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Šis pēdējais gads ir bijis pilns ar daudziem un dažādiem notikumiem un pasākumiem,
un man ir liels prieks, ka publika ir bijusi atsaucīga tam ko esam darījuši. Esam turpinājuši
ierasto, un sarīkojuši arī neparasto. Un nevar teikt, ka mūsu darbība izsīkst. Tieši otrādi,
ja iepriekšējā gadā Biedrība, Dāmu kopa, Skola un Seniori pa visiem kopā sarīkoja 74
sarīkojumus un citus pasākumus, tad šogad to skaits ir pieaudzis līdz 79! Tiesa, uz
dažiem atnāca tikai nedaudzi, bet uz citiem nāca simtiem!
Šis ir bijis jubilejas un svētku gads. Ar godu nosvinējām SLB 65 gadu pastāvēšanu,
ar vairāk nekā 170 svētku dalībniekiem, pat ar trim paaudzēm no dažām ģimenēm. Man
prieks, ka jaunāko paaudzi spējām arī piesaistīt biedrības talcinieku un darbinieku eglītei,
jo tas mūsu sestdienas skolēniem dod gan ieskatu plašākā sabiedrībā, gan iespēju
parādīt ko pa gadu apguvuši kā mūzikā tā dziesmās.
Ir zināms, ka daudzi mūsu sabiedrībā ir kļuvuši izvēlīgāki. Ierastie sarīkoumi vairs tā
nepievelk kā agrāk. Tādēļ arī esam centušies sagādāt ko jaunu, nebijušu. Un publika
ir atsaukusies! Divi labi piemēri tam bija Latvijas Sirdsbalss koncerts janvāŗa sākumā,
uz ko, neizdevīgā gada laikā un nelabvēlīgos laika apstākļos, ieradās vairāk nekā 200
skatītāju, un Parnell ielas svētki, uz kuŗiem ieradās vairāk nekā 300. Satiku vairākus,
kuŗi latviešu namā nebija bijuši 5 un vairāk gadus, bet atnāca paskatīties tādēļ, ka šādi
svētki iepriekš nebija bijuši!
Ir svarīgi, ka jaunākās paaudzes iegūst pieredzi ne tikai piedaloties, bet arī rīkojot.
Tādēļ ar prieku Jāņus uzticējāmies 35. Jaunatnes dienu rīkotājiem, un rezultātā nams
bija pārpilns ar priecīgiem līgotājiem. Novēlu, lai Jaunatnes dienas decembrī izdodas
tik pat veiksmīgi kā Jāņi, jo no to rīkotāju vidus mēs varam sagaidīt tos kuŗi nākotnē arī
vadīs Sidnejas Latviešu biedrību un gādās par šo namu.
Šai gadā izveidojās laba sadarbība ar Latvijas Nacionālo arhīvu. Divas speciālistes
mēnesi pavadīja namā vācot biedrības, un citu Sidnejas latviešu organizāciju, nozīmīgos
vēsturiskos dokumentus. Tie turpmāk glabāsies Nacionālajā arhīvā un būs pieejami
pētniekiem. Nākamgad Dziesmu svētku laikā, kā daļa no Latvijas simtgades svinībām,
Rīgā iecerēta izstāde par Sidnejas Latviešu biedrību, jo Sidneja ir pirmā pilsēta ārpus
Latvijas kur Arhīvs ir sūtījis šādu ekspedīciju.
Iepriekšējā pilnsapulcē teicu, ka bija pienācis laiks zāles jumtu atjaunot, un bijām
cerējuši, ka to šai gadā izdarīsim. Diemžēl, dažādu iemeslu dēļ, kaut līgums jau pirms
Turpinājums 5. lpp.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

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

pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās
no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem
sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB biedru maksas
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.

Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2017. gada
abonēšanas maksa ir $50.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
32 Parnell Street Strathfield NSW
2135, tās darba laikā.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited. BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
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Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB valdes sēde

Valdes sēdē 9. augustā piedalījās
Andris Galviņš, Jānis Čečiņš, Imants
Līcis, Pēteris Kļaviņš, Jānis Grauds,
Ināra Krūmiņa un Mārtiņš Tuktēns.
„Steel Roofing” ir atjaunojoši jumtu
virs klašu telpām. Diemžēl lielās zāles
jumta darbs kavējas, jo ir jāizplida
īpašs darba plāns sakarā ar azbestu, jo
atklājies, ka nākamajā ielā ir korejiešu
bērnudārzs.
Valde turpināja iesāktās pārunas par
iespējamām telpu pārkārtošanām lai, ja
vajadzīgs, namā varētu iekārtot biroju
Latvijas goda konsula vajadzībām.
Izstrādās plānus un aprēķinās izmaksas.
Saņemta tāme par jaunām gaismām
lielajai zālei. Vajadzīga papildinformācija
un pilnīgāks nocenojums.
Kafejnīcas virtuvei iegādāsies jaunu
CD atspēlētāju un jaunu ledusskapi.
N o g u l d ī j u m i „ B a n k e r s Tr u s t ”
nav nesuši iecerētos augļus. Valde
pilnsapulcei ieteiks pārlikt kapitālu ‘term
deposit’ kontā uz trīs mēnešiem kamēr
atrod izdevīgāku noguldījumu.

Saņemts pašvaldības nodokļu
aprēķins 2017.-18. gadam. Tas ir par
$10K augstāks nekā 2016.-17. gadā,
tāpēc ka zemes vērtība cēlusies no
$1,66M uz $8,97M. Nolemj mēģināt to
apstrīdēt, kaut liekas, ka ir maz izredzes
to samazināt.
Danske Banka atsūtījusi
jaunus noteikums un cenrādi par
pakalpojumiem. Valde nolemj, ka
jāpaceļ naudas pārsūtijuma maksa uz
$20.
Biedrus kuŗi sastāvējuši biedrībā
50 gadus pārskaita uz mūža biedriem.
Valde nolemj Visvaldi Šicu uzņemt kā
mūža biedru.
Liels skaits biedru ir pārāk kūtri
ar biedru naudas maksāšanu. Kaut
tā jāsamaksā līdz marta beigām,
iepriekšējā mēnesī sadzenāti vēl
apmēram 30 nemaksātāji. 18 biedri vēl
nav samaksājuši šī gada biedru naudu.
Valstssvētku aktā uzrunu teiks
Valdis Zatlers. Viņš vēlas arī sniegt
priekšlasījumu latviski un/vai angliski.■
Jānis Čečiņš

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 1976. gada

Janīna Zielonko

Dzimusi 1931. g. 15. martā, Latvijā
Mirusi 2017. g. 5. augustā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2017. gada augustā SLB ir apsveikusi
Mārtiņu Medni, Baibu Leinasaru,
Martu Rozentālu, Veltu Kučinsku, Daci
Celinsku, Induli Krādziņu, Albertu Cini,
Alinu Putni un Ilgu Riņģi.■

Nākošais senioru
saiets

Jānis Čečiņš, Margarita
Fyodorova, Jānis Berziņš, Inese
Granovska, Aija Abene, Ināra Krehe.
Seši interesanti cilvēki – seši interesanti
stāsti.
Pirmā daļā Jāņa Čečiņa stāsts. Jūnijā/
jūlijā Jānis Čečiņš mēnesi pavadīja
Latvijā. Šoreiz ne tik daudz Rīgā, bet
laukos apciemojot Latvijas viesus,
kuŗus iepazinis kad tie viesojušies
Sidnejā. Viņu pavadībā tad arī bijusi
iespēja iepazīties ar varbūt ne tik bieži
apmeklētām interesantām vietām

S

Latvijā, un šo to uzzināt par šo vietu
pagātni un kas tur notiek tagad.
Otrā daļā virtuāla tikšanās ar
pārējiem saieta viesiem.
Dokumentālais raidījums
«Momentuzņēmums» portretē cilvēkus,
kas dara ierasti neredzamo darbu
aizkadrā un kuŗu personības ikdienā
paliek aiz spožajām prožektoru
gaismām.
Margarita Fyodorova – video
ierakstu sauc – Mazā latviešu bibliotēka
Venēcijā.
Margarita pārcēlās uz dzīvi Venēcijā, lai kopā ar Perpaolo strādātu
izdevniecībā „Damocle”. Pēc neilga
laika viņiem piedāvāja izdot Imanta
Ziedoņa „Krāsainās pasakas”.
Jānis Bērziņš – strādā par naktssargu
Latvijas Mākslas akadēmijā jau gandrīz
10 gadus. Viņa vecāki ir absolvējuši
šo iestādi un tēvs joprojām strādā par
pasniedzēju-laborantu.
Nacionālās Operas sufliere
Inese Granovska – visu mūžu bijusi
profesionāla dziedātāja Latvijas Rādio
korī, Valsts Akadēmiskajā korī un kopš
2011. gada Inese ir viena no trim LNO
suflierēm.

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $20.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.
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Aija Abene dzimusi Kanāda, Stūra
mājas projekta vadītāja – viņas vārdos –
mēs stāstam tos vēsturiskos notikumus
kas šeit notikās lai cilvēkus informētu,
lai tos izglītotu, lai neatkārtotos nākotnē.
Ināra Krehe Imanta Ziedoņa fonda
„Viegli” valdē. Fonds ir nodibinājums,
kas izveidots 2010. gada pavasarī, lai
īstenotu fonda patronam – dzejniekam
Imantam Ziedonim, tuvu misiju: „Latvija
ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam
jāpalīdz parādīties” Fonda mērķis ir
atbalstīt un veicināt jaunradi Latvijā.
Tiksimies piektdien.■
Jānis Grauds

Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds

Katru gadu Spodŗa Klauverta
Piemiņas fonds apbalvo atsevišķu
personu vai organizāciju par izciliem
sasniegumiem latviešu kultūras dzīvē
vai sabiedrisku pasākumu veicināšanā,
vai kāda latviskā kultūrsabiedriskā
pasākuma atbalstīšanā.
Kandidāti pieteicami ar rakstu līdz š.
g. 31. oktobrim. Vēstules adresējamas:
Spodŗa Klauverta Piemiņas fonda
valdei, PO Box 457, Strathfield NSW
2135, vai atstājamas Latviešu namā. ■

Pagājušā un šinī
gadā augstskolu
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu meitas,

dēla, kāda cita rada, paziņas vai kāda
latviešu drauga vārdu nolasa šā gada
aktā 30. septembrī, lūdzu paziņojiet
vārdu, iegūto gradu vai diplomu un
mācības iestādi, kā arī kvalifikācijas
piešķiršanas datumu, Andrai Ronis,
9/6 Morton St, Wollstonecraft NSW.
2065, vai ar epastu: andra.ronis@
sswahs.nsw.gov.au līdz šā gada 16.
septembrim. ■
Andra Ronis
Studenšu Korporāciju Kopas
Sidnejā viceseniore

