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Prieks un Paldies

Nupat esam aizvadījuši siltus, pat karstus, Ziemassvētkus un vasaras brīvlaiku
Sidnejā un tās apkārtnē. Daudziem no mums bija iespēja sekot jau “sen iemītai takai”,
un doties uz kultūras dienām Melburnā.
Janvāŗa sākumā arī tiem kuŗi palika Sidnejā bija iespēja izbaudīt mazu daļu no
kultūras dienu programmas, kad piektdienas vakarā, latviešu namā, uzstājās Latvijas
viesi – Tautas deju ansamblis Līgo, Saulkrastu koris Anima, mūziķi un solisti, ar īpaši
Austrālijai veidotu uzvedumu – Sirdsbalss.
Jau rīkojot šo sarīkojumu, un meklējot viesiem apmešanos, nācās dzirdēt šaubas un
neuzticēšanos – “Nu…, nez kāds tas uzvedums būs”, “Piektdienā neviens nenāks – un
vēl janvārī”, “Kur nu tik daudziem atradīsi mājasvietu?”
Protams, ka nākotni nekad nevar paredzēt – bet iecerei var ticēt un to var veidot!
Un sidnejieši atsaucās – uzņēma viesus savās mājās, veda, rīkoja, un janvāŗa
piektdienas vakarā līdz pēdējai vietai piepildīja nama zāli.
Un neviens nebija vīlies! Sirdsbalss bija viens no labākajiem uzvedumiem kādu
latviešu namā esam redzējuši. Nav brīnums, ka beigās, publika, kā viens, bija kājās
un sauca Urrāā!
Bet tas ko redzējām nebija viss. Nebija jau tikai uzvedums! Bija – sirdsbalss!
Pieņemšanā pēc uzveduma man daudzi dalībnieki, un arī vadītāji, asarām acīs, teica,
ka vēl nekad nebija sajutuši tādu tuvību ar publiku, tādu sirsnību, kādu viņi sajuta Sidnejā
– un ka tā viņiem deva ne tikai papildus spēkus izrādei, bet arī dziļāku spēku nākotnei!
Tādu uzvedumu kā Sirdsbalss nevar uzvest bez ticības latviskajam un Latvijas
nākotnei. Bet dalībnieki nebija tikai naivi, ideāli jaunieši. Tiem bija no 17 līdz 72 gadi
– caurmēra vecums 36. Bija skolēni, studenti, strādnieki un pensionāri. Bija jaunieši,
vecāki ar bērniem, un tādi kuŗu bērniem jau pašiem ģimenes. Viņi nepiederēja pie tiem
latviešiem kuŗi par Latviju, un visu latvisko, tikai redz un stāsta, negatīvo. Jā, viņi redz
un runā par trūkumiem, un strādā vairākos darbos, bet viņi arī tic saviem spēkiem veidot
ko labu un spēcīgu, un viņi arī brīnījās par mūsu spēju uzturēt latvisko garu tik ilgi, un
tik tālu, prom no Latvijas.
Paldies tālajiem viesiem, paldies mājniekiem un Daugavas Vanagiem kuŗi viesus
uzņēma savās mājās un ieguva jaunus draugus, paldies visiem darītājiem un palīgiem.
Kopīgiem spēkiem, karstā janvāŗa piektdienas vakarā, mēs visi bijām ieguvēji.
Tagad izmantosim šos atsvaidzinātos spēkus un strādāsim, lai šis 2017. gads būtu
tāds, par ko mēs, Sidnejas latvieši, varam priecāties un lepoties!
Jānis Čečiņš

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, 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 izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.
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SLB valdes sēde
2016. g. 14. decembrī

Sēdē piedalās: Andris Galviņš, Jānis
Grauds, Jānis Čečiņš, Ināra Krūmiņa,
Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš. Klāra
Brūvere, Ināra Graudiņa.
Atvainojušies: Mārtiņš Tuktēns un
Ilona Brūvere.
Pašvaldība piešķīrusi $20,000 Nama
jumta savešanai kārtībā. Nekavējoties
jānorīko jumta izvērtēšana. Arī, vēl
nav izvēlēta dūmu izvades sistēmas
iekārtošana un nav iegūtas tāmes
dzesinātāju apkalpošanai.
Valde meklē personas, kas spētu
piestrādāt pie SLB Mājas lapas
uzturēšanas, arī personu, vai personas
sīku darbiņu veikšanai namā, lai namu
uzturētu kārtībā. Sludinājumi ievietoti
Ritumā.

J.Čečiņš izstrādājis 3 pakāpju
plānu skaņu un gaismu lietošanas
koordinēšanai namā. Jāiegādājas
papildus galdus, jālikvidē bojātos,
jāiegādājas piemērotu mikrofonu un
jaunu ekrānu zālei, jāatjauno „Wireless
protection” trim SLB datoriem
Valde nolēma atbalstīt jauniešu (5)
un audzinātāju (5) piedalīšanos AZVV,
katram piešķirot $150. AZVV rīkošanai
piešķira $1,000
Bērnu namam Zvannieki, Latvijā,
uz Ziemassvētkiem nosūtīti $500.
Summā ietilpst$220, kas saņemti no
Ritumā ievietotajiem Ziemassvētku
apsveikumiem.
Pārrunāja nākamo 3 mēnešu lielāko
SLB sarīkojumu rīkošanu: 6. janvārī
Sirdsbalss, 29. janvārī Dziedāšana
veselībai ar Inti Teterovski, 4. februārī
Parnell ielas svētkus un 19. martā SLB
65 gadu Jubileju.
JČ

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1953. gada

Osvalds Aizstrauts
Dzimis 1923. g. 20. jūlijā, Latvijā
Miris 2016. g. 29. decembrī, Latvijā
SLB biedre kopš 1966. gada

Ilze Ludmila Vita Siliņa

Dzimusi 1930. g. 9. novembrī, Latvijā
Mirusi 2017. g. 12. janvārī, Vollongongā, Austrālijā.

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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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 decembrī un 2017.
gada janvārī SLB ir apsveikusi Viju
Bruzguli, Gaidi Zīdu, Irēni Dzirnekli,
Baibu Neimani, Helmūtu Schultzu,
Laimonu Rudzi, Martu Reinvaldi, Ilgu
Niradiju, Sani Upenieci, Žani Mediķi,
Gunu Winteri, Jāni Drengeru, Stefiju
Puriņu, Irēni Zīdu, Ilgu Mačēnu un
Terēzi Dzītaru.

Nākošais senioru
saiets
piektdien, 10. februarī

Februāŗa senioru saietu ievadīs
SLB priekšnieks Jānis Čečiņš
pastāstot par notikumiem Biedrībā,
un pārrunājot Senioru saietu nākotni.
Tad paciemosimies 3x3 nometnē,
ieskatoties kas tur notika un cik jautri
un omulīgi visi jauni, un ne tik jauni
pavadīja laiku, un apciemosim Smilteni
un Pārdaugavu.
Pēc tam, kad Dāmu kopas dāmas
starpbrīdī mūs pamielos ar visādiem
labumiem, redzēsim kā darbojas un
attīstas Latvija Valsts Robežsardze.
Nāciet uz omulīgo Martiņa Siliņa zāli un
kafejnīcu redzēt interesantu programmu,
tikties ar draugiem un pamieloties.
Ivars Šeibelis

Senioru saiets
Piektdien, 10. februārī, plkst. 12.00
Aicinājums visiem regulāriem Senioru saietu apmeklētājiem,
kā arī tiem kuŗiem interesē senioru saieti.
Līdzšinējais, ilggadīgais, saietu vadītājs Ivars Šeibelis iet pelnītā atpūtā.
Pārrunāsim dalībnieku ieskatus par Senioru saietu nākotnes virzieniem un
jaunu vadību.
Jānis Čečiņš
SLB priekšsēdis
4

P i e m u m s i r a t c e ļ o j i s
sarkanbaltsarkanais karogs,
smalkvilnas austs Cēsīs. Tā
ir latviešu jauniešu izauklēta
ideja no 2x2 nometnes, ka
šim karogam jāceļo apkārt pasaulei lai
atgriestos dzimtenē laicīgi pirms 18.

FOTO: Toms Kalniņš, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja

Sarkanbaltsarkanais
ceļš Sidnejā

novembŗa, 2018. gadā.
Sarkanbaltsarkanais ceļš sākās
Rīgas pilī, pagājušā gada 15. decembrī,
kur Latvijas valsts simtgades svinību
patrons, Valsts prezidents Raimonds
Vējonis veica pirmo ierakstu vēstījumu
grāmatā, kas ceļos līdzi karogam.
Lai Latvijas sarkanbaltsarkanā
karoga ceļš apkārt pasaulei vieno
kopīgās vērtībās, idejās un darbos vēl
stiprākai Latvijai!
Lai tautieši, kuŗi dzīvo dažādās
pasaules malās, ar lepnumu nes
Latvijas valsts karogu un Latvijas vārdu
pasaulē!
“Valsts karogs uzrunā ikvienu un ir
ikvienam saprotams. Tā krāsas Latvijai

Prezidents Raimonds Vējonis ar karogu Rīgas pilī.
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Foto: Ojārs Greste

ir palīdzējušas liktenīgos vēstures
brīžos. Tas ir visu Latvijas cilvēku
karogs, lai kuŗā pasaules malā mēs
būtu. Tāpēc runāsim ar lepnumu par
savu zemi, ko veido visi godprātīgie,
labie un talantīgie Latvijas ļaudis! Visi,
kuŗi gatavi mīlēt un strādāt, un stiprināt
mūsu valsti. Izmantosim laikmeta un
likteņa dotās iespējas katram, cik
vien mūsu spēkos, strādāt savu darbu
Latvijai un būsim lepni par savu zemi!”
sacīja Raimonds Vējonis, Rīgas pilī
aizsākot šo iniciatīvu .
Karogs ieradās Austrālijā Kultūras
dienu laikā Melburnā. Tur to nodeva
mūsu rokās LR Kultūras ministre
un Latvijas valsts simtgades rīcības
komitejas vadītāja, Dace Melbārde un
ierakstīja vēstījumu grāmatā:
Piederība Latvijai ir ne tikai ģeografiski apliecināma, bet tā izpaužas
mūsu sirdī, attieksmē, vērtībās, dzīves
veidā un jo īpaši mūsu darbos.
Kamēr neatkarīgas un brīvas Latvijas
ideja degs latviešu sirdīs, tikmēr mūsu
valsts pastāvēs.

Austrālijā sarkanbaltsarkanais ceļš
nosprausts – Melburna – Adelaide –
Kanbera – Sidneja - Brisbane.
Sidnejā paredzēta plaša programma,
lai varētu pēc iespējas vairāk piedalīties
karoga sveikšanā mūsu sabiedrības
māju vietās.
Vispirms, ceturtdien 2. februārī
karogu NSW pavalstī sveiks daudzkultūras ministrs John Ajaka savā
birojā parlamenta ēkā. No turienes
sarkanbaltsarkanais ceļš vīsies uz
bijušā goda konsula Alda Birzuļa biroju
Balmainā, tālāk piektdien uz Daugavas
vanagu namu Benkstaunā un sestdien
SLB namu Stratfīldā, Parnell ielas
svētku laikā. Svētdien karoga ceļš
turpināsies viesojoties pie Latviešu Ev.
Lut. Vienības draudzes un Sidnejas
Ev. Lut. Latviešu draudzes. Tad karogs
dosies uz latviešu kapiem Rukvudā
un atpakaļ uz Latviešu namu (sīkāka
informācija sludinājumā, 8. lpp). Katrā
vietā būs iespēja parakstīties vēstījumu
grāmatā, kas pavada karogu.
Sirsnīgi lūdzu ikvienu no jums
izmeklēt piemērotu laiku un vietu kur
jūs varat piedalīties šai
vēsturiskajā notikumā,
nododot savu vēlējumu
Latvijai parakstoties
vēstījumu grāmatā un
sagādāt sev atmiņai
fotografiju pie karoga.
Sekosim Latvijas
valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa
uzaicinājumam – Lai
tautieši, kuŗi dzīvo
dažādās pasaules
malās, ar lepnumu nes
Latvijas valsts karogu un
Latvijas vārdu pasaulē!
Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde Melburnas
Jānis Grauds
Kultūras dienu laikā nodod karogu LAAJ prezīdija
priekšsēdei Kristīnei Saulītei.
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Sirdsbalss Sidnejā

Sidnejā kopš Ziemsvētkiem un dažās vietās
jau pirms tam bija iestājies
klusums. Aizvērās biroju,
baznīcu, Daugavas Vanagu,
skolu, kafejnīcas un
bibliotēkas durvis. Klusumu pārtrauca
6. janvārī, kad pēc 56. Kultūras dienām
Melburnā te ieradās Latvijas Saulkrastu
jauktais koris Anima, kas dibināts 2001.
gadā, ar diriģenti Lauru Leontjevu un
tautas deju ansamblis Līgo, kas dibināts
1945. gadā, ar vadītāju Jāni Purviņu
un tiem piederīgiem mūzikantiem, lai
atkārtotu Melburnā uzvesto Sirdsbalsi.
No KD izstādes Ojārs Greste atveda
Sidnejas mākslinieku un fotografu
darbus, kuŗus novietoja Baltajā zālē.
Tur bija Raimonda Stopnieka, Birutas
Klarkas, Lienas Sveiles, Anitas Misiņas,
Dzidras Mičelas, Ojāra Grestes, Jāņa
Supes un Imanta Tillera gleznas un Ojāra
Grestes un Induļa Krādziņa mākslas

fotografijas.
Sarīkojuma atbildīgais rīkotājs bija
Sidnejas Latviešu biedrības valdes
priekšsēdis Jānis Čečiņš ar biļešu
pārdevēju Lindu Ozeri un techniskiem
darbiniekiem Gintu Kārkliņu un Heimišu
Langdonu, bet biļetes un programmas
lapiņu ar Sirdsbalss dalībnieku fotografiju,
sarīkojuma norisi un tās dalībnieku
sarakstu iespieda Pēteris Kļaviņš. Tur arī
vēl rakstīts, ka par sarīkojuma dalībnieku
transportu gādājis Jānis Grauds ar šoferi
Zinti Dakmantonu, bet nakts mājas
viesiem gādājuši Sidnejas tautieši un
Daugavas Vanagu nams. Sidnejas
Latviešu nama lielā zāle bija pārdalīta
uz pusēm, kur vienā gala pie skatuves
bija paredzēta vieta korim un tautas
dejām, bet otra – skatītājiem. Sarīkojumu
atklājot, Jānis Čečiņš teica, ka esot
prieks redzēt tik daudz skatītāju, kuŗu bija
vairāk nekā paredzēts un vajadzēja vēl
sānos pievienot papildus krēslus. Baltajā
zālē vēl pārdeva R. Tigula tvartu ar
Saules dziesmām, ko sauca par Vairu, tā

Sarīkojuma Sirdsbalss dalībnieki ar „mājiniekiem” pēc izrādes Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē.
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Skroders sēž „uz aku”, lāpa savu fraku.
Noslēgumā dziesma Lec, saulīte, kas
bija uz publikas pieprasījumu jāatkārto.
Sarīkojums visiem gāja pie sirds
un nobeidzās ar ilgiem un skaļiem
aplausiem, un skatītāji, kājās
piecēlušies, vēl turpināja aplaudēt,
sarīkojuma izpildītājiem zāli atstājot. Visi
bija aicināti pēc sarīkojuma sarunāties
ar izpildītājiem pie vīna glāzes un
uzkodām
Juris Krādziņš

Nākotne, tagadne,
pagātne

Foto: Ivars Birze

godinot Saules dziesmu krājējas vārdu.
Sarīkojuma Sirdsbalss pirmā daļa
iesākās ar četrām koŗa dziesmām
zālē: Pūt vējiņi I. Ramaņa apdarē,
Kalnā kārklus vēji lieca D. Naujāļa
apdarē, E. Dārziņa Nāru dziesmu ar J
Jaunsudrabiņa vārdiem (tikai sieviešu
balsīm) un Ellas Mačēnas Ar Dieviņu ar
Ainas Andersones vārdiem, kuŗu Kultūras
dienās dziedāja kopkoŗa koncertā un ne
Sirdsbalsī. Abas autores tad arī aicināja
parādīties, lai varētu viņām atsevišķi
aplaudēt.
Tad koris pārvietojās uz skatuvi un
zālē dejoja tautas deju ansamblis, iesākot
ar Es mācēju danci vest U. Žagatas
iestudējumā, kam sekoja S. Dariusas
iestudētā Alku deja ar I. Līča mūziku un
J. Purviņa iestudētā Rūnu raksti ar tautas
mūziku D. Stalta apdarē. Orķestris viens
pats spēlēja Tumša nakte, zaļa zāle K.
Krievkalna aranžējumā. Te jāpiemin,
ka orķestrī ir kāds skanīgs, liekas,
daudzbalsīgs, sitamais instruments, ko
sauc par hangu. Koris uz skatuves vēl
dziedāja U. Stabulnieka Baronu ar O.
Vācieša vārdiem, bet noslēgumam bija
vēl trīs dejas: Saimes galds J. Purviņa
iestudējumā ar E. Medeņa mūziku,
Rotā,meitiņ, uguņa plostu J. Ērgļa
iestudējumā ar R. Tigula mūziku un
Sasala jūrīna J. Purviņa iestudējumā ar
tautas mūziku R. Paula apdarē.
Otrā daļā Anima un Līgo sniedza
fragmentus no uzveduma Lec, saulīe ar
R. Tīgula mūziku, R. Bugavičutes vārdiem
un J. Purviņa deju iestudējumiem.
Sarīkojums, kas visnotāļ veidots ap
Jāņu nakts izdarībām sākās ar dziesmu
Zinu, zinu tēva sētu. Visas dziesmas un
tautas dejas bija zālē, dalībniekiem pa to
pārvietojoties reizi pa reizei. Līgo svētku
garā bija, cita starpā, lauku aplīgošana,
jumtu pušķošana, saules pavadīšana,
uguns rituāls kā arī vairāki līgo danči, no
kuŗiem pēdējais un pazīstamākais bija

Sidnejas Sirdsbalss koncertā tikās trīs
Kultūras dienu vadītāji: Rūdis Dancis
57.KD Adelaidē 2018.g., Lāra Brennere
56. KD Melburnā un Jānis Čečiņš 55.
KD Sidnejā.

