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SLB 65 gadu Jubileja
Ja skatās uz cilvēka mūžu, tad sasniedzot 65 gadus var atskatīties uz daudz kā 

labi padarīta. Ir izdraiskuļoti pirmie bērnības gadi, ir (ne)rātni nosēdēti gadi skolas 
solā, ir apgūtas profesijas vai aroda zināšanas, ir nodibinātas ģimenes, un kādi 40 
gadi nostrādāti darbā. Pa laikam, dzīves nozīmīgākos brīžus atzīmē ar svinībām. 

Bet kā ir ar organizācijām? Vai tām arī ir tāda pati izaugšana un izglītošanās līdz tās 
sasniedz savu briedumu? Vai vispār būtu kas jāsvin, jo nevar jau kādai organizācijai 
paspiest roku un uzsist uz pleca?

Var gan, jo organizācijas, kaut pašas bez ķermeņa, sastāv no daudziem ķermeņiem, 
un dvēsele tām nāk no biedru ideju spēka un līdzdalības.

Sidnejas Latviešu biedrību dibināja pirms 65 gadiem lai tā pulcētu ap sevi Sidnejas 
latviešus, lai gadātu un celtu viņu – mūsu, latvisko izglītību, pašapziņu un labklājību. 
Neskaitāmi latvieši biedrībā ir ielikuši savu laiku, savu sirdi un savu dvēseli. Un 
neskaitāmi ir baudījuši labumus ko tā ir nesusi. Laiki un darbības virzieni varbūt ir 
mainījušies, bet pats pamatiemesls biedrības pastāvēšanai ir, un paliek  tas pats. Un 
tas ka to darām jau 65 gadus ir atzīmējams panākums! 

Vienalga, vai esat agrāko gadu biedrības darba rūķis, jeb šodien tik tikko ienācis 
Sidnejas latviešu sabiedrībā, aicinām visus svētdien 19. martā, plkst. 13.00 nākt pulkā 
svinēt Sidnejas Latviešu biedrības 65 gadu jubileju. Paspiedīsim viens otram rokas 
un uzsitīsim uz pleciem!

Būs dāvānas! Lai atzīmētu šo lielo jubileju, biedrība jaunai Sidnejas komponistei 
Ellai Mačēnai ir pasūtījusi īpašu Jubilejas kompozīciju, kuŗas pirmatskaņojumu sniegs 
Adelaides trio, ar čellistu Jāni Lauru priekšgalā. Viņi atskaņos arī vairākus citus latviešu 
komponistu skaņdarbus, ieskaitot Emīla Dārziņa vienmēr populāro Melanholisko valsi. 

Pilnīgi cita žanra mūziku pārstāvēs jauniešu trio – Ella Mačēna, Ivars Štubis un 
Jānis Lucis, kuŗi jau uzstājušies kultūras dienās Melburnā, bet Sidnejā būs dzirdāmi 
pirmo reizi. 

Kā vienmēr Sidnejā lielos svētkos, SLB dāmu kopa klās bagātīgu ēdienu galdu! 
Bet, lai viņām būtu iespējams to pienācīgi veikt, ir nepieciešams, ka visi kuŗi vēlas 
piedalīties piesakās SLB grāmatnīcā vēlākais līdz 12. martam. Būs galda kartes, tātad, 
var pieteikt arī kompāniju ar ko vēlaties sēdēt kopā.

Un viss tas par tikai $20 ziedojumu par labu zāles jumta atjaunošanai. Nu tā jau 
pati par sevi ir dāvāna – Jums!

Uz redzēšanos 19. martā.
Jānis Čečiņš
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

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

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

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.

Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.

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

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā 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.
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SLB valdes sēde  
8. februārī

SLB valdes sēdi 8.februārī vadīja 
Jānis Čečiņš un protokolēja Ināra 
Graudiņa. Piedalījās Jānis Grauds, 
Jānis Čečiņš, Ināra Krūmiņa, Mārtiņš 
Tuktēns, Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš 
un Ināra Graudiņa.

Ivars Šeibelis, pēc vairāk nekā 9 
gadiem ir atteicies no Senioru saietu 
vadīšanas. Jānis Čečiņš apmeklēs 
nākamo saietu un centīsies atrast 
atvietotāju(s). 

Zāles skaņu un gaismu uzlabojumi 
virzas uz priekšu un padarīs lietošanu 
daudz vieglāku īrētājiem, kad nebūs 
vienmēr jāpiesaista techniķi.

Nolemj, ka daudz vieglāk ir naudu 
iemaksāt un izmaksāt elektroniski, 
nekā rīkoties ar čekiem. Dnister 
krājaizdevu sabiedrībai SLB pieteiksies 
pieslēgumam pie elektroniskās naudas 
pārskaitīšanas sistēmas. 

Bieži problēmas rada tas, ka tikai 
ar P. Kļaviņa datoru var pieslēgties 
galvenajam drukātājam. Iekārtos, ka 
drukāšanu varēs darīt arī no citiem 
biedrības datoriem. 

Pārrunā vairākus nelielus nama 
uzlabojumus un pirkumus kuŗi būtu 
jāveic nākamajos dažos mēnešos.

Plašākas pārrunas izraisa SLB 
65.  g. Jubilejas rīkošana. Itsevišķi lielas 
problēmas saimniecēm vienmēr rodas, 
kad sarīkojumos kuŗos ir paredzēta 
ēšana ierodas cilvēki kuŗi nav iepriekš 
pieteikušies un kuŗiem tātad vietas un 

ēdiens nav paredzēti. Nolemj šoreiz 
stingri pieturēties pie izsludinātās 
kārtības.

JČ

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2017. gada februārī SLB ir apsveikusi 
Elzu Miezi, Veltu Krūmiņu, Ausmu 
Švānu, Jāni Vadzi un Zaigu Ozoliņu

Senioru saiets  
piektdien 10. martā
Marta saietu iesāksim klausoties Juŗa 

Krādziņa stāstījumu par rakstniekiem, 
kas raksta darbus par notikumiem vai 
vietām citās zemēs, un Kārlis Gulbergs 
deklamēs Ērika Ādamsona dzejoļus.

Iepriekšējo reizi pārrunājām saietu 
nākotni un turpmāko vadību. Bija 
vairāki ieteikumi par to ko dalībnieki 
vēlētos saietos redzēt, dzirdēt un darīt. 
Turpināsim pārrunas un cerams, ka 
tiksim pie jaunas vadības.

Starpbrīdī, kā vienmēr, pačalosim 
ar draugiem un baudīsim Dāmu kopas 
gādātos gardumus un kafiju.

O t r ā  s a i e t a  d a ļ ā  r e d z ē s i m 
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Latvijas 
simtgadeskarogs 

Sidnejā
Sarkanbaltsarkanais ceļš, 

saules apspīdēts, vijās starp 
Sidnejas latviešu ‘mājām’ 
no 2. līdz 5. februārim. Tas 
nosprauda drošu maršrutu 

karogam kas dzima jauniešu sirdīs 2x2 
nometnē Latvijā un kam lemts apceļot 
visu pasauli ieliekot mazu dzirksteli 
sirdīs tiem, kas bija un būs liecinieki šim 
ceļojumam.

Vispirms to Sidnejā sveica bijušais 
goda konsuls Aldis Birzulis, kas ar 
kundzi Edīti uzņēma organizāciju 
pārstāvjus savā birojā Rozelē.  Karogu 
ienesa Zintis Dakmanton un Kārla 
Tuktēna.  Karogam par godu nodziedāja 
Karoga dziesmu un Dievs, svētī Latviju.  
Veltījumu grāmatā, kas ceļo līdzi 
karogam, pirmais ieraksts Sidnejā:

Lai šis Latvijas karogs savieno 
tautas daļas kas dažādu iemeslu dēļ 
ir izklīdušas pa pasauli un dod ticību 
Latvijas nākotnei.

Aldis Birzulis
LR goda konsuls Sidnejā no 2007.g. 

līdz 2017.g.
Tam seko vispārējs veltījums no 

Sidnejas latviešiem – 
Sidnejieši sveic sarkanbaltsarkano 

karogu savās mājās, kas ģeografiski 
tālu no Latvijas, bet kur Latvija mums 
visiem sirdīs tuva.

Mēs esam lepni, ka karoga ceļš 
sācies šeit Austrālijā un vēlam, lai 
tas mūsu saimi ārpus Latvijas vieno 
tēvzemes mīlestībā!

Šo pašu svētāko 
Tu neaizmirsti;
Vai celies debesīs
Vai jūras dzīlē nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku –
Tu esi
Latvija!
(O.Vācietis)
Un vēl papildus no Sidnejas Latviešu 

vīru kora:
Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot 

visu mūžu nodzīvoju.
Ar šo karogu nosūtam vēlējumu – 

Saules mūžu Latvijai!
SLVK – Ivars Birze.
Daugavas Vanagu namā Bankstaunā 

karogu sagaidīja pār par 20 viesu.  Tos 
sveica valdes locekle Ināra Sīkā – Ir 
nozīmīgi ka  “Latvija 100”  gada karogs  
“ciemojās” Daugavas Vanagu namā.,  
DV organizācijas dibinātāji un liela daļa 
biedru, cīnijās par Latvijas brīvību un 
tautas pastāvēšanu,  ne tikai  kaŗa gaitās,  
bet arī padomju savienības okupācijas 
gados, priekšsēdis Helmuts Vabulis 

dokumentālfilmu par dzīvi Latvijā no 
1945. līdz 1990. gadam. Tad sekos filma 
par Latvijas valsts četriem simboliem – 
vai ziniet kas tie ir?

Ceru redzēt nevien parastos 
dalībniekus, bet arī tos, kuŗus varbūt 
parasti saietos nemana.

Ivars Šeibelis 
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un Daugavas vanadžu priekšniece 
Gundega Zariņa. Karogu godināja ar 
DV un Latvijas himnām.

Sidnejas Latviešu biedrībā karoga 
sveikšana un godināšana notika 
Biedrības rīkotajos Parnell ielas svētkos.  
Karogu zālē ienesa Aleksis Strazds un 
Jautrā pāŗa dejotāji, kamēr klātesošie 
dziedāja Daugav’s abas malas. SLB 
priekšsēdis Jānis Čečiņš sveicot karogu 
atgādināja Latvijas karoga vēsturi un 
nobeidza ar vēlējumu:

Protams, ka tāds karoga ceļš ir 
tikai simbolisks, bet simboli ir svarīgi 
pieturas punkti ap kuŗiem pulcēties 
līdzīgi domājošiem cilvēkiem. 

Mēs varam būt lepni un priecāties, 
ka šis visu latviešu vienojošais karogs 
ir arī pie mums Sidnejā, ka mēs esam 
daļa no apļa, kam abi gali, sākums un 
gals, ir Latvijā. 

Latvijai ir trīs valsts simboli: ģerbonis, 
karogs un himna. Un tie vieno latviešus 
ne tikai Latvijā, bet arī visā plašajā 

pasaulē. Sūtīsim 
tagad karogam līdzi 
ne tikai katrs savus,  
bet arī mūsu visu 
Sidnejas latviešu 
kopīgos sveicienus 
Latvi jai – Dievs, 
Svētī Latviju!

Uzaicinājumam 
atsaucās publika.

No Biedr ības 
nama ceļš tālāk veda 
uz Latviešu ev. lut. 
Vienības draudzes 
baznīcu Stratfīldā 
kur notika karoga 
svinīgā ienešana, 
ko ievadīja zvana 
skaņas .  Karogs 
t i k a  n o v i e t o t s 
p ie  a l tā ra  goda 

vietnē. Draudzes mācītājs Raimonds 

Karogs pie Latvijas konsulāta. Priekšā no kreisās: Brigita 
Ellere, Ināra Graudiņa, Aldis Birzulis, Edīte Birzule, Jānis 
Grauds, Vita Kristovska. Aizmugurē: Ojārs Greste, Ivars 
Birze, Andra Rone, Jānis Čečiņš, Kārla Tuktēna, Zintis 
Dakmantons, Eigits Timermanis, Iveta Rone, Mārtiņš 
Tuktēns, Andrejs Mednis.
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Daugavas Vanagu namā: Ilga Nirādija, 
Rūdolfs Nemme, Helmuts Vabulis, 
Vinne Jumiķe, Romāns Senkovičs, 
Gundega Zariņa, Ināra Sīkā.
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Sokolovskis savā runā atgādināja par 
seno simbolu nozīmi, un šai sakarā ar 
pateicību pieminēja gara rosmi, no kuŗas 
varam mācīties. Aizlūgumā viņš vēlēja 
svētību Tēvu zemei un tautai. Ar «Dievs, 
svētī Latviju» noslēdzās svētbrīdis. 
Altārs bija dekorēts sarkanām rozēm ar 
baltām krizantēmām pa vidu. 

Tā lāk  ka rogs  ce ļo ja  uz  Sv. 
Jāņa baznīcu Hombušā kur to, ar 
mācītāju Kolvinu Makfersonu (Colvin 
MacPherson) priekšgalā, ienesa Zintis 
Dakmanton.  Mācītājs 
starp citu teica:

Latvijas karogs mūs 
vieno ticībā uz Dievu; 
t icībā uz Latviju; un 
šodien mēs aizlūgsim 
par  Ļatv i ju  un mēs 
svētīsim šo karogu viņa 
tālākā ceļā; un tiešām lai 
šis karogs mūs vieno ne 
tikai mūsu latvietībā, bet 
vēl svarīgāk mūsu ticībā 
uz Dievu.

Lūgsim Dievu
Šod ien ,  kad  š i s 

karogs ir pie mums, Karogs Sidnejas ev. lut. latviešu baznīcā
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mēs aizlūdzām par 
Latviju, par latvju 
zemi,  par latv ju 
tautu. Mēs lūdzām 
p a r  l a t v i e š i e m 
Latvijā, lai Tu viņus 
iedrošinātu, lai Tu 
viņus stiprinātu.

N ā k o š g a d 
svinēsim Latvijas 
1 0 0  g a d u 
dzimšanas dienu. 
Mēs izlūdzamies, 
K u n g s ,  T a v u 
svētību pār Latviju, 
pār mūsu tautu. 
Mēs izlūdzamies 
Tavu svētību pār 

prezidentu, pār Saeimi. Mēs lūdzām, 
Kungs, lai Tu palīdzi viņiem godīgi valdīt.

Draudze vienojās dziedot Dievs, 
svētī Latviju!

Gala punkts sarkanbaltsarkanam 
ceļam bija latviešu kapsēta Rukvudā, 
kur karogu sagaidīja un izvadīja mazs 
pulciņš piedrīgo tiem, kas tur apglabāti.