SLB Priekšsēdētāja ziņojums ...
Turpinājums no 1. lpp.
vairākiem mēnešiem tika parakstīts,
jaunais zāles jumts ir aizkavējies. Jumts
virs klasēm ir atjaunots, bet zāles jumtu
mums sola tikai nākamajās nedēļās.
Tomēr, ja nav veicies ar pašu jumtu, tad
mums tomēr veicās ar līdzekļu piesaisti.
Biedrība agrākajos gados nebija centusies
piesaistīt valdības naudas, tomēr, ja
pameklē, tad naudu var atrast. Šogad, no
Jaundienvidvelsas valdības Community
Building Partnerships fonda, mums jumta
atjaunošanai piešķīra $20,000. Tāpat kā
agrāk aicinājām tautiešus ziedot nama
būvei, tā tagad atkal griezāmies pie
Sidnejas latviešiem ar lūgumu ziedot Jumta
fondam. Līdz šai dienai jumtam ir saziedoti
$17,401. Paldies ikkatram ziedotājam! Kaut
visu jumtu ar to nesamaksāsim, tomēr tas
ļoti palīdzēs budžetā samazināt iztrūkumu.
Kaut agrāk teicu, ka biedrības rīkoto
sarīkojumu skaits ir pieaudzis, diemžēl to
pašu nevar teikt par vispārējo Sidnejas
latviešu sabiedrisko rosību – bet biedrība
cenšas aizpildīt robu. Vairums no tām
organizācijām kuŗas pirms 50, 20, vai pat
10 gadiem latviešu namā rīkoja savas
sanāksmes, mēģinājumus, balles un
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sarīkojumus vairs vai nu nepastāv, jeb ir
ļoti ierobežojušas savu darbību, un tas
arī nelabvēlīgi ietekmē mūsu budžetu. Ja
agrāk namu varējām tikpat kā uzturēt no
pašu latviešu īres maksām, tad šogad šīs
latviešu īres maksas sedza mazāk nekā
2% no mūsu izdevumiem. Laimīgā kārtā
esam spējuši piesaistīt cittautiešu īrētājus,
un šogad viņu īres sedza vairāk nekā 21%
no izdevumiem. Mums ir iespēja šo summu
palielināt, ne noteikti vairāk izīrējot, bet gan
papildinot piedāvājumu klāstu. Zālei esam
iegādājušies jaunus mikrofonus, skatuves
gaismas, prožektorus un ekrānus. Varēsim
tos piedāvāt īrētājiem un lietot arī paši.
Pasaule strauji mainās. Ja vēlamies
lai publika, un itsevišķi vidējā un jaunākā
paaudze, namu apmeklē, tad ne tikai
jārīko jauni un interesanti pasākumi, un
nams jāuzpoš, bet arī jāmodernizē kā
mēs sazināmies ar saviem biedriem, ar
latviešiem Sidnejā un citur, un kā viņi
var sazināties ar mums, tādēļ budžetā
Jūs ievērosit jaunu izdevumu posteni –
elektroniskie mediji, internets un mājas
lapa.
Nākamajā gadā paredzam arī turpināt
nama uzpošanu. Gan Mārtiņa Siliņa zālei,
gan zemskatuvei, gan citām telpām ir
nepieciešami uzlabojumi, lai mēs šai namā
varam justies ērti un mājīgi.
Jau no pašas dibināšanas, biedrības
pastāvēšana ir bazēta uz brīvprātīgo darbu.
Kaut brīvprātīgo darītāju skaits ir sarucis,
vēl arvien biedrība nevarētu pastāvēt bez
šiem čaklajiem un pašaizlīedzīgajiem
cilvēkiem. Es pateicos Jums visiem par
Jūsu darbu biedrības labā, itsevišķi valdei.
Biedrības 65.g. jubilejā citēju Raiņa
vārdus – Pastāvēs kas pārvērtīsies. Es
ceru, ka biedrību un namu pagājušajā gadā
esam virzījuši tādā virzienā kas nodrošinās
tās pastāvēšanu vēl uz daudziem gadiem.
Aicinu ikvienu no Jums nākt talkā, gan ar
darbiem, gan ar padomiem. Lai tas tā arī
notiktu. ■
Jānis Čečiņš
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Parīzes Dievmātes
katedrāle filmā

Pagājušā gadusimteņa
beigās komponists Zigmars
Liepiņš komponēja operu
Parīzes Dievmātes
katedrāle, kuŗai libretu pēc
Viktora Igo romāna rakstīja
Kaspars Dimiters. Operai trīs cēlieni
ar 20 ainām un to pirmo reiz izrādīja
Latvijas Nacionālā operā 1997. gada.
9. aprīlī. Pavisam kopā operai bijušas
90 izrādes. Pēc tam to, gadu vēlāk, 16.
un 17. maijā ierakstīja videorakstā un
šī gada 22. jūlijā to mums rādīja Jānis
Čečiņš Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa
Siliņa zālē.
Te jāpastāsta vēl, ka romāna
autors Viktors Igo dzimis 1802. gadā
Bezansonā, Francijā un nodzīvojis
gandrīz visu 19. gadu simteni līdz 1885.
gadam. Viņa tēvs bija Francijas ķeizara
Napoleona I Bonaparta ģenerālis, kas
pārvietojās ar savu ģimeni ik reizes,
kad pārvietojās kaŗaspēks, un tā mazais
Viktors redzēja gan Itāliju, gan Spāniju.
Viņa māte bija gāztā karaļa piekritēja
un vecāku starpā izcēlās polītiskas
domstarpības, kas noveda līdz laulības
šķiršanai. Viktors rakstījis gan dzejoļus,
gan lugas un romānus. Viens no
viņa pirmiem romāniem bija Parīzes
Dievmātes katedrāle 1831. gadā. 60
gadu vecumā iznāca viņa ļoti gaŗais

romāns Nožēlojamie (Les Miserables);
no citiem romāniem vēl atzīmējami
Jūras strādnieki (Les travailleurs de
la mer) par jūrniekiem un Cilvēks,
kas smejas, kur pieminēti gan cirkus
darbinieki, gan aktieŗi un arī romāns
1793. gads. Viktors Igo darbojās arī
polītikā, bija sākumā Napoleona I dēla
atbalstītājs, bet vēlāk republikānis,
un, kad Francijā par ķeizaru kļuva
Napoleons III, viņš, izraidīts dzīvojis
kādu laiku angļiem piederošās Kanāļu
salās Gernsijā un Džersijā un tikai
pēc Napoleona III gāšanas atgriezās
Francijā 1871. gadā.
Par romāna un un tāpat operas un
filmas darbību var pieminēt, ka 1482.
gada 6. janvārī bijušas Parīzes nerru
karaļa vēlēšanas, kuŗu laikā dzejnieks
Pjers Grenguārs nejauši iemaldās
Parīzes zagļu kvartālā, kuŗā viņam
kā „spiegam” draud sods pakaŗot, ja
nerodas tur kāda sieviete, kas viņu prec.
Čigānu meitene Esmeralda iežēlojas
par viņu un ir ar mieru precēt, pēc
zagļu likumiem: uz četriem gadiem,
bet nevēlas ar jauno vīru kopā pavadīt
kāzu nakti, jo pati mīl virsnieku Febu
de Šatopēru. Kad viņa šo patīkamo
virsnieku satiek, archdiakons Klods
Frolo, kas arī iemīlējies Esmeraldā,
virsnieku ievaino ar nazi un, tā kā nazi
atrod pie Esmeraldas, kur archdiakons to
nometis, viņai draud nāves sods pakaŗot.
Frolo arī palīdz policijai Esmeraldu
sameklēt, bet baznīcas zvaniķis,
kuprainais un kurlais Kvazimodo, kuŗš
arī iemīlējies Esmeraldā, jo tā pēc viņa
pēršanas bija pasniegusi malku ūdens,
nogāž archdiakonu no katedrāles jumta.
Esmeraldai izpilda sodu, un Kvazimodo
dzied operas beigās traģisko dziesmu
„Esmeralda, Esmeralda.”
Operā mūziku spēlēja Latvijas
Nacionālās operas orķestris diriģenta
Aleksandra Viļumaņa vadībā, kur

pie taustiņinstrumentiem bija pats
komponists, Esmeraldas lomā Dita
Kalniņa, Kvazimodo – Rodrigo Fomins,
Pjēra Grenguāra lomā – Jānis Markovs,
Febs de Šatopers – Nauris Puntulis un
Klods Frolo – Sergejs Martinovs.
Filmas ieraksts tvartā Latvijā esot ļoti
meklēts. Jāpateicas Jānim Čečiņam par
tā parādīšanu un tikai jānožēlo, ka uz šo
izcilo izrādi bija ieradies tikai kāds ducis
apmeklētāju, kas pirms sarīkojuma
baudīja arī zirņu zupu.■
Juris Krādziņš

LAAJ ziņojums

LAAJ līdzekļu vākšanas akcija
Latviešu apvienība Austrālijā
un Jaunzēlandē (LAAJ) šogad
atzīmē 66 darbības gadus un
turpina cītīgi strādāt pie saviem
pamatmērķiem: saglabāt un
turpināt latviešu kultūru, veicināt
sadarbību starp latviešu organizācijām
Austrālijā, Jaunzēlandē, un plašajā
pasaulē.
LAAJ šogad ir atbalstījusi daudz
un dažādus projektus, ieskaitot mums
visiem labi pazīstamās nometnes – Annas
Ziederes vasaras vidusskolu, Tērvetes
vasaras bērnu nometni un 3x3 ģimenes
nometni. Izglītojošajā jauniešu ceļojumā
„Sveika, Latvija” šogad piedalījās daudz
Austrālijas latviešu jaunieši. Šogad LAAJ
atbalstīja skolotājas latviešu valodas
skolotāju konferencēs Latvijā un Īrījā.
No Austrālijas uz Latviju joprojām
tiek sūtīta tilpne ar grāmatām. Latviešu
grāmatas tika sūtītas uz bibliotēkām,
aprūpes namiem, skolām un mūzejiem.
Šogad Austrālijā un Jaunzēlandē viesojās
virsdiriģents no Latvijas Ivars Cinkuss,
Kūltūras Dienas ietvaros. Pēc dažiem
mēnešiem tiek organizēta Valsts Svētku
runātāja vizīte Austrālijā. Šogad tas būs
7
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kādreizējais Latvijas valsts prezidents
Valdis Zatlers.
Turpinās mūsu mājaslapa (www.laaj.
org.au), kuŗā esam ietilpinājuši plašāku
sabiedrības kalendāru. Esam gandarīti,
ka ik mēnesi lapas apmeklētāju skaits
pieaug, un šobrīd lapu mēnesī izmanto ap
1500 skatītāju. Turpinājam atbalstīt Vītolu
Fondu, sniedzot iespēju maznodrošinātiem
jauniešiem Latvijā studēt kādā no Latvijas
universitātēm.
Mums ir vairāki sadarbības partneri
īpašiem projektiem. Pateicamies Latvijas
Kultūras ministrijai, Ārlietu ministrījai,
Izglītības ministrījai un Sabiedrības
Intergrācijas fondam par līdzfinansējumiem.
Tomēr, lai mēs tikpat sekmīgi varētu
turpināt atbalstīt mūsu sabiedrību arī
nākotnē ir ļoti nepieciešams Jūsu atbalsts.
Šogad, LAAJ rīko savu gadskārtējo
līdzekļu vākšanas akciju no 1. septembŗa
līdz 31. oktobrim. Tāpat kā iepriekšējos
gados varēs ziedot ar čeku, to nosūtot
Jūsu pavalsts pārstāvim, ar kredītkarti caur
Paypal (Latvian Federation of Australia and
New Zealand) vai arī elektroniski pārskaitot
naudu (Ziedot). Vēstules tiks izsūtītas
septembŗa sākumā, vai arī varat ziedot
sazinoties ar mums: www.laaj.org.au. Ik
katru Jūsu atbalstu augsti novērtējām un
jau tagad pateicamies par dāvāto uzticību
turpināt darbību arī nākotnē.■
LAAJ valde

Dāmu kopas
gadskārtējais
sarīkojums

Augusta Ritumā jau tika aprakstīts
SLB Dāmu kopas pagājušā gada darbs
un kā tika izlietota sapelnītā nauda.
Šoreiz atliek tikai visus ielūgt uz mūsu
gadskārtējo sarīkojumu šī gada 10.
septembrī, plkst. 12.00

Mūsu sarīkojumā Jūs sagaida:
• Balti klāti galdi ar Daces Celinskas
ziedu rotājumiem.
• Ineses Rones brūvētais karstvīns.
• Dāmu kopas gatavotās siltās
pusdienas ar žāvētu cūkas cepeti.
• Māra Celinska ceptie garšīgie pīrāgi.
• Dāmu kopas ceptās kūkas,
smalkmaizītes, kliņģeris un tortes.
• Lielā un mazā loterija.
• Jauniešu priekšnesumi.
• Sadziedāšanās.
Lūdzu nākiet un atbalstiet šo
sarīkojumu, lai varam ar ienākumiem
sniegt palīdzīgu roku SLB darbībai,
Okupācijas mūzejam, Annas Ziedares
vidusskolai kā arī mūsu Sidnejas
latviešu jaunatnei.
Jūs visi esiet gaidīti viesi!
SLB Dāmu kopas vārdā, ■
Ināra Krūmiņa
kopas priekšniece

