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Pasaule mainās

Pasaule mainās. Latvijā plūdi, Meksikā zemestrīce, Amerikā viesuļvētra.
Un ja nepietiek ar dabas katastrofām, tad ASV prezidents, uzstājoties Apvienoto
Nāciju Ģenerālasamblejā atklāti piedraud iznīcināt citu Apvienoto Nāciju dalībvalsti.
Vai draudi piepildīsies, un būs kaŗš Korejas pussalā?
Vai Latvijai ģeografiski tuvāki draudi īstenosies, un Krievijas un Baltkrievijas
kopīgie manevri Zapad beigsies ar iebrukumu kādā no Baltijas valstīm, vai vismaz
ar Krievijas spēku palikšanu Baltkrievijā un tās okupāciju?
Latvija mainās. Ja neatkarības atgūšanas sākumā nevēlējās leģitimēt padomju
okupāciju, dodot Latvijas pilsonību visiem, kuŗi spējuši iebraukt Latvijā tikai Padomju
tanku un čekas darbības aizsegā, tad jau samērā drīz deva iespēju naturalizēties
ar ļoti liberāliem noteikumiem, salīdzinājumā ar daudzām citām pasaules valstīm.
Un tagad pats prezidents piedāvā ar likumu uzspiest Latvijas pilsonību pat tādiem,
kuŗu aizbildņi tādi nav un to saviem bērniem nevēlas.
Latviešu organizācijas mainās. Šogad abu spēcīgāko trimdas organizāciju –
Pasaules Brīvo latviešu apvienības un Daugavas Vanagu – vadība mainīsies.
Kas ar pašiem latviešiem – vai mēs arī maināmies? Lai to atbildētu, jāprasa vēl
viens jautājums – kas mums raksturīgs? Maza, kašķīga tauta pie Baltijas jūras?
Maza – mēs vēl esam. Demografiskā krīze ir dramatiska. Ļoti daudzi jauni,
spēcīgi cilvēki pametuši Latviju, un varam jautāt – kas ir kritiskā masa, lai
nodrošinātu mūsu turpinošo eksistenci? Kur nu vēl pietiekami daudz strādājošo,
lai uzturētu augošo pensionāru masu. Pensionāru demonstrācijas pirms nedēļas
ir saprotamas, bet vajadzīgie līdzekļi nekritīs no gaisa.
Kašķīga – mēs vēl esam. Ja vienubrīd likās, ka centriskās latviskās partijas
konsolidēsies partijā Vienotība, tad tas ir pierādījies kā īstermiņa sapnis, un partijas
atkal vairojas – dažas vairāk un citas mazāk latviskas. Galvenā opozīcija tomēr
paliek stabila un nešķeļas.
Pie Baltijas jūras vēl esam, bet arvien mazāk un mazāk. No 2000. līdz 2017.
gadam latviešu skaits Latvijā samazinājās par kādiem 162 000 cilvēkiem.
Pasaule mainās, un tautas pazūd. Vai mēs patiešām paspēsim pat bez plūdu,
zemestrīču, viesuļvētru un kaŗa palīdzības sevi iznīcināt kā tautu?
Ceru, ka ne. ■
GN
Pirmpublicējums laikrakstā Latvietis

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.

Sidnejas Latviešu
biedrības 2017. g.
gadskārtējā
pilnsapulce

Pilnsapulce notika 27. augustā un tajā
piedalījās 31 biedrs.
Sapulci iesāka ar klusuma brīdi
pieminot pēdējā gadā mūžībā aizgājušos
biedrus.
Par sapulces vadītāju ievēlēja Andri
Galviņu un sekretāri Daci Bogdanoviču.
Par SLB Goda biedru pilnsapulce
uzņēma Ivaru Šeibeli, kuŗš jau no
1950iem gadiem aktīvi darbojies Sidnejas
latviešu sabiedrībā, ilgus gadus bijis SLB
valdes loceklis, un vairāk nekā 9 gadus
vadījis SLB Senioru saietus.
Pilnsapulce pieņēma 2016.g.
protokolu bez labojumiem un papildinājumiem.
Priekšsēdis Jānis Čečiņš iepazīstināja dalībniekus ar iepriekšējā
gadā paveikto un nākamā gadā iecerēto
(iespiests septembra Ritumā), un kasieris

Jānis Grauds sīkāk paskaidroja par
SLB finansiālo pārskatu un budžetu
(iespiests augusta Ritumā). Nolēma
izbeigt noguldījumu BT Managed
Investments, jo tas nav nesis iecerētos
augļus, un naudu ieguldīt bankā termiņa
noguldījumā. Pilnsapulce arī pieņēma
uzstādīto budžetu 2017/2018. gadam.
Valdes locekļu pilnvaras ar šo sapulci
izbeidzās Ilonai Brūverei, Jānim Čečiņam
un Andrim Galviņam. Viņi bija vienīgie
kandidāti, un visus trīs ar aklamāciju atkal
ievēlēja uz nākamajiem trim gadiem.
Pie dažādiem jautājumiem Jānis
Ronis izteica pateicību Dāmu kopai par
čaklo darbu un ieteica biedriem vairāk
atbalstīt un apmeklēt ceturtdienas
pusdienas. Sekoja pārrunas par to
vai mainot pusdienu sākuma laiku
piesaistītu vairāk ēdājus, bet atstāja
šo lietu apspriest tiem kas apmeklē
pusdienas.
Pēc pilnsapulces vairums dalībnieku
vēl kādu stundu pakavējās pārrunās
pie vīna glāzes un Ināras Krūmiņas
sagādātām uzkodām. ■
Jānis Čečiņš

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 2009. gada

Elmārs Liepiņš

Dzimis 1924. g. 28. martā, Latvijā
Miris 2017. g. 21. septembrī, 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.
2 0 17. g a d a s e p t e m b r ī S L B
ir apsveikusi Kārli Gulbergu, Anitu
Matuzeli, Jāni Roni, Bruno Poriteri,
Anitu Apeli, Birutu Vilkinu, Andu Black,
Zigrīdi Vārnu, Sigurdu Rakūnu, Visvaldi
Šicu, Uldi Poguli, Rutu Dzelmani un Jāni
Šakurovu. ■

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. ■

S

Oktobŗa Senioru
saiets

Nākošais senioru saiets būs
piektdien 13. oktobrī plkst. 12.00
Pirmajā daļā mēs dzirdēsim Juŗa
Krādziņa stāstījumu par Leonīda
Breikša dzīvi. Leonīds bija patriotisks
latviešu dzejnieks un žurnālists.
Juŗa stāstījumu papildinās Kārlis
Gulbergs ar Leonīda Breikša dzejoļu
lasījumiem.
Pēc tam televīzijas sērijā Es –
savai zemītei, skatīsimies kā Tukuma
un Kocēnu novados uzņēmīgi
lauksaimnieki, ieskaitot seniorus ar
pieklājīgu gadu nastu jau uz pleciem,
nebaidās uzņemties jaunus pienākumus
un tur dibina un izveido bioloģiskas
saimniecības.
Jānis Grauds būs nesen kā
atgriezies no Pasaules Brīvo Latviešu
apvienības valdes sēdes, kas notika
no 27.-29. septembrim Rīgā. Cerams,
ka viņam būs ko pastāstīt, gan par
pašu apvienību, gan par sēdi un tur
pieņemtajiem lēmumiem.
Tad vēlreiz pamēģināsim atpazīt
sejas Viļa Motmillera fotografijās no

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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1950iem, 60iem un 70iem gadiem, lai
papildinātu ziņas par mums, Sidnejas
latviešiem, Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Un saietu beigsim ar dažām
epizodēm no pēdējā gadā Latvijā
redzētiem un dzirdētiem koncertiem un
uzvedumiem. ■
Jānis Čečiņš

Kopības nodevu
akcija

Ir atkal sākusies gadskārtējā
LAAJ Kopības nodevu vākšanas
akcija.
Maksājumus var nosūtīt pa
pastu, vai arī nodot Sidnejas Latviešu
biedrības namā, kā arī elektroniski ar
kredītkarti: www.laaj.org.au/ziedot
Pavisam līdz 2017. gada 27. septembrim ir saziedoti $2,721
Ziedojumi līdz $50
Aina Sveile
Oyster Bay
Ruta Dzelmane
Cambridge Park
Skaidrīte Veidnere
Turramurra
Pēteris Kļaviņš
Ashfield
Kopā: $200
Ziedojumi no $51 līdz $100
Rūdolfs Nemme
Carlingford
Anda Black
Kingsford
Ingrīda Garofali
Castle Hill
Velta Kalna
Cherrybrook
Valdis Krādziņš
Yagoona
Ansis Krādziņš
Yagoona
G. & B. Saiva
Port Macquarie
Juris Turmanis
Elanora Heights
Kopā: $800
Ziedojumi no $101 līdz $200
Juris Rīmanis
Strathfield
Gunārs Freimanis
Revesby
Ināra Upīte
Glenhaven

Juris & Lauma Krādziņš
Imants Graudiņš
Kopā: $721

Yagoona
Ashfield

Ziedojumi no $201 līdz $500
Inese Drēziņa
Kirrawee
Iveta Rone
Greenwich
Staņislavs Kašs
Strathfield
A. & E. Birzulis
Leichhardt
Kopā:		
$1,000
Pavisam kopā: $2,721

Baltijas Universitātes
korporācijas

Baltijas Universitātes korporāciju
dibināšanas 70 gadu atcere baznīcā
un draudzes namā
Baltijas Universitātē 1947. gadā
dibināto korporāciju pārstāvjus šī gada
27. augustā draudzes mācītājs Kolvins
Makfersons (Colvin S. MacPherson)
ieveda baznīcā dievkalpojuma sākumā,
kur tūlīt nodziedāja dziesmu Kad redzu,
Dievs, es Tavu roku darbu. Sekoja
svētbrīdis ar mācītāja uzrunu, kuŗā
pieminēja piecu latviešu korporāciju
dibināšanu pirms 70 gadiem Baltijas
Universitātē Pinnebergā pie Hamburgas
un nolasīja piemērotas pamācības no
ķēniņa Salamana rakstiem Bībelē. Kaŗš
bija beidzies, nākotne nezināma, bet
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radās doma pie Baltijas Universitātes
dibināt korporācijas, kuŗas bija Spīdola,
Fraternitas Imantica, Gersicania, Zinta
un Fraternitas Cursica. Katrai bija savas
krāsas un devīzes par uzticību zinātnei
un tēvijai. Dievkalpojumu ar svētrunu
par Pāvila vēstuli efeziešiem pabeidza
ar Tirzmalietes dziesmu Ved mani,
Dievs, un manas gaitas svētī, dziedot
Sibeliusa Finlandijas melodijā.
Pēc dievkalpojuma svinīgs akts
notika draudzes namā, kuŗā mācītājs
pieteica Marutas Dēliņas-Tauriņas,
zinta, runu, ko viņa iesāka, pieminot
dzejnieka Dena Mindano rindas, kas
apliecina, ka
Svētki ir ugunskurs ziemas vidū,
Tie iekvēlina draudzības liesmu
Un stiprina kopības saites...