Visās vietās dalībnieki varēja 
parakstīties vēlējumu grāmatā. Vairāk 
kā 180 paraksti apliecināja kopējo 
sidnejiešu vēlējumu – lai tas mūsu 

SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš sveic karogu Sidnejas Latviešu 
namā.
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Inta Teterovska 
darbnīca

Ar tādu nosaukumu 
Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē svētdien, 
29. janvāŗa priekšpusdienā 
(p lks t .  11.00)  iesākās 
par darbnīcu nosauktais 

pasākums, uz kuŗu bija ieradušies kādi 
40 interesenti. Šo sarīkojumu varētu 
nosaukt arī par ievadu dziedāšanas 
mākslā, kur pati dziedāšana ar 2 
dziesmām: Strauja, strauja upe tecēj’ un 
Pūt, vējiņi norisa tikai pasākuma beigās, 
bet sākumā bija dažādu skaņu un 
kustību mēģinājumi. Ints Teterovskis ļoti 
labā angļu valodā (jo bija aicināti arī tie, 
kas latviski neprot) interesanti stāstīja 
par dažādiem skaņu vingrinājumiem un 
tos demonstrēja un lika publikai atkārtot. 
Palīdzēja katram uzlabot balsi, veselību, 
elpošanu un stāju.

Trīs stundu sarīkojumam pēc 
pusotras stundas sekoja azaida 
pārtraukums, kuŗam uzkodas bija 
sagadājusi Ilona Brūvere, bet beigās 

saimi ārpus Latvijas vieno 
tēvzemes mīlestībā!

Karogs turpina pasaules 
ceļojumu. Pie mums paliks 
atmiņas, kas iemūžinātas 
ka t ra  f o toapa rā tā  va i 
t e l e f o n ā .  Va i  t a s ,  k o 
cerēju, izdosies, ka karoga 
v iesošanās iedvesmos 
mūsos uzņēmību piedalīties 
kopējā darbā ar lepnumu 
nosvinēt Latvijas simtgadi 
2018. g. novembrī, tikai 
pierādīs laiks.  Paturēsim 
sirdī dzirkstelīti un dalīsimies ar to ar 
draugiem, kas nespēja būt klāt sveikt 

bija arī klātesošo fotografēšanās, 
kaut gan daži jau bija no sarīkojuma 
aizgājuši. 

Kādai piezīmei no dzirdētā un 
atcerētā, te jāatkārto, ka cilvēka 
augšdaļa ir kā mūzikas instruments, 
kuŗam stīgu vietā ir balss saites, un 
vairāki labi dziedātāji nepazīst notis. 
(Te varu pieminēt Ādolfu Kaktiņu. Red.)

Apmeklētāji ar skaļiem aplausiem 
pateicās Intam Teterovskim  par 
interesanto priekšnesumu un doto 
informāci ju un arī  labai  azaida 
gatavotājai Ilonai Brūverei.

Juris Krādziņš

Latvijas simtgades 
karogs Sidnejā (2)
Pūtiet taures, skaniet zvani,
Saule plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbalti sarkans
Vējos atraisījies skrej...
S a u l e  t i k  t i e š ā m  s p o ž i  u n 

karsti apspīdēja Rozelu, Sidnejas 
priekšpilsētu, kur vairāk nekā deviņus 

Vienības draudzes dalībnieki parakstās karoga 
vēlējumu grāmatā.

šo karogu mūsu vidū, mūsu pilsētā.
Jānis Grauds
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gadus bija atradies Latvijas valsts goda 
konsulāts Jaundienvidvelsā. Pāri gājēju 
galvām, plīvo Latvijas un Austrālijas 
karogi. Te 2. februārī pulcējās latviešu 
saujiņa sveikt ap pasauli ceļojošo 
karogu.

Aldis Birzulis, kā viņš uzsver, bijušais 
goda konsuls Jaundienvidvelsā, 
sagaida atnācējus. Sidnejieši labi 
pazīst un ciena mājas tēvu. Viņš bijis 
ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā, daudz 
gadu. Birzuļi bija tie, kas cīnījās, lai 
Dzintari kļūtu realitāte. Aldis Birzulis 
aktīvi 9 gadus darbojies LAAJ. Varbūt 
kādreiz viņš pastāstīs par savu darbu 
kā konsuls. Ir bijušas patīkamas vizītes: 
Andris Teikmanis, Sandra Kalniete, 
Ģirts Valdis Kristovskis, Dzintra Geka, 
Pēteris Vasks Edgars Rinkēvičs un 

daudz citi...
Šodien karogu sagaida bijušais 

goda konsuls Aldis Birzulis ar kundzi, 
Jānis Grauds, LAAJ vice priekšsēdis 
Jaundienv idve lsā un sekretāre 
Andra Rone; Jānis Čečiņš, Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšnieks; Ivars 
Birze, SLB vīru kora pārstāvis; Egits 
Timermanis, Sidnejas latviešu Sv.Jāņa 
draudzes priekšnieks; Ināra Graudiņa,. 
Okupācijas mūzeja pārstāve Austrālijā, 
Iveta Rone, Tautas deju grupas Jautrais 
pāris vadītāja; Mārtiņš Tuktēns, SLB 
latviešu skolas pārstāvis un viešņa no 
Latvijas, Brigita Ellere

Karogu sv inīg i  ienesa Zint is 
Dakmantons, blakus viņam Kārla 
Tuktēna, abi krašņos tautas tērpos!

Brigita ievada dziesmu:
Klusi rokas uzliekam
Brīvās Latvijas karogam.
Vienojamies Tautas lūgšanā.   

Dzeram laimi, vēlot saules mūžu 
Latvijai. Mielojamies ar Edītes Birzules 
garšīgo svētku kliņģeri.

Seko parakstīšanās vēlējumu 
grāmatā. Karogs dodas tālāk...

Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes 
dievkalpojums.

Izskan pēdējā dziesma: Mēs 
sniedzam Tev rokas, mēs dāvājam sirdi, 
Kungs,svētī to ceļu, kas jāiet vēl būs!... 

Dziesmai izskanot, mācītājs dodas 
uz izeju, sagaidīt karogu...

Zintis Dakmantons, baltā tautastērpā 
nes karogu. Sasniedzis altāru, karogu 
cēli noliec lūgšanā. Tuvojas mācītājs 
Kolvins Makfersons un lūdz:

Dārgais un mīļais debesu Tēvs, mēs 
zemojamies Tavā priekšā. Mums ir liels 
prieks un gandarījums, ka šis Latvijas 
karogs, ieradies mūsu dievnamā, tik 
tālu no dzimtenes, šajā zemē, kur tik 
daudz mūsu tautiešu atrada sev mājas. 
Katram latvietim sirdī, Latvija ir mīļa un 
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Ceļojošais karogs pie Latvijas goda 
konsulāta biroja, Sidnejā.
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Pulkveža Oskara Kalpaka,
viņa bataljona un studentu rotas

PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
svētdien, 2017. gada 12. martā plkst. 15.00

Sidnejas Latviešu draudzes Svētā Jāņa baznīcā,
30 Bridge Rd. Homebush.

Dievkalpojumu vadīs mācītājs fil! C. MacPherson, Patr!

Korporāciju Kopa Sidnejā un Daugavas Vanagu Sidnejas  
nodaļa laipni lūdz visus piedalīties.

tuva. Kaut gan esam izkaisīti pasaulē, 
ir divas lietas, kas mūs vieno – ticība 
uz Tevi un sarkanbaltsarkanais karogs, 
kas atgādina, ka piederam latviešu 
tautai.

Šodien šis karogs ir pie mums, mēs 
aizlūdzam par Latviju un latvju tautu. 
Mēs lūdzam par tautu Latvijā. Sargā 
un stiprini to.

Svētī baznīcu. Svētī tautu, izkaisītu 
plašajā pasaulē.

Mēs pateicamies, ka esam latvieši, 
kaut gan izkaisīti, mēs Tevī esam 
vienoti. Mēs izlūdzam Tavu svētību un 
pateicamies Jēzus Kristus vārdā.

Es svētu šo karogu Dieva Tēva, 
Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā.

Atskan tautas lūgšana: Dievs, svētī 
Latviju!

Karogu svinīgi iznes no dievnama. 
Seko draudze. Daudziem asaras acīs...
Esam lepni, ka pirms nepilniem simts 
gadiem bija cilvēki, kas dibināja Latvijas 
valsti.

Pēc dievkalpojuma, karogs devās uz 
Rukvudas kapsētas latviešu nodalījumu.

VK  IG

Seniori sanāca 
februārī

Pirmais senioru saiets Sidnejā notika 
1995. gada 19. maijā, pēc kuŗa Ritumā bija 
pieminēts, ka tas labi izdevies un tāpēc 
tiks turpināts. Pirmais saieta vadītājs 
bija Uldis Misiņš, kas aizgāja mūžībā 
pirms 3 gadiem. Viņam lielākais palīgs 
bija Ivars Šeibelis kas pēc Ulda Misiņa 
turpināja senioru sarīkojumu vadību. Ivars 
Šeibelis tagad šo posteni atstāj, kaut gan 
solās vēl pie kādiem pāris saietiem nākt 
palīgā. Bija jāizvēlas jauns vadītājs un 
jānoskaidro tālākā sarīkojumu norise, 
kuŗu noskaidrošanai saieta sākumā tā 
dalībniekus uzrunāja valdes priekšsēdis 
Jānis Čečiņš. Acumirklī jaunu vadītāju 
nevarēja sameklēt, bet bija ieteikums pie 
vadības un koordinēšanas iecelt vairākus, 
lai tad, ja vienam nav iespējams ierasties, 
otrs vai trešais varētu vadīt. Te varētu 
piebilst, ka ir jau skaidrs, ka no tiem, kas 
tuvojas 90 gadiem vai tiem jau pāri, kas 
tikai ar grūtībam atnāk uz saietiem un 
priecājas par visu ko tiem parāda, saieta 
vadīšanu būtu neauglīgi pieprasīt, bet 
daudzi no tiem, kas jau senioru vecumā 
nonākuši, uz tiem neierodas, lai nesauktu 
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Pārrunā turpmāko senioru saietu norisi un vadību; 
Jānis Čečiņš un Kārlis Gulbergs.
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viņus par veciem. 
Pārrunās par turpmāko sarīkojumu 

norisi  bi ja sekojoši ieteikumi vai 
ierosinājumi. Vispirms jau noskaidrojās, 
ka senioru sarīkojumus būtu jāturpina. 
Bija ieteikums, lai rādītu sēriju filmas no 
Latvijas, kā, piemēram, Latvijā esot ļoti 
populāra sēriju filma Likteņa līdumnieki. 
Tāpat ieteica rādīt filmas no Siguldā 
uzvestām operām un koncertiem, Andreja 
Jansona dziesmu spēli Sprīdītis, ko 
uzveda Kultūras dienās Sidnejā 1979. 
gadā. kā arī filmas par Latvijas kultūru un  
Vējiem līdzi un „My Fair Lady”. Tie, kas 
viesojušies Latvijā varētu pastāstītu par 
tur redzēto un neesot nekādas vainas, 
ja stāsta vairāki, jo katrs savā ceļojumā 
redz kaut ko citu. Ieteica arī katrā saietā 
nodziedāt kādu latviešu tautas dziesmu, 
jo ir arī daudz nedzirdētu. K. Gulbergs 
stāstīja par jau paredzēto Ē. Ādamsona 
dzejas lasījumu un J. Krādziņa referātu 
par rakstniekiem, kas raksta par ārzemju 
vidi, jo arī Ē. Adamsons iepin dzejā svešu 
zemju tēlus un nosaukumus. Pārrunāja 
iespēju dienas mainīt un, piemēram, 
apvienot senioru saietu ar ceturtdienas 
pusdienām. Nobeigumā Jānis Čečiņš vēl 
ieteica visiem pārdomāt un par sarīkojumu 
vadību vēl runāt pēc starpbrīža un viņš 

atstāšot  arī lapiņas, kuŗās 
var ierakstīt ieteikumus 
tālākiem saietiem.

Saieta gaitā kā pirmo 
parādīja filmu ar skatiem 
no 3x3 saieta Fols Krīkā, 
Viktorijā 2011. gadā. Citā 
filmā rādīja apmeklētājus 
Siguldā, tūristu pirkšanai 
gatavotus sp ieķus ar 
sarkanām un zilām svītram 
un Siguldā atrodamās 
apskates vietas. 

Pēc starpbrīža Jānis 
Čeč iņš  te ica ,  ka  p ie 
saieta vadības vēl nav 

pieteikušies, bet grupiņā apsolījuši 
darboties Jānis Grauds un Rūdolfs 
Nemme un ka vajadzētu vēl divus, kuŗu 
meklēšanu atlika līdz nākamam saietam. 

Otro daļu iesāka ar dokumentālfilmu 
par Latvijas robežām un robežsargiem, 
kuŗus vada ģenerālis Normunds Garbars. 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
pieteikušies daudzi robežsargu darbā, pat 
neinteresējoties par algu, tātad ir izjusta 
pienākuma apziņa. Latvijai robežā ir kādi 
1368 kilometri, no tiem 437 ar Krieviju 
un Baltkrieviju, kas ir ļoti nozīmīgi, jo 
tā ir Eiropas Savienibas robeža, kuŗu 
pārejot, Eiropā var brīvi ceļot pa visām 
tajā sastāvošām valstīm, jo 2007. gadā 
Latvija iestājās Šengenas zonā. 50 gadus 
robežas nebija un daudzi, kas dzīvo pie 
robežas, atceras, ka toreiz nekādas 
pārbaudes nevajadzēja, bet tagad ir 
grūtības. Ir grūti arī ar pāri robežām 
vestas kontrabandas apdraudējumu 
valstij. Rēzeknes robežsargu skola 
dibināta 1998. gadā, vēlāk izveidojās par 
koledžu un kādi 11,000 tagad saņēmuši 
apliecības. Robežsardzē bez vadītāja ir arī 
majori, pulkveži, kapteiņi, vismaz viens no 
katras šīs pakāpes runāja un ierindnieki, 
kuŗu vidū ir arī sievietes. Pierobežas 
skolās ir problēmas ar latvisko vidi; ar 
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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

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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latviskumu palīdz iebraukušo robežsargu 
bērni no citām vietām Latvijā. Pierobežas 
pilsētā Indrā ir sakoptas mājas, bet arī 
bezdarbs un kontrabanda. Aviācijas 
pārvaldei pieder 3 helikopteri. Vilcienu St. 
Pēterburga – Rīga pārbauda katru rītu, 
meklējot, vai tajā nav nelegālie emigranti. 
Robežās  katru dienu robežsargi patrulē 
ar suņiem.      

Citā filmā, Atklājam Latviju, bija par 
vietām Latvijā, iesākot ar Vecmīlgrāvi, 
kur atrodas kultūras pils Ziemeļblāzma. 
Vecmīlgrāvī ap 1888. gadu sāka 
darboties rūpnieks un filantrops Augusts 
Dombrovskis (1845 – 1927). Viņa celtā 
Ziemeļblāzma ir izcila celtne, ko varētu 
izmantot kulturāliem pasākumiem. – 
Parādīja arī Ķemerus, kuŗos sēravoti 
„baigi smird”. Tālāk par Smilteni, kas esot 
vienīgā pilsēta Latvijā bez cittautiešiem. 
Jautrību skatītājiem sagādāja Timrota 
paskaidrojums, ka viņš nav ticis iekšā 
Smiltenes tūristu centrā pēc tam, kad 
tas ar grūtībām atrasts, jo tas sestdienās 
zināmā laikā un svētdienās visu dienu ir 
bijis ciet. Jājautā, kuŗās dienās tad tūristi 
apmeklē Smilteni? Vai tikai darbdienās? 
Tikpat grūti sameklētais skatu tornis 
svētdienās noslēgts ar smagu piekaŗamo 
atslēgu, bet reklamēto meteorītu krāteri 
bez apzīmējuma nevarēja sameklēt. Bija 
gan vaļā restorāns Trīs pipari un kūkas, 
arī nakts mītne Kalna ligzda. Tūrista 
ieteikums, ka Smiltenei ir jāsaņemas. 
Tur esot lādzīgi ļaudis, kas vienmēr 
iesaka citu namu, kur  iegriezties. Žēl 
tikai, ka tik daudz plastmasas logu un 
tikai viena māja ar koka logu. Vēl par 
Kaņiera ezeru, kam 6 km x 4 km un 
dziļums tikai pāri pusmetram. Tajā daudz 
salu, tuvumā arī senais Kaņieŗa pilskalns. 
Rādīja arī sklandu raušu gatavošanu no 
mīcītas rudzu miltu mīklas, kartupeļiem, 
burkāniem, cukura un krējuma, kuŗu cepa 
pie Kolkas. Sklands nozīmē  žogu.