SLT darbība pēdejos
12 mēnešos

2017. gada aprīlī vienā programmā
skatītāji varēja izbaudīt divus
viencēlienus. SLT uzveda Andra
Ūdra lugu Psihotropais Nams, Jāņa
Grauda režijā. Pirms tam, 22 Sidnejas
Latviešu sestdienas skolas skolēni
iepriecināja ar Jāņa Grauda, tieši bērnu
un jauniešu aktieriem rakstīto lugu
Bacilius šausmīgus, Ilonas un Klāras
Brūveru režijā.
Gada sākumā, februārī, vairākas
Sidnejas organizācijas, ieskaitot SLT,
piedalījās Parnell ielas svētkos. Svētku
koncerta daļu organizēja Sandra
Dragūna kopā ar SLT aktieriem Jāni
Čečiņu, Ilonu Brūveri un Klāru Brūveri.
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Jānis Grauds iestudēja monologu Anitas
Kazes izpildījumā, un Ilona, kopā ar Inti
Teterovski, bija pieteicēji.
2 0 1 6 . g a d ā S LT i e s t u d ē j a
Leldes Stumbres lugu Alma, Lība
un Konstancija. Izrāde aprīlī notika
Sidnejā, bet gada otrajā pusē ansamblis
arī viesojās Brisbanē un Melburnā.
Režisors bija Jānis Grauds.
Pērn augustā, notika gadskārtējā
literārā pecpusdiena par Liecībām, ko
vadīja Andris Kariks. ■
Ilona Brūvere

Referāts par ticības
pamatiem

Svētā Jāņa baznīcas draudzes telpās
23. jūlijā mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin S. MacPherson) referēja par
Kristīgās ticības pamatiem, kas ir kā
pieci pilāri uz kuŗiem viss balstās. Tā kā
referātā bija daudzi piemēri no Bībeles,
te nav iespējams visu ne pierakstīt, ne
ievietot, bet sekos tikai daži izvilkumi

referāta pieminēšanai.
Pirmais no pamatiem ir – Kristus
vien, par ko apustulis Pāvils raksta 1.
Korintiešu grāmatā 3:11: „Citu pamatu
neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un
tas ir Jēzus Kristus.” Nevar būt pārstāvja
ne priesteŗu, ne Marijas ne svēto starpā,
jo Kristus ir vienīgs un pilnīgs.
Otrais ir – Dieva vārds vien, kuŗa
autors ir Svētais Gars, un Kristus un
Dieva vārds nav atšķiŗami, jo, kā Otrā
Pāvila vēstulē Timotejam rakstīts (3:16):
„Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi
mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai,
audzināšanai taisnīgumam, lai Dieva
cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots
ikvienam labam darbam.
Trešais ir – Ticība vien, jo Pāvila
vēstulē romiešiem rakstīts: „... Jo
nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek
attaisnots ticībā, ne atkarīgi no bauslības
darbiem”, un Jēzus pēdējie vārdi pie
krusta bija: „Viss piepildīts”: Viss nozīmē
– viss. Nekas nav vairs darāms, nekā
nevar pielikt. Viņš visu ir izdarījis.
Ceturtais ir – Žēlastība vien. Tas ir

Lūdzu atbalstiet SLB Dāmu kopas

Gadskārtējo sarīkojumu
svētdien, 2017. gada 10. septembrī
Siltas pusdienas plkst. 12.00
Karstvīns un kafijas galds
Priekšnesumus sniegs Sidnejas jaunieši
Ieeja $5.00. Skolēniem ieeja bez maksas
Visus laipni ielūdz Dāmu kopa.
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svarīgi, jo palīdz mums redzēt, ka, kaut
gan cilvēks nemeklē Dievu, Dievs meklē
cilvēku. Dievs meklē grēcinieku.
Un piektais – Dievā vien ir viss gods.
Pirmā Pāvila vēstulē Korintiešiem rakstīts
10:31: „Tādēļ, vai ēdat, vai dzeŗat, vai ko
citu darāt, visu dariet Kungam par godu”,
un visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur
Viņu pateikdamies Dievam Tēvam.
Referātā bija skaidri pieminēti
Kristīgās ticības pamati ar piemēriem.
Pirms referāta draudzes locekļi varēja
iegādāties tomātu zupu. ■
Juris Krādziņš

Izstāde „Satikšanās’’

Latvijas valsts simtgades svinības
ir iespēja godam un cienīgi, lepni un
priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot
nākotnes Latviju. Ikvienam Latvijas
cilvēkam ir iespēja piedalīties un kļūt
par šī vēsturiski unikālā notikuma
līdzveidotāju.
Turpinājums 13. lpp.

Ziedojumi Okupācijas mūzejam sākot ar
2017. gada 1. janvāri
No $1.00 līdz $50.00
Eva Brennare
Ilze un Uldis Šterns
Asja Bērziņa
A un K un N Petrapsch
Jānis Kārkliņš
Zane un Leo Riters
No $51.00 līdz $100.00
Ausma Rozīte
Baiba Bērziņa
Baiba Harringtone
Inārs Kalniņš
Brigita Muške
Aija un Jānis Stambulis
Vija Zars
Skaidrīte Veidnere
No $101.00 līdz $200.00
Xenija Voigt
Irēna un Gunārs Klauss
Skultes ģimene
Kanberas ev.lut draudze
Ingrīda un Juris Ērdmanis
Jānis Lindbergs
Graham Anderson
Elvīra Latišs

No $201.00 līdz $500.00
Austrālijas baltiešu draudzības
apvienība.
Kopziedojums Birutas Petrapšas bērēs
No $500.00 līdz $1000.00
Kopziedojums Miervalža Baloža bērēs
Adelaides Daugavas Vanagi
Adelaides Daugavas Vanadzes
Melburnas Daugavas Vanadzes
Ausma Bļodniece
Natālija Neiburga
Ināra un Valdis Graudiņš
Ienākums AL45.KD tirdziņā
No $1001.00 līdz $2000.00
Kopziedojums Ilzes Daliņas dzimšanas
dienā
Melburnas Daugavas Vanagi
Pateicos visiem, kas arī ,,neziņas”
laikā, nodevāt ziedojumus Latvijas
Okupācijas muzeja darbam, tā izrādot
ticību muzeja nākotnei. Šķēršļi tiek
pārvarēti un mūzejs, uz Latvijas
simtgadi, būs savās īstajās mājās
Strēlnieku laukumā.
Ināra Graudiņa, OM pārstāve Austrālijā
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Ciema mājas pārdošanā
Arvīds un Vilma, populārie ciema iemītnieki, aicina jaunus māju
īpašniekus ciemā. Palikušas tikai divas mājas pārdošanā, skaisti
pārbūvētas un nepacietīgi gaida jaunus īpašniekus. Trīs māju
īpašnieki paši pārbūvē savus īpašumus un tie nāks tirgū pirms gada
beigām.
Ciemā ir 54 vienu vai divu guļamistabu atsevišķas mājas būvētas
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar „strata title”. Cena
divām mājām pardošanā ir $264,000 un $280,000.

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres Wantirna South Vic 3152, Tel: 03 9800 2977,
epasts, administration@latvianfs.org.au
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Turpinājums no 11. lpp.
Izstāde „Satikšanās’’ ir iekļauta
Latvija 100 pasākumu programmā. Šinī
izstādē ir apskatāmi Austrālijas Sidnejas
Latviešu biedrības sestdienas skolas
audzēkņu un Latvijas Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas pacientu un viņu
vecāku veidotie radošie darbiņi. Izstāde
ir tās dalībnieku dāvana Latvijai 100.
dzimšanas dienā. Līdz ar to izstādē
apskatāmie darbiņi ir tik dažādi, cik
dažādi esam mēs paši. Izstādi no
2017. gada 1.-31. augustam ikviens
interesents ir laipni aicināts apmeklēt
Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu
izsniegšanas punktā „Saulaino dienu
bibliotēka”, Bērnu slimnīcā Vienības
gatvē 45, Rīgā darba dienās no plkst.
9.00–16.00. Izstādes neformālā un
radošā atmosfēra ir lieliska cilvēciski

radoša iespēja vienot latviešus, kas
dzīvo dažādās pasaules malās, sūtot
viens otram oriģinālus pašgatavotus
sveicienus, un radošā veidā sākt svinēt
Latvijas valsts dzimšanas dienu.
Latvieši ir radoši jebkurā situācijā.
Ideja veidot šo izzinoši iesaistošo izstādi
„Satikšanās’’ radās šī gada pavasarī, kad
Sidnejas Latviešu biedrības sestdienas
skolas audzēkņi nodarbībās gatavoja
košus radošus darbiņus, lai iepriecinātu
bērnus, kas ārstējas Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā Rīgā. Radošie
bērnu darbiņi sanāca tik krāsaini, ļoti
radošā veidā atspoguļojot Austrālijas
dabas daudzveidību, tāpēc radās
ideja izveidot izzinošu izstādi Latvijā,
kuŗu būtu interesanti apskatīt ne tikai
bērniem, bet arī pieaugušajiem. Bērnu
klīniskā universitātes slimnīca Rīgā ir
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vieta, kuŗu apmeklē gan lieli, gan mazi
un daudziem bērniem Latvijā slimnīca
ir kļuvusi par vietu, kur viņi ne tikai
ārstējas, bet apgūst jaunas prasmes un
zināšanas. Izstāde ir veidota interaktīvā
veidā, sniedzot iespēju ikvienam tās
apmeklētājam uzzināt kaut ko jaunu par
tālo Austrāliju, kā arī rosinātu pašam
radoši izpausties, jo izstādes norises
laikā tiek piedāvāta iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās un ļauties krāsu
terapijai un radošai pašizpausmei,
bet pats galvenais, gūt prieku un
gandarījumu, un iedvesmojoties no
izstādē redzētā, ar pozitīvāku skatu
raudzīties nākotnē.
Patiess prieks, ka pateicoties
Sidnejas latviešu kopienas atsaucībai,

1919 – 1990

tika sagādāti dažādi noderīgi zīmēšanas
piederumi, un izstādes norises vietā
ikvienam apmeklētājam ir iespēja ļauties
radošai pašizpausme, izgatavojot
savu sveicienu bērniem Austrālijā
un Latvijai tās 100.dzimšanas dienā.
Līdz ar to izstādē apskatāmie darbiņi
ir tik dažādi, cik dažādi esam mēs
paši. Pateicoties lieliskajiem izstādes
sadarbības partneriem: Sidnejas
Latviešu biedrības Sestdienas skolas
audzēkņu ģimenēm; aviokompānijai
Lufthansa un uzņēmumam ATU DUTY
Free, katrs izstādes dalībnieks par
dalību izstādē saņem skaistu diplomu
un dāvaniņu. ■
Sintija Bernava

