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Aizmirstības upes krastos

LA - 12. janvāris, 2018
Kas zina, slapjā vasara un tai sekojošie bagātīgie nokrišņi
izraisījuši ne vien ārkārtas stāvokli lauksaimniekiem un ceļiniekiem,
bet īpatnējā veidā ietekmējuši arī cilvēku prātus. Ja nu lietavas
atmiekšķējušas augsni un iežus līdz tai dzīlei, kur plūst sengrieķu
mītos pieminētā Lēta jeb aizmirstības upe? Lai gan teiksmu autori
nerunā par šīs noslēpumainās āderes iznākšanu virszemē, klimata
pārmaiņu rezultātā varbūt tas jau noticis, un patiesībā mēs Latvijā
tagad dzīvojam nevis Daugavas, Gaujas utt. krastos, bet pie Lētas,
kuras ūdeņiem piemīt spēja izdzēst atmiņu ar visām no tā izrietošajām
sekām.
Tādas aizdomas pamodināja valdības vadītāja Māra Kučinska
šogad paustais par nedienām e-veselības ieviešanas sakarā:
nevajagot meklēt šā projekta neveiksmju gaitā vainīgos, bet jāskatās
un jāiet uz priekšu. Sanāk apmēram tā, ka pusotrs desmits plus
mīnus “ļimonu” – kolorītā zemkopības ministra Jāņa Dūklava leksikā
izsakoties – nav lielums, kura dēļ celt troksni; labāk meklēsim
avotu solītajam pedagogu algu pielikumam. Lai gan attieksmi nevar
saukt par pilnīgi jaunu kursu Latvijas politikā, šiem monologiem
par klupieniem bagātā, ilgi tapinātā un dārgā e-veselības projekta
vērtējumu paša premjera izpildījumā ir nenoliedzama svaiguma nots.
Tagadējais aicinājums ievērot principu “kas bijis, lai paliek necilāts” tik
pamatīgi atšķiras no Māra Kučinska uzstādījumiem, saņemot valdības
stūri, ka piemeklē apmulsums. Vai mums darīšana ar vienu un to
pašu cilvēku?… Toreiz dažam labam lika nodrebēt premjera skarbais
paziņojums, ka no atbildības neizvairīsies “Citadeli” iztirgojušie,
“Liepājas metalurgam” caurkritušu investoru balstījušie un citi valstij
zaudējumus sagādājušie. Kaut arī Kučinska kunga bargā valoda un
izlēmīgā vaibstu spēle līdz šim nebija izpaudusies konkrētā rīcībā,
likumpaklausīgie nodokļu maksātāji sirds dziļumos vienalga cerēja,
ka viņu nauda turpmāk grozīsies auglīgāk un prasmīgāk.
Monika Zīle

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: 2018. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Abonēšana jānokārto līdz 31. martam
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

SLB 13. decembŗa valdes sēdē
piedalās Jānis Čečiņš, Imants Līcis,
Pēteris Kļaviņš, Jānis Grauds, Ināra
Krūmiņa, Mārtiņš Tuktēns, Klāra Brūvere
un Andris Galviņš.
Vēl joprojām ir problēmas, ka
sarunātais jumta licējs, Steel Roofing,
vilcinās iesākt zāles jumta pārlikšanu.
Jaunākais solītais laiks ir janvāŗa otrajā
pusē.
Vairākas „Exit” gaismas ir jāatjauno jo
daļa ir vecas vai izdegušas. Aicinās firmu
“Lumasigns” dot tāmi. Firmai ir jauna
sistēma kur uzrakstam ir tikai spuldze
un ne baterija, kas būtu jāpārbauda un
regulāri jāatvieto.
Vispārēji pārrunā nākošā gada
iespējamos remontu un pārbūves darbus.
Nolemj uzdot būvdarbu apakškomitejai
sagatavot projekta pārskatu un rīkot

dizaina konkursu nama (izņemot zāles)
pārkārtošanai un pārbūvēm.
Pārrunā nesen notikušos
sarīkojumus: valstssvētkus, Valda
Zatlera referātu, Reiņa Jaunā koncertu,
SLB eglīti, kā arī turpmāko: Parnell ielas
svētku, Laimas Jansones un Maijas
Kovaļevskas koncertu, Jāņu, Gardēžu
vakariņu un Simtgades valstssvētku
svinību sarīkojumu rīkošanu.
Nolemj piešķirt $150 atbalstu sešiem
Sidnejas skolēniem kuŗi apmeklēs
Annas Ziedares Vasaras visusskolu un
ziedot $1,000 pašai vidusskolai.
Nolemj uzstādīt atsevišķas biedrības
e-pasta adreses identificējot SLB un tās
attiecīgo nozari.
Mārtiņš Tuktēns ziņo par Latvijas
vēstnieces Daces Treijas-Masī vizīti
Sidnejā. Rīkos tikšanās vakariņas ar
latviešu organizāciju pārstāvjiem. ■
Jānis Čečiņš

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1958. gada

Vaira Zemīte

Dzimusi 1934. g. 23. februārī, Latvijā
Mirusi 2018. g. 3. janvārī, Austrālijā
SLB biedrs kopš 2000. gada

Jānis Upītis

Dzimis 1927. g. 28. jūlijā, Latvijā
Miris 2018. g. 6. janvārī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
3

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 decembrī un 2018. gada
janvārī SLB ir apsveikusi Irēni Dzirnekli,
Laimoni Rudzi, Martu Reinvaldi, Ilgu Nyirady,
Žani Mediķi, Stefiju Puriņu, Kārli Briedi, Juri
Kažoku, Kristapu Zariņu un Irēnu Zīdu. ■

Kopības nodevu
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības
nodevu vākšanas akcija ir
beigusies.
Pavisam līdz 2017. gada 30.
novembrim ir saziedoti $13,041. ■

Nākošais senioru
saiets

Piektdien, 9. februārī plkst. 12:00
Sidnejas Latviešu namā.
Senioru saietu vārds varbūt ka

S

atbaida tos, kas sevi neuzskata
par senioriem. Mēs nenosakam un
nepārbaudam vai dalībnieki sasnieguši
kautkādu gada skaitu. Saiets ir domāts
ikvienam kam brīvs laiks piektdienas
pēcpusdienā un vēlēšanās pavadīt pāris
stundas latviskā vidē.
Saieta parastā programma ir ka
pirms 12.00 kafejnīcā var iegādāties
Dāmu kopas gādātos atspirdzinājumus
un uzkodas.
12.00 parasti sākam rādīt video
ierakstus – jaunākos notikumus, koncertu
izvilkumus, mūziku, dokumentālus
vai arī tikai izklaidei. Pēcpusdienu
sadalam divās daļās, lai starpbrīdi ir
atkal laiks krūzei kafijas, pīrāgam vai
biezpienmaizei.
Ir mēneši kad kāds vēlās pastāstīt
vai nu par savu ceļojumu, vai mīļāko
rakstnieku tā aizpildot pirmo daļu pirms
starpbrīža.
2018. gads ir īpašs, jo šogad visā
pasaulē latvieši svinēs Latvijas simtgadi.
Mēs paredzam šogada desmit
saietiem ieturēt tēmu par Latvijas
simtgadi. Materiāli netrūks – kā no
Latvijas, tā arī citām zemēm. Ne
vienmēr varēsim pirms saieta izziņot

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.

4

paredzēto programmu bet apsolamies
to sagatavot tā, lai tā apmierina pēc
iespējas vairākumu no apmeklētājiem.
Ja būs paredzēts kas ārkārtējs tad par
to noteikti jūs informēsim.
Piektdien pieturēsimies pie parastā
formata. Tieši to ko rādīsim uzzināsiet