Runā apliecināts, ka Baltijas
Universitātes dibinātāji Gulbis,
Dunsdorfs un Lēmanis jau 1945. gada
vasarā pēc Otrā Pasaules kaŗa beigām
saskatījuši vajadzību iesaistīt latviešu
jauno paaudzi akadēmiskos kursos, lai tā
dotu viņu kaŗā izpostītām dzīvēm mērķi
gaišākai un nozīmīgākai nākotnei. Pēc
sarunām ar Hamburgas Universitātes
rektoru sākās jaunās paaudzes dzīvēs
jauns virziens, jo viņiem pavērās
iespējas iegūt akadēmisku izglītību
ārpus Latvijas. Oktobrī konstatēja, ka
Vācijā, britu zonā salasījies liels skaits
latviešu mācībspēku un arī studentu.
Novembrī nodibināja 8 fakultātes ar 24
nodaļām, kuŗām katrai bija organizējoša
komisija, sastāvoša no viena latviešu,
viena igauņu un viena lietuviešu

Aizmugurē no kreisās puses: Astrīda Zīda (Zinta), Sandra Moore (Spīdola), Andrejs
Mednis (Frat.Cursica), Juris Turmanis (Frat.Cursica), Valdis Vilciņš (Frat.Cursica),
māc.Colvin MacPherson (Patria). Vidū no kreisās puses: Maruta Tauriņa (Zinta),
Astrīda Medne (Zinta), Liāna Vilciņa (Zinta), Andra Rone (Spīdola), Rudīte Watson
(Spīdola), Vija Sieriņa (Spīdola). Priekšā, no kreisās puses: Ina Rone (Spīdola),
Iveta Rone (Spīdola), Gundega Zariņa (Zinta)
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mācības spēka.
Ņemot vērā, ka šie kaŗa bēgļi bija
jau daudz pārdzīvojuši kopš savas
dzimtenes atstāšanas, tiem tomēr
bija liela uzņēmība un ticība ceļam
un svarīgam mērķim. Ja padomājam,
kas deva drosmi šiem uzņēmīgiem
cilvēkiem spert tik nozīmīgu soli un deva
pārliecību, ka šis mērķis ir īstenojams un
jāpārvar daudz nezināmu pārbaudījumu
un šķēršļu, tad jāatzīst, ka šiem cilvēkiem
zemapziņā bija pārliecība, ka, iegūstot
augstāko izglītību jaunā vidē, tiem
pavērsies ceļi uz gaišāku nākotni, kā arī
īstenosies viņu personīgie mērķi.
Šajā akademiskā vidē izveidojās
daudz skaistas un paliekošas
draudzības, kuŗas turpinājas vēl
tagad, un šodien, kad atskatāmies
uz Pinnebergā dibināto korporāciju

Nākošais Austrālijas
3x3 pie Kanberas

Kādu 15 minūšu
braucienā no Kanberas
uz
rietumiem,
Greenhill centrā (www.
greenhillscentre.com),
no 2-8 janvārim 2018.g.
sanāks 3x3 saiets. Lai
gan tuvu Kanberai, šeit ir
miers un klusums – meži, putni un brīvā
daba. Patversme no pasaules raizēm,
kur izklaidēties un izpriecāties!
Šai pašā vietā 1983.g. bija Austrālijas
pirmais 3x3. Toreizējie dalībnieki, varbūt
vēl atceras skaistās plašās āres, kuŗās
notika dažādas nodarbības, vakara
koncerti un atvadu vakars. Toreiz bija
patīkami vasaras vakaros ar bērniem
sēdēt ārā uz segām, un vēlāk vakarā,
kad kļuva vēsāks, tais pašās segās
ietīties.

stingriem pamatiem, kuŗus tālredzīgie
mācības spēki iedvesmoja, varam
būt droši, ka draudzība bijusi svarīga
sastāvdaļa šo mērķu īstenošanai.
Bez draudzības un sadarbības
nebūtu Baltijas Universitāte, un mēs
šeit nesēdētu un neatzīmētu tās 70
pastāvēšanas gadus. Pabeidzot runu,
tās teicēja sacīja: „Šodien pateiksim
šiem Baltijas Universitātes dibinātājiem
lielu paldies par viņu neatlaidību,
ticību, sadarbību un draudzību, ka
mums ikkatram tā ir devusi iespēju
izglītoties akadēmiski un tai pašā
laikā iegūt sirsnīgas un paliekošas
draudzības. Vivat, crescat, floreat
Baltijas Universitāte in aeternum.”
Runai sekoja kopā dziedātais
Gaudeamus. ■
Juris Krādziņš
Kopš tās reizes ir sabūvētas jaunas,
modernas ērtas ēkas, bet āres arvien
ir skaistas un tik pat plašas kā toreiz.
Lapu koki ir izauguši lieli un kupli un
met tumšas ēnas, kuŗās var glābties
no vasaras karstās saules. Tuvumā
tek Austrālijas vēsturē un kultūrā
nozīmīgā Murrumbidgee upe. Šī upe
vasarā Kanberas ģimenēm, ir populāra
peldēšanai un piknikiem. Upē ir vietas,
kur var droši peldēties. Ir arī labas
seklas vietas maziem bērniem kur
plunčāties.
Āres šeit ir piemērotas dažādām
interesēm un izdarībām. Zem kokiem
brīvajos brīžos var pasēdēt savā
nodabā, pasapņot, gleznot, zīmēt, vai
lasīt kādu grāmatu. Aktīvām nodarbībām
ir dažādi sporta laukumi, un lielais
plašais zālājs. Greenhill centram blakus
ir skautu īpašums ar daždažādām
virvju un abseilinga kāpšanas ierīcēm.
Šāda kāpšana augstu starp kokiem, pa
kāpnēm, virvēm un bomjiem pagājušajā
3x3 saietā bija ārkārtīgi populāra ne
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tik vien bērniem, bet arī vienam otram
pieaugušam vīrietim. Tiem kam interesē
plašāka apkārtne, būs arī iespējas
piedalīties dažādos pārgājienos. Ja
uznāk vēlme uz īsu brīdi aizmukt un
meditēt, kur labāk kā uzbraukt tur pat
augšā Mount Stromlo kalnā?
Ēkas Greenhills centrā ir lieliski
piemērotas 3x3 saieta vajadzībām, un
visām paaudzēm. Ēdamistaba ir liela,
ar balkonu un skaistu skatu uz kalniem
un mežiem. Vasaras vakaros ieteicams
uz balkona sēdēt, ēst vakariņas un
novērot burvīgos saules rietus. Pat ja
diena ir bijusi karsta, vakari parasti šeit
ir patīkami vēsāki! Apmešanās ir 4 vai
6 gultu istabās, ar vannas istabu klāt.
Nodarbībām ir visādas telpas, stūrīši,
liela zāle ar aparatūru un arī virtuve.
Visas ēkas ir atvēsinājamas.
Varbūt pēc 3x3 saieta vēl vēlaties
pakavēties Kanberas apkārtnē un izpētīt
Austrālijas galvas pilsētu? Greenhills

Senioru saiets
septembrī

Saieta pirmajā daļā Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē 8. septembrī bija
Jāņa Čečiņa stāsts ar fotografijām par
Latvijas apmeklējumu šogad, kas iesākās
ar iebraucienu Rīgā 13. jūnijā. Dienu
vēlāk viņš bija 14. jūnija aktā pie Brīvības
pieminekļa, kuŗā bija prezidenta Vējoņa
runa, ziedu nolikšana un kaŗavīru soļošana
apkārt piemineklim. Šogad licies, ka bija
mazāk cilvēku nekā iepriekšējos gados.
Pie namiem, kā parasti, Latvijas karogi
ar melnām lentām. Pievakarē koncerts
Ģertrūdes baznīcā, bet sarīkojumu tik daudz,
ka visus nav iespējams apmeklēt. LaPa
mūzeja noliktavā redzēti daudzi interesanti
trimdas latviešu eksponāti, ieskaitot cepuri
ko vilcis jūrnieks, kas vairākas reizes savā
laivā vedis latviešu bēgļus uz Zviedriju.

centrā ir 5 nelielas patstāvīgas mājas
ar kādām 4-6 gultām. Cenas pieklājīgi
lētas, ņemot vērā, ka katrā ir vairākas
gultas un arī virtuve. Šīs mājas tiek
izīrētas atsevišķi un darbojās kā motelis.
Māju var sarunāt uz priekšu, vai arī
piebraukt uz labu laimi un cerēt, ka kāda
būs brīva.
Aicinām jūs visus – ģimenes un
vieniniekus uz nākamo Austrālijas
3x3 saietu! Vieta ir ideāla visiem –
maziem bērniem, jauniešiem, ģimenēm
un veciem ļaudīm. Brauciet izbaudīt
latvisko vidi un Kanberas apkārtni!
Gaidīsim!
Pateicamies Latvijas Kultūras
ministrijai par atbalstu. ■
Baiba Haringtona
3x3 atbalsta

Mums rādīja arī vēstules no tā laika, kuŗās
starp rindām rakstīts ar pienu. Ja tādu
vēstuli izgludina ar gluddzelzi, tad var
izlasīt, kas starp rindām rakstīts. Vēl bija
skati no Botāniskā dārza, bet Saulgrieži
svinēti Liepupē. Jāņuguns laukumam apkārt
akmeņu sēta ar 3 vārtiem: „Pa vieniem saule
lēca, pa otriem norietēja, bet pa trešiem viesi
nāca no maliņu maliņām.”, kā jau tas tautas
dziesmā rakstīts. Kādi 40 bija sanākuši. Bet
laiks tik vēss (6 grādi Celzija), ka pūdelei
malku grūti aizdedzināt. Rīgā Doma laukumā
bija Jāņu tirgus, kur uz skatuves dejoja
tautas dejas.
Tā kā radu Rīgā nav bijis, satikuši
paziņas. Tie bija cilvēki, kas satikti kad
ciemojušies Sidnejā, un Latvijā tie aizveduši
uz interesantām vietām. Viena no pirmajām
bija Bauskas pils Mūsas un Mēmeles
satecē. Tā vēlāk pārbūvēta ar jauniem
apmetumiem. Interesanti, ka kurpēm papēži
izgudroti tikai 16. gadusimtenī, bet pirms tam
9