Juris Krādziņš  

Izbraukums uz  
Zilajiem kalniem

Lai gan debesīs rādījās tumši draudīgi 
mākoņi, Stratfīldā tomēr ap septiņiem 
no rīta pie autobusa piestātnes jau 
pulcējās 14 ekskursanti. Doma bija 
braukt uz Zilajiem kalniem un apskatīt tur 
vairākas pazīstamas  vietas, tomēr laiks 
neizskatījās pārāk iepriecinošs. Vienalga 
kā, autobuss ar mazu nokavēšanos drīz 
bija klāt un tā ap 7.30 mēs devāmies ceļā.

Todien, 8. februārī, ar mūsu parasto 
šoferi Zinti Dakmantonu ieskaitot, bijām 
15 ekskursantu. Bija arī vēl divas jaunas 
dalībnieces – Liene Sveile un Aija 
Balodis, kas neilgi atpakaļ bija ieradusies 
Sidnejā no Adelaides. Brauciens līdz 
kalniem bija ātrs un labs, bet īsi pirms 
Springvudas iebraucām mākoņos  vai 
varbūt jau lija. Tāds laiks turpinājās 
līdz pat Medlov Bās (Medlow Bath), kur 
busiņš pieturēja pie nesen izremontētā 
Haidro Madžestik (Hydro Majestic) hoteļa 
un kafejnīcas, kas ierīkota Paviljonā. 
Kad busiņš bija novietots, bija jāpāriet 
pāri nelielam slapjam laukumam līdz 
ieejai. Interesanti, dažam vajadzēja lietus 
sargu bet vairums tikai pielika ātrāku soli. 

“Četras māsas” iznirst no miglas – Ināra 
Krūmiņa, Astrīda Lodēna, Inese Rone 
un Aija Lācis.

Fo
to

: V
al

en
tīn

s 
Tr

an
ke

ls



14



15

Hotelis atrodas augstas kraujas malā 
un labā laikā no turienes atveras plašs 
skats uz Megalongas ieleju, tikai šodien, 
vienalga cik rūpīgi pētījām, redzējām 
tikai baltu miglu vai mākoņus. Tomēr 
apciemojums nebija par velti, jo ieejot 
Paviljonā, kas bija ierīkots kā veikals ar 
kafejnīcu un izstādi kopā, tur varējām  
nopirkt dažādas smalkmaizītes ar kafiju, 
apskatīt visādus izstrādājumus un vērot 
no bildēm, kā dzīve te ritējusi pirms 100 
gadiem.

No turienes devāmies uz nākamo 
tūristu pieturas punktu, kas bija Eko 
Point (Echo Point) vai atbalsa punkts 
Katumbas (Katoomba) dienvidus malā. 
Aizbraucot turp migla liekas bija palikusi 
vēl biezāka, tā kā kad šoferis attaisīja 

Pēc pusdienām no kreisās: Liene Sveile, Māris Celinskis, Zintis Dakmantons, Ilona 
Glebe, Astrīda  Lodēna, Jānis Ronis, Terry Glebe, Ināra Krūmiņa, Aija Balode, 
Inese Rone, Aija Lācis, Ināra Rumba-Tomsona, Vita Kristovska. Priekšā: Raimonds 
Krauklis, Valentīns Trankels.
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mums durvis mēs iekāpām gandrīz kā 
mākonī. Drošsirdīgākie tomēr gāja uz 
nogāzes pusi un lēnām miglā pazuda. No 
turienes, ja varētu miglai cauri redzēt mēs 
būtu redzējuši akmens formējumu “Trīs 
māsas”, ko neredzējām. Tomēr vēlāk, 
cieši miglā raugoties mums parādījās 
četras māsas. Tuvāk pienākot gan 
pazinām viņas kā Ināru, Astrīdu, Inesi un 
Aiju no miglas atceļā uz autobusu.

Bija domāts arī nobraukt pa stāvo 
nogāzi lejā tomēr sliktā laika dēļ to atcēlām 
un braucām atpakaļ uz Katumbas centru 
ieēst pusdienas. Ēdnīcu te bija daudz – 
lielas, mazas, labas un netik labas, tā kā 
katrs varēja izvēlēties kur iet un ko ēst. 
Tomēr pilsēta veca un nepievilcīga, kur 
mājas celtas apm. 1920 gados un katrā 
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Piedāvāju savus pakalpojumus dzimtas  
pētniecības meklējumos, sastādu ciltskokus. 

Datus meklēju Valsts archīvos,  
baznīcās, kapsētās un mūzejos.

Šai laukā man ir ilggadīga pieredze  
un atbildu visiem, ar ģenealoģiju saistītiem, jautājumiem.

e-pasta adrese: stimsh@yahoo.com

Latvijas simtgades 
karogs Sidnejas 
Latviešu namā 

Pilnīga Latvijas simtgades karoga 
i e r a š a n ā s  p r o g r a m m a  S i d n e j ā 
jau publicēta agrāk, tā kā to šoreiz 
vairs neatkārtošu, bet rakstīšu tikai 
par sarīkojumiem, kuŗus man izdevās 
noskatīties. No tiem pirmās bija Parnell 
ielas svinības 4. februārī, kas iesākās 
plkst. 11.00 ar pusdienām. Tur bija 
izvēle ar cīsiņiem, skābiem, sautētiem 
kāpostiem un rupjmaizi, vai pīrāgiem, 
smalkmaizēm un kūkām ar kafiju vai 
tēju. Mārtiņa Siliņa zālē bija tirdziņā 
pērkami video un audio tvarti, grāmatas, 
ievarījumu un šprotu un zušu bundžas no 
Latvijas, rotas lietas un citas nepieminētas 
mantiņas pēc izvēles, dažas par ļoti lētām 

cenām. Baltajā zālē vēl bija redzamas 
no Melburnas atvestās Kultūras dienu 
gleznas un fotografijas, kā arī simtgades 
Latvijas karogs un parakstu grāmata kuŗā 
jau bija kāds ducis parakstu no bijušā 
konsulāta 2. februārī un 22 paraksti no 
Daugavas Vanagu nama 3. februārī, un 
tad Latviešu namā vēl parakstījās  kādi 
93.

Pēc plkst. 14.00 ļaudis pārgāja no 
kafejnīcas un tirdziņa uz lielo zāli un pēc 
Inta Teterovska uzaicinājuma piecēlās, 
lai sveiktu karogu, kuŗu ienesa Aleksis 
Strazds ar pavadoņiem, visi  tautas tērpos, 
un apmeklētājiem dziedot Daugav’s abas 
malas. Tā kā sekojošam koncertam 
nebija iespiestas programmas un daudzi 
atskaņotie vai dziedātie skaņdarbi gan bija 
dzirdēti, bet nevaru visiem atcerēties ne 
nosaukumu, ne sacerētāju vai aranžētāju, 
ne izpildītāju vārdus, tad pieraksts šim 
sarīkojumam būs fragmentārs.

Pieteicēji bija Ints Teterovskis vai Ilona 
Brūvere vai arī abi divi kopā. Vispirms 
uzaicināja SLB valdes priekšnieku Jāni 
Čečiņu teikt uzrunu. Tā bija labi un 
interesanti sagatavota par Latvijas karoga 
vēsturi sākot jau ar kaŗa palīgiem no Cēsīm, 
kas pēc Atskaņu chronikā pieminētām 
ziņām piedalījās 13. gadsimteņa cīņās 
ar sarkanbaltsarkanu karogu, kuŗam 
precīzās krāsas un proporcijas nebija 
pieminētas. Karogs vēlāk parādījās 

trešā veikalā pārdod vecas mēbeles vai 
citādus antikvārus.

Atpakaļ braucienu turpinājām pa lietu 
jautri uzdziedot dziesmas no lapiņām, kā 
arī no galvas ar Vitas un melnā balzāma 
palīdzību. Iebraucot Stratfīldā spīdēja 
saule un lai gan neredzējām visu kas 
bija domāts, tomēr liekas diena bija 
interesanta un visi bija apmierināti.

Valentīns Trankels. 
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pirmās atmodas laikā, bet pēc Latvijas 
valsts nodibināšanās tam 1920. gada 15. 
jūnijā noteica krāsu proporcijas un divus 
gadus vēlāk arī precīzo tumšsarkano 
krāsu. Karogs tad plīvoja līdz 1940. 
gadam, kad to no Padomju Savienības 
ieradušies Latvijas okupanti aizliedza, bet 
tad atkal atjaunoja trešās atmodas laikā 
un oficiāli tā lietošanu apstiprināja 1990. 
gada 20. februārī. Karogu tagad ved pa 
visu pasauli, lai tur vienotu latviešus visās 
zemēs, kur tie dzīvo.

Pēc uzrunas visi kopā dziedāja Latvijas 
himnu Dievs, svētī Latviju. Ilona Brūvere 
pieteica koncertu, kuŗu ar dziesmu iesāka 
Ints Teterovskis, dziedādams skaļi un 
izteiksmīgi. Viņu uz klavierēm pavadīja 

Sandra Dragūna. 
Sekoja sestdienas 

s k o l a s  o r ķ e s t r a 
izpildījumā un Benjamiņa 
Goldsmita (Goldsmith) 
vadībā spēlētie mūzikas 
gabali, iesākot ar Kur tad 
tu nu biji, āzīti manu, kā 
vienmēr izpelnīdamies 
skaļus aplausus. Tiem 
sekoja tautas dejas 
Jautrā pāŗa izpildījumā, 
par kuŗu runāja Ilona 

Brūvere un Ints Teterovskis, bet tautas 
dejām sekoja atkal viena Inta Teterovska 
dziesma. Tad Ilona Brūvere pieminēja 
Sidnejas latviešu teātri, kam  esot bijuši 
22 režisori. To pārstāvēja Kārlis Gulbergs, 
izteiksmīgi nolasīdams Ērika Ādamsona 
nopietno dzejoli Dziesma par Ernestu 
Gliku izpelnoties skaļus aplausus. Pirmās 
daļas beigās sestdienas skolas koris 
dziedāja Div’ dūjiņas gaisā skrēja, Ar 
vilciņu Rīgā braucu un Maza, maza 
vāverīte, tā nopelnīdami skaļus aplausus. 

Pēc starpbrīža, kuŗā varēja pirkt 
biskvītus ar „dipu”, jo visi apmeklētāji 
sēdēja pie galdiem, sekoja otrā daļa ar 
vokāliem un mūzikāliem priekšnesumiem. 
Bija arī kāds skečs, kur pie galdiņa 
skatuves priekšā sēdēja Ilona un Klāra 
Brūveres, bet Anita Kaze stāstīja par 
kādiem piedzīvojumiem “ģimnazijā”, kas 
šajā zemē nozīmē vietu kur nodarbojas 
ar vingrošanu.  Dziesmu par mazgāšanu 
ar podiem dziedāja Ints Teterovskis, kam 
sekoja jaunais ansamblis Kaucējas, kas 
sniedza klausītājiem vairākus vokālus 
gabalus ar pašu spēlētiem instrumentiem, 
izpelnīdamās skaļus, pelnītus aplausus. 
Koncerta beigās Ilona Brūvere aicināja 
visus  dalībniekus, pieteicējus un 
pavadītājus nostāties skatuves priekšā, 
kur tiem sirsnīgi pateicās. 

Pēc gaŗāka starpbrīža sekoja Inta 
Teterovska vadītā sadziedāšanās, kuŗā 

SLB skolas bērnu orķestris Benjamiņa Goldsmita vadībā.
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Viktorija Mačēna un Ella Mačēna
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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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dziesmu teksti bija uz ekrāna skatuves 
vienā malā. Visi tad dziedāja sekojošas 
dziesmas: Sanāciet, sadziediet, Es 
nenācu šai vietā, Tumša, tumša tā eglīte, 
Bēdu manu lielu bēdu, Āvu, āvu baltas 
kājas, Jūriņ’ prasa smalku tīklu, Zilais 
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Jauns ansamblis Kaucejas – Daina 
Kaina, Zinta Rūtiņa, Klāra Brūvere.

lakatiņš, Auga, auga rūžeņa, Ai, jel manu 
vieglu prātu, Tā es tevi mīlēšu, Mammu, 
es gribu un Lilioma dziesma.

Tad vēl bija viens starpbrīdis, pēc kuŗa 
vairs vārdus uz ekrāna nerakstīja, sākot 
ar: Rīga dimd, Rīga dimd, Lokatiesi mežu 
gali, Visi ciema suņi rēja un Vecpiebalga. 
Gundega Zariņa nodziedāja Es redzēju 
jūriņa, kuŗu Ints Teterovskis neesot 
dzirdējis.

Jānis Čečiņš izteica lielu paldies Intam 
un tāpat arī visiem atnācējiem un atzinās, 
ka nav zinājis cik cilvēku šajā sarīkojumā 
sanāks. Aicināja arī Intu Teterovski 
nākamgad atkal uz Sidneju. Tad arī Ints 
Teterovskis pateicās par uzņemšanu un 
atzinās, ka viņam ir liels prieks uz šejieni 
braukt un arī brauks, ja viņu gaidīs. Vēl bija 
vairākas neformālas dziesmas, kuŗas Ints 
dziedāja, kā Jūlīt, follerā, Es izjāju prūšu 
zemi un citas, kas turpinājās līdz  galdu 
novākšanai. Inta Teterovska sirsnība un 
dziedāšana visiem gāja pie sirds.  

Juris Krādziņš

ATGĀDINĀJUMS
Lai varētu Rituma izdošanu padarīt iespējami gludāku, esam 

pieņēmuši jaunus, nedaudz papildinātus, noteikumus informācijas 
iesniegšanai.

1 Visi Ritumam paredzētie raksti, fotografijas un sludinājumi ir jāpiesaka 
Rituma redaktoram Pēterim Kļaviņam, līdz mēneša 15. datumam. Ja 
iespējams, tad tie jau līdz tam datumam ir arī viņam jānogādā. Ja tie ir 
jāapstrādā – respektīvi raksti jāpārraksta jo tie rakstīti ar roku vai ir jau 
drukāti; fotografijas jāieskanē; sludinājumi jānoformē utml., tad tie visi 
jāiesniedz līdz 15. datumam.

2 Visi elektroniskie raksti, fotografijas un sludinājumi kas 
iepriekšpieteikti, un kuŗus nav vairs jāapstrādā, jānogādā Pēterim 
Kļaviņam vēlākais līdz mēneša 20. datumam. 