No Doma baznīcas
Rīgā uz Latviešu
namu Sidnejā

Jauniešu koris Maska koncertē
Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes
dienās Sidnejā
Tikpat kā taisnā ceļā
no koncerta Rīgas Doma
baznīcā uz koncertu Sidnejas
Latviešu namā dodas
Babītes novada jauniešu
jauktais koris Maska. Steigā
veiktā ceļojuma mērķis ir laikā nokļūt uz
Austrālijas Latviešu 35. Jaunatnes dienu
atklāšanu pagājušā gada 28. decembrī un
uz Maskiešu pašu neatkarīgu vieskoncertu
29. decembrī.
Vēl 23. decembŗa vakarā koris,
sadarbībā ar lietuviešu komponistu un
pianistu Vestardu Šimku, sniedz īpašu
svētku koncertu Rīgas Doma baznīcā.
Ziemassvētku dienā, kāpj lidmašīnā, un
28. decembrī dzied Jaunatnes dienu
Atklāšanas koncertā Sidnejas Latviešu

kad ieņemsiet vietas, Mārtiņa Siliņa
zāle satumsīs un uz ekrāna parādīsies
izmeklētie video ieraksti.
Uz redzēšanos piektdien – aicinam
visus kam šī pēcpusdiena ir brīva. ■
Jānis Grauds

namā. Pa vidam pavadītas ir 40 stundas
gaisā un svešās lidostās, gaidot uz
lidojumu savienojumiem.
Maskieši atlido, kā paredzēts. Taču
koferi ar koristu drēbēm un skatuves
piederumiem turpina ceļot nevienam
nezināmā virzienā. Tikai nākamās dienas
pēcpusdienā ļoti gaidītie koferi pienāk
Sidnejas lidostā.
Kas maskiešiem varēja būt ceļotāja
lielākais murgs, Jaunatnes dienu
apmeklētājiem izvēršas par skaistāko
svētku dāvanu. Atklāšanas koncertā koristi
stājas mūsu priekšā tādi, kā atbraucot bija:
ceļa drēbēs un ērtās šļūcenēs. Taču uz
savu neatkarīgo vieskoncertu 24 stundu
vēlāk, ceļa drēbes un basās kājas ir
nomainījuši ansambļa gaumīgi atturīgie,
tumšie koncerttērpi.
Veiktā ceļojuma detaļas minu ar tikai
vienu nolūku: lai šī raksta ietvaros rastu
vietu izteikt Jaunatnes dienu apmeklētāju
cieņu un pateicību par koŗa uzņēmību
un neatlaidību šķēršļus pārvarēt. Ne par
velti koŗa diriģents Jānis Ozols dēvē koŗa
ierašanos Sidnejā par Ziemassvētku
brīnumu. Brīnuma saņēmēji esam mēs,
dienu apmeklētāji un koncerta klausītāji. Lai
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šodienas laikmetīgajiem pop/rock un
etnomūzikas skaņdarbiem. Ievērojamu
vietu koŗa repertuārā ieņem Lauras
Jēkabsones oriģinālkompozīcijas un
aranžējumi.
Plašais repertuārs ir korim pavēris
ceļu uz daudz un dažādām kategorijām
starptautiskajos koŗu konkursos. Koŗa
apbalvojumu virkne ir iespaidīga. To lasot,
šķiet, ka kur koris brauc, kur dzied, tur uzvar.
Apbalvojumu pilnīga atskaite aizņemtu
veselu laikraksta sleju. Tādēļ minēšu tikai
uzvaru galotnes: Grand Prix starptautiskajā
koŗu konkursā Tallinā (2017); Grand Prix
kamerkoŗu kategorijā Helsinkos (2012);
1.vieta basku kordziesmu un popmūzikas
kategorijā, 2.vieta polifonijas skaņdarbu
klasē Tolosā, Spānijā (2017); 1.vieta un
Čempiona tituls Pasaules koŗu olimpiādē
Rīgā (2014); 1.vieta XXV Vispārējo dziesmu
un deju svētku koŗu konkursā Rīgā (2013).
Apbalvojums, kas īpaši priecē, ir izcilības
balva, ko koris iegūst par labāko Jacobus
Gallus polifoniskā skaņdarba atskaņojumu
Gallus Maribor konkursā Slovēnija (2015).
Priecē tādēļ, ka vienu Jacobus Gallus

FOTO: Ojārs Greste

diriģentam un koristiem mūsu sirsnīgākais
paldies!
Par kori pašu.
Jauniešu koris Maska ir jauna, spoža
zvaigzne Latvijas koŗu plejādē. Koris
pastāv tikai kopš 2000. gada. To dibina
šodienas diriģents un mākslinieciskais
vadītājs Jānis Ozols. Par kormeistari
diriģents pieaicina komponisti un ansambļa
Latvian Voices māksliniecisko vadītāju
Lauru Jēkabsoni.
Abi mūziķi ir Austrālijā pazīstami. Abi
ir bijuši un koncertējuši šeit agrāk, kaut
iepriekšējās reizēs ar citām vokālām
vienībām: Jānis Ozols ar vokālo grupu
Baltijas balsis (2011. g.) un Laura
Jēkabsone ar Latvian Voices (2016. g.)
Ar cieņu pieminu, ka Laura ir strādājusi un
šogad atkal strādās ar mūsu jauniešiem
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.
Īsajā pastāvēšanas laikā koris ir
apguvis neticami plašu repertuāru, kas
sniedzas no renesanses/baroka sakrālās
polifonijas skaņdarbiem caur latviešu
un cittautiešu koŗa mūzikas klasiku līdz

Koris Maska ar diriģentu Jāni Ozolu
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(1550-1591) skaņdarbu dzirdam
šī vakara programā.
Ko teikt par koncertu pašu?
Pilnību vārdos neieskaut. Sirds
jūt vairāk nekā vārdos izteikt. Ar
pirmajām skaņām koris saista
ar savu atdevi dziesmai, tīro,
dzidro skaņu, balsu noturību un
priekšnesuma pārliecību.
Patīk programmas dažādība,
kas nosedz gadu simteņus, un
izpildījumu krāšņā daudzveidība.
Tieši dziesmu izpildījumos
koris parāda savu oriģināltāti
ar iedrīkstēšanos atšķirties no
pieņemtajām formām un normām.
Nevienu mirkli klausītāju uzmanība
nenoklīst. Katra jauna dziesma saista ar
jaunu jūsmu.
Taču šī vakara pilnības saite, kas visu,
visu – programmu, kori un klausītājus –
satur kopā, ir diriģenta Jāņa brīnišķīgais,
vieglais un labsirdīgais humors. Ar humoru
viņš dziesmas pieteic, ar humoru kur piedienīgi, tās novada.
Koncertprogramma sadalās divās
daļās: pirmā daļā dziesmas no Latvijas
simtgades gaidāmo Dziesmu svētku
repertuāra; otrā dziesmas no koŗa paša 17
gados pielocītā dziesmu pūra.
Pirmā daļā dominē mūsu kordziesmu
klasika. Atskan dziesmas, kas ir uzturējušas
tautas ticību un cerību valsts brīvībai no
pirmajām brīvības šalkām 19. gadsimtenī
līdz mūsdienām. Šīs ir dziesmas, no kuŗām
nevaram aiziet. Lai arī kur mēs nebūtu
aizklīduši, šīs dziesmas atkal un atkal sauc
mūs atpakaļ. Atpakaļ pie tautas, pie tautas
saknēm.
Šai grupējumā dzirdam Jāzepa Vītola
Gaismas pils (Auseklis), Lūcijas Garūtas
Mūsu Tēvs debesīs no kantātes Dievs
Tava zeme deg (Andrejs Eglītis) un Emīla
Dārziņa Lauztās priedes (Rainis). Ja
šiem skaņdarbiem vēl pievieno mūsdienu
dziesmas, kas ar pirmo dzirdēšanu ir