Pases darbstacija Sidnejā
Latvijas Republikas mobīlā pases darbstacija viesosies Sidnejā, lai uzņemtu
biofiziskos datus jaunām LR pasēm pilsoņiem, kas jau ir iepriekš pieteikušies.
Darbstacija darbosies Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell Street, Strathfield.
Lūdzu ierasties sekojošos laikos:
Svētdien, 22. oktobrī
9.00 – 12.30 personām ar uzvārdu sākot ar burtu A un B
13.00 – 17.00 personām ar uzvārdu sākot ar burtu C līdz H burtam
Pirmdien, 23. oktobrī
9.00 – 12.30 personām ar uzvārdu sākot ar burtu I līdz L burtam
13.00 – 17.00 personām ar uzvārdu sākot ar burtu M
Otrdien, 24. oktobrī
9.00 – 12.30 personām ar uzvārdu sākot ar burtu N līdz R burtam
13.00 – 17.00 personām ar uzvārdu sākot ar burtu S līdz Z burtam
MAKSA ir divās daļās a) un b)
a) Samaksu par pasēm un ID kartēm var nokārtot TIKAI ar MasterCard un
Visa kreditkartēm.
Pase un ID karte pieaugušiem 100 EUR, pensionāriem un bērniem 80 EUR
Tikai pase pieaugušiem 90 EUR, pensionāriem un bērniem 70 EUR
Tikai ID karte pieaugušiem 75 EUR, pensionāriem un bērniem 60 EUR
b) Papildus maksa par katru pasi $A 25 naudā vai ar čeku uz “Consulate of
Latvia”
DOKUMENTI
Lūdzu katram ņemt līdzi Austrālijas pasi UN iepriekšējo LR pasi, ja tāda ir.
Bērniem līdz 6 gadiem ir jāņem līdzi divas (2) pases fotografijas, labas
kvalitātes, krāsu un uz balta fona 35 x 45 mm.
IZSNIEGŠANA
Pases tiks izgatavotas Rīgā un sūtītas man un es tās izsniegšu pēc jūsu
norādījumiem. Ir paredzēts ka pases tiks izsniegtas š.g decembrī.
Pases darbstacija nedos konsulāros pakalpojumus un neizsniegs pases
pieteikumus tiem, kas to nav iepriekš darījuši pie goda kosula.
Aldis Birzulis
LR goda konsuls emeritus
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jaunu stāvu un veco atlika
kurpes bijušas ar plakanām
kā trešo stāvu. Apvienota
pēdām. Pilī varēja redzēt
virtuve un brokastu telpa,
arī pilskunga pagrabus ar
kur pacienāja ar sklandu
virtuvi, kur kādreiz gatavoja
raušiem. Kolchozu laikā
ēdienu 120 cilvēkiem.
muižā bija kolchoza kantoris.
Ēdienu varēja uzvilkt augšā
Muiža tagad ir Bergu ģimenes
pie griestiem īpašā ietvarā,
māja un 5 zvaigžņu viesnīca.
lai žurkas netiek tam klāt.
Redzams arī Kandavas pils
Atjaunota arī grīda, kuŗu
makets un pulvertornis no
taupot, jāstaigā ar čībām, bet
hercoga Jēkaba laikiem.
pils tornim biezums kādi 3 ar
pus metri. Varēja aplūkot arī
No Tukuma varējām
saimniecības ēkas, kā zirgu
skatīt galveno, Jelgavas ielu
Jānis Čečiņš
staļļus.
un Tukuma hoteli, bet blakus
Dobeles pilsdrupas nav atjaunotas, veikalā pērkamas jaunākās modes no
bet pagatavots tā makets. Aplūkots arī Parīzes, Londonas un Ņujorkas.
novadpētniecības muzejs. Kuldīgas tuvumā
Otrajā daļā vispirms nodziedājām Lai
redzēta Ēdoles pils, kas iekārtota ar tā laika dzīvo sveiks Kārļa Gulberga dzimšanas
mēbelēm no 18. vai 19. gadsimteņa. Dāmām dienā. Pēc tam Jānis Grauds parādīja
tērps tik plats, ka nevarētu iziet pa durvīm. dokumentālus raidījumus par dažādiem
Redzams arī iekšējā pagalma skats ar jumtu cilvēkiem Latvijā, kas iesākās ar Ziedoņa
tam apkārt. Kuldīga atjaunota un reizi stundā laureātiem, par kuŗiem vispirms stāstīja Ināra
to var ar tūri apbraukāt. Pieminēja hercoga Kehre. Imanta Ziedoņa fonds Viegli dibināts
Jēkaba kolonijas Gambijā un Tobago salā. 2010. gada pavasarī un par to stāstīja
No 1658. līdz 1660. gadam hercogs Jēkabs Vladislavs Kraščējevs. Tapšanas stādijā ir
bija zviedru gūstā. Pa to laiku iznīcināja Imanta Ziedoņa muzejs. Fonds Viegli īsteno
Kurzemes floti un atņēma kolonijas. Floti gan dažādus jaunrades projektus. Ziedoņa fonda
vēlāk atjaunoja un atguva uz laiku arī Tobago gadskārtējais apbalvojums notiek 3. maijā.
salu no holandiešiem. Pāvests Inocentijs
Otrā filma stāstīja par Jāni Bērziņu, kas
X devis svētību hercogam Austrālijas kādus desmit gadus strādājis par naktssargu
kolonizēšanai, bet pāvesta nāves dēļ tas nav Mākslas Akadēmijā. Rādīja, ka viņš skraida
izdevies. Kuldīgā dzimis arī Ēvalds Valters, pa kāpnēm un skatās vai viss ir kārtībā.
bet Kandavā Kaspars Znotiņš. Kandavas Rādīja arī kādu skulptūru un lielu pulksteni
tuvumā Valdeķu muiža, kas piederējusi ar romiešu cīpariem. Rādīja arī, kā studenti
Benjāmiņiem un no 1931. gada tur izveidota gatavojas ikgadējam mākslas festivāla
paraugsaimniecība. Tur arī ēkas kādiem karnevālam. Nakti pirms karnevāla gatavo
120 zirgiem.
dekorācijas.
Tālāk apskatīta Kukšu muiža no
Trešā filma stāstīja par Margaritu
1530. gada. Tur sienu gleznojumi no 18. Fjodorovu, kas pārcēlusies uz dzīvi Venēcijā,
gadusimteņa. Kāds baltvācietis šo muižu lai strādātu izdevniecībā Damokle kopā
nopircis un, kā pavārs, gatavoja tur ēdienu. ar Pierpaolo. Viņi itāliešu valodā izdevši
Tālāk tajā pašā apvidū Rūmenes muiža, kas Imanta Ziedoņa Krāsainās pasakas un
tagad pieder Kristapa Kalniņa (kuŗš
kādas Rūdolfa Blaumaņa un Noras Ikstēnas
pieņēma Berga vārdu un dibināja grāmatas. Filma iesākās ar flautas spēli
Berga bazāru) mazdēlam. Muiža pamatīgi sākumā un arī nobeigumā. ■
pārbūvēta – otro stāvu nocēla, iebūvēja
Juris Krādziņš
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Ciema mājas pārdošanā

Ciemā ir daudz nodarbību. Katru nedēļu trešdienās spēlē novusu
sabiedrības nama lielā zālē un biežāk, kad tuvojās lielie turnīri spēlētāji
sanāk kopā trennēties lai parādītu adelaidiešiem un sidnējiešiem cik
labi spēlētāji dzīvo ciemā. Blakus telpā pie lielā viesu galda dāmas
spēlē „bingo” un kaut gan viņas aicina vīriešus spēlēt līdz tie baidās
zaudēt naudu. Pirmdienās lielā zālē notiek „carpet bowls” un sanāk
kāds ducis spēlētāju ripināt bumbiņas. Sabiedriskā namā bieži rīko
viesības, draudzīgas vakariņas un sarīkojumus atzīmējot svinīgus
gadījumus.
Ciemā ir 54 vienu vai divu guļamistabu atsevišķas mājas būvētas
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar ”strata title”, Palikušas
tkai divas mājas tirgū, cena $264,000 un $280,000.
Ir ar ko dalīties priekos un bēdās

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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Iepazīsimies ar
Austrālijas Latviešu
35. Jaunatnes dienu
vadītājiem

Sveiki mīļie latvieši Austrālijā un citur
pasaulē! Mēs esam Austrālijas Latviešu
35. Jaunatnes dienu vadītāji! Aicinām
jūs izbaudīt latviskās kultūras nedēļu
šī gada nogalē Austrālijas latviešu
jauniešu vidū. Dziedāsim, dancosim,
ēdīsim, dzersim un priecāsimies latviskā
stilā! Aicināsim arī mūsu nelatviešu
draugus un radus būt ar mums kopā,
lai pavadītu daudz skaistu un aizraujošu
mirkļu. Dalī-simies ar mūsu vien-reizējo
un brīnišķīgo latviešu mūziku un tradīcijām.
A i j a
Dragūna
ir 18 g.v.
mūzikas
studente
no Sidnejas.
Šogad
A i j a
uzsāka
studijas
Sidnejas
Aija Dragūna un Tālis
konserŠtubis
vatorijas
kompozīcijas nodaļā. Uzaugusi latviešu
ģimenē, Aija no agras bērnības ir
saistīta ar Sidnejas latviešu sabiedrību, bei-gusi SLB latviešu skolu un
Annas Ziedares vasaras vidus-skolu,
piedal-ījusies Sidnejas latviešu teātŗa

izrādēs, korī, dejo tautas deju kopā
„Jautrais Pāris”. Aija cer, ka šajās
Jaunatnes Dienās viņa varēs pilnībā
izbaudīt to lielo prieku, sadraudzību
un garīgo bagātību, ko viņai ir devusi
latviešu kultūra.
19. g.v. Tālis Štubis ir uzaudzis
latviešu ģimenē un aktīvi darbojies
Sidnejas latviešu sabiedrībā. Viņš ir
beidzis SLB latviešu skolu un Annas
Ziedares vasaras vidusskolu, dzied
Sidnejas Latviešu vīru korī, un dejo
„Jautrā pārī”. Brīvajā laikā Tālim partīk
spēlet sportu, sevišķi „rugby league”.
Nākamgad Tālis cer sākt studijas
universitātē. Tālis cer, ka šī nedēļa
ikvienam dos jaunu iedvesmu un spēku
latvietības kopšanā un stiprināšanā.
Aijai un Tālim nāk palīgā klāsts
palīgu, tai skaitā Madara Birzniece, Laila
Grosa, Daina Kaina, Gints Kārkliņš,
Ella Mačēna, Kaspars Moore, Ivars
Štubis, Kaspars Walker, Anne Audette
un Sandra Dragūna. Komiteja visu gadu
dedzīgi strādā, un ļoti gaida dalīties ar
saviem panākumiem Jaunatnes dienās
decembrī.
Uz tikšanos Sidnejā! ■
AL35JD vārdā
Aija Dragūna un Tālis Štubis.