Ja materiāli netiek saņemti līdz 20. datumam, un tie vēl ir aktuāli, tos 
ievietos nākamajā Ritumā.

Redakcija
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Vakars 
jaunajiem latviešu 

profesionāļiem
Vai tu esi latvietis? Vai tu esi jauns? 

Vai tu esi aktīvs savā profesionālajā 
dzīvē vai arī meklē jaunus profesionālos 
izaicinājumus? Varbūt esi nesen uzsācis 
studijas savā izvēlētajā jomā un labprāt 
satiktu tos, kas jau izveidojuši karjeru? 
Vai tu esi Sidnejā?

Ja atbildi “jā” uz šiem jautājumiem, 
tad beidzot Sidnejā notiek pasākums 
TEV.

Latviešu jauno profesionāļu iepaz-
īšanās vakars paredzēts:

- lai satiktos, iepazītos, uzzinātu, 
kuŗš ko dara, ar ko nodarbojas, kādas 
ir kopīgās un atšķirīgās intereses.

- lai iepazītu jaunus draugus, uzzinātu 
vairāk par citiem savas vecuma grupas 
latviešiem, kas dzīvo Sidnejā un lai labi 
pavadītu laiku.
Vakara programmā:

- ātrā iepazīšanās
- diskusija un ideju apmaiņa
- latviešu vārdu spēles
- laba laika pavadīšana.

Kad? 2017.gada 6.aprīlī plkst. 19.00.
Kur?  Sidnejas Latviešu namā
 32 Parnell Street, Strathfield, NSW 

2135.
Kas jāņem līdzi? Nelielas uzkodas, 

gardumi ar ko padalīties un dzēriens, 
kāds nu kuram patīk.

Ko nozīmē jauns*? Tā ir plaša vecuma 
grupa, šajā gadījumā ar to domāti visi 
20-55 gadu diapozonā. 

Kā pieteikties un kam jautāt? Mums 
vajadzētu zināt skaitu, cik cilvēki 
ieradīsies, tāpēc piesakies pa epastu 
sūtot savu vārdu uzvārdu un epasta 
adresi Aijai Brūverei aija.bruvere@

gmail .com vai  piezvanot Ritai 
Vīksniņai 0423 200 886.

Vari arī rakstīt Aijai vai zvanīt Ritai, ja 
ir kādi jautājumi par šo pasākumu, ja 
vēlies ko noprecizēt pirms piesakies.

Aija Brūvere

Jauns mācību gads 
Sidnejas latviešu 

skolā
Gaisa temperatūra tuvojās 40C kad 

Sidnejas latviešu skolas bērni un vecāki 
simboliski atsāka jauno mācību gadu 
metoties „Enfield” baseinā sporta kopas 
Spars rīkotajās peldēšanas sacensībās. 
Pavisam neformāli, bet tomēr mērķtiecīgi, 
skola iekustināja savu sešdesmitpirmo 
mācību gadu. Atsevišķi skolēni formālākā 
veidā piedalījās Latvijas simtgades 
karoga sveikšanā, SLB rīkotājos Parnell 
ielas svētkos janvāra beigās. 

Skolu šogad turpina vadīt Daiva 
Tukēna un viņai palīgā atkal nāk liels 
skaits bērnu vecāku, kā arī skolotāju 
kodols, kas labprātīgi un nesavtīgi dalās 
ar laiku un zināšanām apmācot skolas 
bērnus. Skolu pagājušā gadā beidz trīs 
absolventes, un paredzams, ka šogad 
(provizoriski 11. novembrī) absolvēs 
vēl lielāka grupa. Visjaunākā paaudze, 
savukārt, atjauno skolēnu skaitu pirmajās 
klasēs.

Skolas loma plašākā latviešu 
sabiedrībā vērojama ar piecu skolēnu 
līdzdalību Annas Ziedares vasaras 
vidusskolā. Dažas ģimenes arī piedalījās 
3x3 nometnē Falls Creek, Viktorijā un 
apmeklēja Kultūras dienas Melburnā. 
Šogad trīs skolēni ir iecerējuši piedalīties 
“Sveika, Latvija” programmā, kas divu 
intensīvu nedēļu ilgajā braucienā pa 
visu valsti iepazīstina ārpus Latvijas 

Turpinājums 25. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2017. gada martā

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
DV namā, 49 Stanley St., Bankstown.

Visi laipni aicināti.

Sarkanbaltsarkanais 
karogs Daugavas 

Vanagu namā.
2017. gada 3. februārī, Sidnejas 

Daugavas Vanagu nodaļas namā, 
pulcējās ap 35 biedru un viesi uz  
“Latvija100” karoga svinībām.

DV Sidnejas nodaļas valdes locekle 
Ināra Sīkā atklāja sarīkojumu un  
salīdzināja Latviju un latviešus, – kādi tie 
bija 1918. gadā ar šodienas Latviju un 
latviešiem. 1918.gadā latviešus varēja 
atrast tikai Latvijas teritorijā. Šodien, 
latvieši dzied, dejo, strādā, sporto un 
priecājās visā plašā pasaulē un līdz 
ar to arī Latvijas dvēsele ir atrodama 
daudzās vietās. 

Ir nozīmīgi ka “Latvija 100” gada 
karogs “ciemojās” Daugavas Vanagu 
namā, jo DV organizācijas dibinātāji 
un liela daļa biedru, cīnijās par Latvijas 
brīvību un tautas pastāvēšanu, ne tikai 

kaŗa gaitās, bet arī Padomju savienības 
okupācijas gados. 

Līdz šai dienai, Daugavas Vanagu 
organizācija turpina  darboties latviešu 
tautas labā, sabiedriskā un polītiskā 
laukā un turpina aprūpēt latvijas  
kaŗavīrus visās pasaulē malās.

DV Sidnejas nodaļas priekšēdis, 
Helmuts Vabulis stāstija par sarkanbalt-
sarkanā karoga krāsām un tās izcelsmi. 
Tas radās no ievainota kaŗavīra asinīm, 
kas tika nogūldīts uz balta palaga. Pēc 
tam uz baltā palaga palika balta stīpa 
starp  asiņainām malām. 

Vanadžu priekšniece Gundega 
Zariņa uzrunāja klātesošos sakot, 
ka vienmēr kad redzēja apzīmējumu 
sarkanbaltsarkans attiecībā uz Latvijas 
karogu, viņa pie sevis dzirdēja: sākums-
gals-sākums. Un tā arī bija un ir: Latvijas 
sākums kā neatkarīga valsts; tad valsts 
gals zem okupācijām, netikai valstij bet 
arī visiem, kam bija jāpamet dzimteni uz 
visiem laikiem. Un tad atkal sākums ar 
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1990. g. 4. maiju. Un kā redzam Latvijas 
simtgades atzīmēšanas logo, kur 100 
iekļauj mūžības simbolu, lai jaunais 
sākums arī būtu mūžīgs.

Noslēgumā, klātesošie nodziedāja  
Daugavas Vanagu dziesmu. Pēc tam 
visiem bija iespēja parakstīties  Latvijas 
100 gadu karoga vēstījumu grāmatā, 
un  baudīt saviesīgā sarīkojuma daļu ar 
vanadžu gatavotām maizītēm un  glāzi 
šampanieti. 

Ināra Sīkais

Sēru ziņa
Piektdien, 17. februāri Melburnas 

kopas ilggadīgā biedre un kādreizējā 
Austrālijas vanadžu vadītāja Velta 
Liepiņa-Bērziņa aizgāja mūžībā 100 
gadu vecumā.

Mēs viņu izvadīsim ceturdien, 
23. februārī no Latviešu ciema baznīcas.

Daugavas vanagi sasauksimies.
Silvia Miglis

Melburnas vanadžu vadītāja

Latvijas sarkanbaltsarkanais 
karogs Sidnejas Daugavas 

Vanagu namā.
Uzņēmumu apraksts:

Apakšā – Sarīkojuma kopskats.

Pa labi 23. lpp – Pie ceļojošā karoga 
Rūdolfs Nemme, Ilga Nirādija, DV 
priekšsēdis Helmuts Vabulis, Ināra 
Sīkais,  Romāns Senkēvičs un 
Gundega Zariņa.

Apakšā 23. lpp. – DV Sidnejas nodaļas 
ieraksts sarkanbaltsarkanā karoga 
vēstījumu grāmatā.
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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 kubik-
metru. Būtu vēlams ka kastes nav 
smagākas kā 25 kg. 

Ziedotās grāmatas, mantas vai 
drēbes izdalīs pa novadiem, skolām vai 
pagasta bibliotēkām Latvijā.

Gundega Zariņa
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

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

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 2. martā, plkst. 12.00 

Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Svētdien, 12. martā, plkst. 15.00 

pulkveža Oskara Kalpaka dievkalpojums  
Sv. Jāņa baznīcā, 30 bridge Rd. 
Homebush.

Ceturtdien,16. martā plkst. 11.00  
Leģiona atceres svētbrīdis un ziedu 
nolikšana DV nodaļā Rukvudas kapsētā.

Sestdien, 18. martā, plkst. 11.00 
Ārkārtējā pilnsapulce. Plkst.12.00 
Legiona atceres sarikojums.

Ceturtdien,  g. 6. aprilī, plkst. 12.00 
saiets un draudzības pēcpusdiena.

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

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

Austrālijas Daugavas Vanagu 
delegātu sanāksme notiks šogad 
sestdien, 11. martā un svētdien, 12. 
martā Latviešu centrā, Pertā

Austrālijas Daugavas vanadžu 58. 
salidojums notiks sestdien, šā gada 
11. martā, plkst. 10.00 Latviešu centrā, 
Pertā.
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dzīvojošus latviešu jauniešus (vecumā 
no 13 līdz 15 gadiem) ar Latvijas kultūru, 
vidi un cilvēkiem. “Sveika, Latvija” 
rīko Amerikas Latviešu apvienība, bet 
tajā piedalās arī bērni no Austrālijas 
un Kanadas. Ceram gada otrajā pusē 
dalīties ar bērnu ieskatiem un iespaidiem 
par šo vienreizējo braucienu.

Vēl šinī gada pusē Ilonas Brūveres 
vadībā skola cītīgi gatavojas teātrim, kas 
uz skatuves pulcinās pašus jaunākos 
un vecākos bērnus. Teātŗa saturu vēl 
neatklāsim, bet varam apgalvot, ka 
tas iepriekš nav redzēts! Gaŗākā laika 
skatījumā gatavojamies piedalīties arī 
Jaunatnes Dienās šī gada beigās, un 
nakošajā 3x3 nometnē, kas paredzēta 
Sidnejas apkārtnē 2018. gada janvārī.

Sidnejas latviešu skola notiek 
Sidnejas latviešu biedrības telpās 
sestdienās no plkst. 9.30 līdz 13.00. 
Aicinām iepazīties ar mūsu saimi, arī 

Skolas saime iesākot jauno mācības gadu

pusdienojot ar mums pulksten 12.00. 
Labprāt pieņemam jaunus skolēnus 
un skolas palīgus. Sīkāku informāciju 
par skolas k lasēm, nodarbībām 
(un brīvdienām) var saņemt rakstot 
sydneylatvianschool@gmail.com

Kims Ligers.

Automašīnu 
novietošana

Pēdējos gados Stratfilda pildās ar 
jaunām celtnēm, birojiem un veikaliem, 
kas pievelk arvien vairāk un vairāk 
iedzīvotājus un apmeklētājus. Līdz 
ar to automašīnu novietošana kļūst 
sarežģītāka. Bet, saprātīgi rīkojoties, 
namā un apkārtnē, vēl arvien var atrast 
vietas kur mašīnas novietot vai nu bez 
maksas, vai par samērā zemām cenām.

Pirmā iespēja ir Latviešu nama 
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pagalmā. Tur ir deviņas stāvvietas. 
Tomēr bieži vien visas vietas nav 
iespējams izmantot, jo daži šoferi 
mašīnas novieto pāri divām, vai par 
vairākām, vietām. Lai iespējami vairāk 

mašīnas varētu novietot nama priekšā, 
stāvvietas ieteicams pildīt tādā secībā 
kā tās numurētas zīmējumā. Lūdzu 
neatstājiet tukšas vietas tā, ka citi tajās 
nevar iebraukt un tās izmantot!

Daži norādījumi: 1. vietā mašīnu 
lūdzu novietot gandrīz līdz ēkas stūrim, 
bet 2. vietā kādu pusmetru atpakaļ. 3. 
un 5. vietās parasti stāv pārvaldnieku 
mašīnas, bet tās nav viņiem rezervētas. 
Ja tukšas, tad tās noteikti ir jāizmanto arī 
citiem. 4., 6. un 7. vietām priekšā lūdzu 
neatstāt vairāk kā pusmetru atstarpu. 9. 
vieta domāta biroja vadītājam Imantam 
Līcim biroja darba stundās un stundu 
pirms lielākajiem sarīkojumiem. Ārpus 
tiem laikiem to var lietot arī citi. Ar X 
apzīmētā vieta nav lietojama sarīkojumu 
laikos. Tā ir tikai pasažieru izlaišanai un 
uzņemšanai vai ātrai (3-4 minūšu) mantu 
izkraušanai. To var lietot kā stāvvietu kad 
namā notiek tikai mēģinājumi.

Otrā iespēja ir Strathfield Plaza 
autostāvvieta. Tur uz 3 stundām var 
novietot mašīnas bez maksas. Pēc tam 
jāmaksā. Patlaban par 4. stundu $7, bet 
līdz 5 stundām $10.

Trešā iespēja ir uz Parnell ielas un 

tuvākajās ielās. Nama priekšā maksa 
patlaban ir $3.60 par stundu darbdienās 
un sestdienās no 9.-6. Tālāk pa Parnell 
ielu kreisajā pusē ir bezmaksas 
stāvvietas uz visu dienu, bet labajā pusē, 
darba laikos, bezmaksas tikai uz vienu 
stundu. Citās vietās un ielās cenas, laiki 
un noteikumi ir dažādi. Pēc 6. vakarā 
parasti nav jāmaksā. Tomēr vienmēr ir 
ieteicams izlasīt noteikumus, jo zīmes 
var bez brīdinājuma tikt izmainītas.

SLB valde

Kanberas latviešu  
Ev. lut. draudzes 

svētku dienas
18. novembŗa atcere un archibīskapes 
Laumas Zušēvicas viesošanās 
draudzē.

 2016. gada 20. novembrī notika 
Kanberas latviešu Ev. lut. draudzes 
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Latvijas valsts svētku, 18. novembŗa, 
atceres dievkalpojums Sv. Pēteŗa 
bazn īcā ,  Re id .  D ievka lpo jumu 
vadīja prāvests Jānis Priedkalns no 
Adelaides. Sprediķa tēma – Latvija. 
Pēc dievkalpojuma visi pulcējās 
baznīcas zālē, pie kafijas un uzkodām. 
Prāvests pastāstīja par draudžu dzīvi un 
attiecībām Austrālijā un Latvijā.