1991 –

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ

1919 – 2017
Sestdien, 2017. g. 30. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā
Indriķa Kalniņa sel! uzruna
Svētku runu teiks fil! Andrejs Medenis, Latvus. par:
Veterinārmedicīnas attīstību pēdējā gadsimtenī
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem
14
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Jaunākās grāmatas
Biruta Apene-Clark
„Domu kamols” – dzejas un patiesi stāsti $20
Uldis Siliņš
„Atskatīties, pasmaidīt...” – autografiskas piezīmes $25
Ināra Strunga
„SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu $20
Okupācijas mūzeja grāmatas:
„DIEVS, TAVA ZEME DEG” $35 – Jauna grāmata
„VIŅI CEĻĀ” $20
„VIŅI SVEŠOS PAGALMOS” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $45
„SVEŠA VARA” $25
„THERE WAS SUCH A TIME” $25
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $30
Rotas lietas
Nameja, 7-dienu u.c. gredzeni, kā arī dažādas citas latviskas sudraba
rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Jaunākais CD izdevums
Latvijas vokālā grupa „Latvian voices” CD $15
Seventh Heaven, Wishing a Merry Christmas
SPECIĀLS dubult CD IZDEVUMS „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ” $20
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas
divos kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.
PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Pelēkie zirņi
Selgas cepumi
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pakaļ. Uz ekrāna saietā rādīja pilsētas
plānu ar sarīkojumu vietām. Atklāšanas
dievkalpojums bijis 16. jūnijā Eslingenas
baznīcā, ko nometņu laikā apmeklēja
nometnes dievlūdzēji, un tad dziesmu
svētku gājiens devies uz pildētas tirgus
laukumu kur notikusi svētku atklāšana.
Pēc tam sarīkojumu zālē Forums bija
pirmais sarīkojums – dziesmu spēle
Eslingena. Tā esot sagatavota četrās
nedēļu nogalēs ar pavisam divpadsmit
mēģinājumiem. Kopkoŗa koncerts
bijis pilsētas koncerta zālē un vīru
koŗa koncerts tai pašā vietā 2 dienas
vēlāk, 18. jūnijā. Tautas dejas, kas arī
uzvestas Foruma sarīkojumu zālē,
bijušas 17. jūnijā, kur piedalījušās 13
tautas deju kopas no dažādām Eiropas
valstīm. Dziesmu svētkos bijuši kādi 800
dalībnieki un 300 koristi, no tiem daudzi
latviešu jauniebraucēju, kas dzīvojuši
dažādās Eiropas valstīs un arī no
Latvijas. Svētku balle notikusi Forumā.
Uz ekrāna rādīja fotografijas ar skatiem
no Eslingenas pilsētas un kādreizējās
nometnes, cita starpā, pārtikas sadales
vietu, bibliotēku, kopvirtuvi, ambulanci,
skolu, nometnes valdi, mākslas stundu,
kārtības sargus, mūzikas skolu u. c. Kaut

Senioru saietu Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē 11. augustā
atklāja un vadīja Jānis Grauds,
aicinādams Pēteri Kļaviņu pastāstīt
par Eslingenas dziesmu svētkiem no šī
gada 16. līdz 18. jūnijam. Šie dziesmu
svētki ir 70 gadus pēc kādreizējiem
agrākiem dziesmu svētkiem Eslingenā
1947. gadā. Tie gan Vācijā nav bijuši
pirmie, jo pirms tiem bijušas dziesmu
dienas piecās citās Vācijas nometnēs,
pilsētās Ansbachā, Augsburgā, Baireitā,
Eichštatē un Fišbachā.
Pēteris Kļaviņš pastāstīja, ka pats gan
Eslingenā nav dzīvojis, bet gan Baireitā,
kas atrodas kādus 250 kilometrus no tās,
bet pēc iebraukšanas Vācijā 1944. gadā
vispirms gan dzīvojis un strādājis Berlīnē.
Dziesmu svētkos Pēteris Kļaviņš satika
savus dēlus un mazdēlu.
Pati Eslingena, kur nometnē bija
kādi 6500 iemītnieki, atrodas dienvidos
no Štutgartes un II Pasaules kaŗā
netika bumbu skarta. Ziņas par šo
pilsētu un nometni atrodamas grāmatā
„Latvieši ārzemēs”, kur pieminēts,
ka nometnē bijusi teātŗa zāle ar
400 vietām, restorāns Lido un
aptieka. Eslingenas nometne
saukta par mazo Rīgu, bet
atgādina vairāk Pārdaugavu, jo
nometne atradusies no Eslingenas
pilsētas otrā pusē Nekaras upei.
Tur dzīvojis arī archibīskaps
Teodors Grīnbergs un svinēta 70
gadu jubileja rakstniekam Jānim
Jaunsudrabiņam.
Uz dziesmu svētkiem Pēteris
Kļaviņš ieradies Eslingenā no
Frankfurtes un, padzirdējis
Eslingenas Dienvidu baznīcā pirms Atklāšanas
latviešu valodu, devies runātājiem
dievkalpojuma
17

Foto: Pēteris Kļaviņš

Eslingena un Koŗu
olimpiāde senioru
saietā

gan vācieši toreiz izdzīti no mājām, kur
ielika nometnes iemītniekus, latviešu,
sadarbība ar vāciešiem bijusi labvēlīga.
Tad Jānis Čečiņš rādija vairākas
bildes no „seniem laikiem” un lūdza
klātesošos pēc atmiņas atpazīt
dalībniekus, kas redzami 9. Kultūras
dienu (1959. gadā) literārā sarīkojumā.
Saieta otrā daļā vispirms ar filmu,
kuŗā runāja Valters Frīdenbergs, rādīja
ainas un dziedātājus no 3. Eiropas koŗu
olimpiādes Rīgā, kuŗā 8 dienās piedalījās
vairāk kā 10,000 dalībnieku. No tās
noslēguma dzirdējām koŗu dziedāto Kas
gulēja Jāņu nakti un Ulža Markulēviča
Tiltiem pāri.

Saieta turpinājumā redzējām filmu
par kādreizējo sidnejieti Pēteri Stupānu,
kuŗš pēc 30. dzīvības gada sasniegšanas
devies uz Latviju un 20 gadus vēlāk,
2015. gadā, ieraudzījis labus paraugus,
pārtraucis algotu darbu un nodibinājis
firmu Nordplay, kur ražo gan rotaļu
namiņus, gan rotaļu laukumus ar kādu
2 miljonu Eiro rīcību. Pats ir firmas
valdes priekšsēdis ar 40 darbiniekiem
un drīzumā atvēršot Sidnejas nodaļu.
Sekoja filmas Būt latvietim – Īrija Zaļā
zeme otrā daļa ar raibiem notikumiem
no latviešu ieceļotāju dzīves. Filmas
scenārija autors ir Egils Zariņš. Iesākās
ar bēdīgo stāstu par Sanitu Vecbrāli, kas

SPORTA KOPAS ‘SPARS’ SPORTA
SACENSĪBAS
2017.g. sest. 23. septembrī
plkst. 09.00 no rīta

Campbell Athletic Field

Princess Street, Canterbury
Sacensības un nodarbības visiem
sportistiem un ģimenes locekļiem
- no 3 g.v. līdz 83 g.v. !!!
Tuvāka informāciju pieejama zvanot
Viktor Sīkais
0413 018 588
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iereibumā brīvpratīgi ar rakstu atdevusi
savus bērnus sociālai audzināšanai un
tagad, bez panākumiem, mēģina tos
atgūt, meklējot likumu pētīšanai grāmatas
no bibliotēkām. Māsas Šuplinskas stāsta
par meitiņām dzeltenās jaciņās un
melnos bruncīšos, kas lec un danco. Citā
ainā karšu spēlmaņi Īrijā, tāpat kā Latvijā,
spēlē zolīti. Aigars Brencis stāsta par
hokeja spēli ar skrituļslidām bez ledus.
Inta Dreimane – Riekstiņa un arī Dzintars
lasa dzejoļus. Viņa apgalvo, ka mīl
Latviju, iegādājusies tautas tērpu, kādu
agrāk nav gribējusi, bet tagad raudot,
kad dziedot Dievs, svētī Latviju. Olita
Lazdiņa stāsta un rāda skolu, kur bērni
zaļās jaciņās mācās latviešu valodu.
Kāds bērns stāsta, ka mājās visi runājot
latviski. Gunārs Ozoliņš stāsta, ka esot
apciemojis Latviju, bet šeit (Īrijā) esot
viņa īstās mājas. Te esot lielāka drošības
sajūta. Īrijā neesot neviena, kam nebūtu
vajadzības gadījumā sniegta palīdzība.
Alga lielāka nekā Latvijā un jāstrādā
mazāk, lai nopelnītu tādu algu kā Latvijā.
Egils Dablinā ieraudzījis uzrakstu Rīgas
roze, tūliņ steidzas iekšā, kur atrodas
divas sievietes, un viena no tām, Santija
Rozīte griež viņam matus. Sergejam
un Evitai Kudrašoviem ir restorāns, kur
apmeklētāji var arī dejot.
Saieta nobeigumā atgriezāmies

vēlreiz pie koŗa olimpiādes noslēguma,
kuŗā uznes visu Eiropas dalībvalstu
karogus, kas iesākas ar Austrāliju,
kaut kur vidū arī Īsraēla un nobeigumā
Amerikas Savienotās Valstis (USA)
un, kā pēdējā, Latvija. Olimpiādes
izpilddirektors Juris Redzēvičs teic runu,
kuŗā cita starpā piemin Rīgu kā pasaules
koŗu galvas pilsētu. Runai sekoja vēl
kāda dziesma.
Pabeidzot šo rakstu jāsecina,
ka kādreizējiem senioru saieta
nodibinātājiem un iesācējiem 1995. gada
19. maijā bijusi tālredzīgi vērtīga doma,
jo, kā tagad izrādās, dažu labu mēnesi
senioru saiets ir vienīgais sarīkojums
nevien ar filmām, bet dažu labu reizi
arī ar priekšlasījumiem saieta pirmā
daļā gan par ceļojumiem (Rumānija,
Eslingena, Latvija), atmiņām, literāriem
(Ēriks Ādamsons) vai vēsturiskiem
tēmatiem (latviešu strēlnieki) un ar
dzejoļu lasījumiem, kas citur tikpat kā
vairs nenotiek. Ja iztrūktu šī sarīkojuma,
varētu pietrūkt arī viela presei, sarīkojumu
pieminēšanai.
Apmeklētāju skaits senioru saietos
bijis svārstīgs. Šoreiz bija kādi 25.
Dažreiz ir mazāk, bet vēl nekad
mazāk par desmit. Daži aizgājuši uz
neatgriešanos, bet vienmēr nāk arī
Turpinājums 21.lpp.

Telpu pieteikumi 2018.
gadam
Lai varētu, iespēju robežās, apmierināt latviešu telpu lietotāju vēlmes,
laipni lūdzam pieteikt telpu vajadzības Jānim Čečiņam te. 0419 220 728
Pieteikumu lapas var dabūt SLB grāmatnīcā.
„Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ.”
SLB valde
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35jdsydney@gmail.com
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darbu un darba augļu veltījumu Latvijai.
Jau daudzus gadus vanadzes rīko, divas
kādi jauni klāt. Esmu dzirdējis sakām reizes gadā, saietus ar pusdienām, un,
no tiem, kas negrib nākt, ka tad, ja visu finansiālo atlikumu velta labdarībai
nāks, viņus uzskatīs par veciem. Varbūt Latvijā un šeit, Austrālijā. Lieldienu un
senioru saieta vietā to varētu nosaukt par Ziemsvētku laikā vanadzes ar dāvanām
nobriedušu apmeklētāju saietu? Jeb tie apciemo latviešu vecāko saimi viņu
mājokļos.
vārdi par gaŗiem? ■
Par nodaļas sākumiem un vēsturi
Juris Krādziņš
stāstīja nodaļas sekretārs/kasieris Žanis
Mediķis. DV Kanberas nodaļas sākumi
jau ir atrodami 1953. gadā, un galvenie
DV Kanberas
iniciatori, veicinātāji un vadītāji dažādos
nodaļas 35 gadu
posmos, galveno kārt bija Viktors Larko,
Helmūts Panders, Žanis Mediķis u.c.
darbības atcere
Nodibinājās arī vanadžu kopa ar Ainu
$10 000 stipendija zemessargiem Mediķi vadībā.
Latvijā.
Diemžēl, dažādu apstākļu dēļ, DV
Ar pusdienām grieķu klubā Hellenic nodaļas darbība apsīka un, 1968. gada
(Woden), šī gada 12. augustā, Kanberas septembrī nodaļas biedru sapulcē
nodaļas vanagi un vanadzes svinēja pieņēma lēmumu nodaļu likvidēt.
savu 35 gadu darbību. Atzīmējot šo
Pagāja gadi un Žaņa Mediķa
gaŗo un ražīgo darba posmu, Kanberas un Arvīda Purva ierosinājumā un
nodaļa ziedoja $10 000 stipendijai izkārtojumā 1982. gada 8. augustā
zemessargiem Latvijā.
otrreiz nodibinājās DV Kanberas nodaļa
Atceri ievadīja Kanberas nodaļas ar sekojošo valdi – valdes priekšsēdis priekšsēde Inta Skrīvere sveicot Arvīds Purvis, kasieris – Edvīns Peniķis,
vanagus, vanadzes un lūgtos viesus, un sekretārs Andrejs Stīpnieks. Gadiem
nodaļas lielajā svētku dienā. Viņa ejot, valdes sastāvs ir mainījies un
pateicās vanagiem un vanadzēm par šobrīd valdes priekšsēde ir Inta Skrīvere
un sekretārs/kasieris Žanis Mediķis.
Šajos 35 gados, Kanberas nodaļa
ir bijusi rosīga politiskā un nacionālā
laukā. Ar finansiāliem ziedojumiem tā
ir atbalstījusi izglītības un nacionālus
pasākumus Latvijā.
Izsakot pateicību par nodaļas
nesavtīgo darbu, ar laba vēlējumiem
un ziediem Kanberas nodaļas vadību
sveica Kanberas latviešu Ev. lut.
draudzes priekšnieks Egons Eversons
un Kanberas latviešu biedrības
No kreisās – DV Kanberas nodaļas priekšnieks un LAAJ vicepriekšsēdis
dibinātāji Žanis Mediķis un Arvīds Kanberā, Juris Jakovics. ■
Purvis, un Kanberas nodaļas valdes
Skaidrīte Dariusa
priekšsēde Inta Skrīvere.