Vīru koŗa eglīte

Eglītes sarīkojums Sidnejas latviešu
ev.-lut. draudzes namā pagājušā
gada 17. decembŗa vakarā, kuŗam
programmas lapiņas bija iekārtojis
Pēteris Kļaviņš un Raimonds Krauklis,
iesākās ar koŗa vadītāja Gunāra Zodiņa
aicinājumu visiem koristiem ieņemt

Foto: Ivars Birze

vietas zāles labajā pusē pie skatuves.
Daina Jaunbērziņa apsveica visus
ieradušos un pieteica pirmo kopdziesmu
Es skaistu rozīt’ zinu, kuŗu, tāpat kā
vēlāk visas kopdziesmas un koŗa
dziedātās ar klavierēm pavadīja Ingrīda
Šakurova.
Eigits Timermanis nolasīja no
Bībeles Lūkasa evaņģelija 2. nodaļas
par ganiem pie Jēzus silītes, kad enģeļi
dziedāja Miers virs zemes. Lasījumam
no Svētiem rakstiem sekoja pirmās trīs
vīru koŗa dziedātās dziesmas: Ludviga
van Bethovena Svētā nakts ar K. Gelerta
oriģināliem vārdiem, kuŗu atdzejotājs
vēl vienmēr nav zināms, gregoriešu
dziedājums Ak nāci, nāci Dievs pie
mums, kuŗu atdzejojis Ivars Gaide un
franču dziesma D. Jaunbērziņas apdarē
ar A. Cīruļa atdzejojumu Mirstīgais šai
brīdī klusē.
Valdas Moras dzejoli Šai svētā naktī
lasīja Toms Mačēns, kam sekoja otras
trīs vīru koŗa dziesmas: Imanta Līča
Ziemas svētkos D. Jaunbērziņas apdarē
ar Elgas Lejas vārdiem, Maijas Kīnes
Baltā dziesma ar Īrisas Hartmanes
vārdiem un sena franču dziesma Imanta
Līča apdarē Eņģeļus mēs dzirdējām,
kas, tāpat ka pirmās trīs izpelnījās
skaļus un atzinīgus aplausus, jo šīs

Gunārs Zodiņš par sēņotājiem, aizmugurē Daina Jaunbērziņa

dziesmas un viņu izpildījums ir vienmēr
paticis.
Sekoja kopdziesma Klusa nakts,
svēta nakts!, bet pēc tās deklamētāju
ansamblis (Raimonds Krauklis, Daina
Jaunbērziņa, Pēteris Kļaviņš, Ivars
Birze, Andrejs Upenieks, Gunārs
Zodiņš, Andris Kristovskis, Eigits
Timermanis) lasīja dažādu autoru
dzeju ar kopnosaukumu Šonakt baltu
sveci dedzu.
Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin
S. MacPherson) teica galda lūgšanu,
kam sekoja mielasts ar bagatīgu auksto
galdu, kuŗu bija gatavojušas Māra
Timermane, Ārija
Zodiņa un Rita
Plikša.
Pēc mielasta un
k o p d z i e s m a s Tu
mazā, klusā Betlēme
Roberts Lucis un
Jānis Lucis lasīja
Aspazijas dzejoli
Ziemassvētkos un
ārpuskartas dzejoli
Pēteris Erdmanis.
Pēc kopdziesmas
Jurim Turmanim un Benjamiņam Goldsmitam pasniedz vīru Ak, eglīte, ak, eglīte
koŗa krūšu nozīmes.
Gunārs Zodiņš lasīja
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2017 gadam
jānokārto līdz 22. martam
Lūdzu ņemiet vērā 2017. gada biedru maksas:
strādājošiem $38.00
pensionāriem $33.00
studentiem $15.00
mūža biedra maksa $440.00
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2017. gada abonēšanas maksa ir $44.00
Lūdzu ievērojiet, ka visas biedru maksas vai Rituma abonēšanas
maksas ir nokārtojamas ne vēlāk kā Iīdz tekošā gada februāŗa beigām
a) Maksājumus var nokārtot personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
		 32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:
			
pirmdienās no plkst.
14:00 – 18:30
			
otrdienās no plkst.
14:00 – 17:00
			
ceturtdienās no plkst.
10:00 – 13:00
			
un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30
b) Nosūtit pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
c) Elektroniski pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā
Banka – Westpac
Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069
Konta numurs – 448256
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet.
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anonimu humoresku par sēņotajiem, ar
to izsmīdinot klausītājus.
Pēc kopdziesmas Ak tu priecīgā, ak
tu svētīgā Andrejs Mednis ar klavierēm
spēlēja A. Ādama Ak, svēta nakts.
Pēc šiem priekšnesumiem vispirms
runāja diriģente Daina Jaunbērziņa,
apliecinot, ka eglītes vakars izveidojies
par skaistu tradiciju. Šis pēdējais gads
bijis rosīgākais ar sarīkojumiem, kuŗa
laikā bijis labākais koncerts, kādu
atceroties. Viņa arī pateicās Gunāram
Zodiņam, kas 20 gadus vadījis kori.
Ziemassvētku dāvanas, pasniedza
Gunāram Zodiņam, Raimondam
Krauklim, Andrejam Upeniekam, Ivaram
Birzem un Eigitam Timermanim. Par
līdzdalību pateicās Ivaram Štubim,
Pēterim Kļaviņam par drukas darbiem,
Imantam
Līcim par
n o t ī m ,
ilggadīgai
pavadītājai
Ingrīdai
Šakurovai un
Inesei Ronei,
Džuditai
Trumpmanei,
Vijai un
Pēterim
Aldis Liepiņš ar meitu E r d m a n i m
Emīliju
par skaistām
dekorācijām.
un pateicās Inārai Krūmiņai par divām
tortēm. Dāvanas vēl pasniedza goda
biedrēm Mārai Timermanei, Ārijai
Zodiņai un Ritai Plikšai. Aicināja Juri
Tūrmani un Benjamiņu Goldsmitu nākt
priekšā un pasniedza viņiem nopelnītās
vīru koŗa krūšu nozīmes. Gunārs
Zodinš pateicās Dainai Jaunbērziņai
un koristiem un novēlēja labu veselību
nākamā gadā. Vēl izdalīja dāvanas un
nolasīja apsveikumus.
Juris Krādziņš

Parnell ielas svētki

Kā vislabāk lietas iesākt?
Var tā lēnām…, mierīgi… Var
arī tā strauji, ar lielu blīkšķi!!!
Nolēmām, ka mūsu
vietējie sarīkojumi Latviešu
namā šogad jāsāk tā lai visi
to ievēro! Nav ko gaidīt vēl vairākus
mēnešus pirms Sidnejā notiek kāds
nozīmīgs sarīkojums. Sirdsbalss janvāŗa
sākumā mums parādīja vienreizēji
profesionalu uzvedumu. Ņemsim tagad
atkal otru piemēru no Latvijas un rīkosim
svētkus – „ielas svētkus” kur visi kas
vēlas var nākt pavadīt īsāku vai garāku
laiku svētku gaisotnē. Var nākt uz stundu
– var palikt visu dienu!
Kopš Kultūras dienām Sidnejā nav
bijis latviešu tirdziņš! Un kam tad nepatīk
iegādāties ko jaunu, nebijušu. Varbūt
drusku nodiņģēt cenu? Būs Sidnejas un
citu pilsētu daiļamatnieku un mākslinieku
ražojumi, būs ēdieni, būs arī jauni trauki
un kosmētikas no Latvijas! Būs mantas
par smieklīgi lētām cenām!
Un kad iepirkumu kules būs pilnas,
bet vēderi jau ies uz tukšo pusi, tad
tos ar pusdienām solas piepildīt Dāmu
kopas dāmas. Bet lai nemielotu tikai
miesu vien, tad Baltajā zālē varēs
baudīt Sidnejas mākslinieku izstādi,
kas pārvesta mājās no nesenajām 56.
Kultūras dienām Melburnā.
Latvijas simtgades karogs
“Sarkanbaltsarkanais ceļš” ir aprakstīts
citur Ritumā, bet Parnell ielas svētkos
ikkatram būs iespēja parakstīties viesu
grāmatā un nofotografēties ar to, un
fotografiju ievietot Ceļa mājas lapā
visiem ko redzēt, vai vienkārši vēlāk
parādīt saviem mazbērniem – „Re! Te
mēs piedalījāmies Latvijas simtgadē”!
Sveiksim karogu, un pie uzkodām un
atspirdzinājumiem baudīsim Sidnejas
jauniešu un talantīgo mākslinieku
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sniegumus. Daudzi varbūt nezin, ka
sestdienas skolā ir izveidojies varens
orķestris. Būs iespēja noklausīties!
Un kur tie gadi kopš kādā sarīkojumā
redzam tautas dejas? Jautrais pāris
nepievils! Būs humors teātrinieku
izpildījumā un Ellas Mačēnas vadītie
mūzikanti. Mums ir izveidojies jauns
meiteņu ansamblis, kuŗu pirmo reizi
dzirdējām 18. novembŗa svinībās.
Šoreiz būs jaunas dziesmas! Un beidzot
uzstāsies arī sidnejiešu nu jau vairākkārt
iemīļotais Latvijas diriģents un solists
Ints Teterovskis.

Ja jau tik daudz to mūziķu
un dziedātāju, tad jau prasās pēc
dziedāšanās! Svētkus noslēgsim ar
Inta meistarīgi vadīto Sadziedāšanos,
kur visiem būs viegli sekot līdzi lielajiem
vārdiem uz ekrāna.
Nav ko sēdēt mājās un vaidēt, ka
sabiedrībā nekas interesants nenotiek.
Nāc un piedalies – veidosim sev priekus
paši pēc savas patikas!
Atsevišķu notikumu laikus lūdzu
skatiet sludinājumā un sarīkojumu
sarakstā.
JČ

SLB darbinieku
eglīte

salīdzinām ar seniem laikiem, kad
pirms vairākiem gadsimtiem cilvēki
labi ja dzīvoja no 30 līdz 40 gadiem,
kad neprata vēl ārstēt ļaunas slimības.
Pestītājs mums atnesis arī nemirstību.
Vēl Raimonds Sokolovskis teica
lūgšanas vārdus azaidam, tos pabeidzot
ar Jēzus lūgšanu.
Trīs mūzikas gabalus ar dažādiem
instrumentiem un dažādās stipruma
pakāpēs nospēlēja SLB skolas orķestris,
kuŗu diriģēja Benjamiņš Goldsmits
(Goldsmith), iesākot ar Aijā žūžū, lāča
bērni un pabeidzot ar Kur tad tu nu
biji, āzīti manu, izpelnīdamies skaļus
aplausus.

Foto: Pēteris Kļaviņš

SLB darbinieku un talcinieku
Ziemassvētku eglīte notika pagājušā
gada 4. decembrī Sidnejas Latviešu
nama lielajā zālē pie apaļiem vai
četrstūrainiem galdiem un to atklāja
sarīkojuma pieteicējs Toms Veidners,
kuŗš vispirms aicināja visus nodziedāt
Ziemassvētku dziesmu Ak eglīte, ak
eglīte.
Svētvārdus aicināja teikt Vienības
draudzes macītājam Raimondam
Sokolovskim, kuŗš, novēlējis visiem
priecīgus Ziemassvētkus, vispirms
nolasīja no svētiem
rakstiem Lūkasa
evaņģēliju par
ganiem, kas iet
apsveikt Jēzu.
Pēc tam mācītājs
pakavējās runā par
Pestītāja nozīmi.
Latviešu valodā
šo vārdu jātulko
par Atbrīvotāju.
Mūsu laikos cilvēku
mūža laiks turpat
SLB skolas orķestris Benjamiņa Goldsmita vadībā
dubultojies, ja
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Foto: Pēteris Kļaviņš

sagatavojušasi Ilona Brūvere un Klāra
Brūvere. Pēc mielasta visi dziedāja
No debesīm es atnesu, kam sekoja
priekšnesumi.
Vispirms Kārlis Gulbergs, kas
piedalās katru gadu, skaļi un izteiksmīgi
lasīja šoreiz Jāņa Jaunsudrabiņa stāstu
par krāsni.
Jānis un Laura Moļņiki lasīja
Ziemassvētku dzejoļus. Te jāpiemin,
ka viņi katru gadu, bez iztrūkuma,
SLB skolas koris
cītīgi piedalās Ziemassvētku eglītes
sarīkojumos ar dzejoļiem gan biedrībā,
Kad visi bija nodziedājuši Jūs, gan draudzē. SLB dāmas dziedāja
bērniņi, nāciet, runāja SLB valdes Kafejnīcas dāmas esam, kuŗai dziesmai,
teica Ināra Krūmiņa, gan
priekssēdis Jānis Čečiņš,
vārdi bieži mainoties un katrā
pieminot, ka viens gads
sarīkojumā neesot tie paši.
noslēdzies un tagad jāgaida,
ko nesīs nākamais gads.
Kā nākamais, Ivars Šeibelis
Viņš pieminēja, ka šajā
teica, ka nelasīs dzejoli, bet
sarīkojumā aicināti biedrības
pastāstīs par pēdējo gadu
darbinieki un talcinieki,
Vācijā. Nometnē, kuŗā viņš
lai valde tiem pateiktos
bijis, esot bijuši 14 skolnieki,
par padarīto. Šogad
kas svētku vakarā sarunājuši
sarīkojumā jauns ir tas,
iet uz mežu, atraduši smuku
ka priekšnesumus sniegt
eglīti, kuŗai sasēdušies
aicināti skolnieki, lai bērni
Ivars Šeibelis par visapkārt; bija sasnidzis
jūt, ka pieder sabiedrībai
nometnes laikiem sniegs, pie debesīm mirdzēja
un novēlēja visiem ražīgu
zvaigznes, visi dziedāja kādas
pēckara Vācijā
jauno gadu.
dziesmas un sarunājās vai
klusēja.
Pēc šīs runas SLB
skolas koris dziedāja trīs
Biruta Apene–Klarka
dziesmas: Simtiem cepu
pastāstīja par Latvijas cirkus
kukulīšus Ziemassvētku
maksliniekiem Riksi un
vakarā, Maza, maza ābelīte
Piksi, kas apmeklējuši arī
un Šādi tādi sanākuši,
gada tirgus, stāstījuši citiem
rupjmaiz’ kukul’ apēduši,
nepieņemamus polītiskus
izpelnīdamies skaļus un
jokus, par kuŗiem bieži viņus
ilgus aplausus. Kori ar
lika cietumā, bet tur viņiem
klavieŗu spēli vadīja un
dots labākais ēdiens un
pavadīja Sandra Dragūna,
apgājušies kā ar viesiem.
kas ar klavierēm pavadīja
Piksis gan bieži mudinājis Riksi
arī visas kopdziesmas.
Biruta Apene-Klarka būt uzmanīgākam, jo citādi
To m s Ve i d n e r s t a d par Rīgas cirkus tikšot atkal „čokā” iekšā. Reiz
pieteica mielastu, atzīmējot, māksliniekiem Riksi Riksis vilcis trepes un smagu
maisu un, vaicāts, uz kurieni
ka lielisku auksto galdu un Piksi
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SLB Dāmu kopa
iet, atbildējis, ka iešot kārt Ulmani.
Maisā bijis Ulmana portrets, ko nesuši
kārt pie sienas. – Viņas grāmatā ir Rikša
un Pikša dziesma par Daugavmalas
Žaņiem, kuŗu tad viņa arī nodziedāja.
Sekoja visu kopīgi dziedāta Es
skaistu rozīt’ zinu, pēc kuŗas bija saldais
ediens ar saldām kūkām, ķiršiem un
saldējumu.
Jānis Čečiņš vēl ziņoja par Kultūras
Dienu viesu koncertu Sidnejā 6. janvārī
un dziedāšanu, veselības un dzīves
prieka vingrinājumiem balsij ar Intu
Teterovski 29. janvārī, kā ar balsi
uzlabot savu veselību. Viņš izdalīja arī
Ziemassvētku dāvanas, bet skolnieki
saņemšot savas skolas eglītē sestdien
pēc nedēļas.
Jānis Grauds pastāstīja par Sarkanbaltsarkano karoga ceļu nākamā gadā.
Karogu ceturtdien, 2. februārī plkst.
16:00 sveiks goda konsuls Dienvidvelsā
Aldis Birzulis savā birojā ar organizāciju
pārstāvjiem. Pēc tam karogs viesosies
visās latviešiem nozimīmīgās vietās kā
aprakstīts citur šinī Rituma izdevumā.
Beigās Toms Veidners pateicās
Lindai Ozerei par skaisti dekorētiem
galdiem, pateicās visiem palīgiem un
darbiniekiem un priekšsēdim Jānim
Čečiņam.
Sarīkojumu pabeidza, visiem kopā
nodziedot Klusa nakts, svēta nakts.
Juris Krādziņš

Foto: Pēteris Kļaviņš

Foto: Pēteris Kļaviņš

Senioru eglīte

Senioru saietiem te Sidnejā tagad
tāda kārtība, ka tie notiek 10 mēnešus
pēc kārtas otrajā mēneša piektdienā
no februāŗa līdz novembrim un
decembrī ir senioru eglītes sarīkojums.
Par sarīkojuma programmu gādāja
Imants Līcis, kas arī pats pavadīja ar
klavierēm visas Ziemassvētku dziesmas
un bija aicinājis visus programmas
izpildītājus. Sarīkojums notika 2016.
gada 9. decembrī Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Programma
iesākās ar Ziemassvētku dziesmu
Jūs, ticīgie nāciet. Svētbrīdi teica
Vienības draudzes mācītājs Raimonds
Sokolovskis, izvēloties tekstu no Lūkasa
evaņģēlija tās daļas, kur pie eņģeļa
debesspulku draudze slavēja Dievu un
sacīja: „Gods Dievam augstībā, miers
virs zemes un cilvēkiem labs prāts.”
Pirms 2000 gadiem bijis mīlestības
trūkums, jo cilvēki bija aizmirsuši
mīlestību vienam pret otru. Miers virs
zemes ir Dieva dāvana, kā Jēzus vēlāk
teicis: „Savu mieru es jums dodu, nevis
kā pasaule to dod.” Izteicis pateicību
par žēlastību, kas dāvināta šajos
Ziemassvētkos, mācītājs pabeidza