Pagājušā gada 28. novembrī 
Kanberas latviešu Ev. lut. draudzē, Sv. 
Pēteŗa baznīcas zālē, rīkoja tikšanos ar 
LELBāL (Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
Baznīca ārpus Latvijas) archibīskapi 
Laumu Zušēvicu. Viesu vidū bija Sv. 
Pēteŗa Ev. lut. draudzes mācītājs Gabor 
Szabo ar kundzi, kā arī igauniete, 
Astrid Bowler, kuŗa izpalīdz ar ērģeļu 
pavadījumiem latviešu draudzes 
dievkalpojumos Kanberā. Saietu 
ievadīja draudzes priekšnieks Egons 
Eversons, iepazīstinādams saieta 

apmeklētājus ar archibīskapi Zušēvicu.
P ē c p u s d i e n a s  t u r p i n ā j u m ā , 

archibīskape pastāstīja par notikušo 
ALELDA (Austrālijas latviešu Evaņģēliski 
luterisko draudžu apvienība) Sinodi 
Melburnā, par LELBāL darbību un 
problēmām sadarbībā ar LELB (Latvijas 
Evaņģēliski luteriskā Baznīca). Viena 
no tām ir sieviešu ordinācija mācītāja 
amatā, kas netiek atzīta no LELB 
Latvijā.  Arī mācītājs Garbor Szabo savā 
piebildē minēja, ka Austrālijas Ev. lut. 
draudžu vadības debatēs šis jautājums 
nav izšķirts.

Draudzes dāmu komiteja, Intas 
Skrīveres vadībā, bija gādājusi par 
bagātīgu mielasta galdu, un bija vēla 
pēcpusdiena, kad saieta apmeklētāji 
a tsveic inājās no archibīskapes 
Zušēvicas, un devās mājup.

Skaidrīte Dariusa

Svētku dalībnieki ar archibīskapi Laumu Zušēvicu.
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Saruna ar mācītāju 
Daini Markovski

Kanberas Latviešu ev. lut. draudzei 
nav sava patstāvīga mācītāja, un 
dievkalpojumus vada viesu mācītāji 
no citām latviešu draudzēm. Lai gan 
draudzes locekļiem nav iespējas satikt 
savu mācītāju ikdienas dzīvē, viesu 
mācītāju vadītie dievkalpojumi, savu 
kārt, dievkalpojuma apmeklētājiem dod 
dažādību, un, bagātīgāku ieskatu Dieva 
pasaules izpratnē.

Šā gada 4./5. februāŗa nedēļas nogalē, 
Kanberā viesojās, un dievkalpojumu 
vadīja, Melburnas Latviešu ev. lut. 
draudzes mācītājs Dainis Markovskis.

Sestdienas pēcpusdienā, atradās 
klusāks brīdis, kad sarunā ar mācītāju 
varēja tuvāk ieskatīties, un dzirdēt, viņa 
kristīgās dzīves sākumu.

Mācītājs Markovskis stāsta: „Varētu 
teikt, ka pirmie cilvēki, kas mani ievadīja 
Dieva pasaulē un runāja par Dievu, bija 
manas vecmāmiņas. Viņas nelasīja 
man Bībeli, bet viņas stāstīja Bībelē 
rakstīto, un šie stāstījumi iesakņojās 
manā, vēl bērna, domu pasaulē, un 
lika par to domāt. Vecmāmiņas teiktie 
vārdi, ka Dievs ir visur, un Dievs redz 
visu, vienmēr man palikuši atmiņā jau 
no bērnu dienām.

Lai gan vienmēr esmu jutis Dieva 
vadību un klātbūtni savā dzīvē, mana 
ticība veidojās un auga pamazām.  

Vēl pirms domām studēt teoloģiju un 
kļūt par mācītāju, es regulāri apmeklēju 
dievkalpojumus Rīgas Svētā Marka 
draudzē, kur vēlāk tiku arī iesvētīts 
1989. gadā. Daudz mācījos no sava 
mācītāja Ulda Rožkalna un citiem 
ticības brāļiem un māsām. Šis laiks 
manā dzīvē ir bijis skaists, interesants 
un Dieva svētībām bagāts par  ko varētu 
daudz stāstīt.’’

1990. gadā mācītājs iestājās Latvijas 
Universitātes teoloģijas fakultātē, un 
jau kopš 1991. gada oktobŗa sāk kalpot 
dažādās Latvijas luterāņu draudzēs, 
vispirms kā kalpojošais teoloģijas 
fakultātes students, un, sākot ar 1994. 
gada 28. jūliju, kā pilntiesīgs ordinēts 
mācītājs; Tā Latvijā, viņš ir kalpojis turpat 
divdesmit gadus. 2010. gadā mācītājs 
piesakās uz vakanto Melburnas latviešu 
ev.lut. Sv.Krusta draudzes mācītāja 
amatu. 

2011. gada 10. aprī l ī  Dainis 
Markovskis tiek ievests Melburnas 
Svētā Krusta draudzes mācītāja amatā. 
Kopš 2013. gada jūlija Melburnā ir viena 
latviešu draudze – Melburnas Latviešu 
ev. lut. draudze, kuŗā kalpo mācītājs 
Markovskis. Šobrīd draudzē ir aptuveni 
400 draudzes locekļu, bet, viņš arī pēc 
uzaicinājuma  apciemo  mūsu tautiešus,  
vientuļniekus, slimos un citus cilvēkus, 
kuŗi nav draudzes locekļi.

Mācītājs Markovskis Kanberā jau ir 
viesojies, un vadījis 14 dievkalpojumus.

Viņš saka, ka, jau no pirmās 
viesošanās Austrāli jā, un, vadot 
dievkalpojumu Kanberā 2010. gada 
1. augustā, sajutis Kanberas latviešu 
viesmīlību un sirsnību. 

Mācītājs Dainis Markovskis ar draudzes 
locekļiem. No kreisās Lita Ātrena, 
mācītājs Dainis Markovskis un Jānis 
Simsons
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Un, vienmēr, kad ir Kanberas 
draudzes uzaic inā jums noturēt 
dievkalpojumu Kanberā, un, Melburnas 
draudzes valde ir piekritusi „aizdot’’ savu 
mācītāju, viņš ar lielu prieku dodas uz 
Kanberu.

„Kanberas draudze man ir jau kā 
otra draudze, kur daudzus pazīstu, 
un vienmēr ir svētīgas tikšanās un 
sarunas“, saka mācītājs. 

Mācītājam Markovskim  kā ALELDA 
priekšnieka garīgajam vietniekam ir 

Jau trešo gadu pēc kārtas varēja 
skatīt Latvijas valsts novietni (ES  
paspārnē) Kanberas gadskārtēji 
notiekošā Daudzkultūru festivālā.

Tas notiek vienā no lielajiem 
Kanberas iepirkšanās centriem 
Civic.  Atskaitot galvenās satiksmes 
ielas, visu pārējo ielu satiksme 
ir slēgta, un visur, ielās, un 
laukumos ir novietnes, kur daudzas 
pasaules valstis stāsta un informē 
apmeklētājus par savu valsti, 
vēsturi un kultūru. Daudzas šo 
tautu novietnes, par samaksu, 
piedāvā savu tautu ēdienus un 
dzērienus, arī alkoholiskus (ļoti 
garšīgs bija lietuviešu alus). Te 
jāpiemin, ka ES paspārnē esošās 
novietnes nevarēja tirgoties ar ēdieniem 
ne dzērieniem. 

Uz speciāli uzbūvētām estrādēm ar 
priekšnesumiem uzstājas šo daudzo 
tautu mākslinieki – dejotāji, dziedātāji, 
instrumentālisti. Viņu vidū bija arī 
Kanberas latviešu tautas deju kopa 
Sprigulītis Valda Strazda vadībā. Viņi 
dejoja 6 dejas, un viņu krāšņie, baltie, 
Abrenes tautas tērpi izcēlās citu tautu 
spilgto, raibo tērpu vidū.

svarīgi zināt un noskaidrot arī citu 
latviešu draudžu cilvēku vajadzības.

5. februāŗa svētrunas tema – 
„Kur Tu mājo?” – mācekļu jautājums 
Jēzum, un Viņa atbilde: „Nāciet, tad 
redzēsiet.” Galvenais, ko mācītājs 
sprediķī  uzsvēra, ka svarīgāk par 
atbildēm un zināšanām par Kristu, ir būt 
vienmēr ciešās attiecībās ar Kristu un 
sekot Viņam, lai varētu piedzīvot Dieva 
svētības.

Skaidrīte Dariusa

Latvijas karogs Kanberas televīzijā
Daudzkultūru Festivāls (Multicultural Festival)  Kanberā.

Latvijas novietne - no kreisās Vita Eversone, 
Ilze Lapsa Bales un Kristīne Saulīte

Kā jau iepriekšējās reizēs, arī šogad, 
saziņā ar Latvijas vēstniecību Austrālijā, 
atbildīgi par Latvijas novietni šajā 
festivālā bija Vita un Egons Eversoni.  
Praktisko darbu un iekārtošanu veica 
jaunākā paaudze – Ilze Lapsa Bales ar  
vairākiem palīgiem

Novietnes māksliniecisko izkār-
tošanu veica Dace un Peter De Deckker. 
Manuprāt, tā bija gaumīgākā un 
iespaidīgākā novietne pārējo novietņu 
vidū. Tur bija ielikta daļa mūsu tautas 
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pūra, acij vieglā skatījumā.
Garāmgājējus  interesēja 

mazās pašdarinātās (Egons 
Eversons) jostu aušanas 
stellītes, ar kuŗām Vita 
Eversone demonstrēja jostu 
aušanas māku.

Arī šogad ciemos no 
M e l b u r n a s  b i j a  L A A J 
vadītāja Kristīne Saulīte 
ar vīru Pēteri. Viņa, kopā 
ar Ilzi Lapsu Bales, abas 
tautas tērpos, lielu dienas 
daļu, apmeklētājiem sniedza 
informāciju par Latviju. Apmeklētāju 
vidū bija Rachael Stephen Smith – 
Multicultural Affairs ministre Kanberā.

Aptuveni dati liecina, ka festivāla 
apmeklētā ju skai ts ,  neieskai tot 
Kanberas iedzīvotājus, bija vairāki 

Sprigulīši dejo Palēciena deju.

simts tūkstoši.
Televīzijā, Kanberas ziņās, varēja 

skatīt šajā festivālā notikušo, un redzēt 
Latvijas novietni ar Latvijas karogu.

Skaidrīte Dariusa

PBLA ZIŅU APSKATS

2. februārī
Nedēļas nogalē Latvijā ieradīsies 225 
ASV smagās bruņutehnikas rotas 
karavīri 

Latvijas drošības stiprināšanai valstī 
ieradušies 25 ASV armijas 3. brigādes 
smagās bruņutehnikas rotas karavīri, 
savukārt pārējie 225 karavīri Latvijā 
ieradīsies 5. februārī, aģentūrai Leta 
apliecināja ASV vēstniecībā Latvijā. 
Vēstniecībā skaidroja, ka ASV Armijas 68. 
bruņotā pulka 1. bataljona karavīri kopā ar 

aprīkojumu, kā arī atbalsta vienības no 3. 
Bruņotās brigādes kaujas grupas pašlaik ir 
ceļā uz Latviju. Karavīri tiks bāzēti Ādažos. 
«25 karavīri ieradās jau 29. janvārī, un 
pārējie 225 karavīri Latvijā ieradīsies 5. 
februārī,» apliecināja vēstniecībā. 

Jau vēstīts, ka laikraksts «The Wall 
Street Journal» janvāra beigās vēstīja, 
ka ASV jau drīzumā nosūtīs tankus uz 
Baltijas valstīm, kas būs lielākā šāda veida 
bruņojuma izvietošana kopš Aukstā kara 
laika. [...] (apollo.lv)
Elektroniski pieejama Latviešu valodas 
vēsturiskā vārdnīca 

LU Latviešu valodas institūts laidis klajā 
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elektronisku “Latviešu valodas vēsturisko 
vārdnīcu” (skat.: http://tezaurs.lv/lvvv/
vardnica/ ), kur aug senās latviešu rakstu 
valodas “cūku piperi”, “čaukstas”, “cūcenes”, 
zied “mārnakas”, “dzeguzesietavas” un 
citi “puķiņi”, kur cilvēki vaļas brīžos iet 
“dusībā”, ziemā priecājas par “mīkni”, 
gaida “miesmeti”, prot nomesties “čūrisku”, 
“neapļaunāties”, “nepiedzerties kā cūka 
mielēs” un kādam “neveglim” var uzsaukt 
“Antiņ, kur stabulīte!”. (LU Latviešu valodas 
institūts)

Inga Līdums, vīndare Austrālijā 
«Man garšo dzirkstošie vīni un 

šampanietis. Kad sākām taisīt savējo, 
zinājām, ka tas būs premium klases vīns 
un tam būs īpašs nosaukums,» stāsta 
Lobethal Road vīnotavas saimniece Inga 
Līdums. «Partneris Deivids teica: Inga, tas 
būs tavs vīns, sauc, kā gribi. Lai pieminētu 
savu latvisko izcelsmi, izvēlējos vārdu 
«māja».» 

Uzņēmums saražo 60-65 tūkstošus litru 
vīna gadā, pēdējo četru gadu laikā ir ieguvis 
septiņas trofejas valsts vīna konkursos. 
«Mūsu 2012. gada Shiraz Nacionālajā 
Sidnejas vīna izstādē 2014. gadā vairāk 
nekā 3000 vīnu konkurencē dabūja gan 
labākā Shiraz, gan labākā sarkanvīna, gan 
izstādes labākā vīna zelta medaļu. Tas bija 
neticami! Mūsu Pinot Gris arī pirms diviem 
gadiem dabūja pirmo vietu, bet tikko pirms 
Ziemassvētkiem - otro vietu,» lepojas Inga. 
Vēl vairāk. «Nupat Austrālijas nacionālā 
lidsabiedrība Qantas izvēlējās divus no 
mūsu vīniem pasniegšanai biznesa klasē 
starptautiskajos lidojumos. Esam sajūsmā. 
Tu taču zini - gaisā vīns garšo citādi?» 
(Žurnāls “Ir”, 2017. gada 2. februāris, 
autore Ieva Puķe)
3. februārī
Mūžībā aizgājusi leģendārā Helēna 
Celmiņa 

1. februārī mūžības ceļos devusies 
leģendārā Helēna Celmiņa (11.04.1929. 

– 01.02.2017.). Par sevi viņa vislabāk 
pateikusi pati. Skopajā autobiogrāfijā, 
stājoties Latvijas Rakstnieku savienībā, 
2005. gadā Helēna Celmiņa rakstīja: 
«Latvijā strādāju vairākās vietās līdz 
1962. gadam, kad mani apcietināja, 
notiesāja «par pretpadomju aģitāciju un 
propagandu» uz četriem gadiem. Sodu 
izcietu Mordovijas APSR, Potmā. Pēc 
soda izciešanas iesāku grāmatu “Sievietes 
PSRS cietumos”. Pēc kārtējās kratīšanas 
manā dzīvoklī VDK virsnieki man visu 
uzrakstīto atņēma. No 1966. līdz 1978. 
gadam darbs kombinātā Māksla. 1974. 
gadā laulība ar Viktoru Kalniņu (pēc desmit 
gadu soda izciešanas Mordovijā). 1978. 
gada 6. februārī izceļoju uz ASV.» 

