešdien, 2022. gada 14. septembrī
turtdienas pusdienas Latviešu namā.
Iepriekšpieteikšanās līdz otrdienai,
zvanot 0425392988.
Otrdien, 20. sept., plkst. 13.00 Zolīte
Latviešu namā.
Sestdien, 24. sept., plkst. 15.00 Latvijas Universitātes dibināšanas atcere un
Korp. Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcere Latviešu namā. Akadēmisko runu teiks Vita Kristovska.
Sestdien, 1. okt., plkst. 10.00 DV
namā Sidnejas nodaļas (DVSN) 2022.
gada pilnsapulce.
Sestdien, 1. okt., plkst. 12.00 DV
namā pusdienas.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze,
Svētā Jāņa baznīcā

Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 18. sept., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 25. sept., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētdien, 2. okt., plkst. 10.00 dievkalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan latviešu, gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības
draudze

Māc. Raimonds Sokolovskis.
Dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks divas reizes mēnesī, plkst. 9.00
baznīcā un plkst. 10.00 Latviešu namā.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu par nākamajiem
dievkalpojumiem.

Latvijā

Sestdien, 17. sept., plkst. 14.00 VEF
Kultūras pilī Latvijas spožākie mūziķi
sveiks tautā mīlēto dzejnieci, dramaturģi un prozaiķi Māru Zālīti nozīmīgajā jubilejā. Koncertā PAŠI SKAISTĀKIE VĀRDI piedalīsies Ance
Krauze, Zigfrīds Muktupāvels, Aija
Vītoliņa, Daumants Kalniņš, Anmary,
Andris Ērglis, Antra Stafecka, Jānis
Strazdiņš, koris MASKA diriģenta
Jāņa Ozola vadībā un Kristapa Krievkalna instrumentālā grupa. (Otrs koncerts plkst. 19.00 izpārdots).
Piektdien, 23. sept., plkst. 19.00 Lielajā ģildē savu 17. koncertsezonu uzsāks diriģenta Normunda Šnē vadītais
kamerorķestris Sinfonietta Rīga. Sezonas atklāšanas koncertā uzmirdzēs
arī izcilā latviešu vijolniece Vineta
Sareika.
Piektdien, 30. sept., plkst. 18.00 Rīgas
Latviešu biedrības Zelta zālē Latvijas
Komponistu savienība aicina iepazīt
ievērojamā latviešu skaņraža Jāņa Ķepīša (1908–1989) klaviermūzikas mantojumu. Ieeja pasākumā bez maksas. ■

Eiro kurss

Sestdien, 17. sep., plkst. 12.00 Rum- Māc. Gunis Balodis.
my/zolītes/latviešu Scrabble pēcpus- Svētdien, 18. sept., plkst. 10.30
diena Latviešu namā. Maksa $10.
ZOOM dievkalpojums.
Eiropas Centrālās bankas atsauces
kurss 13. septembrī.
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze Sidnejā
€1 = 1,47360 AUD €1 = 1,65550 NZD
Ceturtdien, 15. sept., plkst. 12.00 Ce- €1 = 0,86793 GBP €1 = 1,01750 USD