Marita Lipska par Ziemassvētku
tradicijām
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Jauna grāmata – Ināras Strungas
“SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
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
Pelēkie zirņi
Selgas biskvīti
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svētbrīdi ar Jēzus lūgšanu.
Pēc otrās dziesmas Jūs,
bērniņi, nāciet Marita Lipska
pastāstīja par Ziemassvētku
tradicijām dažādas valstīs.
Viņa iesāka ar latviešu
tradicijām, pēc kuŗām
Ziemassvētku vakarā uz
galda jābūt 12 dažādiem
ēdieniem. Irāņu parašas ir
tādas, ka Jaungada mielasta
galdā jabūt 7 ēdieniem, kas
sākas ar burtu „s”, piemēram:
„sib”ābols, „sabsi” zaļumi,
„serke” etiķis... Ja kaut viena
ēdiena ar „s” trūkstot, ģimenei
nākamā gadā draudot kādas
nepatikšanas. Itālijā naktī
uz 1. janvāri, jaunā gadā
pa logiem un no balkoniem
jāmet dažādas vecas lietas,
jo itāļi ticēja, ka, ja vecu
mantu pusnaktī izmetīsi,
jaunu nākamā gada saņemsi.
Rumānijā Jaungada pīrāgos
iecep dažādas balvas kā
gredzenu, sīknaudu, mazas
porcelāna figūriņas... Kam
laba dāvana pīrāgā, tam labs
gads. Ungārijā nedod ēdienu,
kas sagatavots no putniem,
jo tad laime aizlidojot.
Japānā pirms Jaungada
sagaidīšanas jāpabeidz visi
iesāktie darbi. Amerikā dažas
indiāņu ciltis mežā dedzina
Jaungada ugunskuru, un
ļaudis dejo tam apkārt ar
spalvām rotātām nūjiņām:
kam nūjiņa aizdegas pirmam,
jaunajā gada būs liela laime.
Spānijā jauni ļaudis „veči”
un „vecenes” maskās iet no
mājas uz māju dziedādami.
Viņiem līdzi slotas, ar kuŗām,
no mājas aizejot, izslauka aiz

Kristīne Kugrēna
Foto: P. Kļaviņš

Jānis Čečiņš
Foto: P. Kļaviņš

Ingrīda Rēbauma
Foto: J. Krādziņš

sevis grīdu, lai iztīrītu māju no
neveiksmēm, kas uzkrājušās
gada laikā.
Ingrīda Rēbauma deklamēja
Antona Austriņa dzejoli Sals uz
Daugavas. Andrejs Mednis
spēlēja uz klavierēm A. Adama
Ak, svētā nakts. Kristīne
Kugrēna deklamēja Agneses
Līcītes dzejoli Sveiciens
Ziemassvētkos.
Pēc trešās kopdziesmas Ak,
tu priecīgā, ak, tu svētīgā Ingrīda
Rēbauma deklamēja Jāņa
Poruka dzejoli Ziemassvētkos.
Andrejs Mednis uz klavierēm
spēlēja Raimonda Paula
kompozīciju Manai dzimtenei.
Kristīne Kugrēna deklamēja
Lauŗa Reinika dzejoli Zvani un
sveces.
Raimonds Sokolovskis
izlūdzās svētību mielastam un
pateicās tā gatavotājām. Visiem
senioriem tad SLB dāmu
komitejas dāmas pasniedza uz
šķīvjiem salikto aukstā galda
azaidu, kuŗā bija liela dažādība
ar atsevišķiem ēdieniem turpat
gandrīz kā Maritas Lipskas
pieminētās ēdienu tradicijās,
kaut gan aizmirsu izskaitīt.
Ziemassvētku mielastam
sekoja apsveikumi, kuŗus
iesāka SLB valdes priekšsēdis
Jānis Čečiņš, kam sekoja
pateicība dāmu kopai Ināras
Krūmiņas vadībā un dāvanas
palīgiem senioru saietu darbā,
kuŗas izdalīja senioru saieta
sarīkojumu vadītājs Ivars
Šeibelis.
Sarīkojumu pabeidza ar
kopdziesmu Klusa nakts, svēta
nakts.
Juris Krādziņš
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60 gadu dimanta
jubilejas koncerts

Foto: Ojārs Greste

Ilgi gaidītais un gatavotais Sidnejas
Latviešu Vīru koŗa 60 gadu jubilejas
koncerts nutika 2016. gada 6. novembrī
plkst. 13:00. Pēc ilgāka laika atkal bija
pilna Sidnejas Latviešu nama Lielā zāle.
Jau pirms sākšanās vairākās zālēs bija
apskatāmi foto uzņēmumi no aizgājušiem
laikiem, sākot jau ar dibinātāju bildēm,
no kuŗām izvēlēti paraugi bija ievietoti arī
liela formāta programmas grāmatā (ko
par „grāmatiņu” nevar saukt). Tur bija
lasāmi visi koŗa 1956. gada dibinātāju
vārdi, sākot ar diriģentu Jāni Puisēnu,
nošu rakstītāju, mācītāju Pēteri Laiviņu
un dalībniekiem: Ojāru Kiršteinu, Arvīdu
Luci, Albertu Cini, Ēriku Suķi, Edgaru
Sviķi, Henriju Šturmu, Arnoldu Gūtmani,
Alfrēdu Siļķenu, Arvīdu Knopi, Vitāliju
Švirkstu, Elmāru Bērziņu, Raimondu

Vīru koŗa priekšsēži
– no izstādes Baltā zālē.
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Kraukli, Voldemāru Trofimovu, Jāzepu
Zagorski, Jāni Āboliņu, Hedvigu Veperu,
Kārli Palčeru, Benediktu Janoviču,
Arnoldu Bēku, Ēriku Kuikulīti, Kārli
Rīmani un Mārtiņu Siliņu.
Citās vietās pie lielās zāles sienas
bija piestiprinātas iepriekšējo gadu
koncertu programmas. Izstādē bija
pieminēti arī visu diriģentu vārdi 60
gadu laikā, sākot ar Jāni Puisēnu,
kam sekoja Haralds Rutups (1970 –
1976), Bernards Adijāns (1976 – 1981),
Juris Balodis (1982 – 1990) un Daina
Jaunbērziņa no 1990. gada, kuŗai
vēlāk pievienojās Ivars Štubis. Foto
izstādi bija sastādījuši Daina un Andris
Jaunbērziņi, Vija un Pēteris Erdmaņi,
Raimonds Krauklis, Māra Luce, Anita
Štube un Andris Kristovskis. Bija
pieminēti arī visi koŗa vadītāji, sākot
ar Alfrēdu Siļķenu (1956 – 1957), tad
Voldemārs Trofimovs (1958 – 1962),
Arvīds Lucis (1963 – 1980), Gunārs
Zodiņš (1981 – 1983), Ivars Birze (1984
– 1999) un atkal Gunārs Zodiņš no
2000. gada. Atzevisķā programmas lapā
bija visu kādreizējo un tagadējo koristu
vārdi, pavisam 177, no kuŗiem mūžībā
aizgājuši 90. Programmas grāmatā,
kuŗu iespiedis Pēteris Kļaviņš, vēl bija,
cita starpā, apsveikumi no Latvijas
republikas kultūras ministres Daces
Melbārdes un Latvijas republikas goda
konsula Jaundienvidvelsā un Ziemeļu
teritorijā Alda Birzuļa un Elgas Lejas
dzejolis veltīts SLVK 45. jubilejai.
Kad skatuves priekšā uz podestiem
bija novietojušies koristi, virs viņu
galvām bija Vijas Spoģes-Erdmanes un
Pēteŗa Erdmaņa darinātās dekorācijas
ar milzīgu (tāpat kā uz programmas
vāka) skaitli 60, uz kuŗa bija rakstīts
SLVK 1956 – 2016 un Kaļu rotas
līgavai mīļai, skaistai Latvijai. Koristu
vidū bija 5 no Melburnas, alfabēta
kartībā: Roberts Birze, Andrejs Daliņš,

Kalvis Jaunalksnis, Edmunds Ronis
un Ivars Štubis. Par apgaismošanu un
skaņu uzņemšanu rūpējās techniskie
darbinieki: Gints Kārkliņš, Voldis
Kains un Hamišs Langdons (Hamish
Langdon).
Koncerts iesākās ar braši dziedātu
Jāzepa Vītola dziesmu Kalējs, ko
komponistam savā laika lūguši kāda vīru
koŗa koristi savu balsu ievingrināšanai
pirms koncerta. Šai dziesmai ir Kārļa
Skalbes vārdi no kāda viņa dzejoļa.
Kalēju diriģēja Ivars Štubis.
Koncertu atklāja un pieteica Iveta
Rone, kas arī pieteica tā programmu,
ievadam jau paskaidrojot, ka kori
dibināja 1956. gada 2. martā un tad
izsauca vēl palikušos koŗa dibinātājus
Albertu Cini un Raimondu Kraukli.
Raimondam Krauklim piesprauda koŗa

Foto: Ojārs Greste

Foto: Ojārs Greste

Vīru koŗa diriģenti
– no izstādes Baltā zālē.

nozīmi sudrabā.
Pēc šī ievada divas dziesmas diriģēja
Daina Jaunbērziņa: Jāņa Norviļa Aglona
un Kam drosme ir, pirmā ar Aleksandra
Ancāna un otrā ar Kārļa Ulmaņa vārdiem
no kādas runas. Aglonu, kas veltīta
diriģentam Jānim Puisēnam, dziedāja
lēni un svinīgi, bet otro, Kam drosme
ir, strauji ar daudzām takts maiņām,
kā jau tas, runai komponētai, piederas.
Atzinīgi aplausi iesākās jau pēc pirmās
dziesmas un turpinājās nākamām
vienmēr pieaugošā skaļumā.
Tad pie diriģenta pults atkal stājās
Ivars Štubis, novadot Emīla Dārziņa
Mūžam zili ir Latvijas kalni, kas
iesākās klusināti, vēlāk turpinājās skaļi
un spēcīgi, bet beigās ar klusinātu
nobeigumu un spēcīgo, jūŗu slavējošo
Jāzepa Mediņa dziesmu Krāc jūrmalas
priedes ar Antona Birkerta vārdiem.
Pēc tam trīs patriotiskas dziesmas:
Bruno Skultes Raganu kalna balāde
ar Teodora Tomsona vārdiem, kuŗu
diriģēja Daina Jaunbērziņa, Romualda
Jermaka Div’ dūjiņas ar tautas dziesmas
vārdiem, kam bija Toma Mačēna basa
solo ar diriģentu Ivaru Štubi un svinīgo
Jāņa Norviļa Pulkveža atgriešanās ar
Edvarda Virzas vārdiem, ko diriģēja
Daina Jaunbērziņa. Pēdējās divas
dziesmas ar klavierēm pavadīja Ingrīda

Jubilejas koncerta diriģenti
Daina Jaunbērziņa un Ivars Štubis
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Šakurova.
Pēc 20 minūšu starpbrīža sekoja
koncerta otrā daļa, kas iesākās ar
patriotiski svinīgo Valtera Kaminska
Mūžu mūžos būs dziesma ar Imanta
Ziedoņa vārdiem, kam sekoja Bruno
Skultes maigi rotaļīgā Aijā ar Teodora
Tomsona vārdiem, kuŗas abas diriģēja
Ivars Štubis.
Pēc tam pie diriģenta pults stājās
Daina Jaunbērziņa, vispirms novadot
mierīgo Jāzepa Vītola Mežezers ar
Ata Ķeniņa vārdiem un pēc tam iejūtīgi
maigo Emīla Dārziņa Mirdzi kā zvaigzne
ar Kārļa Jēkabsona vārdiem. Melodisko
Imanta Līča Tur Vidzemē ar Ilzes
Kalnāres vārdiem un Toma Mačēna
basa solo diriģēja Ivars Štubis un
tam atkal bija Ingrīdas Šakurovas
klavierpavadījums, kas turpinājās arī
nākamām trim dziesmām. No tām
divas diriģēja Daina Jaunbērziņa:
svinīgo Jāņa Cimzes Tēva sētu ar

J. Cimzes vārdiem un Juŗa Vaivoda
rotaļīgo Vai tādēļ nedziedāju ar tautas
dziesmas vārdiem un skaļiem ējo
kliedzieniem sākumā un nobeigumā.
Otras daļas koncerta noslēgumā bija
draiskā un komiski jocīgā Raimonda
Paula komponētā tautas dziesma Kur
tad tu nu biji, āzīti manu, diriģenta Ivara
Štubja vadībā, kuŗu publika pieprasīja
atkārtot.
Sekoja apsveikumi korim 60
gadu jubilejā ar puķēm un dāvanām,
kuŗus pieteica Iveta Rone un iesāka
Jaundienvidvelsas un Ziemeļu teritorijas
goda konsuls Aldis Birzulis, kuŗam sekoja
Dace Daliņa, kas nolasīja apsveikumu
no PBLA priekšēža vietnieces Kristīnas
Saulītes. Sekoja LAAJ vicepriekšsēdis
Sidnejā un SLOA vadītājs Jānis Grauds,
Sidnejas Latviešu biedrības valdes
priekšsēdis Jānis Čečiņš, SLB Dāmu
komitejas priekšniece Ināra Krūmiņa,
Svētā Jāņa draudzes mācītājs Kolvins

SPORTA KOPAS SPARS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS
2017.g. sestdien 11. febuārī,
plkst. 18.00-20.00
ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

Tuvāka informācija:

Viktors Sīkais

0413 018 588

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!

22

Foto: Ojārs Greste

Sidnejas Latviešu vīru koris koncertā – pie diriģentes pults Daina Jaunbērziņa
debesīs šo zemi ar Kaspara Dimitera
vārdiem un Ivara Štubja dziedāto tenora
solo diriģēja Daina Jaunbērziņa.
Nākamās divas dziesmas diriģēja
Ivars Štubis, un tās bija: svinīgā Jāņa
Lūsēna Karoga dziesma ar Raiņa

Foto: Ojārs Greste

Makfersons (Colvin S. MacPherson),
Daugavas Vanagu pārstāve Gundega
Zariņa, Sandra un Roberts Birzes no
Melburnas vīru koŗa Veseris, Latvijas
Universitātes koŗa Jubilate pārstāve
Brigita Ellere, kas aicināja vīru kori uz
Latvijas 100 gadu svinībām un Dziesmu
svētkiem 2018. gadā Rīgā, Daugavas
Vanagu pārstāvis no Adelaides vīru koŗa
Rūdis Dancis, Iveta Rone no tautas deju
kopas Jautrais Pāris un Kārlis Gulbergs
pasniedzot pa rozei katrai: Dainai
Jaunbērziņai, Vijai Spoģei Erdmanei un
Laumai Reinfeldei.
Rakstiskus apsveikumus, kuŗus
nolasīja Iveta Rone, bija sūtījuši:
Latvijas Republikas kultūras ministre
Dace Melbārde, Zane un Leo Riteri no
Daugavas koŗa, Viktors Bendrups, Vija
Veita no Engures, Martons Marosszeky
no Francijas un Pauls Marosszeky no
Viktorijas.
Koncerta trešā daļā visas dziesmas
pavadīja Ingrīda Šakurova ar klavierēm
un Daina Kaina ar vijoli. Pirmo, lēni un
svinīgi dziedāto Zigmara Liepiņa Svētī

Daina Jaunbērziņa piesprauž koŗa
dibinātājam Raimondam Krauklim koŗa
nozīmi sudrabā.
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Foto: Ojārs Greste

Andris un Daina Jaunbērziņi un Vija un
Pēteris Erdmaņi.
vārdiem un lēni un svinīgi dziedātā
Raimonda Paula Pacel galvu, baltā māt’
ar Jāņa Petera vārdiem.
Nākamā dziesma, kuŗu diriģēja Daina
Jaunbērziņa, bija drāmatiskā Zigmara
Liepiņa Latvju zeme vaļā stāv no rokoperas
Lāčplēsis ar Māras Zālītes vārdiem. Daina

Jaunbērziņa dirigēja arī Raimonda Paula
lēni skumjo Tēvs, māmiņa ar Ivara Štubja
un Oskara Štubja tenoru duetu koŗa
pavadījumā un ar Jāņa Petera vārdiem,
kam sekoja lēni un svinīgi dziedātā
Zigmara Liepiņa Es atnācu uguntiņu ar
tautas dziesmas vārdiem, kas veltīta tautas
dziesmu krājējam Krišjānim Baronam un ar
zīmīgiem vārdiem: „Ūdentiņš, akmentiņš,
tie dzīvos saules mūžu”.
Sekoja SLVK valdes priekšsēža
Gunāra Zodiņa uzruna ar kuŗu viņš
piesprauda Dainai Jaunbērziņai jubilejas
koŗa nozīmi un pasniedza sarkanas rozes.
Pēc tam bija vēl divas dziesmas, kuŗas
diriģēja Daina Jaunbērziņa: Raimonda
Paula Tautas acis ar Māŗa Čaklā vārdiem
un Oskara Štubja tenora solo un Ērika
Ešenvalda drāmatiskā Dvēseles dziesma
ar Anitas Kārkliņas vārdiem un tenora
Oskara Štubja un basa Toma Mačēna
duetu. Šai dziesmai bija arī Benjamiņa
Turpinājums 29 . lpp.

SLB izbraukums uz

Zilajiem Kalniem
trešdien, 2017. gada 8. februārī
Satikšanās plkst. 7.00 no rīta pie Latviešu nama,
Apmeklēsim Three Sisters, Leura, Katoomba un
Mt. Victoria.
Ja būs vēlēšanās, mēs varēsim arī braukt ar kalna vilcieniņu.
Brauciena izmaksa $35.00
Katrs ir atbildīgs par savu ēdamo un dzeramo.
Pieteikšanās pirms 4. februāŗa pie Ineses Rones 9416 8227.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2017. gada februārī

Atcerēsimies un godināsim savus leģionārus
Ceturtdien, 2017. gada 16. martā, plkst. 11.00
Ziedu nolikšana ar svētbrīdi Rukvudas latviešu kapu nodalījumā.
Svētbrīdi vadīs mācītājs Raimonds Sokolovskis
Leģiona atceres sarīkojums sestdien, 2107. gada 18. martā, plkst. 12.00
Visi laipni aicināti.