Diriģents Jānis Ozols
iekarojušas tautas sirdi un dvēseli, kā
Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, Daugava
(Rainis), Jāņa Lūsēna Karoga dziesma
(Rainis), Ērika Ešenvalda Dvēseles
dziesma (Anita Kārkliņa) un Raimonda
Tiguļa Lec, saulīte! (Rasa BugavičutePēce), tad ar to pašu klausītāja emocionālā
pārdzīvojuma mērs plūst pāri. Meklē tik
kabatas lakatiņu!
Kaut būtu gana izrakstījusies par pirmo
daļu, taču nevaru atstāt nepieminējusi
tās iespaidīgo sākumu. Tautas dziesmas
Tumša nakte, zaļa zāle atskaņojums ir
priekšnesums pats par sevi. Absolūti
klusā, tumšā zālē, blāvi izgaismotā skatuvē
bez pieteikuma atskan dziesma, vientuļa
soprāna dziedājumā. Mirklī, gara acīm
pavīd pieguļa: rāma, bez mēness nakts,
ugunskurs, nakts pārdomas un vientuļa
dziesma. Kautkur tumsā, neredzams,
bubina kumeliņš. Ar katru pantu dziesma
pieaug, pārējiem koristiem pa daļām tai
pievienojoties. Dziesma tuvojas beigām,
vēl arvien vienbalsīgā dziedājumā. Tikai
pašās beigās, kad, it kā dienai austot, nokrīt
migla, nokrīt rasa, dziesma izplaukst tās
četrbalsīgajā daiļumā.
Koncerta otrā daļā Maska atklāj savu
apbrīnojamo radošo spēku, izdomu, iztēles
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un jauninājumu bagātību. Kopumā dzirdam
vienpadsmit dziesmu.
Ansambļa iedrīkstēšanās būt
citādiem izpaužas dziesmu darinājumos
un izpildījumos, kur neviena dziesma
nelīdzinās kādai citai. Vienmulību Maskā
nesaklausīt. Taču ar visām atšķirībām,
dziesmu secībai ir sava iekšēja saskaņa.
Programma plūst. Renesanses/baroka
polifonija (daudzskanība) ko pārstāv
Jakoba Galusa (Jacobus Gallus, 15501591)) un Klaudio Monteverdī (Claudio
Monteverdi, 1567-1643) skaņdarbi ērti
stāv blakām šo laiku basku komponista
Žozū Elberdīna (Josu Elberdin, 1976- )
kormūzikai un kormeistares/koponistes
Laura Jēkabsones latviešu jaunradei.
Tāpat Jāzepa Mediņa Vasaras vakars
(Aspazija) un Bruno Skultes Aijā ar Sidnejas
dzejnieka nelaiķa Teodora Tomsona (19091988) vārdiem draudzīgi rokojas ar Ērika
Ēšenvalda dziesmām Only in Sleep (Tikai
miegā) un Stars (Zvaigznes) abas ar
amerikāņu dzejnieces Sāras Tīsdeilas
(Sara Teasdale, 1884-1933) vārdiem.
Kopējais saucējs ir noskaņā—vakara miers
un nakts burvība.
Pēc šī parauga, dziesmu savstarpējo
saskaņu varētu arī saskatīt, grupējot
dziesmas pēc to tekstiem: Galusa (Gallus)
un Monteverdī (Monteverdi) latīņu tekstus
ar Lauras Jēkabsones Unam udēb un
Reiņa Sējāna/Jāņa Šipkevica dziesmas
Vindo vārdiem. Šī grupējuma vienīgais
trūkums ir, ka latīņu tekstu var kautcik
saprast, bet latviešu jauntekstus –
nemaz! Vārdi it kā būtu, bet to nozīme
galīgi iet mums garām. Vienā – vārdi ir
ačgārni (Unam udēb=Bēdu manu); otrā
– pašdarināti. Skaisti un skanīgi, kas
padodas izteiksmīgai dziedāšanai, bet kam
nozīmes nekādas. Taču plašākā skatījumā,
varbūt, ka ar vārdiem tā ir: saka daudz, bet
pasaka pavisam maz.
Cik teiksmaini koncerta otrā daļa sākās,
tikpat teiksmaini tā tuvojas nobeigumam.
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Priekšpēdējās divas dziesmas, Lauras
Jēkabsones Div’dūjiņas gaisā skrēja ar
Lidijas Kalncenavas dzejoļa Skanošie
ūdeņi vārdiem un Ērika Ešenvalda Stars
(Zvaigznes) ar jau minētās Sāras Tīsdeilas
vārdiem, saplūst vienā, bezpārtraukuma
priekšnesumā. Dziesmu pieteicot, diriģents
Jānis paskaidro, ka dziesma Div’ dūjiņas
ir par laiku Latvijas nesenajā vēsturē, kad
mežā dzīvoja ne tikai meža brāļi, bet arī
meža māsas. Lauras dziesma ir par meža
māsām.
Dziesma sākas ar neparastām skaņām:
klusinātu ū-ināšanu, daudz balsu juceklīgu
murmuļošanu un apslāpētu čukstēšanu.
No skaņām noprotam, ka esam mežā, kur
ap mums noris slepenas sazinašanās.
Sazināšanās beidzas. Tās vietā sākas
dziesma – lēna, vienkārša, it kā atstāstot
dienas notikumus, dienas gaitas.
Pēkšņi, mainās dziesmas ritms.
Stāstījuma plūsmu pārtrauc nepārprotams
kaŗa maršs, izmantojot dziesmas Div’
dūjiņas oriģinālo tēmu. Uz brīdi ir jaušama
kaŗa zābaku dunoņa. Tumsu šķel spalgs
kliedziens. Tad citi. Seko balsu juceklis,
trauksme, sajukums, skraidīšana un
neziņa. Troksnis norimst. Iestājas klusums.
Koristiem, pa vienam atstājot skatuvi,
telpu pāršalc pēdējā skaņa – spīvā čukstā
izdvests vēstījums: Brīvības alkst!
Pa vienam, koristi ieņem vietu gar zāles
sienām. Rokā katram ir stikla glāze ar
ūdeni. Nojaušam, ka neesam vairs meža
biezoknī, bet uzkalniņa klajumā. Virs galvas
mums mirgo zvaigžņots debess jums. Pret
glāžu mūzikas trauslo skaņu fonu, atskan
Ešenvalda skaistā zvaigžņu dziesma Stars
(Zvaigznes). Dziesma it kā šūpojas laika
plūsmā. Pauž mieru. Ja arī zudīs viss,
virs mums vēl paliks zvaigžņu mirdzums
debesīs.
Brīnumainais šai dubultpriekšnesumā ir,
ka priekšnesuma spēcīgās ainas neattēlo
projecēta filma, bet dārgākais mūzikas
instruments, kas cilvēkam dots – cilvēka
balss.

Lai nebūtu jāiet mājās ar kamolu
pakrūtē, koncerts beidzas jautrā noskaņā.
Kā pēdējo dziesmu koris atskaņo Reiņa
Sējāna Vindo ar komponista paša un Jāņa
Šipkēvica vārdiem, kas īstenībā nemaz nav
vārdi, bet spēcīga ritma skaņas. Dziesmu
veido īss, melodisks, ritma skaņu motīvs,
kas, līdzīgi Ravela (Maurice Ravel) Bolēro
(Bolero) atkārtojas reizi pēc reizes visas
dziesmas gaŗumā. Dziesmas spēcīgais
ritms līdz ar pakāpeniski pieaugošo skaņu
nes dziesmu uz priekšu līdz brīdim, kad
vadība šķiet lieka. To manījis ir arī didģents
Jānis. Ar plašu žestu viņš nokāpj no
skatuves, un atstāj zāli. Ja dziesma ir labi
ieskrējusies, un skan pati no sevis, kam
gan vajadzīgs diriģents?!
Tikai tad, kad zālē atskan klausītāju
jūsmīgi aplausi, svilpieni un kāju rībināšana,
diriģents kautri pievienojas koristiem
saņemt mūsu atzinību, sirsnīgu pateicību
un ziedus.
Ar atkalredzēšanās cerībām visi kopā –
koris un klausītāji – nodziedam Pūt’ vējiņi.
Visbeidzot, vēlreiz paldies korim,
paldies diriģentam Jānim par šķēršļu
pārvarēšanu, turneju uzsākot. Paldies par
iedrīkstēšanos būt citādiem, nesot mums
šo lielo prieku. Paldies Sidnejas jauniešiem,
viņu atbalstītājiem un palīgiem par šo lielo,
skaisto Jaunatnes dienu sarīkošanu. Arī
mēs vecākā paaudze jūtamies atjaunoti
un stiprināti tālākam ceļam. ■
Lauma Reinfelde

Atklāšanas koncerts
Jaunatnes dienās

Atklāšanas koncerts
Jaunatnes dienās notika
28. decembŗa pēcpusdienā.
Zāle bija tā iekārtota, ka
runas un priekšnesumi
notika vienos zāles sānos
un apmeklētāju krēsli zālei šķērsām.

