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Adelaides latvieši Austrālijas dienas
gājienā

Arī šogad, starp vairāk kā 3000
dalībniekiem, piedalījās maza
grupiņa latviešu, kas sajuta
vēlmi izvilkt no skapjiem savus tautas tērpus, vai aizņemties tos no kādiem labvēļiem,
izmazgāt blūzi un izvēdināt
svārkus. Zinot, ka dienas gaisa
temperātūra solījās uzkāpt līdz
+36C, villaines droši varēja atstāt mājās.
26.janvāra pēcpusdienā 60
dažādu tautību pārstāvji sāka
pulcēties uz Franklina ielas.
Daudzas tautības piesaistīja sev
uzmanību ar tērpiem un dažā-

dām izdarībām, kā ungāri, kuri
šāva ar pātagu. Puskailās brazīlietes piesaistīja ne tikai vīriešu
acis, bet arī to tautību pārstāvjus, kuru dzimtenē mēdz būt
sniegotas ziemas.
Ķīnieši uzmundrināja gājiena
dalībniekus ar bungu rībināšanu, kuru, ik pa laikam, pārtrauca kāds līdzjutējs ar taures
skaņām un mums visiem zināmo saucienu Ozī! Ozī! Ozī!
(Aussie! Aussie! Aussie!) Un
protams, ka atbilde atskanēja
Oi! Oi! Oi!

Katrai tautai ir gods fotografēties ar premjērministru Jay
Wetherall un multikultūras ministri Jennifer Rankine. Saulē
sakarsušie gājēji, kuri bija gaidījuši veselas divas stundas, uzsāka svinīgi soļot pa Adelaides
galveno gatvi, līdz pat Eldera
parkam Torensas upes malā.
Gājiens bija apmēram divus
kilometrus garš. Satiksme bija
apturēta, un ceļmalā bija sapulcējušies skatītāji, kas smaidīja un fotografēja. Šķita, ka
eiropiešu zemju pārstāvji bija
mazumā, un latvieši noteikti

Adelaidietes Austrālijas dienas gājienā. Foto: Rūdis Dancis.

vienīgie baltieši. Latvieši bija
nostādīti otrā rindā, astotie pēc
kārtas, tāpēc mums laimējās
redzēt paejam garām dažādas
tautības. Ar prieku uzgavilējām
katrai garām ejošai grupai, pat
tādām, kuru valsts nosaukumus
lasījām pirmo reizi. Varam arī
iedomāties, kā citi skatījās uz
mums.

Ir pienācis laiks latviešiem maršēt. Kā pēdējā brīdī noskaidrojām, mums pašām jānes plāksne ar valsts nosaukumu, nevis
kā visiem citiem to svinīgi nes
jauni, stalti puiši no armijas.
Jokojoties, centāmies pierunāt
Rūdi Danci (arī armijas darbinieku), kas bija ieradies kā
oficiālais latviešu preses pārstāvis, taču viņš bija nelokāms,
viņš palika pie savu pienākumu
pildīšanas.

Mēs varam visu, gan dziedāt,
gan dejot, gan plakātu un karodziņus nest. Mēs pat varam
pārdziedāt pievilcīgos ķīniešu
bungotājus, kaut mūsu nebija
daudz. Gājienā soļoja un dūšīgi dziedāja- gājiena organizātore Māra Kolomitsev, Astra
Kronīte, Solveiga Asare, Anna
Didrichson, Dzidra Virgin, Elīna Rikarde un it īpašu paldies
izsakām „pēdējā brīža” pieaicinātām meitenēm Sintijai Breikšai, Mārietai Švalbei un Regīnai Laurai. Meitenes bija tik
izturīgas, ka pēc gājiena palika
vēl uz koncetu, kuru atklāja ar
valsts himnu un ar uzmundrinošu aborigēnu priekšnesumu.
Pilsētas dāvana ir populāru
mūziķu uztāšanās. Šogad īpašie viesi bija Timomatic un Sarah de Bono. Austrālijas dienas
svinības noslēdzās ar krāšņu
uguņošanu.
Elīna Rikarde
Šogad Rīgā Austrālijas dienai veltītā kriketa spēle
notika telpās. Foto: Dāvids Vējiņš.

Latvieši ir vieni no visagrīnākajām iebraucēju tautām Dienvidaustrālijā un gadu gājumā ir
izpelnījušies labu slavu mītnes
zemes iedzīvotāju acīs. Dienvidaustrālija ar savu iecietību
pret imigrantiem ir bijusi pretimnākoša un laba mūsu sabiedrībai, un labvēlīga latviešu kulturāliem pasākumiem.
Tādēļ, uz Adelaides Latviešu
mūzeja vadītājas, Māras Kolomitsev mudinājumu, latvieši ar
lepnumu piedalās Austrālijas
dienas gājienā.