Sarkanbaltsarkanais ceļš

Ceļojošā Latvijas karoga uzņemšana un
godināšana
piektdien, 2017. gada 3. februārī, plkst. 17.00
sekos uzkodas un šampanietis

Pagājušā gada 15. decembrī
Daugavas Vanagu namā, Benkstaunā
DV Sidnejas nodaļa rīkoja Ziemassvētku
eglīti kopā ar Veco ļaužu mājas aprūpes
organizāciju (Your Aged Care at Home),
un līdz ar to apmeklētāju un veco ļaužu
aprupētāju kopskaits sasniedza kādus
septiņdesmit. Sarīkojumu atklāja DV
nodaļas sekretāre un aprūpes darbiniece
Gundega Zariņa, kas aicināja Vienības
draudzes mācītāju Raimondu Sokolovski
teikt svētrunu. Tā kā veco ļaužu aprūpēto
un to aprūpētāju starpā ir arī daudz to,
kas latviski neprot, svētrunu, tapat ka

Foto: Heather Pooloo

Daugavas Vanagu
eglīte

Daugavas Vanagu eglītes sarīkojuma
dalībnieki.
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Atzinība Vinnai
Jumiķei

Foto: Andrejs Mednis

Daugavas Vanagu namā katra
mēneša pirmā ceturtdienā rīko
sadraudzības pēcpusdienu ar ceptām
gaļas pankūkām un buljonu, kā arī
ķimeņu maizēm un smalkmaizēm ar
kafiju. Ieradušies apmeklētāji sadalās
pie atsevišķiem galdiņiem. Ceturtdienā,
1. decembrī notika kaut kas speciāls, jo
galdiņi bija sagrūsti vienā līnijā un, šo
sarīkojumu atklājot, Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļas valdes priekšsēdis
Helmuts Vabulis teica, ka šajā dienā
galdi salikti citā veidā, jo visi sēd pie

Gundega Zariņa un Vinne (Wynne)
Jumiķe pēc Atzinības raksta
saņemšanas.

Foto: Gundega Zariņa

visas citas runas, teica angļu valodā, tur
nolasot daļu no Lūkasa evaņģēlija gan
par romiešu tautas skaitīšanu, Jēzus
piedzimšanu, ganiem un eņģeļiem.
Pasaules Pestītajs, nedzima kādā citā
galaktikā, bet uz mūsu pašu planētas
Zemes, mazā Betlemes pilsētiņā, piecas
jūdzes (astoņus kilometrus) dienvidos
no Jeruzālemes. Svētrunai sekoja pirmā
kopdziesma: Līksmi lai skan, tas Kungs ir
klāt angļu valodā: „Joy to the World, the
Lord has come!”.
Gundega Zariņa tad paskaidroja,
ka Latvijā Kristus dzimšanas svētki ir
ziemā un tāpēc latvieši tos sauc par
Ziemassvētkiem, kaut arī Austrālijā
tie ir vasarā. Tad latviešu apmeklētāji
nodziedāja kopdziesmu Jūs, bērniņi
nāciet latviešu valodā, pēc kuŗas visus
aicināja piepildīt šķīvjus no bagatīga
aukstā galda, kur bija gan šķiņķis, gan
žāvēts lasis, pildītas olas, cepta cāļa
gabali un dažādi salāti (ar kartupeļiem,
bietēm, rīsiem u..t.t.).
Vēlāk ieradās arī Ziemassvētku
vecītis, kuŗu šeit sauc par Santa Klausu,
kas visiem izdalīja dāvānās aparātu,
kas, pievienots elektrības slēdzim, rāda
gaismu no vakara krēslas līdz rīta ausmai.
Pie dažiem krēsliem bija nummuri, un tie,
kas uz šiem krēsliem sēdēja, ieguva
loterijas laimestus. Sekoja saldais ēdiens
ar bizē kūku, saldo krējumu un zemenēm
un kafija ar dzeltenmaizi un augļiem.
Sarīkojumu beidzot, aprūpes vadītāja
Hezera Pulū (Heather Pooloo) pateicās
visiem darbiniekiem, kas piedalījušies
sarīkojuma sagatavošanā un tāpat visiem
apmeklētājiem, bet viņai par rīkošanu,
savukārt, pateicās Gundega Zariņa.
Sarīkojums izskanēja ar Ziemassvētku
kopdziesmu Tu, dievišķais Dzimums,
Debestēva sūtīts, ko dziedāja latviešu un
angļu valodā: „O Come All Ye Faithfull,
Joyfull and triumphant”.
Juris Krādziņš

viena galda un nevis katrs savā kaktā
un vēl paziņoja, ka saņēmis rakstus
no DV zemes valdes izdalīšanai. Tūlīt
aicināja Vinnu (Wynne) Jumiķi, lai viņai
pasniegtu DV atzinības rakstu par darbu,
ko daudzus gadus darījusi.
Jumiķa kundze vēl paskaidroja par
sakritību, ka tieši šinī dienā ir viņas
mirušā vīra vārda diena. Valdes sekretāre
Gundega Elga Zariņa vēl atnesa
pasniegšanai puķes, bet valdes kasieris
atvēra šampanieša pudeli. Apmeklētāji
vēl pakavējās pārrunās, un H. Vabulis
atgādināja, ka tieši pēc divām nedēļām,
atkal ceturtdienā, 15. decembrī būs DV
Ziemsvētku eglītes sarīkojums kopā ar
veco ļaužu aprūpes organizāciju Your
Aged Care at Home.
Juris Krādziņš

Poker mašīnu
licenšu pārdošana

Sidnejas DV nodaļa ir saņēmusi
piedāvājumu nopirkt pēdējās 3 poker
mašīnu licenses par ievērojamu summu.
Sidnejas DV valde pašlaik pārskata šo
piedāvājumu no financiālā un juridiskā
viedokļa.
Kaut gan iepriekšējās DV pilnsapulces dod valdei „pilnvaru” rīkoties
biedru vārdā, pēc likuma biedriem ir
jāapstiprina vai jānoraida valdes lēmumi
lielos jautājumos.
Šinī sakarā ir paredzēta ārkārtēja
biedru pilnsapulce 2017. gada 18.
martā DV namā, Benkstaunā. Katram

beidrim laicīgi tiks nosūtīts aicinājums
ierasties uz pilnsapulci. Aicinājumā būs
pilnsapulces darba kārta un DV valdes
propozīcijas teksts. Lūdzu ievērojiet ka
pilnsapulces datums var mainīties.
Gundega Zariņa

Sūtījumi uz Latviju

Marta beigās no Adelaides aties
tilpnis uz Latviju. To var izmantot pārsūtot
mantas un grāmatas brīvprātīgām
organizācijām kā arī privātsūtījumiem
radiem un citām organizācijām Latvijā.
Pagājušā gadā sūtījuma maksa bija
$45 pa katru kasti un $450 par kubikmetru. Būtu vēlams ka kastes nav
smagākas kā 25 kg.
Ziedotās grāmatas, mantas vai
drēbes izdalīs pa novadiem, skolām vai
pagasta bibliotēkām Latvijā.
Gundega Zariņa

Austrālijas Daugavas vanadžu 58.
salidojums notiks sestdien, šā gada
12. martā, plkst. 10.00 Latviešu centrā,
Pertā.
Austrālijas Daugavas Vanagu
delegātu sanāksme notiks šogad
sestdien, 11. martā un svētdien, 12.
martā Latviešu centrā, Pertā

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Jānis Paegle – dzimis 1924. g. 21. martā Latvijā
miris 2016. g. 2. decembrī, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1995. gada (21 gadus).
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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, 2017. g. 2. februārī,
plkst. 12.00 saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Piektdien, 3. februārī, plkst.17.00
Latvijas ceļojošā karoga pieņemšana.
Visi laipni ielūgti parakstīties ceļojošā
grāmatā.
Ceturtdien, 2. martā, plkst. 12.00
Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien,16. martā plkst. 11.00
Leģiona atcerei svētbrīdis un ziedu
nolikšana DV nodaļā Rukvudas kapsētā.
Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00
Ārkārtējā pilnsapulce. Plkst.12.00
Legiona atceres sarikojums.
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.

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

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Goldsmita (Goldsmith) pavadījums ar
sopransaksafonu blakus klavieŗu un vijoles
pavadījumam un šī dziesma bija jāatkārto.
Pēc šīs atkārtotās dziesmas uzrunu
teica Daina Jaunbērziņa, ar kuŗu viņa
piesprauda jubilejas koŗa nozīmes Ivaram
Birzem un Gunāram Zodiņam, pastāstīja,
ka šodien apmeklētāji koncertā ir arī no
Pertas, Adelaides, Brisbanes, Melburnas
un Latvijas un pateicās par viņu atbalstu,
pateicās Kārlim Gulbergam, kas visus šos
gadus aplaudējis, pateicās pavadītājām
Ingrīdai Šakurovai un Dainai Kainai,
pateicās Vijai Spoģei Erdmanei, kas
kopā ar vīru greznojusi skatuvi, visiem
techniskiem darbiniekiem, pieteicējai Ivetai
Ronei, Pēterim Kļaviņam un Ivaram Štubim,
kas visi saņēma puķes. Pateicās visiem
koristiem un tiem, kas no Melburnas un
katrs saņēma 60 gadu jubilejas standartiņu.
Sekoja beigu dziesma, Dainas
Jaunbērziņas vadītā Mārtiņa Brauna Saule,
Pērkons, Daugava ar Raiņa vārdiem, bet
pēc tam vēl piedevas: Raimonda Paula Es
nāku no mazas tautas Dainas Jaunbērziņas
vadībā ar Knuta Skujenieka vārdiem, Ivars
Štubis diriģēja V. Zilvera Dziesmu dziesmai
ar tautas dziesmas vārdiem un Dainas
Jaunbērziņas vadītā Raimonda Paula
Manai dzimtenei ar Jāņa Petera vārdiem.
Pēc tam Dainas Jaunbērziņas un Ivara
Štubja vadītā tautas dziesma Pūt, vējiņi,
kuŗai aicināja pievienoties arī apmeklētājus.
Tā kā aplausi vēl nerimās tad atkārtoja V.
Zilvera Dziesmu dziesmai, bet pēc tam
Ivata Rone aicināja visus pakavēties pie
glāzes šampanieša Mārtiņa Siliņa zālē.
Tur pavadīja vēl kādas stundas, bet
apmeklētājiem deva arī augļu sulu, pīrāgus,
sāls standziņas un zemenes.
Juris Krādziņš

RTU delegācija
Sidnejā

Pagājušā gada 2. decembŗa vakarā
Sidnejā viesojās Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU) delegācija –
rektors profesors Leonīds Ribickis un
profesori Oskars Krievs, enerģētikas
un elektrotehnikas fakultātes dekāns,
un Juris Iljins, RTU kvalitātes vadības
un dokumentu pārvaldības departmenta
direktors.
Pēc Jāņa Čečiņa viesu iepazīstināšanas prof Leonīds Ribickis
iepazīstināja klātesošos ar RTU un tās
attīstības plāniem.
R ī g a s Te h n i s k ā u n i v e r s i t ā t e
pašreizējo nosaukumu ieguva 1990.
gadā. Tā ir dibināta 1862. gadā kā
Rīgas Politehniskā augstskola, laikmetu
griežos augstskola nosaukuma un
pakļautības pārmaiņas piedzīvojusi
vairākas reizes.
Tagad RTU ir starptautiski pazīstama
daudznozaru techniskā universitāte
kas mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par
trešās paaudzes tipa universitāti,

Foto: Pēteris Kļaviņš

60 gadu dimanta ...

No kreisās: prof. Oskars Krievs, Jānis
Čečiņš, prof. Leonīds Ribickis un prof.
Juris Iljins.
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nodrošinot ne tikai augstas kvalitātes
izglītību, bet arī izcilu pētniecību un
valorizāciju – inovāciju un technoloģiju
pārnesi, tādējādi zinātnes sasniegumus
iedzīvinot praksē.
RTU ir deviņas fakultātes kuŗās
ir iespējams apgūt daudzpusīgu
izglītību augstajās technoloģijās un
inženierzinātnēs, kā arī sociālajās
un humanitārajās zinātnēs. Tās
ir Arhitektūras un pilsētplānošanas
fakultāte; Būvniecības inženierzinātņu
fakultāte; Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultāte; E-studiju
tehnoloģiju un humanitāro zinātņu
fakultāte; Elektronikas un telekomunikāciju
fakultāte; Enerģētikas un elektrotehnikas
fakultāte; Inženierekonomikas un vadības
fakultāte; Mašīnzinību, transporta un
aeronautikas fakultāte; Materiālzinātnes
un lietišķās ķīmijas fakultāte.
RTU mērķtiecīgi attīsta savu
infrastruktūru, Ķīpsalā būvējot Latvijā
pirmo studentu pilsētiņu, kas pēc
būvniecības pabeigšanas kļūs par Baltijas
reģionā modernāko inženierzinātņu
studiju centru, kur būs koncentrētas RTU
fakultātes, moderns laboratoriju korpuss,
Zinātniskā bibliotēka un administratīvās
ēkas. RTU ir 15,000 studenti no kuŗiem
apmēram 15% ir ārzemju studenti.
Pēc viesu snieguma par Rīgas
Tehnisko universitāti klātesošie
pakavējās uz pārrunām pie glāzes vīna
un uzkodām.
P. Kļaviņš

Draudzes darbinieku
eglīte

Sestdien, 2016. gada 3. decembrī
Hombušā (Homebush) Sidnejas ev.–lut.
draudzes mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin S. MacPherson) ar kundzi Lindu
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rīkoja Ziemassvētku eglītes sarīkojumu
draudzes darbiniekiem, kas visu gadu
cītīgi ir palīdzējuši draudzes darbā, kā
draudzes dāmu komitejā, tā dežurējot
dievkalpojumu laikā un pie draudzes
vadības. Ierasties bija apsolījuši 26, un
tieši tik daudz vietu bija pie četrstūrainā
galdu veidojuma, kas bija salikti kā
gleznas ielogs ar sēdvietām tā ārpusē.
Vispirms īsā uzrunā mācītājs
pieminēja draudzes darbinieku
palīdzību, kuŗu atzinībai šis sarīkojums
rīkots, un, tā kā šoreiz visi darbinieki bija
viesi, tad par ēdienu ar auksto galdu bija
gādājis mācītājs pats ar kundzi.
Kā pirmo visi kopā nodziedāja
Ziemassvētku dziesmu Debespulks
dzied apstarots, kam sekoja mielasts.
Mācītajs vēl paskaidroja, ka katram pie
galda ir piparkūku maisiņš ar numuru,
un kad numuru izsauc, tad tā īpašnieks
iet pie loterijas galda un saņem savu
laimestu. Uz loterijas galda laimesti nav
numurēti, tā kā katrs var izvēlēties ko
vēlas. Tad laimests jāizpako un jānoliek
sev priekšā uz galda tā lai klātesošie,
ja vēlas, var samainīties ar laimestiem.
Otra dziesma bija Jūs bērniņi, nāciet.
Mācītājs tad norādīja uz jautājumiem
dziesmu lapiņā, kas bija: Kādas dāvanas
gudrie dāvināja Jēzum (mirres, vīrāku
un zeltu), cik staru sniegpārslai (6), kur
Jēzus piedzima (Betlemē), cik dienas
starp Ziemassvēkiem un Zvaigžņu dienu
(12), nosauc astoņus ziemeļbriežus
no Ziemassvētku dzejoļa ‘Twas the
night before Christmas (atceros tikai 2:
Donner un Blitzen). Sekoja dziesma Tu
mazā, klusā Betlēme. Pēc tam laimestu
vilkšana un pašās beigās dziesma Klusa
nakts, svēta nakts. Ar to arī šis jaukais
sarīkojums beidzās, bet jāpiemin vēl, ka
draudzes darbinieku gan ir vairāk par
26, bet visi jau nebija ieradušies.
Juris Krādziņš

Senā skaņa šodienas
gaisotnē

2016. gada 27. decembrī,
Melburnā Austrālijas Latviešu 56.
Kultūras dienu ietvertais uzvedums
Pagānu gadagrāmata
Pagānu gadagrāmatas pirmsākums
ir komponista, Uģa Prauliņa, 1998. gadā,
Siguldā, kopā ar Ilgu Reiznieci un Māri
Muktupāvelu (Iļģi), Gintu Solu (Jauns
mēness) un Nīlu Īlu, ierakstītais CD.
Uģis Prauliņš saka, ka šis skaņdarbs
ir pamatots uz senajām, pierakstītām
latviešu tautas dziesmām, un, iespaidots
no Britu salu 60/70 gadu mijas rokmūzikas,
kā arī kādreizējā sadarbība ar grupām –
Bizīteri, Iļģi un Vecās mājas.
„Pagānu gadagrāmata”, saka Prauliņš,
„...ir dziļi personiskas piezīmes, zaudējot
saikni ar dabu un tās cilvēkiem jaunajā –
elektronikas laikmetā, zaudējot saulrietu
garšu, gadalaiku nomaiņu izjūtas’’
Mūziķis, Ivars Cinkuss, saka, „..
sapratu, ka šajā mūzikā iespējams atklāt
jaunas dimensijas, pievienojot vīru kori,
un paplašinot pavadošo sastāvu, tādējādi

to pārnesot uz skatuvēm... Melburnas
Kultūras dienās izrāde piedzīvoja jau
savu trešo renesansi, atklājot Sievišķo
dimensiju stāstā.’’
Uzveduma rīkotāji Melburnā: Sandra
Birze (kormeistare un mākslinieciskā
līdzvadītāja, Anita Andersone
(producente), un Roberts Birze (koru
administrators un līdzproducents), ciešā
sadarbībā ar Ivaru Cinkusu.
Sandra Birze stāsta „Uģa Prauliņa
komponēto skaņdarbu kas, ar Ivara
Cinkusa pienesumu tapa par skaņdarbu
vīru korim ar solistiem un etno-roka
ansamblim, noklausījāmies , 2015. gada
maijā, vīru kora Gaudeamus 55 gadu
jubilejas koncerta ierakstu youtube. ...
bijām aizkustināti par darba skaistumu
un bagātību... Ievadījām sarunas par šī
skaņdarba izrādi Melburnas KD.’’
Tālāk Sandra stāsta, ka konsultējoties
ar Ivaru Cinkusu un Uģi Prauliņu, viņa
pievienoja adaptāciju sieviešu balsīm, un
tā pakāpeniski tapa Pagānu gadagrāmatas
trešā versija Melburnas KD.
Uzvedumā iesaistījās Melburnas
jauktais koris Daina un vīru koris Veseris.
Tos apmācīja Sandra Birze, un palīdzēja