Par spīti visam, Rietumos Helēna 
Celmiņa tomēr uzrakstī ja grāmatu 
“Sievietes PSRS cietumos”, tā iznāca gan 
latviski, gan angliski ASV, publicēja stāstus 
un dažādus rakstus trimdas izdevumos, 
sn iedzo t  neska i tāmas  pub l i skas 
liecības par dzīves apstākļiem padomju 
republikās, cilvēktiesību pārkāpumiem, 
reliģisko apspiešanu. 1994. gadā viņa 
atgriezās Latvijā. Atvadīšanās no Helēnas 
Celmiņas sestdien, 4. februārī, pulksten 
12 no Krematorijas lielās zāles. Latvijas 
Rakstnieku savienības vārdā Arno Jundze. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autors – 
rakstsnieks un žurnālists Arno Jundze)
6. februārī
Rinkēvičs: Ārlietu ministra Z.A. 
Meierov ica  ieguld ī jums va ls ts 
starptautiskajā atzīšanā ir pelnījis 
vislielāko atzinību 

5. februārī ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Durbē piedalījās pirmā Latvijas 
ārlietu ministra, valsts patriota un izcilā 
diplomāta Zigfrīda Annas Meierovica 130. 
jubilejas atceres svinīgajos pasākumos. 

Uzrunājot  k lātesošos svētbrīdī 
Durbes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
ministrs uzsvēra Z.A. Meierovica paveikto 
pašaizliedzīgo darbu Latvijas valsts labā, 
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panākot Latvijas starptautisko atzīšanu, 
uzņemšanu Tautu Savienībā un Baltijas 
valstu savienības noslēgšanu. Viņš bija arī 
pirmais Latvijas diplomātiskais pārstāvis 
ārvalstīs, kas licis pamatus Latvijas ārlietu 
dienesta izveidei. 

Z. A. Meierovics ir viens no Latvijas 
diplomātiem, kuram šogad aprit ievērojama 
gadskārta. “Ar spēcīgu gribu, ar patiesu 
ideju apveltīti cilvēki var daudz. Tādēļ 
ir īpaši svarīgi atcerēties tos cilvēkus, 
pateicoties kuriem mums šodien ir 
neatkarīga, demokrātiska un starptautiski 
atzīta valsts. Jau pavisam drīz svinēsim 
Latvijas valsts simtgadi un tamdēļ novēlu 
ikvienam apzināties un saprast, kāda 
vērtība mums ir dota. Z.A. Meierovica 
gars ir dzīvs arī šodien. Paldies tiem, kas 
katru dienu ar savu darbu stiprina valsti, un 
atcerēsimies, ka par savu valsti ir jāpastāv 
arī ikdienā”, uzsvēra E. Rinkēvičs. 

Tukumā 5. februārī pie ēkas Harmonijas 
ielā 14 atklāja piemiņas plāksni Z.A. 
Meierovicam, kuŗš skolas gados no 1900. 
līdz 1904. gadam šai ēkā dzīvoja. Plāksnes 
atklāšanā piedalījās Z. A. Meierovica 
jaunākā dēla Gunāra Meierov ica 
dzīvesbiedre Ingrīda Meierovica. Tukumā 
2018. gada novembrī iecerēts atklāt 
pieminekli Z. A. Meierovicam. [...] (mfa.gov.
lv, PBLA pārstāvniecība)
Nojauc pēdējo padomju kodolraķešu 
bāzi Latvijā 

Uzņēmums SIA “Demontāža” sācis 
pamesto militāro būvju demontāžu 
Nacionālo bruņoto spēku objektā 
“Zemessardzes poligons” Gulbenes 
novada Galgauskas pagastā, aģentūru 
Leta informēja uzņēmumā. Objekts 
ir padomju laiku kodolraķešu “Dvina 
R12” bāze, kas sastāv no četrām 32 
metrus dziļām kodolraķešu pazemes 
šahtām un pazemes komandcentra, kas 
izvietots līmeņos. Būve tiks demontēta un 
pārstrādāta betona šķembās. Demontāžas 
darbus vairākus hektārus lielajā apbūves 

platībā paredzēts veikt sešu mēnešu laikā, 
līguma summa ir 189 906 eiro. 

«Demontāžas» īpašnieks Mārtiņš 
Mālnieks informēja, ka kopumā padomju 
laikos Latvijas teritorijā bija 12 kodolraķešu 
bāzes, no kurām piecas pazemes. 
Galgauskas bāze ir pēdējā no šāda veida 
pazemes kodolraķešu bāzēm, pārējās ir 
jau nojauktas. 

Speciālists atzina, ka demontējamais 
objekts ir sarežģīts. «Tā ir desmitstāvīga 
grandioza ēka zem zemes, sadalīta 
vairākos līmeņos, būvēta no ļoti izturīga 
betona, tāpēc nojaukšanas darbos tiek 
izmantots īpašs tehniskais aprīkojums 
— spēcīgi ekskavatori, aprīkoti ar 
hidrauliskajiem āmuriem un demontāžas 
šķērēm. Savukārt būvgruži pēc tam 
tiks pārstrādāti betona šķembās, kuras 
izmantos autoceļu un laukumu segumu 
izbūvē,» stāstīja Mālnieks. 

«Demontāža» ir licencēts nojaukšanas 
pakalpojumu uzņēmums, kas nodrošina 
dažāda tipa ēku un būvju demontāžu, 
būvgružu pārstrādi un izvešanu jebkurā 
vietā Latvijā. Uzņēmums dibināts 2015. 
gada decembrī ar 2000 eiro pamatkapitālu 
un Mālnieks ir tā vienīgais īpašnieks. (irlv.
lv)
Arheoloģiskie atradumi pie Vecrīgas 
“Kamieļa” 

Arheoloģiskie izrakumi topošās 
viesnīcas vietā Vecrīgā, Vaļņu ielā 47, 
nesuši vairākus interesantus, pat unikālus 
atradumus, informēja arheologs un SIA 
“Archeo” pārstāvis Mārtiņš Lūsēns. 

Vēsturiski izrakumu vieta ir senās Rīgas 
upes jeb Rīdzenes gultne, kas vairāku 
gadsimtu gaitā pakāpeniski aizbērta, 
bet vēlāk virs tās uzbūvēja ēku, kuru 
nesenā pagātnē pazina kā kafejnīcu, 
drīzāk ēdnīcu “Pie kamieļa”, jo tās ieeju 
rotāja 17. gadsimta otrās puses portāls 
ar kamieļa cilni. Vēl pirms dažie mgadiem 
nams bija pamests un nonācis avārijas 
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sākumā, taču tagad tajā gatavojas celt 
viesnīcu. Vēsturiskā fasāde ar portālu pēc 
Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
norādījuma saglabāta. 

Mārtiņš Lūsēns stāsta, ka Vaļņu ielas 
47 gruntsgabals atbilst Rīdzenes gultnes 
vidusdaļai tās sākotnēji platākajā vietā: 
“Šajā vietā upe varēja būt kādus 100 
metrus plata. Te bija tāds kā upes līkums, 
kurā līdz 14. gadsimtam atradās pirmā 
Rīgas osta. Tikai pēc tam ostu pārcēla uz 
Daugavu.» 

Starp pārējiem atradumiem minamas 
krāsns podiņu un keramikas lauskas, 
kādas vitrāžas fragments, tāpat zviedru 
un poļu laiku sīknauda, preču plomba, 
misiņa sakta, īlens, karote, dažādu sadzīvē 
lietojamu priekšmetu fragmenti. Vaļņu ielā 
47 šis bijis tikai pirmais arheoloģiskās 
izpētes etaps. Vasarā jāseko turpinājumam. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
7. februārī
Latvijā drošības stiprināšanai šonedēļ 
nogādās 15 “Abrams” tankus 

Latvijas drošības stiprināšanai šonedēļ 
Latvijā tiks nogādāta ASV bruņutehnika, 
tai skaitā 15 tanki “M1 Abrams” un sešas 
kaujas mašīnas “Bradley”, aģentūru Leta 
informēja Aizsardzības ministrijas Preses 
nodaļa. 8. februārī un 9. februārī Latvijā 
tiks nogādāta ASV 4. kājnieku divīzijas 
3. bruņotās brigādes 68. bruņotā pulka 1. 
bataljona bruņutehnika, tai skaitā 15 tanki, 
sešas kaujas mašīnas, divas inženieru 
tehnikas vienības mīnu lauka iznīcināšanai, 
kā arī cita veida kaujas atbalsta un 
nodrošinājuma tehnika. 

Vairāk nekā 225 karavīri no 68. bruņotā 
pulka 1. bataljona ieradās Ādažos jau 
pagājušās nedēļas nogalē. Šī ir kārtējā 
rotācijas vienība operācijā “Atlantic 
Resolve” un tā nomainīs ASV 173. 
brigādes karavīrus, 503. desanta pulka 
karavīrus, kas pilda dienesta pienākumus 
Latvijā operācijā «Atlantic Resolve» kopš 
pagājušā gada septembra. 

Aizsardzības ministr i jas preses 
pārstāvis Kaspars Galkins aģentūrai Leta 
iepriekš apliecināja, ka jaunā rotācijas 
vienība Latvijā uzturēsies līdz brīdim, 
kad Latvijā ieradīsies Kanādas vadītais 
starptautiskais NATO bataljons. Latvijā 
operācijā «Atlantic Resolve» jau iepriekš 
rotācijas kārtībā pastāvīgi uzturējušies 
dažādu ASV vienību karavīri. Tāpat 
vairākās rotācijās karavīrus pavadījuši 
ASV tanki, bruņumašīnas un bruņotas 
kaujas mašīnas. Vēl pagājušā gadā ASV 
uz vairākiem mēnešiem bija nosūtījušas 
deviņus tankus «Abrams», piecas 
bruņumašīnas «Bradley», kā arī militārās 
apvidus automašīnas HMMWV. [...] (irlv.lv)
8. februārī
VID būs jāskaidro, kāpēc piemēro 
nodokli ārvalstu pensijām 

Saeimas Pilsonības, migrācijas un 
sabiedrības saliedētības komisija lūgs 
Valsts ieņēmumu dienestu (VID) skaidrot 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 
piemērošanu diasporas pārstāvju ārvalstu 
pensijām. Komisijā šo jautājumu iepriekš 
aktualizēja Eiropas Latviešu apvienības 
pārstāvji, kuri norādīja, ka ārpus valsts 
dzīvojošos tautiešus satrauc neskaidrība 
par ārzemēs piešķirto pensiju aplikšanu ar 
nodokļiem, to saņēmējiem atgriežoties uz 
pastāvīgu dzīvi Latvijā. 

Deputāti un ELA uzskata, ka ir 
nepieciešams izskaidrot nosacījumus 
šajā jautājumā, piemēram, atbildot uz to, kā 
tiek aprēķināts nodokļa apmērs un kas to 
veic. Tāpat jāgūst skaidrība, kā praksē tiek 
piemēroti starpvalstu līgumi par dubultās 
nodokļu uzlikšanos novēršanu pensiju 
lietās ar valstīm, kurās dzīvo visvairāk 
diasporas pārstāvju – Lielbritāniju, Īriju un 
Vāciju. Pēc VID skaidrojuma saņemšanas 
par šo jautājumu plānots spriest komisijas 
sēdē kopā gan ar šīs iestādēs, gan Finanšu 
ministrijas, gan diasporas pārstāvjiem. (la.
lv)



34

Nākamais Ritums būs 2017. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. MARTAM.

9. februārī
Latvijas un Vācijas prezidenti atklāj 
Reformācijas laukumu 

Ceturtdien, 9. februārī, Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un Vācijas 
prezidents Joahims Gauks piedalījās 
Reformācijas laukuma un Reformācijas 
500. gadadienas piemiņas plāksnes 
atklāšanas ceremonijā. Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis izteica cerību, ka ar 
Reformācijas 500. gadadienu saistītās 
norises Latvijai un Vācijai pavērs jaunas 
sadarbības iespējas kultūrā un zinātnē. 

Ceremonijas laikā Latvijas Valsts 
prezidents pasniedza Vācijas prezidentam 
dāvinājumu - Rīgai un Livonijai adresēto 
Martina Lutera vēstījumu digitālu kopiju. 
Šie raksti gadsimtiem ilgi ir tikuši uzskatīti 
par unikālām un vērtīgām relikvijām un 
nozīmīgu pierādījumu Lutera personīgajai 
saiknei ar reformāciju Baltijā, uzsvēra 
Raimonds Vējonis. Dāvinājums Vācijas 
prezidentam sagatavots sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. (president.lv)
Grībauskaite Rīgā atklāj Lietuvas 
nostāju pret jauno ASV administrāciju 

Amerikas Savienotās Valstis parāda, 
ka ievēro savas saistības, tādēļ Lietuva 
pilnībā uzticas jaunajai ASV administrācijai, 
ceturtdien (9. februārī) mediju pārstāvjiem 
Rīgā sacījusi prezidente Daļa Grībauskaite. 

«Es vienmēr saku: skatīsimies nevis 
uz vārdiem, bet uz darbiem. Un darīts 
tiek ļoti daudz - (..) mēs redzam ASV 
karavīrus mūsu teritorijā, vairāk nekā 
4000 ASV karavīru tikko dislocēti Polijā 
pie Lietuvas robežas, pavisam netālu, lai 
vajadzības gadījumā varētu palīdzēt arī 
mums; mēs arī redzam, ka uz Eiropu tiek 
vesta tehnika. Tātad darbi tiešām ir tādi, 

uz kādiem mēs cerējām un kā to paredzēja 
iepriekšējās administrācijas saistības,» 
viņa norādījusi kopīgā preses konferencē 
ar Vācijas prezidentu Joahimu Gauku, 
Latvijas prezidentu Raimondu Vējoni un 
Igaunijas prezidenti Kersti Kaljulaidu. 
«Mēs uzticamies jaunajai administrācijai, 
lai kas arī notiktu publiskajā telpā, lai kas 
tiktu runāts.»

Runājot par drošības apdraudējumiem, 
Grībauskaite atzinusi, ka Lietuva ar 
bažām raugās uz Krievijā un Baltkrievijā 
paredzētajām karaspēka mācībām «Zapad 
2017», «kuru laikā tiek koncentrēti ļoti lieli un 
agresīvi spēki, demonstratīvi gatavojoties 
karam ar Rietumiem». Viņa norādījusi, 
ka drošības riski reģionā saistīti arī ar 
Baltkrievijā netālu no Lietuvas robežas 
topošo Astravjecas atomelektrostaciju un 
Krievijas Kaļiņingradas apgabalā plānoto 
AES celtniecību. 