Vispirms ienesa karogu un
apmeklētājus uzrunāja Jaunatnes
dienu vadītāji Aija Dragūna un Tālis
Štubis, apsveicot ieradušos un novēlot,
lai latviešu jaunieši turpina kulturālos
pasākumus nākotnē. Apsveica arī kori
Masku, kas ieradies Austrālijā, pateicās
Rīcības komitejai un aicināja SLB
valdes priekšsēdi Jāni Čečiņu atklāt
Jaunatnes dienas.
Jānis Čečiņš vispirms pateicās
par pagodinājumu un, jautājot, kādēļ
tieši viņš aicināts, saņēmis atbildi, ka
tāpēc, ka viņš arī reiz bijis jauns. Mēs
jau visi kādreiz bijām jauni, atzina
Jānis Čečiņš. Austrālijā ierodoties,
ieceļotājiem latviešiem bija maz kas
paņemts līdzi, tikai kādas drēbes vai
grāmatas, bet nedaudz gados jau bija
nodibināti koŗi, skolas u. c. Jau 1951.
gadā bija pirmās Kultūras dienas. Tā
kā jauniešiem tajās nebija teikšanas, jo
rīkoja gados vecākie, tad 1962. gadā
jaunie sāka rīkot Jaunatnes dienas.
Vērotāji teikuši, ka nebūšot pieredzes,
jaunie izgazīšoties, bet jau pašas pirmās
Melburnā izdevās lieliski un nākamās
jau rīkoja Sidnejā.
Jaunie vienmēr nāk ar jaunām
idejām. Pārejot uz angļu valodu, Jānis
Čečiņš teica, ka toreiz Austrālijas
valdības polītika bija tāda, ka visiem
ieceļotājiem jākļūst par austrāliešiem,
bet tagad stāvoklis ir mainījies un
Austrālija kļuvusi multikulturāla.
Nobeidzot, teica, ka priecājas par lielo
dalībnieku skaitu un ar prieku atklāj 35.
Jaunatnes dienas.
Sekoja Latvijas himna un koncerts
varēja sākties.
Pirmā priekšnesumā Ivars Štubis
spēlē ģitāri, bet Kārla Jaudzema dzied
Uģa Prauliņa Es gulu gulu un Laimas
Dimantas Ego. Nākamā Sofija (Sophie)
Poulos, kas spēlējusi vijoli jau sešu gadu
vecumā, tagad 11 gadu vecumā spēlēja
9
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Tālis Štubis un Aija Dragūna sveic
klātesošos Austrālijas Latviešu 35.
Jaunatnes Dienās.
Vivaldi Koncertu Sol minorā, opus 12, 3.
daļu T. Načeza (Nachez) aranžējumā.
3. priekšnesumā Kaspars Švolmanis
spēlēja ģitāri, bet Ēriks Stepaņuks
dziedāja Karnevāla jauniešu Akmentiņus
un Kaspara Švolmaņa Lietiņu. Ceturtā,
elektroniskās klavieres spēlēja Laila
Grosa, flautu Lija Andersone, bet Līsa
Jaunalksne dzied Ai saulīte, mēnestiņis
tautas dziesma Lailas Grosas un Lijas
Andersones aranžējumā, Z. Liepiņa

Kopsavilkums par
tautas dejām

35 Jaunatnes dienas, zīmīgi,
pabeidzās 30. decembrī ar tautas
deju sarīkojumu. Kultūras dienās, kas
pastāvējušas ilgāk par Jaunatnes
dienām, jau vēlākos gados it kā notika
“sacensības” par to, kas ir galvenais
sarīkojums kā dalībnieku, tā apmeklētāju
skaita ziņā. Kultūras dienas parasti
nobeidzās ar koŗa koncertu, kad nākošie

Es atnācu uguntiņu Lailas Grosas un
Lijas Andersones aranžējumā un Raxtu
Raxtu Mēnes sauli dancī veda visu triju
aranžējumā.
Starpbrīdim sekoja 2. daļa, kuŗā
kokles spēlēja Rasa Jansone un Rozīte
Katrīna Spīčā no grupas „Kas tie
divi?” no Latvijas un teica, ka viņu
priekšnesumam neesot nekāda sakara
ar programmā rakstīto. Seko Kaspars
Moore, spēlējot ģitāri, bet Kārla
Jaudzema un Annalīse Daliņa dziedāja
Tavu stāstu. Tālāk ar divām ģitārēm
un elektroniskām klavierēm spēlēja
un dziedāja Ella Mačēna, Ivars Štubis
un Jānis Lucis Ellas Mačēnas un Ivara
Štubja aranžētās tautas dziesmas: Jūrā
gāju naudas gūti, Te staigāj’ši un Bij man
vienas rozes dēļ.
Atklāšanas koncertu pabeidza
Latvijas koris MASKA, vispirms dziedot
Lauras Jēkabsones Unam udēb (Kas
ir „bēdu manu” dziedāta otrādi), tad
Raimonda Tigula Lec, saulīte ar Rasas
Bugavičutes vārdiem un Reina Sējāna
Vindo ar Reiņa Sējāna Jāņa Šipkēvica
vārdiem. Jānis Ozols diriģēja kreklā ar
uzrakstu Lost at sea, jo korim bija ceļā
noklīdusi lielā bagāža. Koncerts beidzās
ar skaļiem aplausiem un piedevām. ■
Juris Krādziņš
pasākuma rīkotāji iznesa KD karogu
no zāles. Tautas deju sarīkojumam
šogad bija līdzīgs gods. Dalībnieku
skaits gan samazinājies, jo piedalījās
tikai triju pilsētu danču kopas: Sidnejas
Jautrais pāris, Melburnas Ritenītis un
Adelaides Auseklītis un vēl dejotāji no
Sidnejas latviešu skolas. Deju skaits
gan liels, pirmajā daļā 13, otrajā 10.
Nedejo gan vairs vecās dejas kā
Ačkupu, Mugurdanci, vai Gaŗo danci,
bet ir modernāki iestudējumi. Mūzikālo
pavadījumu pusei dejām deva Viktorija
11

Ciema mājas pārdošanā

Divu guļamistabu māja, skaisti pārbūvēta gaida jaunus iemītniekus.
Iekšā svaigi nokrāsotas sienas un griesti. Liela garāža ar atsevišķu
noliktavu.
Skaisti kopts dārzs ar mazu darba pieprasījumu no jauniem
iemītniekiem, lai to uzturētu kartībā. Viss kas atliek jauniem
īpašniekiem ir izpakot mantas un pakārt savas iemīļotās gleznas
un fotogrāfijas pie sienām un sākt dzīvot jaukā latviešu sabiedrībā.
Mājas cena $300,000

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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FOTO: Ojārs Greste

Mačēna ar akordeonu un balsi, Ella
Mačēna ar ukuleli un balsi, Kaija
Upeniece ar kontrabasu un balsi, Maija
Upeniece ar stabuli un balsi un vēl
Andris Kariks ar vijoli un Ojārs Greste
ar perkusijām. Uzveduma vadītājs bija
Gints Kārkliņš.
Pirms pēdējās dejas kuŗā piedalījās
visas kopas, kā kopu vadītājiem, tā

mūziķiem un Rīcibas komitejas locekļiem
pateicās Jaunatnes dienu vadītāji Aija
Dragūna un Tālis Štubis, un uzveduma
vadītājs un visiem pieminētiem pasniedz
ziedus. Tad, kājas piecēlušies, godināja
Latvijas karoga iznešanu.
Tautas deju apkūlības pēc tam
notika Daugavas Vanagu namā. ■
Juris Krādziņš

Parnell ielas svētki

preces no Latvijas. Būs dāvanas pašiem
un dāvanas saviem mīļākajiem (Nākamajā
nedēļā ir Valentīna diena!!!)
Pulksten 11.30 sāksies īpaša programma
bērniem ar Klaunu Kāpostiņu. Būs balonu
„mocīšana”, radošās darbnīcas, spēles,
konkursi, seju krāsošana, balvas un
pārsteigumi.
Pēc tik daudz darāmā, noteikti
gribēsies ēst. Kafejnīcā varēs iegādāties
smalkmaizītes, kūkas un kafiju un no
pulksten 12.30 līdz 14.00 Dāmu kopas
gatavotās pusdienas.
Kāpēc tikai līdz pulksten 14.00? Jo tad
lielajā zālē sāksies koncerts, un dāmas
arī grib to redzēt. Tautas dejas un rotaļas
demonstrēs Sestdienas skolas bērni, bet

Sestdien, 10. februārī no plkst. 11.00
Lai iesāktu gada sarīkojumus
pērn, pirmo reizi, sarīkojām
Parnell ielas svētkus. Ieradās
vairāk nekā 300 apmeklētāju
– citi lai ēstu, citi lai iepirktos
tirdziņā, citi lai sveiktu Simtgades
karogu, bet citi lai skatītos priekšnesmus un
padziedātu. Nāca parastie nama apmeklētāji
un tādi kuŗi namā gadiem ilgi nebija bijuši.
Jau labu laiku mums prasa, vai arī šogad
būs Parnell ielas svētki. Atbilde vienkārša
– Protams!
Iesāksim ar Tirdziņu pulksten 11os. Būs
gardumi, būs grāmatas, būs rotaslietas, būs
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ar dziesmām mūs priecēs veseli divi kori.
Latvijā labi pazīstamais koris Jasmīnas, pa
ceļam uz Jaunzēlandi, uz dažām dienām
iegriezīsies Sidnejā lai piedalītos Parnell
ielas svētkos ar īpašu programmu. Koŗa
diriģente ir populārā Dziesmu svētku
virsdiriģente Agita Ikauniece. Nedēļā pirms
Parnell ielas svētkiem, Agita Sidnejas
Dziesmu svētku korim palīdzēs apgūt
dažas no Dziesmu svētku dziesmām un,
šai koncertā, abi koŗi apvienosies arī šajās
dziesmās. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt
šo iespaidīgo Dziesmu svētku ieskaņu ar
vairāk nekā 50 dziedātājiem.
Bet latviešiem dziedāšana jau nav
tikai koriem. Visiem būs iespēja izvingrināt
savas balsis kad pulksten 15.30 Agitas
vadībā sāksies Sadziedāšanās.
Gaidīsim Jūs Parnell ielas svētkos.
Atnāciet! Nākamie svētki būs tikai pēc
gada, un vēl labāk – ieeja visur ir bez
maksas! ■
Jānis Čečiņš

Mīļie draugi, AL35.
Jaunatnes dienu
dalībnieki, skatītāji
un labvēļi!