Pagānu gadagrāmata
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Edgars Vegners. Etno-roka ansamblis,
mūziķi – Uģis Prauliņš, Ivars Cinkuss,
Māra Baumane, Jolanta Lārmane, Jāna
Andersone, Ivars Štubis, Jānis Laurs,
Dāvids Zemdegs un Ingus Purēns. Solo
dziedājumi – Kārla Jaudzema, Lilita
Lauriņa, Daila Šmita, Ingus Purēns, Kira
Baumane, Anita Elberta, Sandra Birze,
Annalīse Daliņa un Rita Hach.
Viesu mākslinieki – lietuvieši Pamesta
klumpe (Pazaudētā tupele) un no Latvijas,
uzveduma dvēseles, Uģis Prauliņš, Ivars
Cinkuss, Uģis Brikmanis un Ingus Purēns.
„Darbs bija liels’’ stāsta Sandra –
„Vairāk kā gadu notika mēģinājumi,
vienreiz, un, pat divreiz, nedēļā, bieži vien,
mūsmājās. Divreiz, no Latvijas, atbrauca
Ivars Cinkus ar padomiem un praktisku
līdzdalību uzveduma sagatavošanā.’’
„Neatsveramu devumu’’ saka Anita
Andersone, „pienesa režisora Uģa
Brikmaņa ieteikumi un padomi, ierodoties
nedēļu pirms KD, lai pilnveidotu režiju. Uģis
izrāžu laikā, kopā ar Andreju Jaudzemu,
novadīja arī uzveduma technisko pusi,
izveidojot gaismas režiju un multimediālu
skatuves fōnu.’’’
Pirms došanās uz Pagānu
gadagrāmatas izrādi, izlasīju programmu;
Stāstījumā vijās gada laiki – Atkusnis,
Pavasaris, Vasara un Ziema. Melodijas
– tautas dziesmas, liela daļa no Emīla
Melngaiļa pierakstiem.
Izrādei sākoties, noliku programmu
malā, un, klausījos un skatījos uz skatuves
sniegto. Visa izrāde ritēja raiti, dziedājumi
mijās ar mūziku, senā skaņa ar šodienu;
Bija emocionāls pacēlums dzīvojot līdz
uzvestajam. To visu bagātināja Uģa
Brikmaņa izmeklētās Latvijas dabas
ainavas kuŗas kopā ar Zanes Riteres
gleznu, gada laiku, skatu, projekcija uz
skatuves aizmugures ekrāna.
Esmu pateicīga, ka šī uzveduma autori
godināja latviešu tautas senās skaņas,
ietvertas jaunajā mūzikas pasaulē.
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No kreisas Sandra Birze, Anita
Andersone, Roberts Birze.
Priecājos, uz skatuvi redzot Melburnas
latviešu jauno ziedu, nu jau trešo un pat
ceturto paaudzi, Austrālijā.
Paldies, Sandrai Birzei, Anitai
Andersonei un Robertam Birzem – un
Latvijas māksliniekiem, Ivaram Cinkusam,
un Uģim Prauliņam, kuŗi ar profesionālo
pieredzi, ziedoja daudz sava brīvā laika
šī uzveduma īstenošanai Melburnas
Kultūras dienām.
Noslēgumā citēšu viņu triju – Sandras,
Anitas un Roberta teikto „Pagānu
gadagrāmatas uzvedums bija kvalitatīvs
un iespaidīgs pateicoties sadarbībai ar
Latvijas profesionālajiem māksliniekiem,
kuri bija ar mieru strādāt „melnās miesās’’,
un kuŗi prata novērtēt mūsu spējas un tās
nesavtīgi iecelt gaismā.’’
Skaidrīte Dariusa

Osvalds Aizstrauts
aizsaulē

20-07-1923 – 29-12-2016
2016. gada 29. decembrī mūžībā
aizgāja bijušais Sidnejas latviešu
sabiedrības aktīvais darbinieks,Osvalds
Aizstrauts.
Osvalds Aizstrauts piedzima 1923.

gadā, Slokā. Viņam bija vecāks brālis
Edgars. Bērnībā Osvalds ar ģimeni
dzīvoja Slokas ugunsdzēsēju depo un
mācījās Slokas pamatskolā.
Osvaldam ļoti mīļa bija Lielupe un
Slokas ezers. Vasarā viņš makšķerēja,
brauca ar laivu, peldējās.
Otrā Pasaules kaŗa laikā Osvalds
beidza 6. Rīgas valsts ģimnāziju.
Pēc tam Osvalds dienēja Aviācijas
leģionā “Latvija”. 1944. gada maijā
Osvalds bija kaŗavīru pulciņā, kas tika
aizsūtīti kā papildspēki uz fronti, kur
apkalpoja kaŗa lidmašīnas. Ar eskadriļu
cauri braucot Slokai, Osvalds pēdējo reizi
redzēja savu mammu un tēti.
Osvalda vienība tika nosūtīta uz
Kēnigsbergu, Vācijā un pēc tam uz
Bavāriju, kas gan nebija frontes tuvumā.
1945. gadā Osvalds nonāca Dānijā un
kaŗa beigas sagaidīja nometnē. Pēc tam
nonāca bēgļu nometnē Vācijā.
1947. gadā Osvalds sāka studijas
Pinebergā, Baltijas universitātē un bija
viens no studentu korporācijas “Fraternita
Cursica” dibinātājiem. 1948. gadā Osvalds
aizbrauca uz Angliju strādāt kokvilnas
vērptuvē.
1950. gadā Osvalds izceļoja uz
Austrāliju. Viņš sākotnēji strādāja par
autoelektriķi un no 1957. gada visu atlikušo
darba mūžu nostrādāja Jaundienvidvelsas
štata Elektrības pārvaldē. 1959. gadā
Osvalds pabeidza Jaundienvidvelsas
universitātes Elektroinženieru fakultāti.
1958. gadā Osvalds salaulājās ar
Agniju Bogdanoviču. Viņi nodzīvoja laulībā
52 gadus līdz Agnijas aiziešanai mūžībā
2010. gadā. Osvalds bija rosīgs Sidnejas
latviešu sabiedrības darbinieks. Viņš
bija ilggadīgs skolotājs Sidnejas latviešu
pamatskolā, Latviešu apvienības Austrālijā
un Jaunzēlandē Skolu nozares vadītājs.
Viņš aktīvi darbojās Sidnejas latviešu
Vienības draudzē būdams padomes
loceklis. Ilgus gadus dziedāja Sidnejas

latviešu jauktā korī.
Izaudzināti dēls Igors un meita Inga.
1987. gadā Osvalds pirmo reizi pēc
ilgajiem trimdas gadiem apciemoja
dzimteni, un abi ar Agniju 1996. gadā
atgriezās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.
Osvaldam bija iespēja izbaudīt vēl 20
gadus dzimtenē.
Par Osvaldu sēro dēls Igors ar sievu
Gunitu, meita Inga ar vīru Ēriku un
mazbērni Artūrs, Keita, Lāsma un Gatis.
Inga Zirka

Sirdsbalss atvadu
koncerts Sidnejā

Pa retam gadās
piedzīvot brīdi, kad it skaidri
apzināmies, kas esam un
par ko stāvam. Šāds brīdis
atgadījās Latvijas viesu –
Saulkrastu jauktā kora Anima
un tautas deju ansambļa Līgo – atvadu
koncertā Sirdsbalss, Sidnejas Latviešu
namā, šī gada 6. janvārī. Varbūt ir zīmīgi,
ka pēc kristīgās baznīcas kalendāra 6.
janvāris ir Epifānija – apgaismības vai
atklāsmes diena, kad Austrumu gudrajiem
atvērās acis Betlēmes Bērna dievišķībai.
Par atklāsmi, gluži personīgā nozīmē, šīs
dienas koncerts izvērtās man.
Posāmies uz koncertu kā uz mazu,
nule aizvadīto KD atsvēti. Sajūta bija,
kaut visu jau esam redzējuši un dzirdējuši,
taču gribētos vēl. Pretstatā, piedzīvojām
kautko pavisam jaunu – jaunu prieku,
jaunu sajūsmu un jaunu, satraucošu atziņu.
Kādēļ?
Padomājusi, atskārtu, ka tā vienkārši
bija telpas sadale, kas veicināja kāpināto
baudu. KD laikā uzvedumu vērojām
no St.Kildas Nacionālā teātra balkona
padebešiem. Sidnejā, pateicoties telpas
iekārtai, protams piemērotu mazākam
apmeklētāju skaitam, koncerts risinājās
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Foto: Ojārs Greste

skatītājiem acu līmenī, rokas stiepienā no
koncerta dalībniekiem. Pus zāles ieņēma
dziedātāji/dejotāji, otru pusi skatītāji.
Intīmajā gaisotnē zuda robeža starp
mājiniekiem un tālajiem viesiem. Mijās
skati, mijās smaidi, mijās spontāni
izplaukusī sirsnība. Atskārtu, cik spēcīgs
vienotājs ir kopīgi izjusts, kopīgi dalīts
dzīves, dziesmas un dejas prieks.
Koncerts sākās ar aicinājumu un
reizē arī izaicinājumu mums klausītājiem
koncerta gaitā saklausīt savu sirdsbalsi.
Vai spēsim?
Programmai sākoties, pārlaidu skatu
pār gaidāmo. Ar prieku vēroju, cik globāli
piekopta un globāli pazīstama ir mūsu
kultūra. Tur – Kanādā dzīvojošā Imanta
Ramiņa Pūt, vējiņi darinājums, tur –
Skaidrītes Dariusas Alku deja ar Imanta
Līča mūziku. Lai atceramies, ka savā
laikā Skaidrīte Darius un Juris Ruņģis
ar daudziem Austrālijas dejotājiem
un mūzikantiem risināja Saules jostu
jaunatdzimušās Latvijas koncertzālēs.
Aplis nebeidzas. Pārējo programmu
sastādīja Latvijas skaņražu un choreografu
– galvenokārt Līgo vadītāja Jāņa Purviņa
– bagātā daiļrade.
Pirmajā daļā raibi mijās a capella
koŗa dziesmas ar deju ansambļa
priekšnesumiem, koŗa pavadījumā. Koŗa
sniegumā dominēja tautas dziesmas.
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Taču netrūka arī komponēto. To starpā
izjusti skaisti un izteiksmīgi nodziedātā E.
Dārziņa Nāru dziesma ar J. Jaunsudrabiņa
vārdiem, un U. Stabulnieka Barons ar O.
Vācieša intriģējošo tekstu. Dziesma jautā,
kā cilvēks ar vārdu Barons (tiešajā tekstā
– „ar uzvārdu kā pēriens”) var būt devis tik
daudz latviešu tautai? Jā, kā gan? Maza
dzīves un literatūras ironija.
Pirmās daļas pārsteigums, kas
neparādījās programmā, bija diriģentes
Lauras Leontjevas pieteiktā Ellas Mačēnas
jaunākā kompozīcija – dziesma Ar Dieviņu,
kam vārdus devusi Ellas vecmāmiņa Aina
Andersone. Dziesma apcer cilvēka dienas
gaitu un mūža ritumu, kas abi sākas un
beidzas Dieviņu pieminot.
Ellas dziesmai jau ir ievērojama
vēsture. Pēc tikšanās ar Ellu 55KD laikā,
koris Pernigele dziesmu pasūtīja, sniedzot
tās pirmatskaņojumu 2016. gada maijā.
Jūnijā dziesmu atskaņoja Sidnejas
konservatorijas koris, bet 4. oktobrī PBLA
jubilejas koncertā, Rīgā – Latvijas mūzikas
akadēmijas koris, Sigvarda Kļavas vadībā.
Dziesma ir rakstīta augstā tesiturā ar
solo partiju, ko teicami veica koŗa soliste
Baiba Veismane-Rezonga. Augstais,
vientuļais solo dziedājums pret koŗa
tušēto fonu, izskanēja kā nepārrauts ilgu
pavediens no tautas senās pagātnes līdz
šodienai. Vai runājusi bija kāda sena,
neatpazīta sirdsbalss?
Tā kā dziesmas autores
– komponiste Ella
un vecmāmiņa Aina
Andersone – abas bija
starp klātesošiem, tad
bijām priecīgi par iespēju
viņas sveikt ar mūsu
sirsnīgiem aplausiem.
Pirmā daļa nobeidzās
ar varenu etnoroka
uzvedumu visā šī žanra
godībā. Piedaloties
korim, dejas grupai,
Koris Anima iesāk uzvedumu.

Foto: Ojārs Greste

Deju ansamblis Līgo koŗa Anima pavadījumā
instrumentālistiem un Lauru Leontjevu
kā solisti, kopansamblis uzveda R.
Paula darināto, J. Purviņa choreografēto
Sasala jūrīna. Leontjevas sulīgais un
pilnasinīgais suitu stila dziedājums, ostinato
(neatlaidīgā) dzinējritma pavadījumā, vēl
ilgi un neatlaidīgi rezonēja prātā. Pat 30+
grādu siltumā ikdienas solis šķita stingrāks
un apņēmīgāks.
Pirms atvadāmies no koncerta pirmās
daļas, gribu veltīt dažus vārdus korim Anima
un deju ansamblim Līgo. Koris Anima ir
uzticīgs savam vārdam (Anima – dzīvība,
dvēsele, dzīvības dvaša). Koris dzied ar
visu būtību, kas cilvēkam ir dota – acīm,
muti, vaibstiem un augumu. Izstaro prieks
un enerģija. Dziedājumu viscaur raksturo
kristāldzidrs tonis, līdzsvaroti sabalsojumi,
skaidra dikcija un izjusti izpildījumi ar
skaisti niansētiem frāzējumiem, kas tik izcili
izcēlās E. Dārziņa Nāras dziesmā.
Deju ansamblis Līgo savukārt saista ar
stalto stāju, mums mirstīgajiem neticami
vieglo soli, priekšnesuma precizitāti un
dejotāju savstarpējo komunikāciju ar
smaidiem, žestiem, kustībām. Tā bija
dzīvā deja, ko redzējām, ne kāda pieraksta
izpildījums.

Taču par īsto un sātīgo ciema kukuli
izvērtās koncerta otrā daļa. Korim un
deju ansamblim saliedējot spēkus,
kopansamblis uzveda fragmentus no
lieluzveduma Lec, saulīte ar R. Tigula
mūziku, R. Bugavičutes vārdiem un
nenogurdināmā Jāņa Puriņa choreografiju
un choreografiskajiem iestudējumiem.
Patika viengabalainība un kopsakarība,
ko darbība, risināta ap vienu tēmu, proti
tēva sētu, piešķīra uzvedumam. Vērojam
uzvedumu kā priviliģētu ieskatu lauku sētas
dzīvē un sadzīvē, tās svētkos un ikdienā.
Šai uzvedumā vairs neatšķirt koristus
no dejotājiem. Kā tautas šķērsgriezumā,
dziedāja un dejoja kā vieni tā otri.
Tāpat tērpu maiņa – atkāpe no pirmās
daļas greznajiem, vienveidīgajiem svētku
tērpiem – uz visdažādāko novadu svētku
un ikdienas tērpiem otrā daļā vairoja
uzveduma ticamību. Kopumā vērojām,
un līdzdzīvojām dziesmā un dejā desmit
dažādu lauku dzīves atainojumiem.
Darbības vietu noenkuroja Kristīnes
Kārkles dziedātais prologs. Vienkāršā,
sirsnīgā dziedājumā Kristīne apdziedāja
tēva sētas jaukumu.
Sekoja deviņas dziesmotās dejas vai
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Foto: Ojārs Greste

Raimonds Tiguls ar hangu

Foto: Ojārs Greste

deviņas dejotās dziesmas, kas attēloja
dažādus aspektus no lauku dzīves. Tur
– saules sagaidīšana un pavadīšana, tur
– rudzu lauka aplīgošana un klēts jumta
pušķošana. Citur atkal – līgo danči un
uguns rituāls. Taču neizpalika arī sētas
sadzīves problēmas: ja ir divas (meitas),
kuŗa tad atkāpsies, un kuŗa atsauksies
puiša aicinājumam, Nāc pie mana siltā
sāna? Palikām neziņā.
Koncerts savu kulmināciju sasniedza ar

pēdējo dziesmu Lec, saulīte. Tā pati lielā
skaņa; tā pati pilnskanīgā dziedāšana; tie
paši caururbjošie ritmi un atkārtotie teksta
un mūzikas motīvi satrieca pēdējo noturību.
Pie dziesmas pēdējā panta, kur it kā no
tālienes ieskanās Pūt, vējiņi motīvs kopā ar
dziesmas vārdiem Lec saulīte, spīdi spoži /
Vieno visu latvju tautu emocionālās slūžas
vairs neturēja. Ir jau noticis! Es iekšēji
saucu. Ir jau noticis, šeit un šodien.
Lieki teikt, ka koncerta apmeklētāji
koncertu saņēma, kājās piecēlušies ar
ilgstošiem aplausiem. Paldies Latvijas
viesiem, to ielūdzējiem un naktsmāju
devējiem. Paldies koncertu rīkotājiem,
šoferiem un daudzajiem palīgiem Melburnā
un Sidnejā, kas šo neaizmirstamo koncertu
mums sagādāja.
Epifānija vai sirdsbalss?
Franču tautai vajadzēja piedzīvot teroru
savas valsts robežās – teroru pret vārda un
preses brīvību, lai apzinātos savu je suis...
(es esmu...). Mums, tikai nedaudz dziesmu
un deju, lai apgūtu pārliecību: lūk, arī es,
un mēs visi kopā esam Latvija!
Lauma Reinfelde

Koncerta pēdējā dziesma – Lec, saulīte
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Daudz laimes
dzimšanas
dienā!