Jaunatnes dienu
Jaungada balle

Sagaidīsim 2018. gadu Sidnejas
Latviešu namā! 35. Jaunatnes dienas
slēgs, kā ierasts, ar Jaungada balli. Jaunā
gada svinību tēma būs „70’s Diskotēka”.
Ceram sagaidīt visus viskrāšņākajos 70-to
gadu tērpos. Balle notiks Sidnejas Latviešu
namā, 31. decembrī, pulksten 19:00.
Viesus sagaidīs ar šampānieti pie
ieejas, un arī pusnaktī. Balles laikā varēs
nopirkt dzērienus, vai varat arī paši līdz
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ņemt dzeramos. Būs galdi ar gardām
vakariņām un krāšņām dekorācijām, un
jautra mūzika (varbūt dzirdēsit kautko
pazīstamu no 70-tiem gadiem!) lai varētu
izdejoties pēc sirds patikas. Sagaidāms
jauks vakars, piepildīts ar dejām, dziesmām
un jautrību.
Visi mīļi gaidīti diskotēkā! ■
Madara Birzniece

jau 43 gadus. Pa to laiku sastāvs ir
mainījies, palikušas tikai dažas no
sākuma gadiem. Bet pienākušas arī
gados jaunākas. Pateicās vēl Sidnejas
biedrības priekšniekam, kas nokārto
vajadzības, tāpat arī Pēterim Kļaviņam,
kas veic rakstu darbus un un arī palīdz
ar labojumiem, kur tie vajadzīgi un
Valentīnam Trankelim par iepirkšanos
veikalā un maizes sagriešanu. Visu dāmu
vārdus nepieminēja, jo baidījās kādu
aizmirst. Jāņu dienas ienākumus atdeva
SLB Dāmu kopas
Jaunatnes dienu Rīcības komitejai, jo
šīs dienas notiks Sidnejā, un jaunie
gadskārtējais
cilvēki kuplinās arī šo sarīkojumu. Peļņu
sarīkojums
galvenam kartām atdod SLB rīcībā,
bet gadiem ilgi atbalstīts arī
Gadskārtējo sarīkojumu
Okupācijas mūzejs, Annas
Sidnejas Latviešu nama lielajā
Ziedares vasaras vidusskola
zālē 12. septembrī iesāka ar
un pašu Sidnejas jaunieši.
pusdienām, kuŗās bija cūkas
cepetis ar ziliem sautētiem
Dāmas visas kopā tad
kāpostiem, kartupeļiem un
nodziedāja dziesmu Reiz
burkāniem. Pēc pusdienām
mazā kafejnīcā ar motto:
bija Dāmu kopas priekšnieces
„Kafejnīcas dāmas esam,
Ināras Krūmiņas uzruna,
Lielus upurus mēs nesam Tik
sirsnīgi pateicoties viesiem,
dēļ jums, valdes vīri, dēļ jums,”
Dāmu kopas priekšpar ierašanos un paskaidrojot,
tajā pieminot ārī vairāku dāmu
niece Ināra Krūmiņa
ka Dāmu kopa darbojas
vārdus, kā „Ināru priekšas

Mūžībā aizgājis
mans dārgais dzīves draugs

Artūrs Raimonds Ernšteins
Dzimis 1924. gada 22. novembrī, Liepājā
Miris 2017. gada 27. augustā, Sidnejā
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies...

Pieminot viņu mīlestībā
Aina Andersons, Viktorija
un Andris ar ģimenēm.
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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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FOTO: Pēteris Kļaviņš
FOTO: Pēteris Kļaviņš

SLB Dāmu kopa – Reiz mazā kafejnīcā.

Jauniešu ansamblis
galā”, kur grozās arī Edīte, naudas
skaitītāju Daci, ledus skapja pārzini Viju,
rakstu darbu veicēju Ievu un otru Ināru
pie loterijām. Nobeigumā vēl aicināja
visus apmeklēt Jaunatnes dienas no
27. decembŗa līdz 1. janvārim, kuŗu
reklamēšanai bija liels plakāts. Vēl
pieminēja, ka ziedus galdos sakārtoja
Dace Celinska, pīrāgus cepa Māris
Celinskis, bet karstvīnu gādāja Inese
Rone. Bija vēl arī kūkas, smalkmaizes,
klinģeri un torte un lielā un mazā loterija.
Jaunieši priekšnesumu iesāka ar
dziesmu par Miķelīti, to vadot Dainai
Kainai ar vijoli Voldim Kainam ar ģitāri.
Otro dziesmu Sarkandaiļa roze auga
ar klavierēm pavadīja Aija Dragūna,
kam sekoja dziesma Auga auga

rūžeņa Kainu vadībā un
Kalējiņi bāleliņi. Sekoja trīs
dziesmas ar Aijas Dragūnas
klavieŗu pavadījumu: Es
gulu, gulu, Gula meitiņa
un Kur gaismiņa zila ausa.
Nobeigumā Tõli dzeivoj
muna meilõ un (Pateicībā
saimniecēm) Te bij laba
saimeniece un Upe nesa
ozoliņu.
Tālākā sarīkojuma daļā
bija sadziedāšanās Dainas
Kainas vadībā ar Sandru
Dragūnu pie klavierēm
un visu apmeklētāju
izpildījumā, kas iesākās
ar Kālabadi galdiņam,
tad Strauja, strauja upe
tecēj’ , Līgo laiva uz ūdeņa,
Meldermeitiņa un Seši mazi
bundzenieki.
Mazo loteriju jau izvilka
pie iegādāšanas, bet sekoja
lielā loterija ar laimestu
vilkšanu un to saņemšanu.
Ar to arī gadskārtējais
sarīkojums pabeidzās. ■
Juris Krādziņš

PATEICĪBA

Sirsnīgi pateicamies mācītājam
Kolvinam Makfersonam par atvadu
vārdiem un garīgo stiprinājumu mūsu
mīļā
ARTŪRA RAIMONDA ERNŠTEINA
izvadīšanā uz pēdejo dusu. Mīļš paldies
visiem kas piedalījās izvadīšanā, kā arī
par sūtītiem līdzjūtības apliecinājumiem
un ziediem. Paldies ērģelniecei un
draudzes dāmām par bēru mielastu.
Pateicamies Sidnejas latviešu
biedrībai, Daugavas Vanagiem,
Sidnejas latviešu vīru koŗa saimei,
17

TRĪS LIETAS,
LABAS LIETAS!
Sidnejas Latviešu biedrības Sestdienas skola
(SLBSS) aicina tautu uz SLB namu Parnell St,
Strathfield, sestdien 4. novembrī no plkst. 10:00.

1

Vispirms, sāksim ar skolas izlaidumu.

2

11:30 turpināsim ar svinīgām
(bezmaksas) pusdienām

3

Un 13:00 nobeigsim ar “Sveika, Latvija”
ceļotāju stāstiem, video un foto.

Lūdzam ierasties kuplā skaitā ar jautājumiem,
ēstgribu un zied(ojum)iem!
SLBSS
sydneylatvianschool@gmail.com
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Dimim Pešudovam no Austrālijas
latviešu sporta pārvaldes, sporta kopai
Spars, centrālā krasta novusa kopai
un Daugavas sporta kopai par atvadu
vārdiem. ■
Aina Andersons ar ģimeni
Ernšteinu ģimene

Še dziedāju, gavilēju!

„Še dziedāju, gavilēju!“ ir nosaukums
Sidnejas Latviešu vīru koŗa dziesmu
pēcpusdienai. Pēc lielā 60. gadu jubilejas
koncerta pagājušā novembrī, domāju ka
koristi gribēs drusku mierīgāku darba
gadu. Bet esam dziedātāju tauta un jau
no pirmā mēģinājuma koristi sanāca
kuplā skaitā un ar lielu entūziasmu un
dziedāšanas prieku mācās paredzētās
dziesmas. Esam jau piedalījušies
Aizvesto Piemiņas aktā un Svētā Jāņa
baznīcas Pļaujas svētkos.
Tagad katru nedēļu gatavojamies
mūsu lielam sarīkojumam 5. novembrī.
Koŗa goda biedres Māra Timermane,
Ārija Zodiņa un Rita Plikša jau ilgus
gadus vīru koŗa sarīkojumos bagātīgi
galdus klāj visu klātesošo labklājībai.
Būs siltas pusdienas, kūku un kafijas
galds un par karstvīnu gādās pašu
korists un valdes loceklis Ivars Birze.
Pusdienas dabūjamas no plkst 12.00
un tad sekos dziesmu pēcpusdienas
programma.
Dzirdēsim patriotiskas, laicīgas,
senlaiku un mūsdienu komponistu
darbus, kā arī mūsu pašu sidnejieša
Imanta Līča dziesmas. Sarīkojumā
piedalīsies viesdiriģents Ivars Štubis,
kuŗš būs atbraucis no Melburnas, kā

arī mūsu ilggadīgās pavadītājas Ingrīda
Šakurova un Daina Kaina.
Ivars dziedās korī, diriģēs un arī
mūs iepriecinās ar solo dziedājumu.
Korim šogad pirmo reizi divās dziesmās
pavadījumus sniegs tēvs un dēls Roberts
un Jānis Luči. Būs arī kopdziesmas lai
dotu visiem iespēju izdziedāties.
Būs ko ēst, būs ko dzert! Dziesmotā
gaisotnē, draugu pulkā pavadīsim jauku
pēcspusdienu.
Mīļi gaidam ciemiņus! Sarunājiet
galdus un dziedāsim, gavilēsim visi
kopā!
Uz redzēšanos 5. novembrī! ■
Daina Jaunbērziņa,
SLVK diriģente.

Mākslas terapija
bērniem Rīgā

Sidnejas latviešu biedrības sestdienas
skolas dāvinājums tiek izmantots
mākslas terapijas nodarbībā Bērnu
klīniskajā universitātes slimnīcā
Rīgā. (Skatiet rakstu septembŗa Ritumā,
11-14 lpp.)
Latvijā ir sācies jaunais 2017./2018.
mācību gads un jauno mācību gadu
mazie Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas pacienti Rīgā iesāka ar
krāsainu mākslas terapijas nodarbību
sertificētas mākslas terapeites Dr.paed
(māksla), Mag.sc.sal. Daces Visnolas
vadībā.
Nodarbībā bērniem, izmantojot
krāsainus papīrus un līmi, neizmantojot
šķēres, bija jāizveido mandala. Mākslas
terapijas nodarbībā izmantoja Austrālijas
Sidnejas latviešu biedrības sestdienas
skolas audzēkņu ģimeņu sagādātos
krāsainos papīrus.
Papīru daudzveidība iedrošināja
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bērnus darboties un nedomāt par savām
veselības problēmām. Nodarbībā tika
novērota mākslas terapijas pozitīvā
ietekme uz bērnu emocionālo labsajūtu,
jo lielākā daļa no bērniņiem, kas
apmeklēja nodarbību, bija slimnīcas
smagi slimie pacienti un bērniņi, kas
slimnīcā ārstējas ilgstoši.
Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts
savas domas, jūtas un vajadzības
uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai
plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai
atrast citu piemērotu mākslinieciskās
izteiksmes veidu.
Mākslas terapijā svarīgs ir radošais
process un tā rezultāts, pārdomas un arī
saruna ar mākslas terapeitu. Bērniem,
kuŗi nespēj vai neprot izstāstīt savas
domas, emocijas, izjūtas vai sajūtas, tas
ir veids kā izpaust, izteikt to, ko vārdos
izteikt ir grūti. Bērniem, kas piedzīvojuši
vardarbību, tas ir veids kā pastāstīt bez
runāšanas brīžos, kad tie nespēj vai
baidās runāt par īpašiem notikumiem
vai izjūtām. Tāpat mākslas terapija ir
sensori balstīta pieeja, kas ļauj bērniem
piedzīvot, sajust sevi un komunicēt
vairākos līmeņos – vizuālajā, taktīlajā,
kinestētiskajā un pat vēl vairāk – būt
ne tikai sadzirdētiem (runāšana), bet
arī saredzētiem – caur radīto mākslas
darbu (māksla).