FOTO: Egons Eversons

Turpinājums no 19. lpp..
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Ella Mačēna –
Uzvarētāja!

Pazīstamā Sidnejas jauniete,
komponiste Ella Mačēna uzvarējusi radio
stacijas Fine Music 102.5 gadskārtējo
Jauno komponistu konkursu (Young
Composer Award 2017). Balva ir $5,000
un kompozīcijas pirmatskaņojums
Willoughby Symphony
koncertizpildījumā, un pēc
tam atskaņošana radio
programmās.
Ella jau Sidnejas latviešiem ir labi pazīstama,
jo gadiem viņa mūs
iepriecinājusi dažādos
SLB un citu organizāciju
sarīkojumos. Ella Sidnejas
universitātē izstudēja
kompozīciju un šogad, turpat,

gatavojas pabeigt maģistra gradu.
Šī gada sākumā SLB Ellai
pasūtināja kompozīciju biedrības
65. gadu jubilejai, kuŗu sarīkojumā
atskaņoja trio no Adelaides. Ellas
komponētās dziesmas pasūtinājuši
un dziedājuši gan koŗi Latvijā gan arī
šeit Austrālijā. Pašlaik viņa komponē
Tasmānijas simfoniskajam orķestrim,
un nesen saņēma aicinājumu
komponēt nākamjiem
Kanādās Dziesmu svētkiem.
Ellas konkursa uzvarējošās kompozīcijas
pirmatskaņojums, sestdien,
16. septembrī, plkst. 19.00
un atkārtojums, svētdien 17.
septembrī, plkst. 14.00, The
Concourse koncerta zālē,
Chatswoodā. ■
Jānis Čečiņš

DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI
Svētdien, 2017. gada 24. septembrī, plkst.
11.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush
Pļaujas svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu, kuŗā
piedalīsies SLVK.
Pēc dievkalpojuma, ierastais Pļaujas Svētku
sarīkojums ar pusdienām, trivia,
loterijām, kūku galdu, un jautru sabiedrību.
Mīļi lūdzam nākt un piedalīties Draudzes Pļaujas
svētkos.
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2018 gada 3x3
Austrālijā

Austrālijas latvieši
var būt ļoti laimīgi, ka
iespējas uzturēt latvietību
ir ļoti vispusīgas. Mums ir
savas skolas un bērnudārzi,
organizācijas, kuŗu atbildībā
ir ne tikai uzmanīt, lai visas latviskās un
svarīgās svinamās dienas tiek atzīmētas,
bet saistība ar Latviju veiksmīgi uzturēta
un attīstīta - lai Austrālijas latviešiem ir
iespēju robežās dota iespēja piedalīties
Latvijas dzīvē. Vēl turpinam organizēt
Kultūras dienas un Jaunatnes dienas –
šogad Jaunatnes dienas notiks Sidnejā
gada beigās. Turpina pastavēt arī vasaras
latviskās dzīves uzturēšanas iespējas.
Jauniešiem notiek Annas Ziedares
Vasaras vidusskola un Bērnu Vasaras
nometne Tērvetē. Katru vasaru notiek
arī vienreizējs visas ģimenes saiets
3x3. Nākamais 3x3 notiks pavisam netālu
no Kanberas, Greenhillsā - Greenhills
Conference Centre www.greenhills.com .
Tā organizetāja šogad ir melburniete Iveta
Laine kopā ar palīdzēm – sidnejietēm Ievu
Lapiņu, Valdu Taylor, Baibu Haringtonu un
Sandru Dragūnu. Visas esam brīvprātīgās
darbinieces un katra daram ko varam, bet
saliekot spēkus kopā esam paveikušas

daudz un ceram noorganizēt neaizmirstamu
3x3 saietu.
Strādājam cītīgi pie vispusīgas un
aizraujošas programmas, jo saprotam, ka
laiks, ko pavadam 3x3 saietā ir katra brīvais
laiks un tam ir jābūt pavadītam vērtīgu,
latvisku izdarību piepildītam, lai visi varam
atgriezties ikdienas dzīvē mazliet vairāk
iedvesmoti un darba spēka pilni.
Esam paredzējuši jau tradicionālās
3x3 ievirzes - politisko un vēstures ievirzi
un Latviešu tautas mūzikas ievirzi. Esam
ļoti priecīgi, ka politisko un vestures ievirzi
kopā ar Uldi Ozoliņu vadīs Latvijā augsti
respektēts žurnālists Pauls Raudseps.
Latviešu tautas mūzikas kultūras ievirzi
vadīs folkloristes Rasa Janone un Rozīte
Katrīna Spīča. Abas no sirds mīl un ciena
Latviešu kultūru. Viņu vadībā notiks arī
Danču vakari, Niedru stabulīšu veidošana,

Pauls Raudseps

Mūžībā aizgājusi

Maija Freimanis (dz. Briedis)
Dzimusi 1934. gada 1. maijā, Latvijā
Mirusi 2017. gada 22. maijā, Austrālijā
Viņu mīļā piemiņā paturēs vīrs Gunārs,
dēli Imants, Edgars un Pēteris ar ģimenēm,
kā arī brālis Kārlis ar ģimeni.
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masku gatavošana un leļļu teātris bērniem.
Esam paredzējuši praktiskas un dažādas
roku darbu nodarbības gan puišiem, gan
meitām, gan visai ģimenei. Ceram arī
noorganizēt koŗu dziesmu dziedāšanas
ievirzi, jo Sidnejas Jaunatnes dienās
piedalīsies koris no Latvijas Maska un
divas tā dalībnieces piedalīsies arī mūsu
3x3 saietā. Noteikti daudz spriedīsim
par aktuāliem jautājumiem, dziedāsim,
spēlēsim instrumentus, neaizmirstiet tos
paņemt līdzi, dejosim, ēdīsim un veidosim,
galvenais jautri pavadīsim vakarus redzēsim vai mums būs jauni zolītes spēles
talanti.
Tuvāka informācija gan par viesiem no
Latvijas, gan ievirzēm un puduriem sekos,
bet tagad jau aicinām plānot braukšanu uz
Greenhillsu no 2.– 8. janvārim, vienreizēju
latviskas atpūtas un iedvesmas gūšanas
iespēju. ■
Iveta Lainis

Ceturtā atmoda –
mosties vai zust

Trešā atmoda atjaunoja neatkarību,
taču netika atjaunota 18. novembŗa
Latvija. Tika radīts hibrīds – tapa 4.
maija republika, apvienojot padomju
laika un varas mantojuma un mežonīgā
kapitālisma sliktākās īpašības.
No šodienas atskatoties uz
pēdējiem 30 gadiem, diemžēl nākas
secināt, ka reālos varas grožus visu
šo laiku un joprojām savās rokās
tur bijušie padomju nomenklatūras
darboņi un veikli shēmotāji, kuŗiem
„katrā acī zvēro dolāri”, tie nekad nav
sapratuši un nesapratīs, kā tas var būt,
ka „mans zelts ir mana tauta, mans
gods ir viņas gods!”. Padomju Latvija
de jure tika likvidēta, taču de facto mēs

Uzmanību SLB Bibliotēkas lietotājiem.
Kopš pagājušā gada jūlija esam daudz piestrādājuši lai sakārtotu bibliotēku.
Grāmatu krājumi ir papildināti ar vairākiem desmitiem jaunu grāmatu.
Diemžēl esam konstatējuši, ka vairākas šīs jaunās grāmatas no
bibliotēkas ir pazudušas – bez vēsts!
Lūdzam tos kuŗi šis grāmatas ir aizņēmušies tās vai nu atgriezt, vai pieteikt,
Imantam Līcim.
Bibliotēka Latviešu namā ir iekārtota visu Sidnejas latviešu vajadzībām, un
lietošana ir bez maksas,
bet atgādinām, ka
visas grāmatas kuŗas aizņemas no bibliotēkas ir jāpieraksta.
Bibliotēka ir pieejama ceturtdienās un sestdienās no plkst. 10.00-12.00.
Pieteikšanās pie Imanta Līča.
SLB valde
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no tās neesam tikuši pavisam vaļā. Vēl
trakāk – kā tas nākas, ka daudzi politiķi
un Satversmes aizsardzības birojs
ar Maizīti priekšgalā vēl joprojām tik
sparīgi sargā tos, kuŗi sadarbojās un
kalpoja Valsts drošības komitejai? Un
nav pat runa par kriminālu sodīšanu,
bet gan par vēsturiskas patiesības
atjaunošanu.
Vēl viens svarīgs jautājums – kādēļ
tik svarīgi ir atskatīties pagātnē, ko
daudzi šobrīd pārmet un ierosina
vairāk skatīties un koncentrēties tikai
uz nākotni. Pagātne ir jāapzinās un tā
jāpieņem, jāsaprot, kas ir noticis un ko
no tā var mācīties. Ja sabiedrība par
to runā, tātad ir neatbildēti jautājumi
vai melīgas atbildes. Kaut vai Oligarhu
sarunas vien ir spilgts apliecinājums
tam. Un pagātne neaizies ne no
šodienas, ne no nākotnes, kamēr visi
rēķini nebūs nokārtoti. Ir tāds teiciens
– cilvēks, kuŗš aizmirsis savu pagātni,
spiests pārdzīvot to atkal un atkal,
pieļaujot tās pašas vecās kļūdas, līdz
izprot un izmaina savu attieksmi un
rīcību.
Ceturtā atmoda ir nepieciešama, lai
Latvija kā valsts neizzustu. Vai mūsu
vecvectēvi savas asinis izlēja velti,
cīnoties par Latvijas izveidošanu?
Atmoda jo vairāk nepieciešama arī
cilvēku garīgajai izaugsmei – spēt
izstumt neliešus no sava vidus,
nebaidīties uzņemties risku un
atbildību, lai kaut ko izdarītu kopējam
labumam. Tikai tad var cerēt, ka arī
Latvija neizbēgami uzplauks un par
to varēs lepoties ikkatrs.
Jau 2010. gadā Neo, publicējot
atalgojumus valsts un pašvaldības
iestādēs un uzņēmumos, nepārprotami
runāja par Ceturto atmodu. Iespējams,
ka sabiedrība tam nebija gatava, pat
ja tā jau toreiz bija neizbēgamība.