Ir aizvadītas vēl vienas Austrālijas
Latviešu Jaunatnes dienas, kad
redzējām daudz un dažādu latviešu
jauniešu talantu. Kā vadītāji, esam
priecīgi un lepni, ka visiem kopā
mums izdevās noorganizēt sekmīgas
Jaunatnes dienas Sidnejā.
Izsakām pateicību visiem
dalībniekiem, skatītajiem un labvēļiem,
kas bija sabraukuši no vairākām
Austrālijas pilsētām un arī no Latvijas.
Jūsu dalība un interese par
Jaunatnes dienām vēlreiz pierādīja, ka
trešās paaudzes latviešiem Austrālijā
nav zudusi interese par savu tēvzemi
un tās kultūru. Tagad mums ir pavisam
skaidrs, ka vēlamies Jaunatnes dienu

SPORTA KOPAS SPARS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS
2018.g. sestdien 17. febuārī,
plkst. 18.00-20.00
ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

Tuvāka informācija :

Viktors Sīkais

0413 018 588

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!
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Aija Dragūna un Tālis Štubis
tradīciju turpināt arī nākotnē.
Bijām ļoti pagodināti, ka pie mums
viesojās jauniešu koris Maska no
Latvijas, sniedzot tik augstas klases
koncertu. Bija liels prieks ar jums
sadraudzēties un kopā priecāties!
Organizējot šīs Jaunatnes dienas,
mēs saņēmām lielu atbalstu no tik
daudziem cilvēkiem, ka būtu grūti visus
uzskaitīt – pateicamies visiem, kas mūs
atbalstīja ar padomu, uzmundrināja un
palīdzēja ar daudziem darbiem, mūziku,
sarīkojumu technisko aprīkojumu,
drukāšanas darbiem, grāmatu
sastādīšanu un korektūru, biļešu
sagatavošanu, ēdienu gatavošanu,
mūsu viesu uzņemšanu mājās, telpu
iekārtošanu un tīrīšanu, snieguši
finansiālu atbalstu.
Mēs pateicamies arī mūsu ģimenēm,
kas mums palīdzēja ne tikai šajā nedēļā,
bet visa gada gaŗumā, kad netrūka arī
stresu un asaru.
Īpašu paldies sakām Sidnejas
Latviešu biedrībai, kas mums

uzticējās, atvēlēja namu un atbalstīja
visdažādākajos veidos. Vairums no
mums ir nākuši uz šo namu no agras
bērnības un tagad mēs patiešām
jutāmies kā mājās, kuŗas ir mīļas un kur
ir arī pienākumi un atbildība.
Mīļie rīcības komitejas locekļi,
paldies jums par pūlēm un lielo darbu,
vēlajiem vakariem un agrajiem rītiem.
Mūsu kopīgais darbs ir nodrošinājis,
sekmīgas Jaunatnes dienas par kuŗām
ar gandarījumu varam teikt, ka esam
tās organizējuši. Ceram arī, ka esam
veicinājuši latviešu jauniešus citās
pilsētās organizēt nākošās Austrālijas
Latviešu Jaunatnes dienas! ■
Pateicībā,
Aija Dragūna un Tālis Štubis
AL35. Jaunatnes dienu vadītāji.

Gardēžu vakariņas ar
Māru Zaļumu

Katram cilvēkam ēšana ir
nepieciešama. Parasti darām to katru
dienu – pat vairākas reizes dienā. Bet
dažreiz ikdienas ēdiens apnīkstas un
gribam izbaudīt kaut ko īpašu. Tad
parasti dodamies uz kādu restorānu.
Sidnejā mums ir daudzi un dažādi
restorāni, bet nav latviešu – bet Rīgā
ir! Uz kuŗu tad mums iet ja neesam
Rīgā? Problēmu mums atrisinājusi Māra
Zaļuma.
Māra dzimusi un augusi Adelaidē,
bet tagad jau daudzus gadus dzīvo
Sidnejā un vada savu kulinārijas un
ceļojumu uzņēmumu Kitchen Jazz.
(www.kitchenjazz.com.au)
Māra savās mājās vada pašas
un citu pavāru pasniegtus kulinārijas
kursus mācot daudzu un dažādu tautu
ēdienu pagatavošanas īpatnības –
franču, itāļu, taizemiešu, morokiešu,
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spāņu, latviešu utt.
Lai pārzinātu kādas tautas virtuvi, ir
jāiet un jāmācās pie meistariem un Mārai
ir plašas pazīšanās pie dažnedažādiem
Sidnejas pavāriem. Tur viņa arī tad ved
dienas ekskursiju grupas pie Sidnejas
vjetnamiešiem, portugāļiem, itāļiem,
indiešiem un citiem.
Bez kursiem un dienas ekskursijām,
Māra, kopā ar vīru Robertu, vairākas
reizes gadā vada gardēžu ekskursijas
arī pa citām valstīm un rajoniem – uz

Pārrunas ar Valdi
Zatleru

Informāls sarīkojums ar jautājumiem.
Piecas dienas pēc valsts svētkiem
Sidnejas latviešiem bija atkal iespēja
satikt Valdi Zatleru, kad 25. novembŗa
pēcpusdienā Sidnejas Latviešu biedrība
(SLB) rīkoja neformālu sarīkojumu
par dažādiem jautājumiem Sidnejas
Latviešu nama Baltajā zālē. Pretēji
formālam sarīkojumam iepriekš, visi bija
ģērbušies ikdienas drēbēs, un sarunas
ritēja vienkārši un draudzīgi. Sarīkojumu
pieteica SLB valdes priekšsēdis Jānis
Čečiņš, pie kuŗa bija apmeties kādreizējais
Latvijas prezidents ar kundzi, un, tā kā

par viņa dzīvi jau pastāstīja Iveta Rone
18. novembrī, šoreiz Jānis Čečiņš to
neatkārtoja, tikai atzīmēja, ka aicinātais

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Māra Zaļuma savā virtuvē

Provansu Francijā, uz Pjedemontu
Itālijā, uz Moroku, uz Latviju…
3. martā Gardēžu vakariņu dalībnieki
izbaudīs četrus vēlas vasaras ēdienus
kuŗus Māra izmeklējusi kā labākos un
interesantākos no viņas pagājušā gada
ekskursijām pie Latvijas šefpavāriem.
Pirms katra, viņa pastāstīs par ēdiena
sastāvu, pagatavošanu un kādēļ to
izvēlējusies, turklāt Roberts pastāstīs
par katram ēdienam piemērotu vīnu.
Kas vēlēsies, vīnus varēs iegādāties
uz vietas.
Vietu skaits Gardēžu vakariņās ir
ierobežots uz 16 līdz 30 dalībniekiem,
tātad iepriekšpieteikšanās un iepriekšēja
samaksa ($90) ir obligāta.
Pieteikšanās līdz 17. februārim pie
Imanta Līča SLB birojā: Tel. 9744 8500
vai epasts slb_riga@bigpond.com
Ja līdz 17. februārim nepieteiksies
pietiekam dalībnieku, vakariņas atcels,
bet ja būs liela interese, tad tikai pirmos
30 kuŗi pieteiksies būs iespējams
uzņemt. Tātad nekavējieties! Kas
domās un gaidīs var palikt neēdis. ■
Jānis Čečiņš