65. gads

Sveicam Dr. Vikiju Andersons
Daži sauc viņu par ārsti, citi par
pulkvedi, bet acu ārste Dr. Vikija Andersons jūtas ērti abos
posteņos.
Kad viņa tikko bija beigusi
medicīnas skolu, viņa saņēma
vēstuli no Austrālijas Aizsardzības Spēkiem, jautājot, vai
viņa negribot iestāties armijas
rezervē. “Mani tas ieinteresēja,
un es esmu rezervē kopš tā laika,” Dr. Andersons teica.

Tagad Dr. Andersons savieno darbu Adelaides, Ašfordas
progresīvās acu kopšanas un
Noarlungas veselības pakalpojumu klīnikās ar izcilu karjēru
kā armijas rezerviste, strādājot
kā acu chirurgs visās pasaules
malās.
Viņas vislielākā atbildība bija
strādājot kā komandējošam
virsniekam, Apvienoto Nāciju slimnīcā, Austrumu Timorā
2001. gadā.
Dr. Andersons šogad saņēma

Austrālijas Ordeņa medaļu par
nozīmīgo ieguldījumu medicīnā, oftalmoloģijā (ophthalmologist) un chirurģijā.
No Advertiser tulkojusi
Ilze Ostrovska

Žurnālistam Pēterim Grestem
jāpaliek ieslodzījumā Ēģiptē
Toras cietumā ieslodzītā Austrālijas latvieša un „Al Jazeera”
korespondenta Pētera Grestes
atbrīvošanas lūgumu prokurors
ir noraidījis. Ēģiptes cietumā
viņam vēl nāksies pavadīt vismaz 45 dienas, kuras prokurors
var pagarināt uz vēl vienu termiņu. Oficiāla apsūdzība Grestem vēl aizvien nav uzrādīta.

„Tas ir necienīgi un nekrietni
no tādas valsts kā Ēģipte, kura
sevi dēvē par demokratisku un
godīgu,” vēstulē sašutumu pauž
žurnālista tēvs Juris Greste. „Šī
noteikti ir viena no smagākajām lietām, kas skar ne tikai
žurnālistu tiesības darīt savu
darbu, bet arī cilvēktiesības un
vārda brīvību.”
Ēģiptes cilvēktiesību advokāts
Ahmeds Ezats (Ahmed Ezzat)
portālam „Daily News Egypt”
pastāstīja - ja apsūdzētie tiks
atzīti par vainīgiem, viņiem
var tikt piespriests cietumsods
no 15 līdz 25 gadiem vai pat
nāvessods. Soda mērs atkarīgs
no pierādījumu stipruma.

Greste ir pazīstams žurnālists,
kurš kopš 1991. gada ir bijis ārzemju korespondents Austrālijas raidsabiedrībai ABC, aģentūrai “Reuters”, raidsabiedrībai
CNN un BBC, kā arī telekanālam “Al Jazeera”.
Viņš vēstulē no cietuma raksta,
ka “mūsu arests un aizturēšana ir skaidrs iebiedējums vi-

siem žurnālistiem, kas ziņo par
Ēģipti, vai tie būtu vietējie vai
ārzemju žurnālisti”.

Pasaules mediji, atsaucoties uz
prokurātūras paziņojumu, vēsta, ka Ēģiptē patlaban aizturēti 20 žurnālisti, no kuriem 16
esot vietējie un ir apsūdzēti kā
„terroristu organizācijas” „Musulmaņu brālība” biedri, un
četri ārzemju žurnālisti, kuri
tiek identificēti kā „Al Jazeera”
darbinieki.
„Al Jazzera” gan ziņo, ka aizturēti ir pieci viņu žurnālisti, par
kuriem nav saņemts neviens
oficiāls paziņojums. Trīs žurnālisti, tai skaitā P. Greste, apcietinājumā ir mēnesi, savukārt
divi žurnālisti no „Al Jazeera”
arābu un „Al Jazeera Mubasher
Misr” kanāliem cietumā ir jau
piecus mēnešus.

Grestes tuvinieki vēl nesen cerēja, ka drīzumā tiks pārskatīta
Ēģiptē ieslodzīto „Al Jazeera”
žurnālistu lieta, portālu ir.lv
informēja viņa radinieks Ojārs
Greste. 25. janvārī „Al Jazeera”
tīmekļa vietnē un citur presē
parādījās Pētera vēstule, ko
viņš rakstīja no cietuma. Nu ir
saņemta jau otra vēstule.
Greste kopā ar vēl diviem „Al
Jazeera” žurnālistiem - telekanāla producentu Baheru Mohamedu un „Al Jazeera” Kairas
biroja vadītāju Mohamedu
(Turpinājums 3. lpp.)