Par Ceturto atmodu ir runājuši, runā
un runās. Manā skatījumā tā tiešām
ir neizbēgama, lai vai kā to kādam
negribētos. Es teiktu, ka tā jau ir
sākusies, tikai pašreizējā stādijā tai
nav spilgti redzamu ārēju izpausmju –
var to dēvēt arī par evolūcijas procesu,
kuŗam ir jāziet cauri. Katrs no mums ir
kādā no pieņemšanas cikla stadijām 1) normāla eksistence, neapzinoties,
ka kaut kas nav kārtībā; 2) uzzinājis, ka
kaut kas neesot kārtībā; 3) noliegums
– nē, viss īstenībā ir kārtībā; 4) dusmas
un agresija, bieži vien attiecībā pret
slikto ziņu vēstnešiem; 5) depresija
– problēma ir, bet es tur neko nevaru
darīt, viss ir bezcerīgi; 6) kaulēšanās
– varbūt tomēr kaut kas jādara; 7)
slikto ziņu pieņemšana un problēmas
risināšana.
Ir dabiski, ka pārmaiņas un nezināmais rada bailes un bažas. Un
tikai reizēm un pat ne visi cilvēki ir
gatavi pārmaiņām labprātīgi. Tas prasa
drosmi un pašapziņu, un, dažkārt tikai
stūrī iedzīti, mēs apzinamies, cik stipri
vai vāji esam. Ir jāsaprot, ka arī tie
cilvēki, kam šī brīža eksistence, pat
ja ne ideāla, bet tomēr gana ērta,
cīnīsies, lai to paturētu un saglabātu
pēc iespējas ilgāk. Cik daudzi no mums
ir tādi, kuŗi gatavi cīnīties par kopēju
labumu, ja jūtas relatīvi komfortabli
šobrīd? Tas ir morāles aspekts, vērtību
un principu jautājums. Citos gadījumos
katalizators var būt bezpalīdzības un
bezizejas sajūta vai dusmas un dziļš
aizvainojums. Ja mēs pieņemam ideju
par to, ka vēlamies pārmaiņas, tad
vienkārši turpināt peldēt pa straumi
neizdosies, būs jācīnās un arī no kaut
kā jāatsakās. Un jāapzinās, ka tas var
dārgi maksāt. Tad ir jautājums, vai
ir ko zaudēt un cik vērts ieguvums.
Turpinājums 27. lpp.
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Turpinājums no 25. lpp
Nevar cerēt uz uzvaru, ja esi nekāds
– neitrāls vai vienaldzīgs, ja esi jau
iepriekš nolēmis, ka uzvara nav
iespējama, jo tu atsakies no cīņas –
fiziskas vai garīgas. Labākā dāvana
sliktajiem ir sabiedrības vienaldzība
un bezdarbība.
Ja sabiedrības lielākā daļa ir
pasīva, pieņem ļauno vērtības un
klusējot akceptē nelietīgu rīcību, tad
viņiem nav tiesību pat cerēt, ka kaut
kas mainīsies. Šobrīd lielākā daļa
sabiedrības, pat satiekot reālajā dzīvē
visus sliktos personāžus, ieskaitot
visus nožēlojamos pakalpiņus, kuŗi
ikdienā ir tepat starp mums – uz ielas,
restorānos, darbavietās utt., kuŗi ir
nepārprotami kaitnieki un ļaunprātīgi
izmantotāji, ne vien atklāti neizrāda
savu patieso attieksmi vai zināšanas,
bet pat mierīgi sveicina, laipni smaida
un respektē šos sumpurņus un
ielikteņus. Izklausās diezgan tālu līdz
drosmei un cīņai… Varam tikai cerēt,
ka tā ir tālredzīga liekulība, nevis verga
padevība un gļēvums. Tomēr ar prieku
vēroju, ka arvien vairāk ir tādu, kuŗi
uzdrošinās ne vien neklusēt, bet arī
ir gatavi darbībai un jau rīkojas. Katrs
mazs solītis un protests pret sistēmu
ir maza uzvara. Jā, varbūt šī drosme
samulsina pašu un apkārtējos, varbūt
neizdodas atrast skaistākos vārdus
savas apņēmības formulēšanai, jo
ir mazliet bail no savas drosmes un
uzdrīkstēšanās. Bet tam nav nozīmes
– ja ir saturs, tad formu var pilnveidot.
Var, protams, cerēt, ka Ceturtās
atmodas process būs mierīgs un
evolucionārs. Taču reālists manī
saka, ka tā nebūs – vienā mirklī
notiks „sprādziens” un process kļūs
revolucionārs. To vēl šobrīd neviens
nezina, kas vai kuŗš būs tas pēdējais

salmiņš, kas „salauzīs kamieļa
muguru”.
Pašreizējās pseidoelites drošības
sajūta balstās uz pieņēmumu, ka
cilvēkiem Latvijā ir bezgalīgs pacietības
mērs, jo līdz šim viss ir izdevies un
viņi iet tālāk un tālāk nesodīti savā
visatļautībā. Turklāt arvien brutālāk
nostiprinot savas rīcības leģitimitāti
likumdošanā, „iebīdot” sev ērtākos
„lielākos kretīnus” un „divpirkstu
pierītes” tiesībsargājošās, tiesu un
citās atslēgas iestādēs ar mērķi
izmantot šos resursus tikai un vienīgi
savā labā. Ar savu darbošanos šādi
sumpurņi demoralizē un diskreditē
likumu kā tādu. Un turpinājums būs
viņu bezatbildīgās un ciniskās rīcības
likumsakarīgs rezultāts.
Taisnīgums ir ticis aizmirsts kā
šķira. Mēs esam kļuvuši „akli”, „miglas
pūšana acīs” ir tapusi izsmalcinātāka.
Un dažkārt rodas jautājums – vai
nepieņemams ir fakts, ka mūs mulķo,
vai muļķo nepietiekami gudri un tik
izsmalcināti, lai neciestu pašcieņa?
Vienkārši Oligarhu sarunu publiskošana
vairs nepieļauj izlikšanos, un tā ir liela
problēma liekulības tirgū.
Ne viss, kas ir likumīgs, ir taisnīgs,
un ne viss, kas ir taisnīgs ir likumīgs.
Kas notiek, ja robežšķirtne starp taisnīgi
un likumīgi kļūst pārāk liela? Vai pie
varas esošie pašnāvnieki nemācās no
citu kļūdām? Vai tiešām viņi nesaprot,
ka, tā spļaujot uz tiem, kas viņus
pacietīgi barojuši un pagaidām vēl
pieklājīgi skaidrojuši, ka nedrīkst tā
uzvesties, var aizspēlēties līdz brīdim,
kad galu galā īstenosies plāns Z? Kas
to var paredzēt, kas var notikt tad,
kad pat visfanātiskākajam pacifistam
Latvijā pierādīs, ka nevardarbīgā ceļā
šo sistēmu nav iespējams mainīt? ■
Ilmārs Poikāns
27

PBLA ZIŅU APSKATS
31. jūlijā
Latvijas satelīts “Venta-1” nogādājis
kosmosā prototipu nanozondei, kādu
paredzēts sūtīt uz Centaura Alfu
Latvijas pirmais mākslīgais Zemes
pavadonis “Venta-1” nogādājis kosmosā
prototipu nanozondei, kādu britu zinātnieka
Stīvena Hokinga un Krievijas miljardiera
Jurija Milnera projektā “Breakthrough
Starshot” paredzēts palaist uz Centaura
Alfas zvaigznāju, vēsta portals “Business
Insider”.
Šis nanozondes prototips, kuram dots
nosaukums “Sprite”, ir dažus milimetrus
biezs un tā izmērs ir 12 kvadrātcentimetri.
Tam ir Saules baterijas, centrālais procesors,
antenas, žiroskops un magnētiskā lauka
mērītāji. Viens šāds nanozondes prototips
ir piestiprināts pavadonim «Venta-1», bet
otrs – Itālijas satelītam «Max Valier», kā
arī vēl četri prototipi atrodas «Max Valier»
iekšpusē, vēsta «Business Insider». Abi šie
pavadoņi 23.jūnijā tika nogādāti kosmosā ar
Indijas nesējraķeti PSLV-C38.
Projekts «Breakthrough Starshot»
informējis, ka ar nanopavadoņu prototipiem
tiek uzturēti radiosakari no Zemes stacijām
Kalifornijā un Ņujorkā, kā arī ar tiem sakarus
uztur radioamatieri.
«Šīs misijas nolūks ir izmēģināt, cik
labi orbītā darbojas «Sprite» elektronika,»
norādīts «Breakthrough Starshot»
paziņojumā. Projekts, kura vērtība ir
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100 miljoni ASV dolāru, paredz šādas
nanozondes apmēram pēc 25 gadiem
palaist uz Zemei tuvāko zvaigznāju
Centaura Alfu. Nanozondes pārvietosies,
izmantojot tā dēvēto kosmosa buru, kas
saņems enerģiju no jaudīgiem lāzeriem uz
Zemes. Iecerēts, ka šādi nanozonde varētu
sasniegt Centaura Alfu 20 gadu laikā.
Satelīta «Venta-1» projektu vadītājs
Aigars Krauze aģentūrai LETA pastāstīja, ka
nanozondes prototips satelītam pievienots,
lai nogādātu to kosmosā. Viņš uzsvēra,
ka satelīts izmantots kā transportlīdzeklis
prototipam un tālāka saistība ar projektu
«Breakthrough Starshot» tam nav. [...]
(LETA)
2.augustā
Mežabrāļi CIP slepenajos arhīvos –
palīdzība no Rietumiem
1950.gada vasarā Centrālā izlūkošanas
pārvalde (CIP) sāka apspriest ZRLYNCH
projektu, tai skaitā arī finansiālos aspektus.
Projekts cita starpā paredzēja izmantot
Latvijas pretpadomju pagrīdes organizācijas
- kuru sastāvā bija arī mežabrāļu bruņotie
grupējumi - lai ievāktu informāciju un veiktu
citas slepenas operācijas PSRS teritorijā.
Par to liecina nesen atslepenotie CIP
dokumenti, kuri izgaismo arī pretošanās
kustības struktūru un iekārtojumu, vēsta
Rus.lsm.lv.
Jau vēstīts, ka daļa no šiem 40. un 50.
gadu dokumentiem ir visnotaļ vispārīgas
analītiskas atskaites, savukārt citos
atrodamas aģentu liecības vai to pārstāsti.
Lapas ar atzīmi “Pilnīgi slepeni” Rus.lsm.

lv uzgāja reti, un lielākā daļa dokumentu
bija atzīmēti kā “Slepeni” vai ar zemāku
slepenības pakāpi.
Tomēr gandrīz visām atskaitēm un
memorandiem, kas attiecas uz 50.gadu
pašu sākumu, kad ar Zviedrijā un Vācijā
dzīvojošo latviešu emigrantu palīdzību
CIP sāka dibināt kontaktus ar pretošanās
kustību Latvijā, ir augstākās slepenības
zīmogs. Tāpat pirms publikācijas dokumenti
izgājuši cauri “sterilizācijai” - izņemts
informācijas iegūšanas datums, kā arī
avota vārds, bet no citiem izņemtas veselas
lappuses.
Seko gandrīz pilns vairāku šīs sērijas
dokumentu tulkojums. Slepenības līmenis
visos norādīts sākotnējais - kāds tas
bija brīdī, kad dokuments tika izveidots.
Skatīt dokumentus: http://www.lsm.lv/
raksts/dzive--stils/vesture/mezabrali-cipslepenajos-arhivospalidziba- no-rietumiem.
a245179/ (lsm.lv)
3.augustā
Latvijas balzams rada jaunu produktu,
lai ieietu Amerikas tirgū
«Viena no lielākajām ambīcijām ir ieiet
Amerikas tirgū,» stāstot par A/S Latvijas
balzams jauno produktu, uzsver uzņēmuma
pārstāvis Māris Kalniņš. Papildinot Rīgas
Melnā Balzama dzērienu līniju, A/S Latvijas
balzams sācis ražot jaunu – ķiršu balzama
versiju. Tādējādi uzņēmums plāno kāpināt
dzēriena pārdošanas apjomus kā pašmāju,

tā arī eksporta tirgos, tai skaitā tuvākajos
gados būtiski augt ASV un Lielbritānijā.
Jaunā – ķiršu – garša esot izvēlēta,
ņemot vērā Upeņu balzama veiksmes
stāstu un arī balstoties uz jaunākajām
patēriņa tendencēm pasaulē - patērētāji
dod priekšroku saldākām dzērienu garšām
un mazākam alkohola daudzumam. Taču
atšķirībā no upenes, kas ir zināma Eiropā,
ķirsis ir pazīstams globāli – tā garšu sapratīs
gan šeit Latvijā, gan aiz okeāna, spriež
uzņēmumā. Balzams patlaban ir pieejams
35 pasaules tirgos.
Ķiršu balzama (alkohola saturs 30%)
receptūra tapusi aptuveni gada laikā,
izmēģinot daudzas garšas variācijas.
«Īsto garšu balansu starp balzama
sastāvdaļām un ķiršiem ieguvām tikai ar 111.
mēģinājumu,» atzīst uzņēmumā. Jaunajā
receptē Rīgas Melnajam Balzamam ir
pievienota dabīga ķiršu sula.
Pērn Rīgas Melnā Balzama pārdošana
apjomi ārpus Baltijas auguši par 20%,
uzņēmuma mērķis ir piecu gadu laikā
dubultot produkta tirgus daļu pasaulē. [...]
(Autore: Lelde Petrāne, db.lv)
Diaspora kā Latvijas 5. novads
Latvieši no 25 valstīm piedalījās
pirmajā Eiropas Latviešu apvienības
(ELA) kongresā, kas no 28. līdz 30.
jūlijam norisinājās trijās vietās – Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, uz “Tallink” prāmja
“Isabelle” maršrutā Rīga–Stokholma