Valdis Zatlers
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55% Latvijā izteikušies ka nelabprāt šķiras
no lata un pieņem eiro.
Runājot par Krieviju nav jāskatās uz to,
kā viņi apietas ar saviem ienaidniekiem,
bet kā ar „draugiem”?!! Ja mēs nebūtu
Eiropas Savienībā, mēs vieni paši
nevarētu pastāvēt.
Uz jautājumu, vai sakarā ar
Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas
Savienības turienes latvieši atgriezīsies
dzimtenē, atbilde ir, ka viss atkarīgs no
tā, kā tur klāsies. Ja klāsies labi, tad ne,
ja klāsies slikti, tad gan.
Pēdējos gados Latvijā no 400 bēgļiem,
kas ieradās immigrācijā, tikai 13 palikuši,
bet pārējie aizceļojuši citur.
Attiecībā par savu runu valsts svētkos
Valdis Zatlers norādīja, ka par trūkumiem
Latvijā mēs runājam katru dienu, bet
panākumus aizmirstam; tāpēc bija jārunā
par tiem.
Emeritus goda konsuls Aldis Birzulis
norādīja uz kādu sasāpējušos jautājumu,
kāpēc latviešiem Austrālijā nav vēl
vēstniecības, kāda igauņiem ir. Kaut
gan Latvijai ir kādas 36 vēstniecības,
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viesis ir patīkams cilvēks un tāpat viņa
kundze, kuŗu ģimenē vēl ir četri bērni un
vēl arī suns un kaķis. Tā kā pārrunājamo
jautājumu saraksts nebija sastādīts,
Valdis Zatlers teica, ka būs dažādas
tēmas, par kuŗām viņš iepriekš pastāstīs,
un apmeklētāji pēc tam varēs prasīt
jautājumus.
Vispirms jau pieminēja, ka Eiropā
nākamā gadā ir vesela rinda valstu, kuŗām
būs 100 gadu pastāvēšanas jubilejas, to
starpā bez Baltijas valstīm (atjaunotai
Lietuvai 16. februārī un Igaunijai 24.
februārī) atjaunotai Polijai, Ungārijai un
Austrijai.
Izvilkumus no sarīkojuma jāiesāk ar
to, ka Valdis Zatlers, saticis Gorbačovu,
jautājis, vai viņš apmierināts ar to, ko
izdarījis, kam Gorbačovs tad ātri atbildējis,
ka ne. Valdis Zatlers tad viņam teicis, ka
mēs esam pateicīgi par atgūto brīvību.
Tālāk var pieminēt, ka Eiropas
Savienībā pastāv dažāda lieluma valstis
ar dažādām kultūrām. Par radušām
pārmaiņām sakarā ar sastāvēšanu
Eiropas Savienībā jāpiemin, ka savā laikā

Sarīkojuma dalībnieki
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Austrālijā, kur samērā liels latviešu skaits,
tādas nav. Ir gan kādi 10 goda konsuli, bet
tiem mazākas tiesības nekā vēstniekam
un darbu dara brīvpratīgi, bez samaksas.
Vēstnieks varētu arī daudz palīdzēt Latvijai
ekonomiskā jomā.
Runājot par čekas maisiem, tie nav vēl
atvērti, izņemot, ja kāds pats pieteicies,
ka viņa vārds ir sarakstos. Tādi, kas bijuši
augstos partijas amatos vai čekā ir zināmi
un tiem liek mieru, bet nezināmo vārdus
kavējas atklāt. Esot kartītes ar vārdiem, bet
nav skaidrs, kāda viņiem nozīme.
Par ekonomiju runājot, bankām vajaga
labu reputāciju, lai tās varētu pastāvēt.
Latvijā ir liela korupcija, bet tāda esot arī
citās valstīs. Eiropas Savienībā ir arī liela
problēma ar krievu mafiju.
Runājot par vēlēšanām, Valdis Zatlers
ieteica pagaidīt līdz pavasarim, kad
zināsim, kādas ir lielākās grupas, kam
cerības tikt ievēlētām saeimā. Ir jau
problēma ar daudzām partijām, bet te
jāievēro, ka arī citur tāda ir, piemēram,
Holandē kur ir 10 partijas un tātad mēs
neesam izņēmums. Katrai partijai jābūt
kādam mērķim, citādi nav nozīmes, ka
tāda ir.
Latvijā nav obligātas kaŗaklausības,
kāda ir Igaunijā, bet tikai algota armija.
Tomēr Latvijā ir zemessargi, no tiem
daudzi dien tur no darba brīvajā laikā.
Parādīja vēl grāmatu Kas es esmu, ko
varēs dabūt lasīšanai biedrības bibliotēkā.
Varēšot pieteikties pie Imanta Līča arī
grāmatas pirkšanai no Latvijas, kuŗu
varētu iegādāties, kad noskaidrošoties
to skaits, cik grāmatu vēlas un arī
sūtīšanas izdevumus. Pēdējie varētu būt
lētāki grāmatai mīkstos vākos, kādu arī
iespējams iegādāties.
Jānis Grauds pateicās Valdim Zatleram
par ierašanos LAAJ vārdā. Viņš paziņoja,
ka var iegādāties brošūras par LAAJ
Dāvana Latvijai akciju kuŗā iesaka ziedot
naudu Vītolu fonda stipendijām savas

dzimšanas dienas dāvanas vietā.
Pēc šī sarīkojuma kafejnīcā varēja
iegādāties desiņas ar kartupeļu salātiem,
un pēc tam Mārtiņa Siliņa zālē bija
Reiņa Jaunā koncerts, kur izcilo ģitāras
spēlmani varēja noklausīties sēdot pie
atsevišķiem galdiņiem. ■
Juris Krādziņš

Latviešu valodas
mācīšana

3. februārī trīs skolotājas no Latvijas
lasīs lekcijas gan skolotājiem, gan
ieinteresētajiem ciemiņiem par latviešu
valodas mācīšanu.
Latviešu nama 2. stāva zālē.
Pieteikšanās: sydneylatvianschool@
gmail.com vai zvanīt Sidnejas skolas
pārzinei Daivai Tuktēnai.
13.00 “Diasporas izglītības satura
vadlīnijas: koncepcija un īstenošana”.
14.00 “CLIL metodika latviešu
valodas apguvē” (lekcija papildināta
ar noderīgu informāciju arī bērnu
vecākiem).
15.30 “No rotaļas uz latviešu
valodu”. ■

Sidnejas Latviešu
biedrības
skolas izlaidums

Sestdien, 2017.g.4.novembrī
Sarīkojumu atklāja plkst. 10.00
Sidnejas Latviešu biedrības nama
Mārtiņa Siliņa zālē kuplu skolēnu,
viņu vecāku, skolotāju un interesentu
klātbūtnē. Skolas vecāku vadītājam
Tomam Veidneram vadot sarīkojumu,
absolventi ienesa Latvijas karogu, un
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Taylor atcerās, ka no krellēm savēŗa
čūskas. Viņai arī patīk tas, ka cittautieši
nevar saprast, kad viņa runā latviski.
Viņai arī patika pusdienas un mākslas
projekti. Krusa Neimligere sāka iet skolā
Hamiltonā, Kanadā. Tur viņai patika
tautas dejas. Kad gāja Toronto skolā,
veselu gadu mācījās lugu. Sidnejā viņai
patika svinēt Lieldienas, krāsojot un
ripinot olas. Elza Svilāne, kas spēlēja
skolas orķestrī, spilgtāk atcerās, ka,
Absolventes stāsta par skolas gaitām
apciemojot Latviju, tur taisīja kokli un
to spēlēja.
Absolventi arī visi sirsnīgi pateicās
visi klātesošie nodziedāja Dievs, svētī
Sidnejas
latviešu skolai, skolotājiem
Latviju. Tad viņš uzrunāja visus, starp
citu stāstīdams, ka pēc 40 gadiem skola Anitai Štubei, Mārai Morai (Moore),
vēl turpina sekmīgi mācīt skolēnus. Šiem Sandrai Dragūnai, Maritai Lipskai, Dacei
skolēniem ir likts pamats turpmākai Celinskai, Amandai Hislopai (Hyslop),
dzīvei. T.Veidners nosauca absolventu Vijai Sieriņai, Ingrīdai Veidnerei, Inesei
vārdus: Krusa Neimligere, Elza Svilāne, Pētersonei, Benijam Goldsmitam (Benny
Minna Taylor, Selga Tuktēna, Lāra Goldsmith) un Valdim Krādziņam, kā arī
Veidnere un Emīlija Walker. (E.Walker Sidnejas latviešu biedrībai par mācībām
nevarēja ierasties uz sarīkojumu) Viņš un atbalstu visus šos gadus. Tad
arī pieminēja tagad jau nelaiķes Zaigas absolventi pasniedza ziedus; kliņģerītes
Jaunalksnes- Walker bērnus, kas visi ir un laumutītes skolotājiem. Bērnu koris
nodziedāja Valta Pūces Dzimtene.
mācījušies skolā.
Ta d To m s Ve i d n e r s p i e t e i c a
Absolventes tad uzrunāja klātesošos,
apsveicējus.
SLB priekšsēdis J.Čečiņš
stāstot par savām skolas gaitām,
teica, ka latviešu
kas sākās agrā bērnībā,
pamatskola, Vasaras
kad viņas sāka iet spēļu
vidusskola un ceļojums
grupā. Selga Tuktēna
Sveika Latvija liek
savā uzrunā minēja, ka
pamatus latviešu izglītībai,
viņai patika taisīt roku
kas ļauj justies Latvijā kā
darbus, piemēram čūsku.
mājās. Absolventiem tad
Viņai ļoti patīk dziedāt,
pasniedza gredzenus.
kā arī dejot tautas dejas.
Dace Bogdanoviča,
Viņa ir daudz iemācījusies
no SLB Dāmu kopas
kā runāt un rakstīt
pasniedza ziedus un
latviski. Lāra Veidnere
cerēja, ka absolventi
atcerās, ka spēļu grupā
varēs piedalīties visādos
visi nodziedāja Aijā,
pasākumos latviešu
žūžū un tad bērnus
namā. S!K!K!S! seniore
meta gaisā. Viņai patika
A.Rone pasniedza
taisīt projektus, dziedāt,
teātris, izbraukumi un LAAJ priekšsēdis Jānis grāmatu balvas, teicot,
t a u t a s d e j a s . M i n n a Grauds sveic absolventus. ka absolventēm beidzās
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viens posms dzīvē, un lai tām nezūd
interese par Latviju. No DV Gundega
Zariņa stāstīja absolventēm, ka izrāda
vislielāko cieņu valstij, ja iemācās viņas
valodu. Viņa pasniedza DV pasi, kā
arī aploksni. Apsveicot absolventes
Vienības draudzes vārdā, viņa pieminēja
arī baznīcas Reformāciju pirms 500
gadiem un novēlēja absolventēm visu to
labāko. Mātēm viņa pasniedza ziedus.
J.Grauds no LAAJ teica, ka mātes un
tēvi ir cītīgi strādājuši. Viņš pasniedza
absolventēm ziedus. E. Timermanis
no Sidnejas ev. lut. Latviešu draudzes