Latvijā mākslas terapija (vizuāli
plastiskās mākslas terapija) ir viena no
četrām mākslu terapijas specializācijām
(līdzās mūzikas, deju un kustību, drāmas
terapijai), kuŗā izmanto mākslu un
radošo procesu terapeitiskā kontekstā,
lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo,
emocionālo un fizisko labklājību.
Ņemot vērā pozitīvo pieredzi,
slimnīcā arvien vairāk turpmāk tiks
organizētas dažādas līdzīgas aktivitātes,
jo īpaši ņemot vērā aktivitāšu pozitīvo
ietekmi uz bērnu emocionālo labsajūtu.
Mākslas terapijas nodarbībā tapušos

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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darbiņus visu septembri ikvienam
interesentam ir iespēja apskatīt RCB
ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino
dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā Rīgā.
Plašs foto ieskats nodarbības norisē
pieejams projekta „Radošās darbnīcas’’
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā
facebook lapā: https://www.facebook.com/
RadosasDarbnicasCreativeWorkshops/ ■
Sintija Bernava

Izstaigā Latviju
Kanberā

FOTO: Egons Eversuns

Godinot Latvijas simtgadi, un,
atsaucoties uz Latvijas Institūta (LU)
un Virtuāla Skrējēju kluba (VSK)
ierosinājumu izskriet Latvijas kontūru,
Kanberas latviešu biedrība, šī gada 23.
septembrī rīkoja saietu Izstaigā Latviju
Kanberā.
Saieta vieta bija Kanberas
priekšpilsētas Dunlop nelielā parkā,

ar skaistu zāļāju ezera malā. Praktisko
izkārtojumu bija veicis Andrejs Grigulis,
šajā parkā iezīmējot Latvijas kontūru
ar ceļa zīmēm, un plakātiem ar
ievērojamāko pilsētu nosaukumiem
un to ģerboņiem. Maršruta gaŗums
apmēram viens kilometrs.
Bija skaista, saulaina, sestdienas
pēcpusdiena, un, saieta dalībnieki,
saņēmuši skrejlapas ar Latvijas karti
un tās pilsētām, KLB priekšnieka, Juŗa
Jakovica, vadībā, uzsāka gājienu no
Liepājas. Pirmā piestāja bija Auce kur
Jakovics īsi pastāstīja par Auces un
netāli esošās Jelgavas svarīgākajiem
notikumiem šo divu pilsētu vēsturē.
Tālākie gājiena pieturas punkti un stāsti
bija Daugavpils, Balvi, Valka (te arī
atzīmējot Siguldu), Rīga, Ventspils un,
atpakaļ sākuma punktā, Liepāja. Katrā
no šiem pieturas punktiem Jakovics
pastāstīja to pilsētu vēsturiskos
notikumus un to nozīmi, bet vislielākais
stāstījums bija veltīts Rīgai un tās
vēsturei.

Staigātāji pie Valkas/Siguldas. Priekšplānā Juris Jakovics.
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Skrīveru dzimtas četras paaudzes –
Vidū Inta Skrīvere ar dēlu Ēriku un
mazmeitām Kristie (blakus Ērikam)
un Jānu un Jānas vīru Troy un
mazmazdēliem Leo un Archer.

Mačēnas orķestra
kompozīcijas
pirmatskaņojums

Populārās, klasiskās un latviešu
tautas mūzikas stilu ietekmēts
Ka jau tika minēts iepriekšējā
Ritumā, Sidnejas jauniete, komponiste
Ella Mačēna uzvarējusi radiostacijas
Fine Music 102.5 gadskārtējā Jauno
komponistu konkursā (Young Composer
Award 2017).
Konkursam bija jāuzraksta
darbs simfoniskam orķestrim. Ellas
konkursā uzvarējušo
kompozīciju Lidojums
atskaņoja Sidnejas Vilobija
(Willoughby) Simfoniskais
orķestris divos koncertos
16. un 17. septembrī The
Concourse koncertzālē.
Koncerts tika ierakstīts, un
Ellas darbu arī atskaņos
Fine Music 102.5 radio
programmās.
Konkursa balvu Ellai
pasniedza Fine Music 102.5

Noslēgumā, visi pakavējās sarunās,
baudot līdzpaņemtās uzkodas un
padzērienus.
Dalībnieku pulkā bija 30 staigātāji,
un, lielāko tiesu, bija ģimenes: viņu
vidū visas četras Skrīveru dzimtas
paaudzes. Toties, Griguļu dzimtas trīs
paaudzēm bija pievienojies mājas suns.
Tālāko ceļu uz šo staigāšanas saietu
bija braukuši Ludvigs Krastiņš ar meitu
Alaynu no Batemans Bay. ■
Skaidrīte Dariusa

vadītāja 17. septembŗa koncerta laikā,
sacīdama, ka konkursa žūrijai bija
viegli izvēlāties Ellas darbu kā labāko,
jo tas neapšaubāmi pacēlās pāri citiem
konkursa darbiem.
Ellas komponistes balsi ietekmē
populārās, klasiskās un latviešu
tautas mūzikas stili. Šī gada janvārī
Ella piedalījās Austrālijas bērnu koru
Gondwana komponistu programmā,
kur viņa sadarbojās ar ansambli The
Song Company un tās m āksliniecisko
vadītāju Antony Pitts. Šīs sadarbības
rezultātā Ellas vokālais darbs Stāvi stīvi,
ozoliņ! tika iekļauts The Song Company
„Forward and Bach“ koncertu sērijā.

Ella Mačēna ar balvu
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Par savu kompozīciju Lidojums
Ella pati raksta: „Darbs iesākās kā
kompozīcija Verve izcilai marimbas
meistarei Klērai Edvardei (Claire
Edwardes), ar kuŗu sadarbojos maģistra
grada studijās kompozīcijā 2016. gadā.
Dažus mēnešus vēlāk kā studiju projekts
bija jāuzraksta kompozīcija orķestrim
sadarbībā ar Tasmānijas Simfonisko
orķestri. Pamatam izmantoju agrāko
Verve darbu un paplašināju to orķestrim.
Tā kā šī bija man pirmā reize rakstīt
orķestrim, gribēju izpētīt ansambļa
dažādās kolorītu iespējas, izmantojot
vienkāršas melodiskas temas.
Ar kompozīcijas veidošanos, sāku
domāt par lidojuma kustībām dažādos
variantos – lēni, ātri, krītoši, paceļoties,
planējot, lidinoties uz vietas. Domāju
par putniem, kas lido caur mežiem,
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pāri kalniem, brīžiem tuvu pie zemes,
brīžiem augstu gaisā. Iedomājos, ka
tie redz mūsu dzīvēs gan veiksmi un
prieku, gan arī izmisumu un nemieru.
Kompozīcija sākas skaļi ar strauju
ritmu un pārveidojas par melancholiski
plūstošām skaņām. Centos tā parādīt
gan lidojuma tuvplānu, gan tāluma skata
perspektīvu.“
Ellas kompozīcija bija daļa no
plašākas programmas par dabas
temu; programmā dzirdējām arī Bedřich
Smetana, Richard Strauss, Antonín
Dvořák un Daniel Rojas darbus. ■
Ojārs Greste
Pirmpublicējums laikrakstā
Latvietis

3x3 – Tur tas viss
sākās – Kanberā,
pirms 35 gadiem!
Tā tas patiešām bija, ka pirms 35
gadiem, 1983.gada janvārī, Birigiai
nometnē, netālu no Kanberas, notika
pirmais Austrālijās 3x3. Tas bija18
mēnešus pēc pirmā 3x3 pasaulē, ko
uzsāka Līga Ruperte ASV, Garezerā.
Un nākamais – 35. 3x3 Austrālijā
notiks Greenhills centrā, netālu no
Kanberas, 2018.gadā no 2-8.janvārim.
Informācija www.3x3.lv
Ir vērts atcerēties, cik pasaule
ir mainījusies, kopš notika pirmais
Austrālijas 3x3 Kanberā. Toreiz, 1983.
gadā Padomju Savienībā lielais lācis
Brežņevs bija pērn miris; un maz
pazīstamais pirmais sekretārs, bijušais
drošībnieks Andropovs pārņēma
valdību. Latvijā režīms vēl dzelžaini
turējās, un latviešu kaŗavīri Padomju
armijā cinījās nevīžīgā kaŗā Afganistānā.
Domas par Latvijas neatkarību mita
tikai cilvēku sirdīs un rets bija tāds,
kuŗš ticēja, ka savā mūžā to piedzīvos.
Aukstais kaŗš bija jau savā 38. gadā.
Rietumos trimdas sabiedrība bija
vēl stipra, ar daudziem sarīkojumiem
un organizācijām, tomēr sāka arvien
biežāk parādīties robi, kur vecā paaudze
aizgāja un jaunie arvien retāk uzturēja
saites ar latvietību.
Šādos apstākļos, Līga Ruperte