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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un Zviedrijā. Iztaujāju Eiropas Latviešu
apvienības (ELA) priekšsēdi, Vācijā
dzīvojošo Kristapu Grasi.
7. augustā
Vecuma pensija pakāpusies līdz 304 eiro
Šī gada pirmajā pusgadā vidējā vecuma
pensija Latvijā sasniegusi 304,30 eiro, kas
ir par 8,15 eiro vairāk nekā aizvadītajā
gadā vidēji, liecina Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati.
Pērn vidējā vecuma pensija bija 296,15
eiro. Pensijas saņēmēju skaits šogad līdz
jūnijam nav būtiski mainījies, salīdzinot ar
gadu iepriekš, un vidēji pensiju ik mēnesi
saņem 457 270 cilvēki. Jūnijā vislielākais
skaits jeb 53% pensiju ar piemaksām
bija 200–300 eiro apmērā. 27,4% cilvēku
saņēma pensiju 300–500 eiro apmērā,
12,2% cilvēku saņēma pensiju, kas bija
mazāka par 200 eiro, bet 7,3% iedzīvotāju
saņēma pensiju, kuras apmērs pārsniedz
500 eiro. Pensiju, kas bija vienāda vai
lielāka par 1 500 eiro mēnesī šogad jūnijā
saņēmuši 1 680 cilvēki, savukārt visvairāk
jeb 41 768 cilvēku saņēmuši pensiju, kuras
apmērs svārstās no 250 līdz 260 eiro.
(Latvijas Avīze)
Atklāts Akmens laikmeta zvejnieka
apbedījums pie Burtnieka
Arheoloģiskajos izrakumos Riņņukalna
akmens laikmeta apmetnē pie Salacas
iztekas no Burtnieku ezera atklāts sens
zvejnieka apbedījums, aģentūru Leta
informēja Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta vadošais pētnieks Valdis
Bērziņš.
Aizgājējam kapā līdzi dota zivju maltīte,
par ko liecina zivju kaulu slānītis ap mirušā
galvaskausu. Zināms, ka senatnē šī bija
īpaši izdevīga vieta zvejai, kā arī upes
gliemeņu vākšanai, jo apmetnē uzkrājušās

toreizējo iedzīvotāju pārtikas paliekas
- galvenokārt zivju kauli un saldūdens
gliemeņu čaulas. Zivju ievietošana kapā
savukārt liekot domāt, ka zvejai bija
nozīmīga vieta arī seno ezera piekrastes
iedzīvotāju rituālos un pasaules skatījumā.
Riņņukalna apmetne ir Ziemeļeiropā
unikāla senā dzīvesvieta, kur iegūstama
bagātīga informācija par seno iedzīvotāju
uzturu un dzīvesveidu ceturtajā gadu
tūkstotī pirms mūsu ēras. Šajā Eiropas
reģionā vēl nebija plaši attīstījusies
zemkopība un lopkopība. Lai gan izrakumi
Riņņukalnā iepriekš veikti jau 19.gadsimtā,
ar mūsdienās pieejamajām analīzes
metodēm iespējams daudz precīzāk
un detalizētāk raksturot seno cilvēku
ikdienas dzīvi, skaidro Bērziņš. Arheologi
pašlaik pēta apmetnes dziļākos slāņus, lai
noskaidrotu, kad cilvēki pirmoreiz apmetās
šajā vietā, un kā laika gaitā mainījās viņu
dzīvesveids. Taču izrakumos uziet neskartu
apbedījumu esot necerēta veiksme.
Tieši virs kapa saglabājusies ugunskura
vieta, kura visticamāk arī saistāma ar
apbedīšanas vai mirušo piemiņas rituālu:
tajā atrasts dedzināts sarkanais okers,
kas plaši izmantots akmens laikmeta
apbedīšanas parašās, arī lauskas no
sasistiem māla traukiem. Arheologu izraktā
grunts tiek skalota caur smalku sietu, lai
iegūtu pašus sīkākos cilvēka darinātos
priekšmetus, kā arī zivju, zīdītāju un putnu
kaulus, gliemju čaulas, riekstu un sēklu
paliekas. Izmantojot jaunākās digitālo
tehnoloģiju iespējas, arheoloģiskie slāņi
tiek dokumentēti ar fotogrammetrijas
metodēm, no daudziem fotoattēliem
izveidojot detalizētu telpisko modeli.
Izrakumus Riņņukalna apmetnē
veic pētnieku komanda no Baltijas un

Nākamais Ritums būs 2017. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. SEPTEMBRIM.
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Skandināvijas arheoloģijas centra un no
Latvijas Universitātes kopā ar Latvijas
Universitātes un Ķīles universitātes
studentiem. Iegūtos materiālus analizēs
speciālisti no abām valstīm.Izrakumi
turpināsies arī nākamgad. Zinātnisko
projektu vada vācu pētnieks Haralds Libke,
bet finansē Vācijas pētniecības fonds. (irlv.
lv)
Pirmais skatiens Lokarno kinofestivālā
Pagājušajā nedēļā Šveicē sākās
Lokarno starptautiskais kinofestivāls, kura
iniciatīvas “First Look” šī gada uzmanības
lokā ir Baltijas valstis – prezentēšanai
Eiropas kinoindustrijas profesionāļiem
ir tikušas atlasītas sešas pēcapstrādes
stadijā esošas filmas no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Mūsu valsti tajā pārstāv divi
Nacionālā kino centra programmas Latvijas
filmas Latvijas simtgadei projekti – režisores
Madaras Dišleres spēlfilma “Paradīze
’89” un režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilma
“Tēvs Nakts” (līdz šim pazīstama ar darba
nosaukumu “Puika ar suni”). Jau ziņots, ka
Lokarno starptautiskā kinofestivāla vienā no
konkursa programmām ir iekļauta režisores
Lailas Pakalniņas jaunākā dokumentālā
filma “Zirdziņ, hallo!”, kas pirmizrādi
piedzīvos 10. Augustā. [...] (Diena)
Katrs 2018. gadā dzimušais bērns
saņems īpašu dāvanu
Biedrība “Nigestes amatniecības
nams” no Aronas pagasta Madonas
novadā izlolojusi ideju katram 2018.
gadā dzimušajam bērnam pasniegt īpašu
Latvijas simtgades dāvanu – 925. proves
sudraba vērdiņu. To iecerēts likt ozolkoka
kastītē kopā ar Valsts prezidenta parakstītu
personisku vēstuli mazulim un viņa ģimenei.
Arī pēc gadu desmitiem simtgades bērni vai
viņu pēcteči varēs paņemt mazo ozolkoka
kārbiņu, kam uz vāka iededzināta ozolzīle ar
karoga atveidu tās lapās, un paņemt rok”ās
īsta sudraba vērdiņu kā atgādinājumu par
mūža vērtību.
Biedrības mājaslapas Nigeste.net
sadaļā “Simtgades bērni” katru dienu tiek

atjaunota Latvijas karte, kur ar zaļu iezīmē
novadus un pilsētas, kas iesaistās projektā,
ar pateicību publicē arī privātpersonu
un uzņēmēju ziedojumus. Viena dāvanu
komplekta izmaksas ir 10,45 eiro.
Atbalstīt projektu līdz jūlija beigām
piekritušas 17 pašvaldības – Mazsalacas,
Garkalnes, Alojas, Olaines, Burtnieku,
Apes, Alūksnes, Līvānu, Zilupes, Rēzeknes,
Saulkrastu, Lubānas, Aglonas, Rucavas,
Beverīnas, Dagdas novadi, bet pats pirmais
bija Madonas novads. Pēc prognozēm,
Latvijas jubilejas gadā valstī piedzims 22
000 bērnu. Neatkarīgi no pašvaldības
neviens jaundzimušais nepaliks bez īpašās
dāvanas. Novados, kuri nebūs atbalstījuši
projektu, īpašo dāvanu biedrība sarūpēs
par ziedojumiem. [...] (jauns.lv)
8. augustā
ASV uz mācību “Zapad” laiku Igaunijā
izvietos 150 karavīrus
Uz Krievijas un Baltkrievijas militāro
mācību “Zapad” laiku ASV nosūtīs uz
Igauniju aptuveni 150 karavīrus, pirmdien
paziņojuši Igaunijas armijas pārstāvji. Rotas
izmēra vienība no 173. gaisa desanta
brigādes ieradīsies Igaunijā augusta beigās.
Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības
“Zapad” šogad norisināsies no 14. līdz 20.
septembrim. (leta.lv, bns.lv)
Spānijā iznākusi grāmata par latviešu
operdziedātāju
Pasaulē pazīstamā spāņu fotogrāfe
Erika Ede izdevusi grāmatu “By special
desire. Maria Edenska” (Pēc īpašas vēlmes.
Marija Edenska) par savu ievērojamo
radinieci – operdziedātāju Mariju Edi
(1837 – 1912), kuru Eiropā pazina ar
skatuves vārdu Marija Edenska. Marija
Ede dzimusi Rīgā, bet ilgus gadus vasaras
pavadīja Jūrmalā, Majoros, kur bija Edes
ģimenes vasarnīca. Grāmatā apkopoti
ģimenes arhīva materiāli, liecības par
Marijas Edenskas koncertturnejām Eiropā
– koncertprogrammas, recenzijas, preses
materiāli, tā izdota ar Spānijas Basku
zemes Kultūras departamenta finansiālu
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atbalstu. Šis nav pirmais sadarbības
projekts ar ievērojamo fotogrāfi – 2014.
gada februārī Jūrmalas pilsētas muzejā bija
skatāma Erikas Edes un viņas radinieka
– 20. gadsimta sākumā Jūrmalā populārā
fotogrāfa Kārļa Edes – darbu izstāde “Baltā
smilšu strēle”. (Latvijas Avīze, autore Linda
Kusiņa)
9. augustā
Amerikāņi uzskata, ka ASV jāaizstāv
Baltijas valstis
Vairāk nekā puse ASV iedzīvotāju (52%)
uzskata, ka ASV būtu jāsūta armija aizstāvēt
Baltijas valstis, ja tām uzbruktu Krievija,
liecina visos ASV štatos veikta aptauja.
Salīdzinot ar līdzīgu aptauju, kas tika veikta
pirms trim gadiem, atbalsts Baltijas valstīm
pieaudzis par astoņiem procentiem. Arvien
vairāk ASV pilsoņu uzskata, ka Krievija ir
drauds, un nevēlas, lai sankcijas pret to
tiktu mīkstinātas. (Latvijas Avīze)
Atzīmē skautu kustības simtgadi
“Latvijas Pasts” izdevis īpašu aploksni,
atzīmējot Latvijas skautu kustības simtgadi.
Jaunās aploksnes speciālā zīmogošana
plānota piektdien (11. augustā) no pulksten
13 līdz 18 skautu un gaidu nometnē
“Simtgades ugunskurs” Lubānas novada
Indrānu pagasta Ezerniekos. Aploksne
“Skautismam Latvijā 100” izdota 1000
eksemplāru tirāžā, tās dizaina autors ir
mākslinieks ir Ludis Danilāns. Aploksnes
noformējumā izmantots skautisma
simtgades simbols – ugunskurs, kas tēlaini
atspoguļo skautu pulcēšanās vietu. Šogad
aprit 100 gadu kopš skautisma ienākšanas
Latvijas teritorijā, kad 1917. gadā sāka
veidoties pirmie skautu pulciņi. Simtgades
svinības norisinās no 6. līdz 12. augustam
nometnē “Simtgades ugunskurs”, un tā ir
pēdējo 15 gadu laikā lielākā latviešu skautu
nometne, kas pulcē aptuveni 450 dalībnieku
ne tikai no Latvijas, bet arī citām pasaules
valstīm. (Latvijas Avīze)
10. augustā
Mūžībā aizgājis komponists Pēteris
Plakidis
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Sēru ziņa saņemta no Liepājas. Otrdien,
8. augustā, mūžības ceļos devies latviešu
komponists, pianists un koncertmeistars
Pēteris Plakidis (04.03.1947. – 08.08.2017.)
Pēteris Plakidis dzimis 1947. gada 4.
martā. Viņš absolvējis Latvijas Valsts
konservatorijas kompozīcijas klasi pie
Valentīna Utkina. 1969. gadā par skaņdarbu
Mūzika klavierēm, stīgām un timpāniem
Pēteris Plakidis ieguva diplomu tolaik
prestižajā Vissavienības jauno komponistu
skatē. 70. gadu pirmajā pusē Pēteris Plakidis
vadīja toreizējā Akadēmiskā Drāmas (tagad
Nacionālā) teātra mūzikas daļu. Šis periods
Nacionālā teātra vēsturē iegājis ar visnotaļ
kvalitatīvu un novatorisku izrāžu mūziku.
1982. gadā komponists ieguva Nopelniem
bagātā mākslas darbinieka titulu. 1987.
gadā viņam tika piešķirta Jāņa Ivanova
prēmija, savukārt 1990. gadā Tautas
skatuves mākslinieka goda nosaukums.
1996. gadā komponists kļuva par Lielās
mūzikas balvas laureātu, to saņemot par
skaņdarbu Variācijas orķestrim.
1991. gadā Plakidis kopā ar čellistu
Ivaru Bezprozvanovu un klarnetistu Eriku
Mandatu (ASV) izveidoja The Transatlantic
trio. Trio ir uzstājies koncertos Latvijā,
Lielbritānijā un ASV. Daudzus gadus Pēteris
Plakidis ir muzicējis duetā ar dzīvesbiedri,
latviešu kamerdziedātāju Maiju Krīgenu
(mecosoprāns). Kopā ar viņu ritēja darbs
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
kamerdziedāšanas klasē, kur komponists
strādāja kā koncertmeistars.
«Muzikālajā izteiksmē Pēteris Plakidis
ir klasicistiski līdzsvarots prātnieks,
kura iekšējais urdītājs neļauj iegrimt
pašpietiekamībā, bet gan meklēt emociju,
domu un profesionalitātes dziļumus
Rietumeiropas, krievu mūzikas, vēl
sazin kādos, tikai viņam vien zināmos
likumsakarību apcirkņos. Un tas ļautu gan
dēvēt Plakidi par stilizāciju virtuozu, gan
viņa rokrakstu raksturot kā neoklasisku,
neobarokālu, neoromantisku, ja vien... Ja
Turpinājums 35. lpp.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 11.00 – Pļaujas
svētku dievkalpojums. Piedalās SLVK.
Pēc dievkalpojuma Pļaujas svētku
sarīkojums. Skat. Reklāmu.
OKTOBRĪ
Svētdien, 1.plkst.10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 3.
A.Kristovskis
Svētdien, 10.
J.Rīmanis
Svētdien, 17.
J.Turmanis