Pagājušā gada 1 decembri
ceturtdienas pusdienu
dalībnieki sveica Ināru
Krūmiņu viņas dzimšanas
dienā.
Attēlā Inese Rone, Alīda
Medne, Ināra Krūmiņa, Ieva
Trankele un Baiba Haringtona.
pk

LASĪTĀJU DOMAS
Precizējums

Jūlija Ritumā Nr. 739., rakstā „Kas īsti
notika ar Atlantīdu” - īsumā iepazīstināju
Jūs, cienījamo lasītāj, ar stāstiem par
seno Atlantīdu, pieminot tās ziedu
laikus – sadzīvē, zinātnē, technikā
un medicīnā. To ilustrācijai minēju
vairākus piemērus, kas atspoguļo
Atlantu augstos sasniegumus šais
nozarēs – tai skaitā gēnu inženierijā
(genetic engineering, angl.). Un konkrēti
– ģenētiskā ceļā veidotos radījumus
principā: kā minotauru un citus. Līdz
mūsdienām tie „ceļojuši” cauri Ēģiptes
kultūrai, un pēc tam saglabāti (bet ne
radīti) seno Grieķu mītoloģijā, ko arī
šodien visur māca skolā. Pateicos Jurim
Krādziņam, jo viņš vēlāk norādīja uz
minēto radījumu tradicionāli pareizo
interpretāciju – un proti: kentaurs
(centaur, angl.) – ir radījums ar zirga
lejas ķermeni un cilvēka rumpi un galvu.
Bet minotaurs – ir radījums ar cilvēka
ķermeni un vērša galvu. Savā rakstā biju
nosaucis minotauru „pa pusei cilvēku
pa pusei zirgu” – tikai norādīdams uz

principu, jo tur techniski tad varētu būt
arī briedis, alnis un citi „zirgveidīgi”
radījumi.
Paldies J. Krādziņam.
R. Sokolovskis

Kultūras dienas
Melburnā

Škandāls (Skandāls)
Melburnas latviešu rīkotās Kultūras
dienas bija skaistas, un, vēl šodien,
man ir skaists garīgais pacilājums,
atceroties Kultūras dienās skatīto,
klausīto un pieredzēto. Paldies abiem
vadītājiem – Lārai Brennerei un
Markusam Dragūnam un viņu palīgiem
par šo svētku norisi un doto baudījumu
apmeklētājiem.
Melburnā mūsu ģimene apmetās
mazmeitas, nupat, tikai pāris dienas
iepriekš, jaunajā, iepirktajā, dzīvoklī.
Visapkārt vēl bija neatpakotas kastes,
un, vecākā paaudze gulēja gultās, bet
jaunie uz grīdas. Mūsu vidū bija divi
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jauni puiši, dēvēšu viņus mīļvārdos –
Budzīts un Dudzīts. Budzīts, jauns un
smaidīgs puisis, itin bieži, attiecīgos
gadījumos, iesaucās – Škandāls!,
un drīz vien, mēs, visi, šo izsaucienu
izlietojām. Dudzīts, savukārt, vakaros
dodamies uz KD nakts dzīvi, un rītos,
ierodoties mājās teica – „Uz redzīti‘’.
Tā mēs dzīvojām, un baudījām KD,
līdz pienāca beidzamais rīts, un lidojums
atpakaļ, mājās.
Prātā neienāca doma, ka mūsu
tautas senos nostāstos minētie „velnēni’’
šajā rītā, savos nedarbos, mums
sagādās trejus Škandālus.
Škandāls Nr. 1 – Kleita ir, meičas
nav.
Visi pakojam savu mantību, bet
Budzīts, drūms sejā, sēž, un rokā tura
melnu kleitu. Viņa stāsts – „Vakar, pēc
kopkoŗu koncerta, devos uz Latviešu
namu, uz Saviesīgo vakaru. Pēc tam,
mēs, jaunie, uz jūrmalu. Jutos tik labi –
ielēcu viļņos peldēties. Iznācu no viļņiem,
slapjš kā žurka, bet smiltīs ieraudzīju
melnu drēbes gabalu. Noslaucījos, bet
tad pamanīju, ka tā ir jaunas meičas
kleita. Ko nu? Skrēju pa jūrmalu, kleitu
vicinādams un saukdams – Kleita,
kleita! Bet, neviena neatsaucās. Tad
uzvilku kleitu mugurā, un, atkal skrēju
kā balerīna, saukdams – kleita, kleita!
Neviena neatsaucās, bet apkārtesošie
sāka tā aizdomīgi uz mani skatīties.
Nu – škandāls – kleita ir, meičas nav.’’
Škandāls Nr. 2 –Teroristu uzbrukums.
Lai visi ar savām somām tiktu uz
lidlauku, bija pasūtīts lielais taksītis.
Mājas saimnieki, jau iepriekšējā dienā,
bija aizbraukuši brīvdienās, un mūsu
uzdevums, bija noslēgt māju. Steidzīgi,
visi, it sevišķi vīrieši, nesa koferus un
pārējo mantību ārā uz taksīti, un projām
uz lidlauku.
No taksīša izkāpjot, katrs vācām
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savus koferus un somas. Un tad – viens
vientuļš koferis palika uz ietves – steigā
bija līdz paņemts viens no mājas tēva
neizpakotiem koferiem. Līdz nevar
ņemt, jo visiem jau ir izmantota atļautā
lidojuma bagāža. Apsvērām iespējas.
Pirmā iespēja – Nolikt koferi lidlauka
mantu noliktavā, bet, neder, jo var atstāt
tikai uz diennakti.
Otra iespēja – Neesmu droša,
Budzīts vai Dudzīts ieteica, atstāt
šo koferi pie kāda sola, un piezvanīt
kādam draugam lai atbrauc un savāc.
Ak vai! Tad gan būtu dubultškandāls!
Jau dažās minūtēs lidlauks būtu slēgts
un ierastos militārā policija, armija
un speciālisti; preses un televīzijas
darbinieki kas vēstītu visai pasaulei
par teroristu atstāto koferi. Ja to koferi
uzspridzinātu tad jau būtu viss kārtībā,
bet, ja attaisa un konstatē īpašniekus,
tad mēs visi „čokā”.
Trešā iespēja – nogādāt koferi
Starptautiskā lidlauka mantu noliktavā,
kur to varēja atstāt uz ilgāku laiku. Tas
arī tika izdarīts. Visi, priecīgi ievilkām
elpu, un unisonā teicām – Škandāls!
Skandāliņš Nr. 3 – Mājā ir, iekšā
netiek.
Viss pārvarēts, un sēžam visi
lidmašīnā. Pa logu skatu Austrālijas
dabu – kalnu grēdas, mežus un laukus.
Un tad, esam mājā, un lidmašīnas
apkalpe sāk mūs visus virzīt uz izejām.
Kāpnes no lidmašīnas ir stāvas un
diezgan augstas. Mans znots palīdz
man šo kāpienu (tas ir diezgan pamatīgs
vecākiem ļaudīm). Esam pusceļā uz
lidlauka telpām, un znots konstatē, ka
lidmašīnas krēsla tīklā ir atstājis savu
mobilo telefonu (Iphone) un atslēgas.
Bet – atkal, gan tikai skandāliņš:
Lidmašīnu aizsardzības likums – ja
pasažieris ir atstājis lidmašīnu, to
atpakaļ, iekša vairs nelaiž. Laimīgā
kārtā, lidmašīnā vēl bija viens no mūsu

saimes, un, caur atvērtajām lidmašīnas
durvīm, tika nokārtota atstāto mantu
paņemšana.
Un tā, ar visiem trīs velnēnu
nedarbiem, tikām galā.
Melburnas Kultūras dienas, līdzīgi
daudzajām aizvadītajām Austrālijas
Kultūras dienām paliks atmiņā ar
skaistajiem pārdzīvojumiem, un
raibajiem piedzīvojumiem.
Abi, Budzīts un Dudzīts saka, – „Uz
redzīti nākamās Kultūras dienās”
Ecāmamma

Visuma saziņa jeb
čanelings

Mazliet par Plejādi. Plejāde jeb
Septiņas Māsas - ir zvaigžņu kopa Vērša
zvaigznājā (Taurus), līdz kuŗai attālums
no Zemes pārsniedz 400 gaismas
gadu (light years). Atcerēsimies - viens
“gaismas gads” ir mērvienība, kas
atbilst attālumam, ko gaisma, ceļojot ar
ātrumu ap 300.000 (trīssimttūkstoši) km/
sekundē - veic viena gada laikā. Tas ir
grandiozs Kosmiskais attālums, un tad
pareizini to ar 400 lūk, tik tālu atrodas
P l e j ā d e . To m ē r,
saskaņā ar vairākiem
teorētiskiem fiziķiem
- pie telpas izliekuma
technoloģiskās
iespējas (hyperspace,
angl) šāds attālums
būtu veicams apm.
septiņās stundās.
Interesanti, ka
saskaņā ar Plejādiešu
komunikētājiem
(contactees, angl.) plejādieši veicot šo

attālumu apm. sešās stundās, kas - tātad
tikai ar 1 stundas starpību - atbilst mūsu
fiziķu kalkulējumiem. Plejādi galvenokārt
raksturo deviņas spožākās zvaigznes Sterope, Merope, Elektra, Maia, Taygeta,
Caleano, Alcyone, Atlas un Pleione.
Saskaņā ar daudziem komunikētājiem plejādiešu civilizācija apdzīvo Taygetas
apriņķojošo planētu Erra.
Ar komunikāciju ir tā: vairums Visuma
saziņas gadījumos (channeling, angl.)
komunikācija ar Visuma civilizāciju, ko uz
Zemes pieņemts saukt par plejādiešiem
- notiek ne uzreiz. Un tas atkārtojas no
gadījuma uz gadījumu. Papriekšu cilvēks
apgūst sarunu ar saviem Skolotājiem un
citām Debesu būtnēm. Otrkārt. Var teikt,
ka Reliģiskā prakse cilvēku principā uz
to virza un tam sagatavo. Citiem vārdiem
- ja kas nododas Jaunās Derības ticībai
un arī reliģiskai praksei, tad cilvēks
pakāpeniski pierod pie tādiem garīgiem
aspektiem, kas būs nepieciešami
vēlākai komunikācijai ar augsti attīstītām
Universa civilizācijām, kā piemēram,
Plejādieši. Tur valda harmonija, gaisma
un saticība. Tas ir galvenais iespaids, ko
katrs komunikētājs uzreiz sajūt, un ko
nevar viltot (fake, angl.). Jo tas netiek
pasniegts ne kā teorija, ne lozungi vai
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reklāma, ko varētu piepildīt gan ar patiesu
gan ar nepatiesu saturu. Šīs kvalitātes
- kā harmonija, gaisma, un brāļu/māsu
mīlestība vienkārši IZSTARO no Augsti
attīstītām Kosmiskajām civilizācijām, kā
viņu iekšējais stāvoklis, kas laužas uz
āru, kas apņem un piepilda katru, kuŗš
nostājas viņu priekšā. Tas tevi aizkustina
un sasilda, kā Mīlestība, kas nāk no
Debesīm, un ko tu sajūti ar sirdi, dvēseli
un prātu, ar ko tu piepildies, gūdams
spēku, prieku un baudījumu. Un ko tu
pēc tam vari dot tālāk. Komunikācijai ar
zvaigžņu civilizācijām ir viens galvenais
noteikums: jābūt pilnīgi skaidrā.
Pie visa tā jāatceras, ka minētās
zvaigžņu civilizācijas savā attīstībā
tomēr nav vērtējamas kā Eņģeļi Debesīs.
Resp. - kaut arī viņi vairs nav tik piesaistīti
materiālajai 3D pasaulei kāds vēl ir Zemes
cilvēks, tomēr nav arī vēl sasnieguši tādu
Gaismas pakāpi kā Eņģeļu pasaule. Viņi
arī vēl lieto fizisku techniku, piemēram –
lai pārvietotos Visumā, kaut arī citā līmenī
nekā Zemes civilizācijai šodien pieejams.
Kad viņš/a uz Zemes ir sasniedzis
zināmu Kosmiskās sarunas kultūru - ar
viņu sāk komunikēt piemēram, Plejādieši,
kuŗi ir ļoti jūtīgi uz Zemes cilvēka garīgo
līmeni. Tur eksistē tādas pakāpes

pieklājība, ko mēs uz Zemes patlaban
gandrīz nevaram īstenot. Iemesls
šai komunikācijai ir labi saprotamais
apstāklis, ka mūsu civilizācija, kas
dzīvo uz Zemes, ir principā sasniegusi
nepieciešamo gatavību - mentālo (prāta)
un technisko attīstību, lai īstenotu sava
Likteņa nākamo posmu: sadarbību ar
apdzīvoto Universu Mierā. Tādēļ uz
Zemes ļoti aktuāls kļūst masveidīgos
mērogos - Garīgais briedums. Jo - šo
augsti attīstīto Universa civilizāciju
pārstāvji nes sevī un izstaro uz āru tādā
intensitātē gaismu un labestību, ka pie
tieša kontakta nesagatavots cilvēks - vai
nu nobīstas, vai grib pielūgt. Tādēļ tiem
bieži nākas atkārtot līdzīgi kā Jānim, par
ko lasām Bībelē: “Nedari to. Es esmu
tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir
Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!”
Raimonds Sokolovskis
(sk. uz Youtube “Matt & Enrico
channeling”, Darryl Anka/Bashar,
Dr. Dolores Canon „Three Waves
of Volunteers”, kā arī http://xfacts.
com/old/, un „The Phoenix Lights
- the documentary”, sk. wikipedia
encyclopedia zvaigžņu karti u.c.) (Bībelē
Atkl.19:10, u.c.)

MEKLĒ RADINIEKUS
Labdien!
Esmu Lilita no Latvijas Preiļu puses,
šobrīd dzīvoju Oslo, Norvēģijā.
Es, pirms 25 gadiem, pirms mira
vecāmāte, pēc viņas lūguma meklēju
viņas brāli, kuŗš kaŗa laikā aizbrauca uz
Austrāliju.
Atceros vēl bērns būdama, ka bija
vēstules ko vecmammas brālis bija
sūtījis līdz kādam 1962. gadam. Toreiz
mans meklējums beidzās neveiksmīgi,
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vecmamma aizgāja no šis pasaules tā
arī neko neuzzinājusi
Vecmamma: Anna Kudle (dzim.
Pīzele) dzimusi 1914. gadā Aizkalnes
pusē (Jāsmuiža), vecmammai bija divi
vecāki brāļi, Ludvigs un Broņislavs,
bet kuŗš aizbrauca uz ārzemēm, es
neatminos.
Meklēju vecmammas brāli vai viņa
bērnus un radus. Vecmammas brālis,
Broņislavs Pīzelis vai Ludvigs Pīzelis

(iespējams ka mainīja uzvārdu uz
Buriņš). Kopā ar viņu devās sieva,
sievasmāte un sievasbrālis. Atceros
ka sūtīja vēstules. Viņiem bija dzimuši
ārzemēs dēls Juris un meita Dzintra.
Diemžēl vairāk neko nezinu.
Vēstuli rakstu uz vairākiem e-pastiem
Australijā Latviešu organizācijām, bet
var būt kāds zinās kur pareizi meklēt
vecmammas brāļa radiniekus, kas ir
šobrīd dzīvi, jo vecmammas brālim uz
šo brīdi jabūt apmēram 105 gadiem un

domāju mums maz cerību viņu sastapt
dzīvu.
Būšu pateiciga par jeb kuŗu atbildi.
Gaišu un svētīgu Jauno gadu!
Ar cieņu,
Lilita Kivleniece
Natural Health Educator
Latvia: +371 20084373
e-mail: lilitak2@gmail.com
www.lavendulaaroma.lv

PBLA ZIŅU APSKATS

Uz bobsleja meku Zintis šoreiz brauca ar
konkrētu nolūku, lai parakstītu darba līgumu
ar Šveices mehāniķi Hansu Ulrihu Šīsu.
Jau pāris nedēļu Latvijas bobslejistiem
slidu sagatavošanā palīdzēja Šveices
speciālists, taču atklāti tas netika izziņots
piesardzības nolūkos – ja nu pēdējā
brīdī darījums nobrūk... «Jā, līgums ir
parakstīts,» laikrakstam Diena apstiprināja
Ekmanis un atklāja panāktās vienošanās
plusus. «Šīsam ir milzīga pieredze, jo viņš
ir strādājis ar tādiem pasaules augstākās
klases pilotiem kā Beāts Hefti un Kristiāns
Raihs. Šīsa zināšanas mums lieti noderēs.
Turējām roku uz pulsa, un mums arī
paveicās. Šīsam kaut kas sagāja greizi ar
korejiešiem, un paguvām viņu pārķert. Ko
tur slēpt, slidu apstrādē konkurenti mums
tāpat vēl ir priekšā. Ar Šīsu spēsim sasniegt
Austrijas, Francijas un Šveices līmeni, taču
Vācija un Krievija ir atradusi kaut ko īpašu.»
Latvijas vadošais pilots Oskars Melbārdis

23. janvārī
Vēsturisks panākums. Latvijas bobsleja
četrinieku ekipāžām pirmo reizi Pasaules
kausa posmā pirmā un otrā vieta
Nervu stīgas latviešiem ir stipras. Vismaz
bobsleja aprindās. Oskara Ķibermaņa
un Oskara Melbārža pilotētās četrinieku
ekipāžas svinēja dubultuzvaru pasaules
bobsleja mekā Šveices trasē Sanktmoricā.
Pasaules kausa (PK) 6. posma sacensībās
Ķibermaņa četrinieks ar stūmējiem Jāni
Jansonu, Matīsu Mikni un Raivi Zīrupu
uzrādīja labāko laiku. 2016. gada pasaules
čempionu kvartets – Oskars Melbārdis,
Daumants Dreiškens, Arvis Vilkaste un
Jānis Strenga – ieņēma otro vietu. Sezonas
turpinājums šonedēļ Kēnigszē trasē Vācijā.
Uz Sanktmoricu bija aizbraucis arī
Latvijas Bobsleja un Skeletona federācijas
(LBSF) ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.