bija gudrojusi kā turpināt trimdas
latviešu kultūras pilveidošanu. Viņa
pati komentēja, ka tanī laikā latviešu
sabiedrībā jau bija nostiprinātas
izglītības iespējās –- sestdienas skolās,
dažādos kursos, 2x2 ASV jaunatnei, „bet
bija skaidrs, ka arvien nepieciešamāks
kļūst atbalsts vecākiem, jo tieši ģimene
ir vieta, kur gūstam pamatu savai
tautiskai indentitātei un valodai – jeb
arī negūstam.”
“Leģenda” stāsta, ka Juris Ruņģis
un citi tautieši bija satikuši Līgu Rupertu
1980.g. decembrī Pertas Kultūras
Dienās, kad Līgai vēl tikai padomā bija
tāda veida saieta rīkošana. Līga tika
iedvesmota rīkoties tālāk un īsi pēc
pirmā 3x3 ASV tika rīkots arī pirmais
3x3 Austrālijā.
3x3 galvenais mērķis bija sasaukt
kopā latviešus uz nedēļu latviskā vidē,
kur draugu un domubiedru lokā varētu
baudīt latviešu kultūru, iegūt zināšans
un iemaņas, un stiprināt ģimenes un
tautiešu saites. Uz šādiem pamatiem
Līga tā arī izveidoja 3x3 būtību:
• Latvisko zināšanu paplašināšana
• Latviskās kopības sajūtas veicināšana
• Latvisko ģimeņu stiprināšana
• Latvisko draudzību sekmēšana.
3x3 programmās ietilpst visdažādākie
elementi no latvietības – no pārrunām
par politiku un vēsturi, līdz aušanai,
rotkalšanai un latviskai virtuvei; no
dziedāšanas, dančiem un sporta, līdz
folklorai, literatūras un latviskā kultūras
mantojuma pētīšanai. Gan „prāta”
ievirzes, gan „roku ievirzes”. Atsevišķa
programma – „1/2x1/2” – ir bērniem,
ar dažādām aktivitātēm, kas saistās ar
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latvietības vērtībām un vaļas brīžiem.
Tā, uz Līgas Rupertes domas
spārniem un nelielu pieredzi jau ASV,
Kanberā notika pirmais Austrālijas 3x3.
Austrālijas 3x3 Padomes priekšsēža
amatu uzņēmās Juris Ruņģis, bet
Kanberas saietu vadīja Viesturs
Karnups. Tur arī pamatīgi pielika roku
kanberieši Skaidrīte Darius un Vita
Eversone, bet Maruta Karnupa ar
palīgiem vadīja 1/2x1/2. Toreiz viesi
bija no Kanādas – Solveiga un Zigis
Miezīši un Anita un Guntis Liepiņi – bet
no Vācijas Austris Grasis, kuŗš vairākas
reizes arī pēc tam piedalījās Austrālijas
3x3. Par viesiem no Latvijas nebija
ne sapņu, bet lai parādītu kas notika
Latvijā, Andra un Imants Kīni no Pertas
stāstīja un rādija savu pašuzņemto
filmu par Brīvdabas mūzeju Rīgā.
Toreiz sakari ar Latviju varēja būt vēl
kontroversiāls tēmats.
Referentu un ieviržu vadītāju vidū
bija vairāki no mums, tagad aizsaulē
aizgājušas personas – Emīls Dēliņš,
Mirdza Muižniece, Jānis Dūšelis,
Ausma Medne – bet arī daudzi, kas vēl
tagad aktīvi strādā sabiedrībā šeit un arī
Latvijā – Vita Kristovska, Jānis Čečiņš,
Māra un Arnis Siksna, Uldis Siliņš,
Gunārs Nāgels. Viesturs Karnups pats
pēc Latvijas neatkarības pārcelās uz
Latviju, kur bija 5. Saeimas deputāts. Tā
saites vēl turās stipras līdz pat šodienai.
Kā rakstīja toreiz Gunta Pārupe
Austrālijas Latvietī par šo pirmo 3x3:
Visapkārt skanēja dziesmas, kokles.
Viss vienmēr tikai latviešu valodā. Tajos
brīžos jutos kā laimīgo salā, kad cits viss
pasaulē ir tālu prom un nesvarīgs.

3x3 saiets; šodien, ne tikai ar prieku
saņemām viesus no Latvijas, bet pat
Latvijas Kultūras Ministrija piešķir
ievērojamu atbalstu 3x3 visā pasaulē,
kas palīdz, seviški Austrālijai, segt dārgus
ceļa un īres izdevumus. Un, protams,
3x3 vairs nenotiek tikai rietumos – tā jau
ir kļuvusi „eksporta prece” uz Latviju, kur
pirmais 3x3 notika 1990.gadā Madlienā,
vēl Padomju Savienības apstākļos.
Tagad Latvijā notiek divi 3x3 gadā ar
lielu dalībnieku skaitu.
Kanberas 3x3 programmā būs viesi
no Latvijas žurnālists Pauls Raudseps
un folkloristes Rasa Jansone un Rozīte
Katrīna Spīča, kā arī dalībnieki no
„Maskas” koŗa, kuŗi piedalīsies Sidnejas
Jaunatnes Dienās. Tiek veidota bagātīga
programma, izmantojot ievestos un
vietējos spēkus.
Beidzot jāmin, ka Kanberā ir dzīvojis
un strādājis ļoti liels skaits latviešu –
daudzi ir pavadījuši tikai dažus darba
gadus, bet daudzi palikuši uz dzīvi un
veidojuši stipru latviešu sabiedrību.
Aicinām visus gan tos, kuŗi kādreiz
dzīvojuši Kanberā atgriezties, atcerēties
bijušās dienas, gan tos, kuŗi pēdejos
gados nav piedalījušies 3x3 saietos, gan
tos, kuŗi atbalsta 3x3 gadu no gada, gan
visus jaunos interesentus turpināt mūsu
latvisko pulcēšanos 35. 3x3 Austrālijā,
2018. gada janvārī. ■
Uldis Ozoliņš
3x3 Austrālijā Padomes priekšsēdis
3x3 atbalsta

Tagad Kanberā notiks 35. Austrālias
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PBLA ZIŅU APSKATS
24. augustā
Priekšlasījumi Jaunsudrabiņa 140.
jubilejā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Letonikas un Baltijas centrs Letonikas
lasījumu ciklā aicina uz priekšlasījumiem,
kas veltīti Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai.
Gaidīsim Jūs 30. augustā pulksten 17.00
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Letonikas un Baltijas lasītavā, 5. stāvā,
Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Lasītavā no 15.
augusta līdz 12. novembrim aplūkojama
arī krājuma izlase par Jāni Jaunsudrabiņu
trimdā. Vairāk informācijas: http://www.lnb.
lv/lv/rakstniekam-un-maksliniekam-janimjaunsudrabinam-veltita-krajuma-izlase
(Autore Linda Krūmiņa, Letonikas un
Baltijas centrs LNB)
Atvērs restaurēto Akuratera māju
Trešdien, 30. augustā, gaidāms
kultūras dzīvē īpašs notikums, proti, pēc
restaurācijas tiks atklāts Jāņa Akuratera
muzejs (O. Vācieša ielā 6a, Pārdaugavā,
Rīgā). Apmeklētāji tagad ieraudzīs māju,
ļoti līdzīgu tai, kāda tā bija Akurateru
dzīves laikā. Mājas ārpusē un iekšienē
valdīs 30.gadu atmosfēra - Kamīnzālē
būs atgriezušās restaurētās klavieres,
ēdamistabā pompozā lustra, Gaišajā
salonā - gleznu kolekcija un daudzi citi
priekšmeti, no jauna restaurēti vai speciāli
piemeklēti un iepirkti. Lielākais ieguvums –
28

atjaunotas trīs telpas, kas muzejā līdz šim
nebija skatāmas, un tās ir: virtuve, vannas
istaba un meitas Laimas istaba. Laima
Akuratere bija izcila tulkotāja un dzejniece,
diemžēl, ar ļoti smagu likteni padomju
laikā. Jau no ceturtdienas (31. augusta)
muzejs ciemos gaida apmeklētājus, aicinot
novērtēt jauno mājas veidolu, kas tagad ir
daudz vairāk pietuvināts Jāņa Akuratera
dzīves laika atmosfērai. [...] (lsm.lv, autore
Baiba Kušķe, Latvijas Radio Ziņu dienesta
korespondente)
Vidējā darba samaksa Latvijā pārsniegusi
900 eiro slieksni
2017. gada 2. ceturksnī mēneša
vidējā bruto darba samaksa valstī par
pilnas slodzes darbu bija 927 eiro, liecina
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Salīdzinot ar 2016. gada 2. ceturksni, vidējā
alga palielinājās par 74 eiro jeb 8,7 %.
Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, 2017.
gada 2. ceturksnī bruto darba samaksas
pieaugums bija 4,8 % (par 42,7 eiro). [...]
(apollo.lv)
Tramps raizējas par Baltijas jūras valstu
drošību
ASV prezidents Donalds Tramps
paziņoja, ka Vašingtona “ir ļoti nobažījusies”
par Baltijas valstīm saistībā ar Krievijas
un Ķīnas kopīgajām militārajām mācībām
Baltijas jūrā, kas notika jūlija beigās. Taču
ASV un to sabiedrotie tiks galā ar jebkuriem
draudiem, teica Tramps, piebilstot, ka
Baltijas reģionu uzskata par “ļoti svarīgu
pasaules daļu”, kur ASV ir “brīnišķīgi draugi”.

Šādu paziņojumu Tramps sniedza pirmdien,
28. augustā, ar Somijas prezidentu Sauli
Nīnisti kopīgajā preses konferencē, vēsta
Dw.de. Nīniste ASV atrodas oficiālā vizītē.
Iepriekš tajā pašā dienā ASV prezidenta
Nacionālās drošības pārstāvis paziņoja, ka
ASV un Somijas karavīri šogad septembrī
pie Zviedrijas krastiem piedalīsies kopīgās
mācībās. Šīs mācības notiks vienlaikus
ar Krievijas un Baltkrievijas militārajiem
manevriem “Zapad 2017”, kas ieplānoti
no 14. līdz 20. septembrim. “Mums ir jābūt
ļoti uzmanīgiem ar plašām mācībām,
lielām militārās tehnikas pārvietošanām,
lai neizprovocētu nejaušības vai neradītu
problēmas, jo mēs zinām, ka problēmas var
rasties jebkurā vietā,” teica Nīniste. Somijas
prezidents atzīmēja, ka nepieciešams
dziļāks dialogs starp NATO un Krieviju.
(irlv.lv)
30. augustā
Skolēnu skaits sarūk
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
pirms 1. septembra apkopojusi statistiku par
skolām un skolēniem. Tā liecina, ka skolēnu
skaits pēdējo 12 gadu laikā sarucis gandrīz
par ceturtdaļu. Par atskaites punktu ņemot
2006./2007. mācību gadu, šajā mācību
gadā tiek prognozēts, ka skolēnu skaits
būs par 23,45% mazāks. IZM Izglītības
departamenta direktore Evija Papule vakar
preses konferencē skaidroja, ka šogad ir

ļoti neliels skolēnu skaita pieaugums, kas
saistāms ar pirmsskolas vecuma bērnu
skaita palielināšanos. Tomēr IZM prognozes
liecina, ka skolēnu skaita pieaugums
minētajā izglītības līmenī turpmākajos
gados nav gaidāms. Ministrija prognozē, ka
2020./2021. mācību gadā skolēnu skaits,
salīdzinot ar 2006./2007. mācību gadu,
kopumā būs sarucis par 24,05%.
Jaunais mācību cēliens būs stabilitātes
un stabilas gatavošanās pārmaiņām gads,
vakar (29. augustā) preses konferencē
par aktualitātēm pirms jaunā mācību gada
sacīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis
Šadurskis. “Daudz kas būs veicams – to
vairāk sajutīs skolotāji un skolu vadība, nevis
skolēni un viņa vecāki. Aprobācijā iesaistītās
skolas pārmaiņas sajutīs vairāk,” teica
ministrs, runājot par jauno mācību saturu –
kompetenču pieeju izglītībā, uz kuru Latvijas
skolas pakāpeniski pāries jau no nākamā
gada 1. septembra. K. Šadurskis minēja,
ka, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos
aktos, šogad būs skaidrāka finanšu plūsma
uz izglītības iestādēm. Tāpat arī jaunā
pedagogu kvalitātes novērtēšanas sistēma
“būs patīkamas pārmaiņas pedagogiem”, jo
būs mazāk birokrātijas un vairāk reāla darba
novērtējuma, teica Šadurskis. (Latvijas
Avīze)
31. augustā
Kārlis Ulmanis un viņa zaudētā paradīze.