«Tie ir mūsu kopīgie izaicinājumi, kuru 
dēļ mums jāturas kopā,» uzsvērusi Lietuvas 
prezidente. Pēc Grībauskaites teiktā, 
apdraudējumi no austrumiem liek Baltijas 
valstīm lūgt no partnerēm papildu drošības 
garantijas, piemēram, attiecībā uz lēmumu 
pieņemšanas ātrumu Ziemeļatlantijas 
aliansē. [...] (apollo.lv)
13. februārī
Andrim Nelsonam otro gadu pēc kārtas 
prestižā «Grammy» balva 

Svētdienas, 12. februāra, vakarā 
Losandželosā nosaukti prestižās ASV 
mūzikas balvas “Grammy” laureāti. 
Kategorijā “Labākais orķestra sniegums” 
balva piešķirta latviešu diriģentam Andrim 
Nelsonam. Jau vēstīts, ka balvai “Grammy” 
kategorijā “Labākais orķestra sniegums” 
bija nominēti Latvijas diriģenti Andris 
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Nelsons un Mariss Jansons. 
Nelsons balvu ieguva par “Deutsche 

Grammophon” izdotaj iem Dmitr i ja 
Šostakoviča 5., 8. un 9. simfonijas 
ierakstiem “Shostakovich: Under Stalin’s 
Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9”, 
kas tapuši Bostonas simfoniskā orķestra 
izpildījumā. Jau vēstīts, ka 2016. gadā 
Nelsons saņēma “Grammy” balvu par viņa 
vadībā ierakstīto Dmitrija Šostakoviča 10. 
simfoniju “Shostakovich: Under Stalin’s 
Shadow - Symphony No.10”. 

Mariss Jansons balvai bija izvirzīts 
par Sergeja Prokofjeva Piektās simfonijas 
ierakstu kopā ar Karalisko ‘’Concertgebouw’’ 
orķestri. Viņi abi sacentās arī ar igauņu 
diriģentu Nēmi Jervi un viņa vadīto Šveices 
Romāņu orķestri, Maiklu Tilsonu-Tomasu 
un viņa vadīto Sanfrancisko simfonisko 
orķestri un Alanu Gilbertu un Ņujorkas 
filharmonijas orķestri. [...] (lsm.lv)
17. februārī
Veterinārmedicīnas fakultāte saņem 
ziedojumu no studentu korporācijas 
“Latvia” 

23. janvārī LLU Veterinārmedicīnas 
fakultātes (VMF) Domes sēdē svinīgi 
saņemts ziedojums fakultātei 2000 EUR 
apmērā no studentu korporācijas “Latvia”. 
Studentu korporācija “Latvia” šogad svin 
100 gadu jubileju. Tā dibināta Tērbatā 
(Tartu) 1917. gada 17. februārī pie Tērbatas 
Veterinārā institūta. Dibināšanas aktā 
piedalījās 11 studenti, kas ir korporācijas 
«Latvia» dibinātāji: Valdis Rozenšteins, 
Pēteris Georgs Ozols, Sergejs Brenguls, 
Osvalds Bērziņš, Gustavs Ādminis, 
Teodors Ermansons, Pāvils Ozoliņš, 
Konstantīns Sapraša, Kārlis Dzenītis, 
Eduards Salmiņš un Indriķis Kreics. Viņu 
vidū bija topošie veterinārārsti - Tērbatas 
veterinārā institūta studenti - pēc tam izcili 
profesori veterinārmedicīnā. 

Kā stāsta fakultātes dekāns Ilmārs 
Dūrītis, VMF ziedojumu plāno izlietot 
grāmatu iegādei, kuras būs pieejamas 

fakultātes Informācijas centrā. Studentu 
korporācijas «Latvia» 100 gadu jubileja 
Rīgā notiek no 2017. gada 15. līdz 19. 
februārim. [...] (vmf.llu.lv)
20. februārī
Pirmo reizi Purvīša balvas vēsturē uzvar 
mākslinieku grupa 

Par izcilāko sniegumu vizuālajā mākslā 
pēdējo divu gadu laikā Purvīša balva 
2017 ir piešķirta Annai Salmanei, Krišam 
Salmanim un Kristapam Pētersonam par 
izstādi “Dziesma”, kas no 2015. gada 19. 
jūnija līdz 26. jūlijam bija skatāma Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles 
Arsenāls Radošajā darbnīcā. Šī ir pirmā 
reize, kad Purvīša balvu iegūst mākslinieku 
grupa (līdz ar šo apbalvojumu viņi ir 
saņēmuši arī naudas balvu EUR 28 500 
pirms nodokļu nomaksas). 

Kriša Salmaņa vārds šī apbalvojuma 
nominantu un kandidātu vidū ir bijis lasāms 
ar apskaužamu regularitāti (Purvīša 
balvas ekspertu grupa reizi ceturksnī divu 
gadu laikā izvirza vairākus nominantus, 
no kuriem otrā gada noslēgumā tiek 
izvēlēti astoņi kandidāti Purvīša balvai un 
noslēguma izstādei, kurā starptautiska 
žūri ja nosaka uzvarētāju).  Lielajā 
astoņniekā viņš ir iekļuvis biežāk nekā 
jebkurš cits mākslinieks – trīs reizes. 

«Kopā ar māsu bijām pēdējos Dziesmu 
svētkos, kas mums iespēra pa dibenu 
un lika kļūt sociāli ieinteresētākiem 
māksliniekiem, nekā līdz šim mēs bijām 
bijuši,» Purvīša balvas kandidātu izstādē 
skatāmajā video par kopdarbu “Dziesma” 
stāsta Krišs Salmanis. Šīs sešas stundas 
ir kļuvušas nevis par fizisku, bet gan 
par morālu pārbaudījumu, jo visu laiku ir 
skanējuši tādi vārdi kā «sāpes», «važas», 
«asaras» un tamlīdzīgi. 

«Tā vietā, lai Gaismas pilij un citām 
mākslinieciski augstvērtīgām dziesmām 
pēc neatkarības atjaunošanas 1990. gadā 
pievienotos tikpat kvalitatīvi jaundarbi, 
kas runātu par mūsdienu Latviju un tās 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai arī
www.slb.org.au

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

cilvēkiem, arvien biežāk repertuārā iekļūst 
viduvējas dziesmiņas, kas ar novecojušu 
kodu palīdzību mudina klausītājus uz 
raudulīgumu,» izstādes pieteikumā raksta 
tās autori. 

Lai pārbaudītu radušos iespaidu 
atbilstību īstenībai, viņi ir saskaitījuši visus 
vārdus, kas ir izdziedāti Dziesmu svētku 
noslēguma koncertos no 1990. līdz 2013. 
gadam un noskaidrojuši, ka visbiežāk 
lietotie ir «saule» (209), «meita» (193) un 
«Dievs» (184). Viņi ir izgriezuši Dziesmu 
svētku ierakstu un nošu fragmentus 
ar trešo vārdu un radījuši paši savu 
kompozīciju “Dievzemīte I”. 

«Ja pieņemam, ka Dziesmu svētki 
ir būtisks latvietības stiprināšanas 
instruments, tad kolektīva atbildības 
uzvelšana XIX gadsimta simboliem nav 
īstais veids, kā attīstīt nācijas pašapziņu 
XIX gadsimtā,» pirms gaidāmās Purvīša 
balvas pasniegšanas ceremoni jas 
pagājušās nedēļas laikrakstā Kultūras 
Diena atzina Krišs Salmanis. 

Anna Salmane uzsver, ka šī izstāde ir 
vēršanās nevis pret Dziesmu svētkiem kā 
tradīciju, bet gan pret parādes latviskumu, 
kas neatbilst realitātei un kas nepalīdz 
mums dzīvot. Krišs Salmanis piebilst, 
ka Dziesmu svētkiem vienmēr ir bijusi 
liela nozīme kā pretošanās formai un 
mūsdienās tie varētu kļūt par pretošanās 
formu pret sociālo tīklu un viltus ziņu 

pārņemtajiem prātiem. [...] (Diena. autore 
Ilze Auzāne)
21. februārī
Rinkēvičs: Pārējai pasaulei nenāktu par 
labu ASV noslēgšanās savā iekšpolitikā 

Ja ASV c ieš i  noslēgsies savā 
iekšpolitikā, tas nenāks par labu pārējai 
pasaulei, šorīt (21. februārī) intervijā LNT 
raidījumam “900 sekundes” atzina Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V). 
Ministrs sacīja, ka pagaidām viņam nav 
pamata apšaubīt “ļoti skaidro ziņu”, ko 
jaunais ASV prezidents Donalds Tramps 
ir teicis par NATO, tāpat neesot pamata 
apšaubīt to, ko prezidenta vārdā dažādos 
formātos ir teicis viceprezidents, ārlietu un 
aizsardzības ministri. 

“Jautājums ir, kā attīstīsies ASV 
iekšpolitika. Es baidos, ka mēs lielā mērā 
redzam ļoti asu cīņu, kas var vēl vairāk 
novirzīt ASV administrācijas domas par 
ārpasauli un vairāk cīnīties par visu [ar 
iekšpolitiskajiem jautājumiem saistīto] — 
no veselības jautājumiem līdz pat ziņām 
par Krievijas iesaisti vēlēšanu kampaņā,” 
sacīja Rinkēvičs. Pēc viņa paustā, ja 
Savienotās Valstis ļoti noslēgsies savā 
iekšpolitikā, tas nenāks par labu ne Latvijai, 
ne pārējai pasaulei. 

Tomēr kopumā Rinkēvičam pagaidām 
esot grūti prognozēt ASV politiskā kursa 
attīstību, jo dažādu pavērsienu un notikumu 
ietekmē tas var būtiski mainīties. Jautāts, 
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vai ir izjutis, ka pēc Trampa ievēlēšanas 
ASV savās diplomātiskajās attiecībās būtu 
kļuvusi noslēgtāka, Rinkēvičs atbildēja 
noraidoši. (irlv.lv)
22. februārī
Tramps apsveikumā Igaunijai pauž 
atzinību kā nozīmīgai sabiedrotajai un 
draugam 

ASV prezidents Donalds Tramps 
apsveikumā par godu Igaunijas 99. 
neatkarības pasludināšanas gadadienai 
paudis atzinību valstij kā nozīmīgai 
sabiedrotajai un draugam. “Igaunija ir 
nozīmīga sabiedrotā, draugs un līderis 
transatlantisko attiecību attīstībā,” teikts 
vēstulē, ko Tramps nosūtījis Igaunijas 
prezidentei Kersti Kaljulaidai saistībā ar 
gaidāmo Igaunijas Neatkarības dienu. 
“Jūsu atbalsts Ukrainas suverenitātei 
un teritoriālajai nedalāmībai ir nozīmīgs 
mūsu kopīgo mērķu - stiprināt reģionālo 
drošību Eiropā - sasniegšanā,” lasāms 
ASV prezidenta vēstulē. Tramps pauda 
cerību, ka sadarbība un transatlantisko 
sakaru attīstība turpināsies šā gada otrajā 
pusē, kad Igaunija būs Eiropas Savienības 
prezidējošā valsts. 

Viņš uzsvēra, ka Igaunija jau tagad ir 
sasniegusi NATO noteikto mērķi par 2% 
no iekšzemes kopprodukta atvēlēšanu 
aizsardzībai. “Turklāt Igaunijas ieguldījums 
cīņā pret [džihādistu grupējumu] “Islāma 
valsts” un mūsu kopīgie centieni Afganistānā 
nostiprina tās pozīcijas globālās drošības 
garantēšanā. Vienlaikus Igaunija ir 21. 
gadsimta tehnoloģisko inovāciju līdere,” 
norādīts ASV prezidenta apsveikumā 
Igaunijai. 

ASV iedzīvotāju vārdā Tramps 
Kaljulaidai un visiem Igaunijas iedzīvotājiem 
novēlēja priecīgus valsts neatkarības 
pasludināšanas svētkus. “Mēs lepojamies, 
ka varam saukt Igauniju par labu draugu 
un Amerikas Savienoto Valstu sabiedroto,” 
piebilda ASV prezidents. Igaunijas 
neatkarības pasludināšanas 99. gadadiena 

tiks atzīmēta 24. februārī. (diena.lv)
Latvietim karogs ir svēts simbols. 
Latvijas valsts simtgades karoga 
ceļojums Austrālijā 

Latvietim karogs ir svēts simbols - tas 
apliecina piederību, vienotību un negaistošu 
ticību brīvai Latvijai! Ir grūti iedomāties kaut 
ko vēl īpašāku par speciāli lolotu, Latvijā 
noaustu un krāšņā futrālī ievietotu Latvijas 
valsts simtgades karogu. Vēl grūtāk ir 
noticēt, ka tieši šis karogs varētu apceļot 
pasaules latviešus, vienojoties kopīgās 
godināšanas ceremonijās. 

Tomēr sapņi piepildās un tā Latvijas 
valsts simtgades karoga ceļš iesāka savu 
pasaules ceļojumu tieši visattālākajā 
pasaules nostūrī - Austrālijā. Pēc 15,257 
kilometriem, kas ir attālums, kas šķir Rīgu 
no Melburnas, Latvijas valsts simtgades 
karogs savu pirmo saules gaismu Austrālijā 
ieraudzīja Austrālijas latviešu 56. Kultūras 
dienās (ALKD) Melburnā, tautas deju 
uzvedumā «Uz laimīgo zemi, pa dejas 
ceļu». Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde karogu uz svētku laiku nodeva 
latviešiem Austrālijā un Jaunzēlandē, kuru 
saņēma uzveduma galvenais varonis - 
Sprīdītis. Pasaka mijās ar īstenību. Karogs, 
piederība un atgriešanās pie savām 
saknēm - brīdis, kad ikviens varēja izjust 
piederību Latvijai un latvietībai. 

Diezin vai pirmo ALKD vadītājs 1951. 
gadā pat varēja sapņot, ka pēc 65 gadiem 
Austrālijā kopā sanāks ap tūkstoš tautiešu, 
lai kopīgi godinātu Latvijas valsts simtgades 
karogu. 

2. janvāra rītā karoga ceļš no Melburnas 
turpinājās uz bērnu nomenti “Tērvete”, 
kur Latvijas valsts simtgades karoga 
godasardzē šoreiz lepni stāvēja jaunākā 
Ausrālijas latviešu paaudze. Tālāk ceļš 
bija jāmēro uz Austrālijas Alpu kalniem 
3x3 nometni. Par karoga godināšanas 
ceremonijas vietu tika izraudzīta kādreizējā 
Bonegi l las migrantu pieņemšanas 

Turpinājums 42. lpp.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 5 .plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma būs pankūkas un 
referāts par Ciešanu laiku.

Svētdien, 12. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 12. plkst. 15.00 – Kalpaka 
piemiņas dievkalpojums.

Svētdien, 19. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 26. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

APRĪLĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien, 5.  I.Birze
Svētdien, 12. U.Hāgens

Svētdien, 19. A.Kristovskis
Svētdien, 26. J.Rīmanis
APRĪLĪ
Svētdien, 2. J. Turmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

MARTĀ
Svētdien, 5.  L.MacPherson
Svētdien, 12.  R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 19.  M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 26.  B.Liberta/R.Hāgena
APRĪLĪ
Svētdien,  2.  L.MacPherson

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 drau-

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
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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
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

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

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE; The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Viņš pats ir uzkāpis un Viņš uzvedīs arī 

tevi. Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MARTĀ

Svētdien, 5. plkst. 9.30 I Gavēņa 
dievkalpojums.

Svētdien, 12. plkst. 9.30  II Gavēņa 
dievkalpojums. Bībeles stunda. 

Svētdien, 19. plkst. 9.30  III Gavēņa 
dievkalpojums.