41

janvāra sākumā pēc muguras operācijas
Altenbergas trasē atgriezās sacensību
apritē, taču PK posmu Vinterbergā izlaida.
Tajā laikā lielais Oskars trenējās un startēja
Eiropas kausa mačos Sanktmoricā, tāpēc
ar interesi tika gaidīts, ko Melbārdis
iespēs PK posmā Sanktmoricā. Jau
divnieku sacensību pirmajā braucienā ar
acīmredzamu uzlabojumu starta ieskrējienā
un trešo labāko rezultātu finišā Melbārdis
ar stūmēju Arvi Vilkasti pieteicās cīņai
par medaļu. Oskaram Ķibermanim ar
Matīsu Mikni bija dalīts trešais rezultāts
ar Melbārža divnieku. Diemžēl otrajā
braucienā abiem pilotiem bija kļūdas, tāpēc
divu braucienu summā Ķibermaņa ekipāžai
piektā, bet Melbārža – sestā vieta.
Četrinieku sacensības iesākās
vēl cerīgāk. Startējot beigās, pirmajā
braucienā Ķibermaņa kvartetam bija
labākais rezultāts, par vienu sekundes
simtdaļu apsteidzot Melbārža un šveicieša
Riko Petera četrinieku. Otrajā braucienā
sasparojās vācieši. Frančesko Frīdrihs
sasniedza trases rekordu startā (4,97
sekundes), taču Ķibermaņa un Co atbilde
bija vēl pārliecinošāka – 4,96 sekundes!
Diezgan rupji kļūdījās Peters, savukārt
Latvijas abas ekipāžas izturēja spriedzi
un kāpa uz goda pjedestāla diviem
augstākajiem pakāpieniem. Ķibermaņa
ekipāža sasniedza ātrāko laiku abos
braucienos. [...] (Diena, autors Māris
Zembergs)
Laista klajā vēsturnieka Ulda Neiburga
monogrāfija “Draudu un cerību lokā.
Latvijas pretošanās kustība un Rietumu
sabiedrotie (1941–1945)”
Otrā pasaules kara laikā Latvijas tautas
vēlmi atgūt zaudēto valstisko neatkarību

izteica pakāpeniski izveidojusies pretošanās
kustība. Atšķirībā no nacistu okupētās
Rietumeiropas, kas cīnījās pret vienu
ienaidnieku, Baltijas valstīm tie bija divi –
Padomju Savienība un nacionālsociālistiskā
Vācija. Sarežģītajā situācijā Baltijas tautas
nebija ieinteresētas atklāti vērsties pret
Vāciju – vienīgo militāro spēku, kas varētu
aizkavēt atkārtotu PSRS okupāciju. Tāpēc
sadarbība ar nacistiem nereti tika uzskatīta
par mazāko ļaunumu, bet pretestībai
lielākoties bija nevardarbīgs raksturs.
Latvija turpināja pastāvēt kā starptautisko
tiesību subjekts un tās likumīgie pārstāvji
– Latvijas diplomāti ārzemēs – vēlējās
sekmēt Rietumu sabiedroto uzvaru karā.
Tomēr Baltijas valstu diplomātu centieni
pievienoties 1941. gada 14. augustā
parakstītajai Atlantijas hartai un 1942. gada
4. janvārī pieņemtajai Apvienoto Nāciju
deklarācijai tika noraidīti. Lai panāktu viena
noziedzīga režīma – hitleriskās Vācijas
sakāvi, ASV un Lielbritānija sadarbojās
ar citu ne mazāk noziedzīgu režīmu –
staļinisko Padomju Savienību un attiecībā uz
komunistu okupēto Austrumeiropu ignorēja
pašu pasludinātos tautu pašnoteikšanās
principus. (Latvijas Okupācijas muzejs,
autore Līga Strazda)
25. janvārī
Eksprezidentes kapu lieta: Mūrniece nāk
klajā ar paziņojumu par vēršanos pret
Vīķi – Freibergu
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
(NA) izplatījusi paziņojumu, aicinot uz
cieņpilnu attieksmi pret Valsts prezidenta
institūciju. “Apvainojumi un cieņu aizskarošā
retorika, kas šobrīd izskan publiskajā telpā,
ir mēģinājums vājināt mūsu valsti. Tas notiek
necienīgā veidā – gan pret institūciju, gan

Nākamais Ritums būs 2017. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. FEBRUĀRIM.
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cilvēku. Prezidenti ir pelnījuši cieņpilnu
attieksmi,” paziņojumā uzsver I.Mūrniece.
I. Mūrniece norāda, ka Valsts prezidents
ir viens no valsts simboliem. Prezidenta
institūcijai ir nozīmīga loma Latvijas kā
demokrātiskas un parlamentāras republikas
iekārtā. “Šobrīd ir vērojami centieni to
diskreditēt, vēršoties pret Vairu VīķiFreibergu,” pauž I.Mūrniece.
Valsts prezidents ir augstākā valsts
amatpersona un simbolizē tautas un valsts
vienotību. Valsts prezidenta institūcijai
ir likumdevējvaru, izpildvaru un tiesu
varu līdzsvarojoša loma. Ikviens, kuram
parlaments ir uzticējis veikt šo pienākumu,
apzinās, ka tas ir mūža amats – arī
formāli beidzoties amata pilnvarām, uz
šo cilvēku gulstas liela atbildība un viņš
turpina pārstāvēt tautu un valsti, uzsver
parlamenta priekšsēdētāja. Viņa arī pauž –
valsts pamatu stiprināšana sākas ar mūsu
attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem un savu
valsti. (la.lv)
26. janvārī
Ārlietu ministrijā atzīmē Latvijas
Republikas starptautiskās de iure
atzīšanas 96. gadadienu
26. janvārī tiks atzīmēta 96. gadadiena
kopš Latvijas Republikas starptautiskās
de iure atzīšanas. Tam par godu notiek
vairāki Ārlietu ministrijas rīkoti un atbalstīti
pasākumi. Svinīgajā pieņemšanā Ārlietu
ministrijā 25. janvārī, uzrunājot viesus,
ministrs Edgars Rinkēvičs pateicās
diplomātiem un sadarbības partneriem
par ieguldīto darbu: “2016. gads Latvijai
bijis notikumiem bagāts – esam iestājušies
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā, notika Varšavas samits, Rīga
uzņēma 16+1 valdības vadītājus. Tāpat
aktīvi strādāts valsts ekonomisko spēju
stiprināšanai. Tie ir mūsu lielie darbi. Ne
mazāk svarīga ir ikdienas diplomātija, veicot
sarunas, aizstāvot Latvijas intereses un
popularizējot valsts tēlu.”
Ministrs uzsvēra, ka īpašs ir nule klajā

nākušais izdevums “Latvija Parīzes Miera
konferencē 1919. gadā. Delegācijas sēžu
protokoli”, kurā apkopoti Latvijas delegātu
darbības laikā Parīzes Miera konferencē
tapušie delegācijas sēžu protokoli un
apskatāms bagātīgs ilustratīvais materiāls:
“1918. gadā tika proklamēta Latvijas
Republika, 1919. un 1920. gadā mēs
cīnījāmies par neatkarību, un 1921. gadā
Latvija starptautiski tika atzīta de iure. Arī
šodien ļoti svarīgs ir ikdienas darbs, kas
rezultējas ar ko nozīmīgu.”
Uz svinīgo pasākumu Ārlietu ministrijā
bija aicināti ministri, Saeimas deputāti,
Latvijas Republikā akreditētie ārkārtējie un
pilnvarotie vēstnieki, ārvalstu goda konsuli,
bijušie vēstnieki, pensionētie ministrijas
darbinieki un citi sadarbības partneri.
Pieminot aizsaulē aizgājušos diplomātus,
27. janvārī I un II Meža kapos arī šogad tiks
nolikti ziedi Zigfrīda Annas Meierovica,
Jāņa Čakstes, Gunāra Meierovica un
Imanta Daudiša, Pētera Vasariņa, Daces
Krievānes, Jāņa Lovnika, Maijas Āboltiņas
un Hardija Baumaņa atdusas vietās. [...]
(mfa.gov.lv)
Valdis Krastiņš, bijušais vēstnieks: 40
miljardi varētu apturēt lāča ķetnu
Skaidrs, ka pēc Donalda Trampa
kļūšanas par ASV prezidentu Amerika būs
ļoti nodarbināta iekšpolitiski, par Trampa
mājieniem “novecojušā” NATO virzienā
nemaz nerunājot. Eiropai nāksies tikt galā
ar savām problēmām bez tēvoča Sema
palīdzības. Vai spēsim?
Kļūšu mazliet “trampisks” un teikšu, ka
tik ilgi, kamēr Briselē pulcēsies līdzšinējie
politiskie andelmaņi un bezgalīgi kaulēsies
savā starpā, nekas labs nav gaidāms. Mums
– Latvijai – jārūpējas pašiem par sevi, jo
neviens nebūs ieinteresēts mums palīdzēt.
Dienvidu un Viduseiropas valstīm krievu
militārā mašīna ir tālu, viņi tās spiedienu
nejūt. Par to esmu savulaik pārliecinājies
sarunās ar šo valstu diplomātiem. Mums šī
mašīna ikdienā dārd ausīs, ir tepat blakus.
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Ko darīt?
Ir tikai viena iespēja – aizsardzības
paktā apvienoties Polijai, Latvijai, Lietuvai,
Igaunijai un ziemeļvalstīm (ja izdotos vēl
klāt pierunāt britus ar viņu atomieročiem...).
Aizsardzībai šīs valstis kopumā izdod ap 40
miljardiem dolāru. Tā gan ir tikai puse no
Krievijas 80 miljardu aizsardzības budžeta,
bet tas tiek izkliedēts nesalīdzināmi lielākā
teritorijā; 40 miljardi varētu apturēt lāča
ķetnu.
Par šo ideju esmu domājis un runājis
ilgus gadus, tagad to pacēlis arī Baltijas
pazinējs, britu žurnālists Edvards Lūkass.
Tam vajadzīga politiskā griba, kā arī ļoti liels,
neatlaidīgs un mērķtiecīgs diplomātiskais
darbs. Vai kaut ko par to dzirdēšu ārlietu
ministra ikgadējā ziņojumā Saeimā?
Aiziešu, paklausīšos. Ceru sadzirdēt ko
vairāk par parasto politkorekto gludumu.
Tam nav vairs laika. (Latvijas Avīze, autors
Valdis Krastiņš, bijušais vēstnieks)
27. janvārī
Jaunais NBS komandieris Kalniņš sola
nodrošināt nesalaužamo armijas garu
Stājoties Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) komandiera amatā, Leonīds Kalniņš
solīja uzturēt augstās NBS kaujasspējas
un nodrošināt armijas nesalaužamo garu.
NBS Apvienotā štāba pagalmā piektdien
(27. janvārī) notika svinīga ceremonija, kurā
NBS vadības grožus no Raimonda Graubes
pārņēma Kalniņš.
Kalniņš sanākušajiem viesiem un
karavīriem atzina, ka apzinās vērtību par
kuru no šodienas ir pilnā mērā atbildīgs. “Šo
vērtību karavīri un zemessargi ir izveidojuši
un attīstījuši, sūri strādājot, trenējoties
ikdienā un izpildot smagus uzdevumus
Latvijā un ārpus tās. Šī vērtība ir Latvijas
tautas augstais vērtējums un atzinums un
ticība mums,” uzsvēra Kalniņš.
“Šodien pieņemot šo amatu, man
ir tikai viens galvenais mērķis - uzturēt
augstās operacionālās spējas, kuras
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esam kopā izveidojuši un nodrošināt
mūsu nesalaužamo armijas garu. Šodien
pieņemot NBS komandiera amatu, esmu
devis zvērestu un apņemos to izpildīt
pilnā mērā ar atdevi un pienākušos godu,”
uzsvēra jaunais NBS komandieris. Kalniņš
atzinīgus vārdus veltīja iepriekšējam NBS
komandierim Graubem, kurš, viņaprāt,
devis milzīgu ieguldījumu NBS attīstībā,
piebilstot, ka viņa vārds Latvijas militārajā
vēsturē noteikti būs ierakstīts ar trekniem
burtiem.
Svinīgo maiņas ceremoniju apmeklēja
Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis (ZZS), ASV armijas Eiropā
komandieris ģenerālleitnants Frederiks
Bendžamins Hodžess, Lietuvas bruņoto
spēku komandieris ģenerālleitnants Jons
Vītauts Žuks, Igaunijas Aizsardzības spēku
komandieris ģenerālleitnants Riho Terras,
Mičiganas Nacionālās gvardes komandieris
ģenerālmajors Gregorijs Vadnais, NBS
regulāro vienību komandieri, karavīri un citi
viesi. [...] (leta.lv)
Latvijas Avīze: Par krīzēm, hakeriem un
medijiem
“Pasaules gals nav gaidāms arī šogad.
Arī militārs uzbrukums Latvijai nav gaidāms,
taču katram ir jāsaprot, ka tikai no mums
pašiem ir atkarīgs, kādā valstī un kādā vidē –
drošā vai nedrošā – mēs turpināsim dzīvot,”
vakar (26. janvārī) Saeimas gadskārtējās
ārpolitikas debatēs uzsvēra ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs. Viņš savā uzrunā atzina,
ka Latvija esot gatava aktīvam darbam ar
jauno ASV administrāciju un Kongresu.
Vēlāk kuluāru sarunās uzzināju, ka ministra
pārliecība par to, ka kara ar Krieviju šogad
nebūšot, ir pamatota ar kompetentu iestāžu
atzinumiem, lielākā spriedze saistīta ar
šogad rudenī paredzētajām Krievijas
un Baltkrievijas bruņoto spēku kopējām
mācībām “Zapad-2017”.
Kā ziņo avoti, Latvijas ārlietu dienests
jau pašlaik uzturot kontaktu ar Trampa

ģimeni. Tas notiekot ar viņa meitas Ivankas
starpniecību, kuru personiski pazīstot
ilgstoši ASV strādājušie Latvijas diplomāti,
un tas esot kanāls, pa kuru Trampam
atgādināt par Baltijas valstu vajadzībām.
Latvijas ārlietu dienests cerīgi skatoties
uz topošo ASV aizsardzības sekretāru
Džeimsu Matisu, un arī valsts sekretāra
Reksa Tilersona personā problēmas netiek
saskatītas.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
norādīja, ka debašu centrā ir valsts drošība,
un uzsvēra stipras sabiedrības lomu. “Veids,
kā apturēt ļaunu, ir pašiem būt stipriem,”
uzsvēra I. Mūrniece. Domu par stipru valsti
atzīmēja arī Nacionālās drošības komisijas
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, kura gan
novirzījās no ārpolitiskiem jautājumiem
uz skatījumu par medijiem Latvijā. “Nav
pieņemama publiska un vispārinoša
gānīšanās par mūsu valsti, ierēdņiem vai
procesiem. Nedz sociālajos medijos, nedz
blogos un portālos vai klasiskajos medijos.
Un nevis tādēļ, ka es esmu piederīga šim
ļaunumam, par ko bieži vien tiek rakstīti
kritiskie raksti, bet gan tādēļ, ka es labi redzu
un saprotu, kā tas tiek izmantots pret mums
pašiem,” teica S. Āboltiņa.
Starp deputātu uzrunām atbalsojās arī
“Latvijas Avīzē” jau iepriekš pieminētā ideja
par “mini NATO”. “Post NATO laikmets jau
iestājās, kad Francija sāka būvēt “Mistral”
kuģus Krievijai. Mums uz savām vajadzībām
jālūkojas vairāk reģionāli un citādi, esot
dažādās organizācijās,” uzsvēra Saeimas
deputāts A. Kiršteins. [...] (Latvijas Avīze,
autors Ģirts Vikmanis)
Amerikas latvieši nosūta 56 800 USD
ziedojumu Latvijas Universitātes fondam
studiju procesa atbalstam
Latvijas Universitātes (LU) fonds nupat
saņēmis 56 800 ASV dolāru ziedojumu
no savas partneru organizācijas “Friends
of University of Latvia”, kas apvieno
latviešu izcelsmes ASV pilsoņus, kuri vēlas
atbalstīt LU attīstību, ziedojot stipendijām un

attīstības projektiem.
Pateicoties organizācijas “Friends of
University of Latvia” prezidenta, LU Goda
biedra un Latvijas Goda konsula Ilinoisas
pavalstī ASV Roberta Blumberga atbalstam,
jau piekto gadu talantīgie LU Sociālo
zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas
maģistra studiju programmas “Diplomātija”
studenti saņem mecenāta izveidotu Andreja
Pildegoviča stipendiju 2500 EUR apmērā.
Šogad stipendijai ir ziedojuši arī Roberta
vecāki Gunārs un Ināra Blumbergi. Tāpat
mecenāts ir atbalstījis LU studentu komandu
dalību Pasaules studentu programmēšanas
sacensībās (ACM ICPC).
Organizācijas “Friends of University
of Latvia” prezidents, LU Goda biedrs un
Latvijas Goda konsuls Ilinoisas pavalstī ASV
Roberts Blumbergs par ārzemju mecenātu
dāsno atbalstu saka: “Neskatoties uz
tūkstošiem kilometru attālumu, latviešiem
ASV ir svarīgi sajust saikni ar Latviju – savu
un savu priekšteču dzimteni. Ziedojot,
izciliem studentiem un nozīmīgiem Latvijas
Universitātes projektiem, šī saikne rodas.
Rodas sajūta, ka caur savu atbalstu esmu
Latvijā ik dienu…”. (latviesi.com)
Latvijas simtgadi Eslingenas Dziesmu
svētkos ieskandinās 500 dalībnieki
Latvijas simtgades noskaņās Vācijā
netālu no Štutgartes jūnijā norisināsies
Eslingenas Dziesmu svētku 70 gadu
jubilejas svinības. Diasporas tautieši jau
patlaban aktīvi gatavojas svētku norisei,
kurus rīko latviešu kultūras biedrība „Saime”.
„Šie būs nozīmīgi svētki visiem, kas nāk
no Latvijas,” Latvijas Televīzijas raidījumā
„Rīta Panorāma” klāstīja „Saimes“ vadītāja
Laura Putāne. Svētkos ieskandinās
simtgadi, svinēs Latvijas dziesmu un deju
svētku kustību, gatavojoties 2018.gada
Dziesmu un deju svētkiem, kā arī atcerēsies
1947. gadā rīkotos trimdas latviešu svētkus
lielākajā latviešu bēgļu nometnē Vācijā,
Eslingenā, kurā dzīvoja vairāk nekā 600
cilvēku
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Sabiedriskā un kultūras dzīve tolaik sita
augstu vilni, tur bija teātri un rakstnieku
saieti. „Tas bija koši izdzīvots kultūras
brīdis toreizējiem latviešiem, kurus gribam
padarīt skaistus un skanošus šajos atceres
svētkos,” norādīja „Saimes” biedre Karīna
Cīglere.
Dziesmu svētkus svinēs trīs dienas. Viss
sāksies ar svētku atklāšanas dievkalpojumu
un turpināsies ar svētku gājienu, koru
koncertu, deju kolektīvu koncertu un
noslēguma balli visiem dalībniekiem. Lai
svētkiem piešķirtu īstu Dziesmu svētku
garšu, dalībniekiem būs iespēja nakšņot
sporta zālēs, piekodināja Putāne.
Svētkiem pieteikušies 500 dalībnieki.
Būs plaši pārstāvētas Eiropas valstu
kopienas – gan dejotāji, gan dziedātāji, gan
folkloras kopas un vieskolektīvi no Latvijas,
kā arī Austrālijas apvienotais jauktais koris
un individuālie dziedātāji no Kanādas.
Svētkos būs arī mūzikls „Eslingena”, kuru
izrādīs dalībnieki no astoņām valstīm.
„Tas ir mūsu gods un pienākums - mūziklu
„Eslingena”, kas ir jau izrādīts Kanādā un
Latvijā, atvest arī uz dzimteni,” uzsvēra
Putāne. Eslingenas Dziesmu svētku
patronese būs eksprezidente Vaira VīķeFreiberga.
Kultūras biedrība „Saime” dibināta
2015. gada novembrī. Gada laikā biedrība
īstenojusi dažādus pasākumus – radošas