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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Kārlim Ulmanim – 140
Ceturtajā septembrī aprit 140 gadi
kopš izcilā Latvijas valstsvīra Kārļa
Ulmaņa dzimšanas. Daudzu laikabiedru
un vēsturnieku skatījumā viņš bija pats
redzamākais valstsvīrs visā Latvijas vēsturē.
Arī latviešu tautas vēsturiskajā atmiņā viņš
ir palicis kā spilgtākais latviešu tautas
nacionālo centienu izteicējs un latviskās
Latvijas simbols.
Šodien gandrīz vai katrs Latvijas
iedzīvotājs zina Kārli Ulmani. Tautā joprojām
dzīvo mīts par viņu. Viņa vārds un darbība
ir uzspieduši zīmogu noteiktam periodam
Latvijas vēsturē, kuru parasti dēvē par
Ulmaņa laikiem. Neviens cits latviešu
politiķis šādu godu nav izpelnījies. Nav
Latvijas vēsturē ne “Čakstes laiki”, ne
“Zemgala laiki”, ne arī “Kvieša laiki”.
Pirms divdesmit gadiem sakarā ar K.
Ulmaņa 120. dzimšanas dienas atceri
akadēmiķis Jānis Stradiņš uzsvēra:
“Šodien šajā zālē un šajā reizē ir skaidri
un nepārprotami jāpasaka: Kārlis Ulmanis
pieder Latvijai, pieder visai latviešu tautai
un pieder mūžībai. Kamēr vien pastāvēs
jēdziens “Latvija”, dzīvos arī šis vārds.”
Taisnība ir arī vēsturniecei Vitai Zelčei, kas
pirms dažiem gadiem norādīja, ka Ulmaņa
laiki latviešu kolektīvajā atmiņā mūsdienās
simbolizē “zaudēto paradīzi”.
K. Ulmaņa dzīvē bija vairāki liktenīgi
datumi. Paši nozīmīgākie – 1918. gada 18.
novembris, 1934. gada 15. maijs un 1940.
gada 17. jūnijs. Tieši šie minētie datumi
parāda un apliecina, cik cieši Ulmaņa vārds
ir saistīts ar pirmskara Latvijas 22 gadus
ilgo vēsturi, kuru viņš izdzīvoja, būdams
pirmais Ministru prezidents, astoņu Ministru
kabinetu vadītājs un kopš 1936. gada 11.

aprīļa – arī Valsts prezidents.
1. septembrī
Pieci jauniestudējumi Nacionālajā operā
Latvijas Nacionālā opera un balets jaunajā
sezonā veidos piecus jauniestudējumus –
jau 28. septembrī notiks Z. Liepiņa operas
“Turaidas Roze” pirmizrāde, 10. novembrī
– baletam “Dons Žuans”, 16. februārī – I.
Stravinska operai “Izvirtības hronika”,
13. aprīlī – J. Karlsona baletam “Antonija
#Silmači” un 25. maijā – G. Doniceti operai
“Dons Paskvāle”. Atjaunojuma pirmizrādi
1. decembrī piedzīvos Dž. Pučīni operas
“Turandota” iestudējums. (Latvijas Avīze)
4. septembrī
Lielbritānija turpinās iestāties par Baltijas
aizsardzību arī pēc «Brexit»
Arī pēc izstāšanās no Eiropas
Savienības (ES) Lielbritānija turpinās
iestāties par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
drošību un aizsardzību, pirms šodien (4.
septembrī) Londonā gaidāmās tikšanās ar
Baltijas un Ziemeļvalstu ārlietu ministriem
paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrs Boriss
Džonsons.
Kā aģentūru Leta informēja Lielbritānijas
vēstniecībā Latvijā, Džonsons pirms
gaidāmās tikšanās norādīja, ka pasaulē,
kas kļūst arvien sarežģītākā, Lielbritānija
sniedz drošības sajūtu tās draugiem, īpaši
tiem, kas Eiropas ziemeļos un Baltijas
reģionā sastopas ar nepārtrauktu Krievijas
antagonismu.
«Mūsu karavīru izvietošana Igaunijā
noteikti parāda to, ka Lielbritānija vienmēr
atbalstīs savus sabiedrotos, tiem sastopoties
ar agresiju no ārpuses, un nodod vēsti, ka
NATO nodrošinātā un uzturētā vienotība
nekad netiks sagrauta. Lielbritānija vēlas
drošu un pasargātu pasauli, un izstājoties

Nākamais Ritums būs 2017. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. OKTOBRIM.
30

no ES, mēs turpināsim aizstāvēt un veicināt
mūsu kopīgās intereses, stājoties pretī
jebkādiem izaicinājumiem, ar ko mēs kopīgi
sastopamies,» sacīja Džonsons. Sanāksmē
piedalīsies arī Latvijas ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs (V). [...] (apollo.lv)
Latvija «Oskariem» izvirza filmu
«Melānijas hronika»
Nu jau desmito reizi arī Latvija izvirzījusi
filmu, kas pretendēs uz nomināciju ASV
Kinoakadēmijas balvai Oskars kategorijā
«Labākā ārzemju filma» / «Best Foreign
Language Film». Nacionālā Kino centra
izveidotā ekspertu komisija lēmumu
pieņēma 4. septembrī, vienprātīgi balsojot
par Viestura Kairiša un studijas «Mistrus
Media» spēlfilmu «Melānijas hronika».
Uz nomināciju šajā kategorijā atbilstoši
ASV Kinoakadēmijas balvas nolikumam var
pretendēt pilnmetrāžas filma, kas pirmizrādi
savā valstī piedzīvojusi laika periodā no
2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada
30. septembrim, ir vismaz nedēļu pabijusi
kinoteātru repertuārā un tās pamatvaloda
nav angļu valoda. Šogad Latvijas filmu
producenti izvērtēšanai pieteica divas
spēlfilmas – Viestura Kairiša spēlfilmu
«Melānijas hronika» (2016) un Andreja Ēķa
spēlfilmu «Svingeri» (2016). [...] (apollo.lv)
5. septembrī
Arhitektam Mihailam Eizenšteinam – 150
Būvinženierim un arhitektam Mihailam
Eizenšteinam 5. septembrī – 150.
dzimšanas diena. Viņa projektētās ēkas
kļuvušas par Rīgas vizītkarti. No 6. līdz
24. septembrim Rīgas Jūgendstila centrs
aicina uz fotoizstādi Mihaila Eizenšteina
Rīga. Diagonāles. Margarita Fedina ir
profesionāla fotogrāfe no Maskavas, kas
fotografē arhitektūru un interjerus un ir
vairāk nekā 70 grāmatu fotogrāfiju autore.
Rīgas jūgendstila arhitektūru Margarita
Fedina iemūžina jau vairāk nekā 10 gadu.
Veltījuma izstādē eksponēti 20 mākslinieces
darbi no viņas projekta Jūgendstils.
Diagonāļu kolekcija. Tās ir fotogrāfijas ar

būvinženiera Mihaila Eizenšteina projektēto
ēku fragmentiem, fiksētas autores īpašā
skatījumā – pa diagonāli. Šis paņēmiens
radies Rīgā, un celtne Elizabetes ielā 10b
bija pirmā ēka, kura tikusi šādi fotografēta.
(Diena)
6. septembrī
Pieci Latvijas uzņēmumi iedvesmo
Eiropu
Pieci Latvijas uzņēmumi ir iekļauti
Londonas fondu biržas izdevumā “1000
uzņēmumi, kuri iedvesmo Eiropu”:
telekomunikāciju tīklu uzņēmums “BelamRīga”, informācijas tehnoloģiju uzņēmums
“DPA”, kas pārvalda zīmolu “Squalio”, zāļu
vairumtirgotājs “Elpis”, gaļas pārstrādes
uzņēmums “Forevers” un “Polipaka”
uzņēmumu grupā ietilpstošā kompānija
“Polipaks”. Izdevumā iekļuvuši arī pieci
Lietuvas un pieci Igaunijas uzņēmumi.
(Latvijas Avīze)
11. septembrī
Latvijas valdība aicina pieteikties “starp
- up” vīzai Latvijā
Latvijas valdība ir nākusi klajā ar īpašu
iniciatīvu - “starp - up” vīzu, lai motivētu
talantīgus un radošus cilvēkus izvēlēties
Latviju, kā dzīvesvietu ar izcilu iespēju
realizēt jaunas biznesa idejas. Jaunā
valdības iniciatīva iet roku rokā ar nupat
kā pieejamo 15 miljonu Eiro finansiālo
atbalstu, kas ir tieši paredzēts jaunajām
“start- up” idejām un to ātrākai attīstībai.
Gan “starp - up” vīza, gan pieejamais
finansiālais atbalsts nodrošina līdz šim vēl
nepiedāvātas, konkrētas iespējas.
Esam priecīgi, ka varam dalīties ar
detalizētu informāciju par pieteikšanās un
kvalificēšanās procesu, kuru var apskatīt
apmeklējot : Labs of Latvia (http://www.
labsoflatvia.com). Piezīme: Lai arī jaunās
vīzas nosaukumus ir “start - up”, tehniski
tā pieškir rezidenta uzturēšanās atļauju.
(Labs of Latvia)
12. septembrī
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PBLA gadskārtējā valdes sēde notiks no
27. līdz 29. septembrim Rīgā
Pasaules Brīvo latviešu apvienības
(PBLA) gadskārtējā valdes sēde notiks
no 27. līdz 29. septembrim Rīgā. Valdes
sēdes oficiālā atklāšana notiks 27.septembrī
pulksten 9.00 Rīgas Latviešu biedrības
nama Līgo zālē, Merķeļa ielā 13, Rīgā.
Pati valdes sēde notiks no 27. Līdz 29.
septembrim viesnīcas “Radi un draugi”
Konferenču zālē Vecrīgā, Mārstaļu ielā 3.
(PBLA pārstāvniecība Rīgā)
15. septembrī
Latvijas IKP pieauguma prognozi
palielina līdz 4,3%
Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācija (OECD) paaugstinājusi
Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP)
pieauguma prognozi šim gadam līdz
4,3%, liecina piektdien publiskotais pirmais
OECD ekonomikas pārskats, kopš Latvijas
pievonošanās organizācijai. Vēl jūnijā
kārtējās prognozēs par pasaules ekonomiku
OECD lēsa, ka Latvijas ekonomikas
pieaugums šogad būs 3%. IKP pieauguma
prognoze nākamajam gadam paaugstināta
līdz 3,7% salīdzinājumā ar 3,5%, kas tika
prognozēti jūnijā, ziņo aģentūra Leta.
Pārskatā OECD konstatē, ka pēc
veiksmīgas strukturālo reformu īstenošanas
Latvijā pēdējos gados bijis spēcīgs
ekonomikas pieaugums. Algu kāpums ir
veicinājis mājsaimniecību patēriņu un ir
atsākusies tuvināšanās OECD valstīm ar
augstākiem ienākumiem, ko bija apturējusi
2008.-2009. gada krīze. Valsts finanšu
stāvoklis ir labs, bet privātā sektora parādu
līmenis ir zemāks nekā daudzās citās OECD
valstīs.
Bezdarba līmenis ir samazinājies, lai
gan saglabājas augsts, un daudzi jaunieši
emigrē. Neformālās ekonomiskās aktivitātes
joprojām ir plaši izplatītas. Uzlabojot
piekļuvi mājokļiem, veselības aprūpei
un izglītībai uzlabotu zemu ienākumu
mājsaimniecību ekonomiskās iespējas
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un tam ir nepieciešami valdības papildu
izdevumi, sacīts pārskatā.
Tajā teikts, ka uzlabojas eksporta
rādītāji, tostarp pieaug produktu un eksporta
mērķvalstu diversifikācija, tomēr Latvijas
eksports joprojām lielā mērā balstās uz
precēm, kurās daudz izmantoti dabas
resursi un kam ir zema pievienotā vērtība,
daļēji atspoguļojot to, ka ekonomikā trūkst
kvalificēta darbaspēka un ir zems inovāciju
līmenis. [...] (irlv.lv)
18. septembrī
NATO satrauc manevru “Zapad”
necaurskatāmība
Par Krievijas un Baltkrievijas
vērienīgajiem militārajiem manevriem
“Zapad 2017” ir pamats būt satrauktiem, jo
tie uzskatāmi par “nopietnu gatavošanos
lielam karam”, atzinis NATO Militārās
komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Petrs
Pavels, atgādinot, ka Krievija nav ievērojusi
caurskatāmības principu attiecībā uz
manevriem, tāpēc “starpgadījumu potenciāls
ir samērā augsts cilvēka vai tehnikas kļūdas
dēļ”, norādīja ģenerālis. (Latvijas Avīze)
Būs jauna simtgades filma – “Ievainotais
jātnieks”
Režisore Ilona Brūvere pabeigusi darbu
pie dokumentālās spēlfilmas “Ievainotais
jātnieks”, kas oktobrī piedzīvos pirmizrādi,
turpinot programmu “Latvijas filmas Latvijas
simtgadei”. Tā balstīta uz dokumentāliem
tēlnieka Kārļa Zāles (atveido Imants Strads)
dzīves faktiem un Brīvības pieminekļa
celtniecības arhīva materiāliem. (Latvijas
Avīze)
19. septembrī
Apzinās Latvijas zinātniekus pasaulē
Sadarbībā ar Ārlietu ministriju Latvijas
Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas
pētījumu centrs ir uzsācis vērienīgu
pētījumu, lai apzinātu un aptaujātu ārvalstīs
dzīvojošos Latvijas un latviešu izcelsmes
zinātniekus.
Turpinājums 35. lpp.