Svētdien, 26. plkst. 9.30  IV Gavēņa 
dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
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
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 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

Austrālijas latviešu 
meistarsacīkstes 

novusā
Uz trīsdesmit devitām Austrālijas 

latviešu meistarsacīkstēm novusā Anitas 
Silarājas zālē Latviešu ciemā Melburnā 
ieradās divdesmit trīs spēlētāji, to starpā 
trīs dāmas. Spēlētāji bija tikai no divām 
novusa kopām, Sidnejas Novusa kopa 
(5 spēlētāji) un Melburnas Daugavas 
Vanagu novusa kopa (18 spēlētāji). 
Slimības dēļ no Adelaides neviens 
spēlētājs nevarēja atbraukt un Centrālā 
Krasta Novusa kopa darbību izbeidza 
2016. gadā.

Sestd ien,  28.  janvār ī  sākās 
vienspēles. Spēlētāji bija sadalīti četrās 
grupās un spēlēja četrus setus katrs 
pret katru savā grupā. Divi spēlētāji ar 
labākiem rezultātiem no katras grupas 
izvirzījās uz pirmo finālu, nākošie divi 
labākie uz otro finālu un pārējie uz trešo 
finālu.

Pirmā finalā trīs Melburnas spēlētāji 

Latviešu peldēšanas 
sacensības

Sestdien, 11 februārī notika latviešu 
peldēšanas sacensības Enfīldas 
peldbaseinā. Vakars bija šausmīgi 
karsts (45+ grādi!). Sapulcējās 24 
peldētāji no 3 lidz 51 gadu vecumam.  
Kaut lielāko daļu sacensībās piedalījās 
bērni, arī vecākiem iznāca sacensties 
peldbaseinā. Sacensības vadīja 
Spara prezidents Viktors Sīkais un 
Džims Vagners (Jim Wagner). Džims 
iemācīja bērniem pareizos noteikumus 
kā jādarbojas oficālās peldēšanas 
sacensībās, ko bērni ātri iemācījās.  

Bērni piedalījās vairākos sacensību 
veidos no 25 metriem lidz 100 metriem.  
Peldētāji bija patiešām sajūsmināti 
un ar prieku un entūziasmu gaidīja 

piedalīšanos nākošā peldēšanas veidā.  
Sacensības bija ļoti sīvas un vairāki 
rezultāti tika izšķirti tikai ar dažu simto 
daļu no vienas sekundes!  

Liels paldies Džimam Vagneram par 
vadību, Inārai Sīkai, kas sagatavoja  
uzkodas un visiem vecākiem, kas 
palīdzēja sekmīgās sacensībās. 

Visi bērni un vecāki pavadīja jauku 
vakaru.

Uz redzēšanos nākošgad! 
Toms Veidners 
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ātri izvirzījās pārējiem priekšā, bet 
bija jāgaida līdz pēdējai spēlei starp 
Pēteri Mežaku un Ivaru Mirovicu 
lai noskaidrotu pirmās trīs vietas. 
Pirmo vietu otro gadu pēc kārtas ar 
12 punktiem un 20 uzvarētiem setiem 
ieņēma Pēteris Mežaks no MDVNK, 
otrā vietā palika Dimis Pešudovs 11/20 
tagad spēlējot pie MDVNK, un trešo 
vietu ieguva Ivars Mirovics 10/17. Tad 
sekoja Rūdis Nemme (SNK) 6/13, Dean 
Jansons (MDVNK) 6/12, Juris Grīnbergs 
(MDVNK) 4/12, Ivars Apelis (MDVNK) 
4/9 un Edgars Nemme (SNK) 3/9. Te 
jāatzīmē ka Ēvalds Paeglis bija iedalīts 
pirmā finalā, bet ateicās ņemt dalību un 
viņa vietu ieņēma Rūdis Nemme.

Otrā finalā spēļu rezultāti bija 
daudz tuvāki. Devīto vietu turnīrā 
ieņēma Vilis Lazdiņš (MDVNK) 11/19, 
10.v. Imants Graudiņš (SNK) 10/17, 
11.v.Richards Puisēns (SNK) 9/16, 

Apbalvotie spēlētāji
Pirmā rindā: Edgars Nemme, Pēteris Mežaks, Richards Puisēns, Juris Grīnbergs
Otrā rindā: Dimis Pešudovs, Linda Pešudovs, Ivars Mirovics, Edvīns Jansons,  
Dean Jansons
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12.v.Sigis Andersons (MDVNK) 7/15, 
13.v. Linda Pešudova (MDVNK) 7/14, 
14.v. Edvīns Jansons (MDVNK) 6/14, 
15.v. Andris Miglis (MDVNK) 3/10, un 
16.v.Helmuts Schultze (SNK) 3/7.

Trešā fināla rezultāti 17.v. Andrejs 
Lazdiņš (MDVNK) 8/16, 18.v. Saša 
Grimms (MDVNK) 7/13, 19.v. Selga 
Pešudovs (MDVNK) 5/10, 20.v. Maija 
Balcers (MDVNK) 4/7, 21.v. Callum 
Mežaks (MDVNK) 3/8, 22.v. Dainis 
Balcers (MDVNK) 3/6.

Kā jau iepriekš ziņots dāmām 
atsevišķās balvas nepasniedza atskaitot 
ALM Ceļojošo Kausu Dāmām, to šo 
gadu saņēma Linda Pešudovs.

Svētdien, 29 janvarī pulksten 9.00 
no rīta pulcējās 10 pāri lai turpinātu 
ALM turnīru dubultspēlēs. Spēlēja divu 
setu partijas katrs pāris ar katru. Pirmo 
vietu pārliecinoši uzvarēja sidnejieši 
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PBLA ziņas
Turpinājums no 37. lpp.

Richards Puisēns ar Edgaru Nemmi 
iegūstot 15 uzvarētus setus. Otro un 
trešo vietu ieguva melburnieši Pēteris 
Mežaks ar Juri Grīnbergu 13, Edvīns 
Jansons ar Dēlu Dean Jansons 10, 
tad sekoja sidnējieši Rūdis Nemme ar 
Imantu Graudiņu 10, 5.v. Ivars Mirovics 
ar Sigi Andersonu 9, 6, un 8. vietu dalija 

ar 7 punktiem Dimis Pešudovs ar meitu 
Lindu Pešudovs, Vilis Lazdiņš ar dēlu 
Andreju Lazdiņu un Saša Grimms ar 
Andri Miglis, devīto un desmito vietu 
dalija Selga Pešudovs ar Ivaru Apeli 
un Maija Balcers ar vīru Daini Balceru.

Dimis Pešudovs

nometne. Bonegilla bija vislielākā migrantu 
pieņemšas vieta Austrālijā, kur bijušajās 
armijas kazarmās, sākot ar 1947. gadu 
tika izvietoti jaunie migranti no Eiropas, 
tai skaitā vairāki tūkstoši latviešu. Šī vieta 
būs vienmēr nozīmīga Austrālijas latviešu 
sirdīs.. bēdas par zaudēto Eiropu, bet arī 
cerības jauna ceļa un dzīves sākums tālajā 
kontinentā. 

No Bonegillas, Viktorijas pavalstī karogs 
iesāka 920 kilometrus garo pārbraucienu 
uz Dienvidaustrāliju - Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolu (AZVV). Uz skolu 
apgūt latviešu valodu, vēsturi, tradīcijas 
un latviešu kultūru dodas jaunieši no visas 
Austrālijas un Jaunzēlandes. Skolotāji un 
audzinātāji ir gan paši vietējie, gan arī īpaši 
novērtētie papildspēki no Amerikas latviešu 
kopienas un Latvijas! Tā, visiem kopā, 
vienojoties lielā aplī tika godināts Latvijas 
valsts simtgades karogs. 

Pēc AZVV karogs mēroja ceļu uz 
Austrālijas galvaspilsētu Kanberu. 28. 
janvāra vakarā Kanberas latvieši sanāca 
kopā, lai atcerētos Latvijas vēsturi un 
godinātu Latvijas valsts simtgades karogu. 
Tika stāstīts par valsts simtgades karoga 
sākumiem un mērķiem, uzsverot, ka šis 
simtgades karogs ir latviešu jaunās audzes 
lolojums un devums Latvijai. Karoga nesēji 
bija Kanberas tautas deju kopas “Srigulītis” 
dejotāji. 

«Mums ir liels prieks un gandarījums, 

ka šis Latvijas karogs ir ieradies mūsu 
dievnamā, tik tālu no dzimtenes šajā zemē, 
kur tik daudz mūsu tautiešu atrada sev 
mājas. Katram latvietim sirdī Latvija ir mīļa 
un tuva. Kaut gan esam izkaisīti plašajā 
pasaulē, ir divas lietas, kas mūs vieno 
- ticība uz Tevi un sarkanbaltsarkanais 
karogs, kas atgādina, ka piederam latviešu 
tautai.» 

Ar šiem skaistajiem un vienojošajiem 
vārdiem, 5. februārī t ika iesvētīts 
Latvijas valsts simtgades karogs latviešu 
dievkalpojumā Sidnejā. Sidneja ir lielākā 
Austrālijas pilsēta, kurā atrodas arī lielākais 
latviešu centrs. Karoga godināšanas 
sarīkojumi dievnamā un latviešu biedrības 
namā pulcināja visas paaudzes, ieskaitot 
klusuma brīdi latviešu kapos, pieminot 
daudzos, viņsaulē aizgājušos tautiešus. 

Latvijas valsts simtgades karoga 
pēdējā svinīgā ceremonija Austrālijā 
notika Brisbanē, Kvīnslandes pavalstī. 
Latviešu nams tur nebija pulcējis tik daudz 
latviešu kopš pašiem nama pirmsākumiem! 
Dienas gaitā visi klātesošie varēja dalīties 
pārdomās par identitāti un tās nozīmi 
katra latvieša dzīvē. Pēc pavadītājiem 
3,603 kilometriem Austrālijā, Latvijas 
valsts simtgades karogs devās uz Toronto, 
Kanādu, pāri par jūrām un okeāniem 
mērojot 15,257 kilometrus. No tautiešiem 
Austrālijā pie tautiešiem Kanādā,bet visi 
kopīgi vienoti Latvijai! (Autore Kristīne 
Saulīte, PBLA vicepriekšsēde un Latviešu 
Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
priekšsēde)
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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 language.

Parnell Street Fair (Parnell ielas svētki), Saturday, 4th February.
This event surprised everyone – organisers and attendees alike. It’s impossible to 

tell how many people will attend an new event which does not have any pre-booking 
requirements. 

The first attendees started rolling in around 10, even though the market and 
lunch didn’t start until 11. Probably didn’t want to miss a bargain! And they weren’t 
disappointed. The Martiņš Siliņš hall and the foyer were abuzz with people all day. 
The Centenary flag drew a good crowd for a photo opportunity and a chance to sign 
the commemorative book. 

At 2, after greeting the flag in a short formal ceremony,  a wide variety of 
performances from various Sydney Latvian groups and organisations got underway, 
followed by the, now traditional, sing-along led by Ints Teterovskis. 

Judging by the buzz that was around the Sydney Latvian hall all day, this was a 
thoroughly enjoyable event for the nearly 300 people who decided that they would 
like to start the year with a bang! Plans are already underway for next year’s event, 
with some new attractions planned.

Sydney Latvian Society 65th Anniversary, Sunday 19th March
Final plans are well underway for this celebration and it is time to book your seat 

at the table.
To keep the event affordable for everyone entry will be just a $20 donation to help 

with the roof restoration fund. But that doesn’t mean it will be a “cheap” event. Quite 
the opposite! The SLS Ladies Auxilliary will treat everyone to one of their famous 
smorgasbord spreads, while the entertainment will feature some of the best Latvian 
artists we have in Australia.

Ella Mačēns’ specially commissioned piece will have its world premiere performed 
by renowned cellist Janis Laurs and musicians from Adelaide. They will also perform 
other works by Latvian composers.

Later in the program, Ella will perform with, former Sydneysider, now regular 
Melbourne club performer, Ivars Štubis and local artist Jānis Lucis.

Bookings are essential and can be done up until the 12th of March at the Latvian 
bookshop at the hall. Tel. 9744 8500 or slb_riga@bigpond.com  If you want to form a 
group, please advise all group members names, so that place cards can be prepared.

New items in the Bookshop
The bookshop this month has a large range of new items.  
Madara cosmetics have finally come to Australia. These are top-of-the-range 

quality organic products, sold in many exclusive department stores, boutiques and 
hotels around the world. We stock a limited range, but all products can be ordered 
from the catalogue. 

Ladies always need a new handbag! A unique merino wool clutch bag with a Latvian 
woven sash would be just the thing for going to he next concert or theatre performance.
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There’s also a new collection of costume jewellery and small, Latvian inspired, 
trinket boxes, either for yourself or as a gift for someone special.

And for the young-at-heart a set of TAADA.AADA Temporary tattoos, with Latvian 
symbols and forest animals is just the go.

Come and have a browse!

Edited by Pēteris Kļaviņš

Out of Latvia
The Son of a Latvian Immigrant Searches For His Roots
The story of local Nowra identity, Peter Jirgens, captured by David Kerr in his book Out 

of Latvia, is due to be launched at the Sydney Latvian Society, 4pm on Friday 31st March. 
It is the story of two men, a generation apart, one growing up in the shadow of the other.
Peter Jirgens tells the story of his youth as the son of Arnold Jirgens, a Latvian immigrant, 

who struggled against discrimination and deceit to establish his family in Nowra, Australia. 
He shares the stories his father told him of the hardship of life under Soviet rule, his escape 
from Europe after World War Two and the early days of his new life as an immigrant in a 
land far from home.

Fiercely Latvian, Arnold Jirgens instils in his son a love for a country and people he has 
never seen. Arnold longs to return home, to see his homeland once more and find out if his 
remaining family has survived, but returning as a Latvian—and therefore Soviet—citizen 
could see him, and any son of his, incarcerated, drafted into the Soviet army or sent to 
Siberia.

Over the years, Arnold’s longing becomes Peter’s dream. Though his father is prepared 
to wait until the Soviets no longer control his country, Peter is not. Prejudice and risk-taking 
mark Peter’s early years, from which he develops an ability to live on the edge and make 
the most of every situation. In 1980, against the wishes of his parents and the advice of 
the Australian Department of Foreign Affairs, twenty-seven year old Peter enters Soviet 
communist-controlled territory.

His thirst for adventure almost costs him his life.
William Verity, award winning freelance journalist, producer for ABC Radio Current 

Affairs, AM and PM programs writes,
 ‘’David Kerr has unearthed an important story that is much bigger than one man’s 

life. It is the story of post-war migrants and how they fought for respect, and for a living, in 
regional Australia. It is the story of the heart-ache of a migrant, the heart-ache of a refugee, 
and thus has as much relevance today as it ever did.

It is the story of a son and the journeys that he will travel to gain the love of his father. 
But is also how a migrant’s son wrestles with belonging to two places - the land of his birth, 
and the land of his ancestors.’’ 

To assist with catering, please RSVP by 24th March. Mobile 0422 837 287 or dwkerr@
westnet.com.au

Out of Latvia is published by AIA Publishing, and will be available in both paperback 
and ebook. For further information contact AIA Publishing on  http://www.aiapublishing.
com/product/latvia-story-peter-jirgens-written-david-kerr/ or David Kerr on dwkerr@
westnet.com.au 
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