Svētdien, 24.
Judy Trumpmanis
OKTOBRĪ
Svētdien, 1.
I.Birze
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 3.
L.MacPherson
Svētdien, 10.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 17.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 24. M.Timermane/A.Zodiņa
OKTOBRĪ
Svētdien, 1.
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 draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
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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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Viņš ir bijis un ir, jo Viņš ir nācis jau
pirms tam, un nāca tad, kad mēs
Viņu redzējām, un Viņš sastop mūs
kalnos un lejās un līdzenumos, un
Viņš pavada mūs visā gaŗumā, un
ņem pie Sevis pēcgalā. Un pēc tam
aicina atkal. Alleluja.
R.S. (Bībelē skat.Jņ.8:58, Jņ.20:25,
Ap.d.4:20, I Jņ.1:1-3, Lk.3:5,
Mat.28:20, Jņ.14:3, Mk.9:12)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
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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

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 3.
Olafs Šics
Svētdien, 10
Olafs Šics
Svētdien, 17.
Olafs Šics
Svētdien, 24.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.
Gundega Zariņa
Svētdien, 10.
Marita Lipska
Svētdien, 17.
Gundega Zariņa
Svētdien, 24.
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”, vai „Latviešu
Vienības draudze” 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
0424 717 365
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9747 1271

Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090

PBLA ziņas

17. janvārī viņam būtu apritējuši 93 gadi.
“Tētis aizmiga klusi, mierīgi,” elektroniskā
pasta vēstulē draugiem Latvijā rakstīja
viņa dēls literatūrzinātnieks, esejists Svens
Birkerts. Par tādu aiziešanu saka – karaliska
nāve. Tāda pati kā viņa dzīve.
Skaists, piepildīts mūžs. Mums paliks
viņa projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Tajā ir Gunāram Birkertam veltīta pastāvīgā
ekspozīcija ar Birkertu dzimtas klavierēm,
kurām otru mūžu devusi Maijas Vanagas
vadītā Rīgas Amatniecības vidusskola.
Pieskaroties taustiņiem, atcerēsimies
Birkertu. Ne velti saka, arhitektūra ir kā
sastingusi mūzika.
Pasaules arhitektūrā viņš pazīstams
ar izcilu gaismas lietojumu deviņpadsmit
viņa projektētajās bibliotēkās, kā arī
baznīcās, muzejos un citās būvēs – Birkerta
projektēto ikonisko celtņu vidū ir Federālo
rezervju banka Mineapolisā, Stikla muzejs
Korningā, Mičiganas universitātes Tiesību
zinātņu izpētes ēka (abas šīs ēkas tika
iekļautas 150 visu laiku labāko ASV uzcelto
ēku sarakstā), Modernās mākslas muzejs
Hjūstonā un vēl, un vēl – gandrīz trīs
simti būvju septiņdesmit arhitekta prakses
gados gan ASV, gan Eiropā. Viņa radošo
rokrakstu veido piederība Ziemeļeiropas
modernās arhitektūras izteiksmei, kas
spēj modernisma racionālismu savienot
ar emocionalitāti. Latvijā Gunāra Birkerta
talants un pašaizliedzība uz gadsimtiem
iemūžināti viņa mūža lolojumā – Latvijas
Nacionālās bibliotēkas celtnē.
Kā teic arhitekts Jānis Dripe, nebūs
pārspīlēti vārdi visaugstākajās notīs.
Birkerta devums Latvijai ir unikāls, tas nācis
caur viņa dzimtas priekšteču pasaules
redzējumu, caur viņa spožo karjeru pasaulē,
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vien pats komponists nebūtu tik noraidošs
pret vārdu «neo». Galvenais – sekot
pašam. Lai viss izdotos dabiski. Tāpēc
dažādu laikmetu piespēlētās idejas savu
iespēju robežās es cenšos pārkausēt
savā individuālajā stilā, savā kausējamā
krāsnī. Tikko manam stilam draud ielikšana
«rāmītī», aktīvi protestēju…» tā, atsaucoties
uz Pētera Plakida teikto, 2004. gadā par
viņu vēstīja Ieviņa Liepiņa.
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autors
Arno Jundze)
14. augustā
Radio koris piedalās «BBC Proms»
Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda
Kļavas vadībā vakar un svētdien piedalījās
vienā no senākajiem un vērienīgākajiem
klasiskās mūzikas festivāliem “BBC
Promenāde” (BBC Proms) Londonā. 13.
augustā Londonas Karaliskajā Alberta zālē
koris atskaņoja Sergeja Rahmaņinova “All
Night Vigil” (“Visnakts dievkalpojums”).
Savukārt vakar Kadogana zālē izcilā kora
izpildījumā skanēja piecas dziesmas no
Dmitrija Šostakoviča 1951. gadā tapušā
cikla “10 poēmas ar XIX un XX gadsimta
sākuma revolūcijas dzejnieku vārdiem
korim a’capella. Op. 88”. (Latvijas Avīze,
autore Anita Bormane)
16. augustā
Mūžībā aizsaukts visu laiku
ievērojamākais latviešu arhitekts Gunārs
Birkerts
15. augusta agrā rītā divos naktī pārstāja
pukstēt pasaulē slavenā latvieša, izcilā
arhitekta Gunāra Birkerta sirds. 2018. gada
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nekad Latvijā nebijām piedzīvojuši tādu
domas vērienu un droši vien tik drīz arī
nepiedzīvosim.
Okupācijas muzeja direktors Gunārs
Nāgels vaigā ar Gunāru Birkertu ticies tikai
vienu reizi mūžā. “Ciemiņš interesējās par
visu – pat par Nākotnes nama piebūves
fasādes akmeņiem… No kurienes un kādi
tie būs? Viņš visam ļoti rūpīgi sekoja līdzi,
strikti pastāvēja uz tām savām vīzijām,
kuras, viņaprāt, nedrīkst mainīt… Tas bija
cilvēks, kurš saprata, ko dara. Latvijas
patriots. Okupācijas muzeja pārbūves
jeb Nākotnes nama ieceres detalizētu
zīmējumu viņš Latvijai dāvināja par velti,”
atceras Gunārs Nāgels. “Okupācijas
muzejs būs!” Šie Gunāra Birkerta reiz
teiktie vārdi nu skan kā atvadas un vēlējums
mums visiem. [...] (Latvijas Avīze, autore
Vita Krauja)
22. augustā
Lietuva saņem pirmo sašķidrinātās
gāzes kravu no ASV
Lietuvā saņemta pirmā sašķidrinātās
dabasgāzes krava no ASV, ko Klaipēdas
ostā nogādājis tankkuģis “Clean Energy”.

Kopš 2014. gadā Klaipēdas ostā sāka darbu
kompānijas “Klaipedos nafta” sašķidrinātās
dabasgāzes terminālis, Lietuva vairs nav
pilnībā atkarīga no gāzes piegādēm no
Krievijas. Lietuva saņem sašķidrināto
dabasgāzi arī no Norvēģijas firmas “Statoil”.
(Latvijas Avīze)
23. augustā
Opera ar Elīnas Garančas dalību –
visvairāk gaidītā
Prestižais portāls “Operawire.com”
sastādījis desmit visvairāk gaidīto šīs
sezonas notikumu sarakstu opermākslā.
Desmitniekā godpilno pirmo vietu ieņem
Džuzepes Verdi operas “Dons Karloss”
iestudējums Parīzes Nacionālajā operā.
Izdevums raksta: “Ir grūti negaidīt šo
iestudējumu, kura galvenajās lomās būs
Jonass Kaufmans, Sonja Jončeva un
Elīna Garanča. “Dons Karloss” pirmizrādi
piedzīvos 10. oktobrī, šis uzvedums tiks
arī uzņemts filmā. Vērts atgādināt, ka tieši
šogad 11. martā apritēja 150 gadu kopš
Verdi operas pirmizrādes, un tā notika
tieši Parīzē. (Latvijas Avīze, autore Linda
Kusiņa)

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.

Ladies Auxilliary Fund Raising Event

Sunday 10th September is a day for the lovers of good food and entertainment.
From 12:00 noon the Ladies Auxilliary will be serving up a ham roast, pīrāgi (our
famous Latvian bacon rolls) and various pastries and cakes. It’s still cool, so some
mulled wine will also go down a treat.
However the day is not only about food. A number of musical performances
will be presented by young performers from both Sydney and Melbourne, and
everyone will get a chance to participate with a sing-along.
Fund raising events and raffles go hand in hand so don’t forget to bring along
your wallet, a good voice and a good appetite and get set for a fun afternoon.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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