Svētdien,22.
A.Kristovskis
Svētdien,29.
J.Rīmanis
NOVEMBRI
Svētdien,5.
J.Turmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 1.
L.MacPherson
Svētdien, 8.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 15.
Kapu svētki
Svētdien, 22.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 29.
B.Liberta/R.Hāgena
NOVEMBRĪ
Svētdien, 5.
L.MacPherson

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Kapu svētki
latviešu kapos.
Svētdien, 22. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Reformācijas
svētku dievkalpojums ar Kristībām.
NOVEMBRĪ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien,1.
I.Birze
Svētdien,8.
U.Hagens
Svētdien,15.
I.Birze

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,22.oktobrī ar Svēto
Vakarēdienu, plkst.14.00
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,
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ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Bijāsimies To Kungu, mūsu Dievu, kas
mums dod lietu agro un vēlo, katru
savā laikā, kas ļauj ieturēt mums par
svētību noliktās pļaujas laika nedēļas.
(Jer. 5:24)
Svinēsim Pļaujas svētkus ar pateicību
Tam Kungam. Alleluja.
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 9.30 Pļaujas svētku
dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 22. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 29. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
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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
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 1.
Olafs Šics
Svētdien, 8
Olafs Šics
Svētdien, 15.
Olafs Šics
Svētdien, 22.
Olafs Šics
Svētdien, 29.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.
Gundega Zariņa
Svētdien, 8.
Marita Lipska
Svētdien, 15.
Gundega Zariņa
Svētdien, 22.
Marita Lipska
Svētdien, 29.
Gundega Zariņa
GRĀMATAS PREZENTĀCIJAS
SARĪKOJUMS
Notiks sestdien, 21. oktobrī plkst. 15.00
SLB namā. Mācītāja Raimonda
Sokolovska grāmatas “Varavīksnes
lokā” atklāšana Baltā zālē. Būs
priekšnesumi, loterija un video filma.
Cienastā – mielasts un šampanietis,
kā arī kafijas galds M. Siliņa zālē!
Nākam paši un ņemam līdzi draugus!
Visi mīļi gaidīti!
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.

PBLA ziņas

Turpinājums no 32. lpp.

Pētījumā plānots noskaidrot diasporas
zinātnieku viedokli par iespējamu sadarbību
ar zinātniekiem Latvijā un interesi aktīvāk
iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu
Latvijas zinātnē. Tāpat tiks pētīta pašreizējā
situācija zinātnieku tīklošanās jomā Latvijā
un apzinātas arī sadarbības formas un veidi,
kuras pēc pašu zinātnieku domām būtu
efektīvākās, lai veicinātu zināšanu pārnesi
un zinātnieku remigrāciju.
Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu
vēstnieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts
uzsver: „Ceru, ka dotais pētījums būs
ieguldījums nākamajā valsts simtgades
gadā organizējamā Pasaules latviešu
zinātnieku kongresa veiksmīgā norisē
un veicinās diasporas zinātnieku saiknes
stiprināšanu ar Latviju”.
Latvijas izcelsmes zinātnieki šobrīd
strādā visdažādākajās valstīs un ļoti
prestižās ārvalstu zinātniskajās institūcijās
ASV, Francijā, Zviedrijā, Vācijā un
citās valstīs. Zinātnieku skaits Latvijā
turpina samazināties, arī uz emigrācijas
rēķina. LU pētnieku līdzšinējie pētījumi
ir skaidri parādījuši diasporas pārstāvju
zināšanu potenciālu, īpaši kontekstā ar
inovāciju radīšanu, zināšanu ietilpīgiem

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
produktiem, un Latvijas industriālās telpas
paplašināšanu.
Kā norāda LU Diasporas un migrācijas
pētījumu centra vadītāja Inta Mieriņa:
“Pasaules prakse apliecina sadarbības
ar diasporas zinātniekiem potenciālos
ieguvumus gan valstij, gan pašiem
zinātniekiem. Cits jautājums – cik lielā mērā
tās ir apzinātas un tiek izmantotas.”
Jautājums par zinātnieku tīklošanos
īpaši aktualizējies arī saistībā ar 2018.
gada jūnijā plānoto IV Pasaules latviešu
zinātnieku kongresu. Aptaujas anketu
(skat.: http://www.questionpro.com/a/
TakeSurvey?id=5811118) iespējams
aizpildīt līdz 15. oktobrim. [...] (mfa.gov.lv)
21. septembrī
Top “Dvēseļu puteņa” kaujas ainas
Spēlfilmas “Dvēseļu putenis” otrā
posma filmēšana atklāta ar ainām no
“Slokas kaujas” un ar strēlnieku peldi jūrā,
jo tieši Jūrmalā 1915. gadā notika pirmā
latviešu strēlnieku saskaršanās ar kara
realitāti. Kauju rezultātā vācieši tika izdzīti
no Slokas – Ķemeru rajona, taču strēlnieku
bataljoni cieta smagus zaudējumus. Otrajā
filmēšanas posmā tiks uzņemtas arī ainas
no kaujām “Nāves salā”, kas Latvijas
vēsturē ir pašaizliedzības, izturības un
varonības simbols. “Dvēseļu puteņa” otrā
posma filmēšana ilgs līdz 17. oktobrim un
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tā notiks vairākās vietās Latvijā, tostarp,
Ādažu poligonā, kur izbūvēti ierakumi, tur
tiek uzņemtas visas būtiskākās kaujas
ainas. (Latvijas Avīze)
22. septembrī
“Zapad 2017” izspēlēts scenārijs Baltijas
reģiona bloķēšanai
Latvijas Aizsardzības ministrija vēl
tikai gatavos izvērtējumu par Krievijas
un Baltkrievijas mācībām “Zapad 2017”,
taču vairāki mācībās pielietotie elementi
liecinājuši, ka tiek izspēlēts scenārijs Baltijas
reģiona bloķēšanai, pastāstīja aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS). Lai arī
mācību aktīvā fāze beigusies, Bergmanis
norādīja, ka Krievijas bruņoto spēku

aktivitātes nekur neizpaliks. “Pavērojot
kopīgo bildi, manuprāt, ir atstrādāti daudzi
elementi no tā sauktās nepiekļuves un
Baltijas reģiona bloķēšanas,” teica ministrs.
(Latvijas Avīze)
25. septembrī
Latvijā no uzņemtajiem 346 patvēruma
meklētājiem palikuši tikai 18
Divos gados Latvija no bēgļu nometnēm
Grieķijā, Itālijā un Turcijā uzņēmusi 346
personas. Taču apjaušot, ka ar 139 eiro
pabalstu mēnesī nav iespējams sākt
patstāvīgu dzīvi, Latvijā palikuši vairs
tikai 18 bēgļi un personas ar alternatīvo
statusu, svētdien vēstīja raidījums «LNT
Ziņu TOP 10».

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.

Book Launch - 21st October

Pastor Raimonds Sokolovskis book Varavīksnes lokā (Under the Rainbow) will
have its Australian launch with food, drink and entertainment at 3 p.m. The book was
recently published in Latvia and is already available in all major bookstores there.

Mobile Passport Station – 22-24 October

The Latvian government’s Mobile Passport Station will be finalising documentation and taking passport photos at the Latvian Hall for all those who have previously
registered for a (new) passport or ID card. Please note that no new applications
can be accepted and other consular services will not be available. All applicants
have been notified of their appointment time blocks.

Male Choir Concert – 5th November

The Sydney Latvian Male Choir’s Annual concert is always a crowd pleaser.
This year it’s an informal affair with sing-along interspersed between the choir’s
performances. Lunch will be served from 12.00, with the concert proper starting
at 1 p.m.

Melbourne Cup – 7th November

Come and enjoy a fun atmosphere with lunch at 12.00, sweeps, and all the
thrill of the race on the big screen.
Edited by Pēteris Kļaviņš
36