darbnīcas bērniem, Jāņu svinēšanu un 18.
novembra atzīmēšanu. (lsm.lv)
Nepālā uzausts milzīgs paklājs Rīgas pilij
Vērienīgo projektu, sadarbojoties ar
dizaineru komandu, veiksmīgi realizējis
interjera salons „Krassky”. Augstās
kvalitātes paklājs tika uzausts tālajā Nepālā
un šobrīd jau ir ieklāts Rīgas pilī. Darba
gaitu un uzteicamo sasniegumu dizaineri
iemūžinājuši video.skat.:
https://www.youtube.com/
watch?v=XNpqRWA5Uoo
Paklājs Rīgas pils Sūtņu akreditācijas
zālei tapis kopā ar atzītā vācu izcelsmes
dizainera Jana Kata komandu. Tā izmēri
– 8 metri x 8 metri. Tepiķis ir austs Nepālā,
vienā gabalā uz pasaulē lielākajām stellēm,
savukārt tā dizains veidots, izmantojot
grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa 1923.
gadā radītā paklāja melnbaltās fotogrāfijas.
Raksti un toņu gamma rekonstruēti, pētot
muzejos pieejamos Cīruļa paklājus un
konsultējoties ar Latvijas etnogrāfiem. Kā
zināms, sūtņu akreditācijas zāles interjers
mūsdienās ir iekļauts Latvijas kultūras
kanonā.
Par Sūtņu akreditācijas zāli: Rīgas pils
Sūtņu akreditācijas zāles vēsture iesniedzas
pirmās, neatkarīgās Latvijas gados. 1923.
gadā toreizējais Latvijas Valsts prezidents
Jānis Čakste izteica vēlēšanos, ka Rīgas pilī
vajadzīga latviskā stilā iekārtota telpa sūtņu
akreditācijai. [...] (kasjauns.lv)

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
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu. Ceļojošais
Latvijas Karogs viesosies mūsu
Dievnamā. Aizlūgsim par Latviju.
Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 26. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma notiks draudzes
pilnsapulce.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 5.
A.Kristovskis
Svētdien, 12.
J.Rīmanis
Svētdien, 9.
J.Turmanis
Svētdien, 26.
J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 5.
L.MacPherson
Svētdien, 12. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 19.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 26.
A.Medne/S.Graudiņa
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
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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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Galvenā Debesu programma Cilvēkam
uz Zemes ir - Paradīzes sasniegšana.
Un katra inkarnācija jaunā cilvēkā - ir
viena epizode šai gaŗajā ceļā. Mēs
visi esam dzīvojuši dažādās tautībās
un kultūrās vēstures gaitā, lai savai
Dvēselei gūtu plašu pieredzi.
(Ref. skat. M. Newton “Journey of
Souls”, B. Weiss “Same Soul, Many
Bodies”, D. Cannon “They walked with
Jesus”, u.c.)
(Bībelē sk. Mat.17:10-13; Mk.9:12-13;
u.c.)
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 5. plkst. 9.30 ceļojošā Karoga
svinīga ienešana un svētbrīdis.
Svētdien, 12. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 26. plkst. 9.30 dievkalpojums.
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Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 5.
Olafs Šics
Svētdien, 12.
Olafs Šics
Svētdien, 19.
Olafs Šics
Svētdien, 26.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.
Gundega Zariņa
Svētdien, 12.
Marita Lipska
Svētdien, 19.
Gundega Zariņa
Svētdien, 26.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
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
kausu spēlējot pēc “stroke” sistēmas.
Turnīru uzvarēja Ewan Walters kuŗš
ir precējies ar Juŗa Grīnberga meitu
Viktoriju un pēc ALSP statūtiem drīkst
piedalīties ALM turnīros. Ewana rezultāts
bija vienreizējs, spēlējot ar +3 handikapu
viņš nospēlēja spēli ar 64 sitieniem
(8 „birdies” un 10 „par”) iegūstot 41
stableford punktu. Otrā vietā palika Pēteris
Miglis 19 Hcp. 39 punktiem un trešo
vietu nopelnīja Māra Svīkulis 36 Hcp 37
punktiem tad sekoja Roberts Lucis 14/36,
Dimis Pešudovs 28/34, Roberts Blāķis
8/31, Indulis Norvelis 16/29, Ineta Rēvalde
26/28, Pēteris Kleins 26/26, Ansis Piksons
5/25, Ģirts Rēvalds 25/21, Mark Klunder
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Arnolda Gūtmaņa Ceļojošā balva
2016.g 27. decembrī Heidelberg Golfa
klubā agrā rīta stundā sešpadsmit golfisti
ieradās spēlēt 16. Austrālijas Latviešu
meistarsacīkstes golfa turnīrā. To starpā
bija divas dāmas un divi viesi no Latvijas.
Laiks bija labi piemērots golfam, apmācies
un pat brīžiem smidzināja lietus, bet tas
spēli netraucēja. Laukums bija brīņišķīgā
kartībā ar samērā ātriem “grīniem”.
Meistarsacīkstēs piedalījās trīspadsmit
spēlētāji ar oficiāliem handikapiem un
cīnījās par 2016. g. meistara godu un
Arnolda Gūtmaņa Ceļojošo balvu spēlējot
pēc „stableford” sistēmas. Pārējie trīs
cīnījās par spēlētājiem bez handikapa

No kreisās Adrian Hall, Dimis Pešudovs,
Ewan Walters
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Foto: Juris Misiņš

Austrālijas Latviešu
meistarsacīkstes
golfā

23/17, Juris Grīnbergs 36/15.
Bez handikapiem spēlētāju balvu
ieguva Adrians Hall kuŗš ir precējies
ar Vēsmoņa Baloža meitu Dainu un
pēc ALSP statūtiem drīkst piedalīties
ALM turnīros. Adrians beidza spēli ar
91. sitieniem. Otrā vietā palika Pēteris
Adamovskis ar 107 sitieniem un trešo vietu
ieguva Ģints Lielkājs 120 sitieniem.
Uz otrā un septiņpadsmitā cauruma
tuvāko sitienu pie bedrītes izpildīja Ewan
Walter un uz trešā cauruma tālāko sitienu
izpildīja Roberts Blāķis.
Dimis Pešudovs

Austrālijas latviešu
Meistarsacīkstes
basketbolā

Austrālijas Latviešu 56. Kultūras
Dienu laikā Melburnā notika 46.
Austrālijas latviešu Meistarsacīkstes
basketbolā. ALM turnīri sākās Melburnā
1952.g. kur vietējā virslīgas vienība
Daina guva uzvaru. No tās vienības ir
palicis tikai viens spēlētājs, Mintauts
Raiskums kuŗš tagad dzīvo latviešu
ciemā Melburnā. Latviešu jaunatnei
basketbols vēl joprojām ir populārs
sporta veids kuŗu viņi piekopj lielā skaitā,
bet spēlē to austrāliešu vienībās kuŗas
parasti ir vieglāk pieejamas kā latviešu
vienības un dod lielāku izredzi sasniegt
labākus panākumus.
Piecas vienības pieteicās ņemt dalību
46. ALM: Spars no Sidnejas, vecākā
latviešu sporta kopa Austrālijā kuŗa tika
dibināta 1951.g. kā futbola vienība un kā
kopa ir darbojusies bez pārtraukuma līdz
šodienai., MLS 1 un MLS 2 kā vietējās
vienības varēja izlasīt spēlētājus divām
vienībām. MLS sāka darbību 1960. gados
ar Austrālijā uzaugušiem spēlētājiem Juŗa
Skadiņa vadībā un ir piekopuši basketbolu
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kopš tā laika. Ceturtā vienība Lāčplēši,
bija sastādīta no divām kopām, Sidnejas
kopa Daugava, viena no vecākām
pārstāvētām latviešu sporta kopām, un
Metalurgi no Kanberas, samērā jauna
sporta kopa. Piektā vienība Rumaki bija
no Vācijas, deju kolektīva kurš ņēma
dalību KD tautas deju pasākumā.
Priekšspēles sakās no rīta 30.
decembrī ar cīņu starp MLS un Sparu.
Spēle bija ātra un spēlētāji rādīja labu
techniku un spēles saprašanu. Rezultātu
tikai izšķīra pēdējās minūtēs kad Spars
izvirzījās 51-46 priekšā.
Sparam punktus guva L. Spilbergs
22, A. Ģibietis13, O. Graudiņš 11, K.
Moore 5, L. Vanags 3, L. Graudiņa 0, L.
Martisons 0.
MLS vienībai punktus guva: M.
Bērziņš 16, K. Bendrups 12, M. Hallam
6, G. Kodric 4, M. Bormanis 4, B. Draper
2, T. Švarcs 2, P. Bormanis 0,
Pirmai spēlei sekoja sportistu parāde
un turnīra atklāšana. Visas vienības
uniformās uzsoļoja aiz Latvijas un
Austrālijas karogiem uz laukuma.
Sportistus apsveica turnīra vadītājs Juris
Misiņš un turnīru atklāja ALSP vadītājs
Dimis Pešudovs. Ceremoniju noslēdza
ar Dievs, svētī Latviju.
Pēc parādes turpinājās priekšspēles
ar skaļu skatītāju atbalstu. Spēļu
standards svārstijās no diezgan labas
kvalītātes līdz samerā vājai kvalītātei.
Priekšspēļu rezultāti: Lāčplēši 67 (R.
Jaudzems 21, E. Dušelis 18, R. Medenis
15, M. Eversons 9, Ģ. Kārkliņš 4, A.
Mednis 0) Rumaki 27 (K. Racenājs 16,
K, Jurjans 6, K. Ķerķis 5, J. Laisovniks 0,
R. Āboliņš 0, K. Krūmiņš 0, I Gailāns 0)
Spars 54 (L. Spilbergs 26, A. Ģibietis
11, L. Vanags 9, O. Graudiņš 4, L.
Graudiņa 2, K. Moore 2) MLS2 47 (E.
Eimanis 20, K. Švolmanis 13, A. Hayes
6, K. Daenke 5, T. Gross 3, O. Eimanis o)

un jau pirmā puslaikā palika 14 punktus
aizmugurē (38-24). Otrā puslaika sākumā
izskatijās ka Spars varēs defecitu notīrīt,
bet Lāčplēši to neatļāva. Sparietis
Leonīds Spilgergs kuŗš priekšspēlēs
caurmērā salasija 28 punktus par spēli
finalā tikai spēja iemest 15 punktus.
Lāčplēši radija labu saspēles veidu un
izvēlējās labākus metienus un ar to lēnam
turpināja pagarināt rezultāta starpību,
beidzot spēli 71-53 priekšā.
Lāčplēsi 71 (Rainis Medenis 22,
Emīls Dušelis 21, Valdis Strazds 12,
Raimonds Jaudzems 11, Ģirts Kārkliņš
3, un Aivars Mednis 0.
Spars 53 (Oskars Graudiņš 24,
Leonīds Spilbergs 15, Kukas Vanags
6, Andrew Gibietis 6, Kaspars Moore 2,
Lelda Graudiņa 0, Lars Martisons 0.
Tiesnēši par labāko turnīra spēlētāju
izvēlējās Sparieti Leonīdu Spilbergu un
par labāko spēlētāju jauniešu grupā zem
20 gadiem Edmundu Eimani.
Vienības beidza turnīru sekojošā
kārtībā: 1. Lāčplēši, 2. Spars, 3. MLS, 4.
MLS 2 un 5. Rumaki
Dimis Pešudovs

Foto: Juris Misiņš

L ā č p l ē š i 3 6 ( E . D u š e l i s 11 ,
M. Eversons 7, Ģ. Kārkliņš 6,
R. Medenis 6, R. Jaudzems 6)
MLS 22 (K. Bendrups 9, M.
Bormanis 6, M. Bērziņš 3, B.
Draper 2, M. Hallam 2, T. Švarcs 0,
G. Kodric 0, P. Bormanis o)
MLS2 53 (A. Hayes 14, E. Eimanis 12,
K. Daenke 11, K. Švolmanis 10, t. Gross 6)
Rumaki 33 (K. Racenājs 18, K. Krūmiņš,
I. Gailāns 2, K. Jurjans 0, K. Ķerķis 0, J.
Laisovniks 0)
MLS 65 (K. Bendrups 18, S.
Krūmiņš 11, M. Bormanis 10, G.
Kodric 10, M. Hallam 6, B. Draper 4,
P. Bormanis 4, M. Bērziņš 2) Rumaki 35 (K.
Rucenājs 16, K. Krūmiņš 14, K. Jurjāns 3,
K. Ķarķis 2, J. Leisovniks 0, R. Āboliņš
0, I. Gailāns 0.)
Lāčplēši 62 (R. Medenis 18,
R. Jaudzems 14, E. Dušelis 12,
Ģ . K ā r k l i ņ š , 1 0 , V. S t r a z d s 8 ,
M. Eversons 0) MLS2 41 (A.
Hayes 14, E. Eimanis 8, K.
Daenke 6, T. Gross 6, R. Dancis 5,
K. Švolmanis 2)
Spars 76 (L. Spilbergs 38, O. Graudiņš
12, L. Vanags 10, A. Gibietis 10, K. Moore 4,
L. Graudiņa 2, L. Martisons 0) Rumaki 31
(K. Krūmiņš17, K. Ķerķis 8, K. Rucenājs 6,
J. Leisovniks 0, R. Āboliņš 0, I. Gailāns 0)
MLS 58 (M. Bērziņš 14, S. Krūmiņš
11, M. Bormanis 8, M. Hallan 7, B.
Draper 4, K. Bendrups 4, G. Kodric 4,
P. Bormanis 4, T. Švarcs 2) MLS2 38
(E. Eimanis 20, K. Daenke 6, T. Gross 4,
K. Švolmanis 3, R. Dancis 3, A Hayes 2)
Pēdējā priekš spēle starp Sparu
un Lāčplēšiem netika spēlēta jo abas
vienības bija bez zaudējumiem un iekļuva
finalā bez šīs spēles. Lāčplēši sāka finālu
tikai ar pieciem spēlētājiem un kad pirmā
puslaikā laukumu atstāja Gints Kārkliņš
ar nopelnītim pieciem sodiem laukumā
bija jāiet trenerim Aivaram Mednim. Spars
nevarēja nosegt Lāčplēšu uzbrukumu

ALSP vadītājs Dimis Pešudovs ar turnīra
labāko spēlētāju Leonīdu Spilbergu no
Spara un labāko jauniešu spēlētāju
(zem 20 gadiem) Edmundu Eimani no
MLS 2.
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What’s on at the Hall

Each month this page will feature a summary, in English, of major events at
the Sydney Latvian Hall, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian langauge.
Parnell Street Fair (Parnell ielas svētki), Saturday, 4th February.
Let’s start the year at the Sydney Latvian House with a Fair! A full day of
activities, and performances. Everyone welcome!!!
From 11 a.m. - Market stalls, Lunch, Art Exhibition from the 56th Latvian Arts
Festival in Melbourne, touring Latvian Centenary flag
2 p.m. - Musical and Dance Performances featuring the Saturday School band,
Jautrais Pāris folk dancers, Ella Macens and Friends musicians, Young ladies
song group, and others
3:30 - Sing-along with famous Latvian conductor and Sing-along master Ints
Teterovskis, with words on the big screen, so there’s no reason not to give it a go.
Come for an hour – or stay all day!
Latvian Centenary flag (Latvijas karoga ceļš), 2nd-5th February
The Latvian national flag is one of the world’s oldest, originating in the Cēsis
region in the 13th century. As part of Latvia’s Centenary celebrations, an artisan
weaver in Cēsis has woven a fine wool Centenary flag which is now touring major
Latvian centres around the world and returning to Latvia for the celebrations in
2018. Touring with the flag is a leather bound book in which everyone is invited
to write a greeting to Latvia.
Australia is the flag’s first country in its round-the-world tour. The flag will be in Sydney:
2nd Feb.– 4 p.m. Former Latvian consulate 583 Darling St. Rozelle
3rd Feb. – 5 p.m. Daugavas Vanagi Hall, Bankstown
4th Feb. – 11:30 a.m. Arrives at Sydney Latvian Hall; 2 p.m. Greeting at Sydney Latvian Hall
5th Feb. – 9:15 a.m. Procession from Latvian Hall to Unity Congregation church, Strathfield
9:30 a.m. At Unity Congregation church, Strathfield
10:00 a.m. At St John’s church, Homebush
12:00 – Latvian Section, Rookwood Cemetery.
Sydney Latvian Society 65th Anniversary, Sunday 19th March
Get ready for an afternoon of wonderful music (and a few speeches) to celebrate
the 65th anniversary of the founding of the Sydney Latvian Society in 1952.
The society has commissioned a special anniversary composition from promising
young Sydney Latvian composer Ella Mačēns. Ella has already received a number of
commissions from choirs in Latvia and various ensembles in Australia, and in January
was Composer-in-Residence at the Gondwana Singers’ summer camp.
Ella’s composition, and other works by Latvian composers, will be performed by a trio
form Adelaide, headed by former Adelaide Symphony Orchestra lead cellist Jānis Laurs.
Also on the bill will be performers from Sydney, including Ella Mačēns, Ivars Štubis
amd Jānis Lucis, who were a hit at the recent 56th Latvian Arts Festival in Melbourne.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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