Jasmīnas koris

Jasmīnas koris ir jauns dibinājums
Latvijas kormūzikas telpā. Koŗa pirmā
kopīgā elpa tika ievilkta 2014. gada 10.
septembrī, Rīgā. Koŗa centrā Vispārējo
Latvijas dziesmu svētku virsdiriģente
apņēmīgā sēliete Agita Ikauniece,
kas savā skanīgo balsu saimē pulcina
muzikāli pieredzējušus un daudzpusīgi
apdāvinātus kordziedātājus.

novēlēja viņām visu labu dzīvē un
pasniedza mācītāja C.Makfersona
(C.MacPherson) rakstīto grāmatu
Dzīvības maize. Skolas vadītāja Daiva
Tuktēna pasniedza absolventēm
vārdnīcas, jo nedrīkst teikt “Čiken, ko
ieliku fridžā”.
Pēc apsveikumiem karogu nodeva
nākamai klasei. T. Veidners tad pateicās
visiem klātesošiem par dalību un
aicināja visus uz bagātīgo mielastu un
šampānieti. ■
Valdis Krādziņš
Jasmīnas koris par savu misiju
uzskata etniskas identitātes stiprināšanu
mūsdienu kormūzikā un ar lepnumu
visām interpretācijām piešķir daļu no
sēļu gēnam raksturīgā spriganā un
spītīgā temperamenta.
Kora “porfolio” ir vairāki augstvērtīgi
koncerti Latvijā, kā arī augstākās
pakāpes iegūšana Nacionāla mēroga
koŗu konkursā Latvijā 2015. gada
pavasarī, iekļūstot Latvijas 6 labāko

Turpinājums 29. lpp.
24

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2018. gada februārī

Sveicieni DV CV un DV zemju valdēm!

1. Nosūtu jums DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces 2017. g. vēlēšanu
rezultātus (skat. pielikumu). Ar balsu vairākumu, Gunārs Spodris ir ievēlēts
kā DV priekšnieks; ar balsu vairākumu, Klāra Mētra ir ievēlēta kā Vanadžu
priekšniece. Vēlēšanu rezultātus ir apstiprinājusi DV CV Revīzijas komisija (DV
Latvija Revīzijas komisija).
Apsveicu Gunāru un Klāru jaunajos ieņemamos amatos un novēlu abiem
sekmes un visu to labāko pildot DV darbu.
2. Abi jaunievēlētie (DV priekšnieks un Vanadžu priekšniece, saskaņā ar DV CV
Darbības noteikumiem) stājas savos amatos sākot ar 2018. g. 1. janvāri.
3. Laipni lūdzu visus DV zemju valžu priekšsēžus informēt savas DV zemes
valdes, nodaļas/apvienības, kopas un biedrus.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Visu labu vēlēdams Vecajā 2017.gadā, kā arī ‘Priecīgus Ziemassvētkus” un
“Laimīgu Jauno gadu”! ■
Andrejs Mežmalis
DV priekšnieks

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2018. gada 3. februārī
no plkst. 12.00 – 13.30.
Būs gaļas pankūkas, cūkas cepetis, un citi gardumi.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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DV Sidnejas nodaļas 2017. gada ziedojumi – kopā $AU12,968
1. $500 ziedojums. Rīgas Brāļu kapu vārtu fasādes un pieguļošo sienu
restaurācijas pabeigšanai, un kapu ansambļa perimetrālās sienas apkopei un
restaurācijai līdz Latvijas 100 gades svinībām.
2. $500 ziedojums. Brīvības piemineklis Beļģijā – 2018 gada oktobrī,
Zedelgemas pilsētā, vietā, kur 1945/1946. gadā kaŗa gūstekņu nometnē atradās
gandrīz 12.000 latviešu leģionāru, tiks atklāts piemineklis.
3. $2000 ziedojums. Sidnejas latviešu skolas 4 skolēniem piedalīties „Sveika
Latvija” braucienā 2017. gadā. „Sveika, Latvija” programma ir vienreizēja iespēja
ārpus Latvijas dzīvojošiem latviski runājošiem latviešu bērniem iepazīt Latvijas
kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju, vidi un cilvēkus. Brauciens ilgst divas intensīvas
nedēļas un dod bērniem iespēju iedziļināties savas tautas saknēs. Bērniem pašiem
tas palīdz veidot stipras saites ar saviem vienaudžiem no Austrālijas, Amerikas,
Kanādas un galvenais no Latvijas. Šī programma ir milzīgs ieguldījums nākamās
latviešu paaudzes izaugsmē un latviešu kultūras stiprināšanā. Brauciena ietvaros
bērniem paredzēts apmeklēt vairākas vēsturiski un patriotiski nozīmīgas vietas
Latvijā, to skaitā Brāļu kapus Rīgā, Likteņdārzu Koknesē, O. Kalpaka piemiņas vietu
Airītēs un arī Lestenes Brāļu kapus un baznīcu. „Sveika, Latvija” braucienā gūtā
pieredze noteikti atstās ilgstošu iespaidu šajos bērnos un stiprinās viņu latvietību.
4. $3218 (Eur2000) ziedojums. DV Rēzeknes nodaļas jaunatnei un
vanadzēnu atbalstam.
5. $300 balvas (6 x $50) SLB pamatskolas absolventiem.
6. $2500 ziedojums Latvijas Audžu ģimenes biedrībai. $2000 Akcijai „skolas
bērniem jāiet skolā”. Akcijas mēŗķis bija gādāt lai audžu ģimenes bērniem, iesākot
skolu 2017..gadā būtu nepieciešamie zīmuļi, burtnīcas, mugursomas un apavi.
Latvijas Audžu ģimenes biedrība sniedz palīdzību pāri par 200 ģimenēm, kuŗās
atrodās ap 350 bērni un jaunieši. Latvijas Audžu ģimeņu biedrības misija ir veicināt
un atbalstīt bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu
ģimenē. Tad $500 ziedojums Ziemasvētku eglītei, bērniem sagādāt saldumus un
mazas dāvanas.
7. $1000 ziedojums „Lestenes traktora” iegādei. Irlavas un Lestenes pagastu
pārvalde ilgus gadus sekmīgi veic Lestenes Brāļu kapu teritorijas apkopšanu un
Brāļu kapu muzeja uzturēšanu. Izmantojamais traktors nebija vairs remontējams,
un pagastu pārvalde lūdza DV organizācijas palīdzību, segt 50% no jaunā traktora
iegādi (ap Eur9000).
8. Izdots $2950, Grāmatas un palīdzības sūtijums uz latviju. (Izveidotas
vairakas bibliotēkas Latvijas jaunsargiem.)
2017. gada DV ziedojumu akcijā, Sidnejas nodaļa saņēma $1465.00
PALDIES visiem atbalstītājiem. ■
Ināra Sīkā,
DV sidnejas nodaļas valdes priekšsēde.
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Sarīkojumi DV namā

Sestdien, 3. februārī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 3. martā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 17. martā Leģiona atceres
sarīkojumi:
plkst. 11.00 ziedu nolikšana DV
nodalījumā latviešu kapos Rukvudā.
plkst. 12.00 atceres sarīkojums un
pusdienas DV namā, Benkstaunā
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764
Latviešu valodas klases atsāksies
2018. gadā.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

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

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.
DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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jaukto koŗu elitē.
Koris aktīvi veicina Latvijas
kormūzikas attīstību, piedaloties un
veidojot dažādus projektus, uzrunājot
dažādu mūzikas žanru pārstāvjus radīt
korim jaunus skaņdarbus.
Koris piedalījies dažādos
starptautiskos konkursos, piemēram
Maltā, Ungārijā, kā arī aktīvi koncertē
Latvijā.

Ellas Mačēnas
jaunākā kompozīcija
Sidnejas Festivālā

un Daniels Jēdons, un pazīstamais
austrāliešu komponists Ross Edwards bija
ieteikuši Ellas vārdu Džeisonam.
Ella turpina: „Ar Danielu un Nīlu
sadraudzējos 2017. gadā, kad mana
kompozīcija ‘Stāvi stīvi ozoliņ’ tika iekļauta
Song Company programmā, kurā arī
piedalījās Daniels un Nīls (spēlējot mana
skolotāja Metjū Hindsona (Matthew
Hindson) kompozīciju). Lai gan viņus biju
satikusi Konservatorijā, kur abi māca, šajā
koncerta sērijā man bija iespēja ar viņiem
tuvāk iepazīties.
Pasūtījumu saņēmu 2017. gada
decembŗa vidū un kompozīcija bija jānosūt
muzikantiem 10. janvārī. Tajā laikā biju
aizņemta ar Jaunatnes dienu organizēšanu,
un vēlāk pate aktīvi tajās piedalījos (2831. dec.). Un tad pēc Jaunatnes dienām
nosvinēju savu dzimšanas dienu! Tāpēc
nebija laika ķerties pie komponēšanas
pirms 7. janvāŗa.
Pēc tik intensīvām dažām nedēļām
man gribējās atpūta, bet nevarēju ņemt
brīvu laiku jo bija jāuzraksta pasūtītā
mūzika. Nolēmu uzrakstīt kaut ko ļoti
mierīgu, meditatīvu, kas atjaunotu manu
enerģiju. Iedomājos, ka sēžu pie klusa
un rāma ezera, un centos šo mierīgo
sajūtu atspoguļot savā kompozīcijā.

Ezers (The Lake)
Barokas trio ansamblim: Ženevjeva
Leisija (Genevieve Lacey) – blokflautas
dažādās toņkārtās; Nīls Peres da Kosta
(Neal Peres da Costa) - koncerta ērģeles;
Daniels Jēdons (Daniel Yeadon) – baroka
čells.
Sydney Festival Seidler Salon sērijā
2018. gada 19 un 20 janvārī.
Kompozīciju pasūtīja Džeisons
Katlets (Jason Catlett),
mūzikas žurnālists, kas
bija ierosinājis Ženevjevai
Leisijai lai viņas Baroka
trio koncerta programmā
Sidnejas festivālā iekļauj
arī kādu Austrālijas
komponistes darbu. Ar
Ženevjevas piekrišanu,
Džeisons sāka meklēt
komponisti, kas varētu
īsā laikā komponēt darbu
blokflautai, ērģelēm un
barokas čellam. Vairāki
cilvēki, tai starpā muzikanti
N ī l s P e r e s d a K o s t a Mūzikanti koncerta laikā, spēlējot Ellas kompozīciju
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Jasmīnes koris
Turpinājums no 24. lpp
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Pabeidzu to trijās dienās un
nosūtīju 10. janvārī! Notika
divi mēģinājumi (17. un 18.
janv.) un tad koncerti 19 un
20. janvārī.”
Komponējot šiem
Baroka instrumentiem bija
jauns izaicinājums Ellai.
Baroka čells atšķiras no
modernā instrumenta
vairākās sīkās detaļās, kas
ietekmē skaņas kvalitāti.
Galvenais ir tas, ka Baroka
stīgas ir no zarnām, kur No kreisās: Daniels Jēdons (Daniel Yeadon); Ella
m o d e r n ā č e l l a s t ī g a s Mačēna; Džeisons Katlets (Jason Catlett), kas pasūtīja
ir neilona un tērauda. Ellas kompozīciju; Nīls Peres da Kosta (Neal Peres
Rezultātā Baroka čella da Costa) un Ženevjeva Leisija (Genevieve Lacey).
skaņa ir maigāka. „Tas
ietekmēja manu komponēšanas darbu jo un viegli saprotama, ne tāpēc, ka tā bija
bija jāapzinās, ka zināmos toņos baroka vienkārša vai naiva, bet tai bija skaidrība,
čells nedzied tik spēcīgi, kā modernais kuŗas loģika bija ātri saprotama. Es
instruments”. Par koncerta ērģelēm, Ellai neesmu ļoti vizuāla persona, lai gan Ellas
bija jāievēro, ka šim instrumentam nav raksturojums par rāmo ezeru ļoti palīdzēja.
ilgstošās skaņas pedals, kāds ir klavierēm. Mūzika man izraisa jūtas prātā un ķermenī
“Gribēju, ka ir gluda pāreja starp akordiem. drīzāk nekā specifiskus tēlus, un Ellas
Lai nebūtu klusuma brīdis starp akordiem, mūzikālā valoda man bija ļoti skaidra. Mēs
bija jādomā par notīm, kas var skanēt no noteikti to spēlēsim atkal turpmākos mūsu
vienas takts uz nākošo, kamēr basu notis koncertos.”
mainās.”
Ella turpina saņemt jaunus pasūtījumus
Ellas mūziku dzirdēju mēģinājumā, komponēt un viņas kalendārs jau sāk
kuŗā bija klāt pate komponiste, mūzikas piepildīties ar koncertiem. Varam būt lepni
pasūtītājs Džeisons Katlets un daži Ellas par šo izcilo latviešu jaunieti! ■
ģimenes locekļi un draugi. Kompozīciju
Ojārs Greste
ansamblis spēlēja divas reizes, tām pa
starpu spēlējot citus skaņdarbus. Tā
mums bija iespēja dziļāk ieklausīties Ellas
mūzikā. Pēc mēģinājuma aprunājos ar
Sūtīsim grāmatas uz
dažiem klātesošiem: vienam tas izraisīja
Latviju
ļoti skaidru tēlu – rāmu, apmiglotu ezeru,
kur saule apgaismo spāres un niedras;
Luterāņu un Katoļu draudžu apvienība
citam tas uzbūra abstraktas domas par Adelaidē ir gadu gājumā uz Latviju aizsūtījusi
kosmosa plūsmu.
49 tilpņus ar lietotām grāmatām un drēbēm.
Blokflautu meistare Ženevjeva Draudžu apvienības priekšsēdis Jānis
Leisija teica: “Bija privilēģija spēlēt Ellas Caune Adelaidē šogad ir jau pasūtījis
kompozīciju – tas bija ļoti skaists. Es piecdesmito tilpni. Tas tiks izsūtīts no
jutu, ka skaņdarba valoda bija skaidra Adelaides uz Latviju aprīļa sākumā. Šis

varētu būt beidzamais tāds tilpnis.
Šogad mēs atkal sūtīsim lietotu grāmatu
kastes no Sidnejas uz Adelaidi, kur tās tiks
iepakotas tilpnī, un nosūtītas uz Latviju.
Tāpat kā jau iepriekšējos gados, grāmatas
sūtīsim Andrejam Mežmalim Latvijā.
Mežmalis ir Daugavas Vanagu bijušais
priekšnieks Latvijā, iekārto bibliotēkas
jaunsargiem visās Latvijas malās, un
saka, ka grāmatu nekad nepietikšot. Ja
būs bērnu grāmatas, tad tās sūtīs kādam
bērnu namam. Uz Latviju sūtam tikai trimdā
izdotas grāmatas.
Aicinu Jūs, ziedot lietotas trimdā izdotas
grāmatas. Par ziedoto grāmatu sūtīšanu
Jums nav jāmaksā. Lūdzu vediet ziedotās
grāmatas uz Daugavas Vanagu namu
Bankstaunā vai uz SLB namu Stratfildā ne
vēlāk kā par 3. martu. Grāmatas Latviešu
namā biroja darba stundās var nodot
Imantam Līcim. Lūdzu neatstājiet grāmatas
uz zemes pie durvīm!
Varat arī izmantot iespēju tilpnī
sūtīt privātas pakas saviem radiem vai
draugiem. Par šiem sūtījumiem Jums
pašiem ir jāmaksā, bet cenas ir izdevīgas.
Privātās pakas ir jānogādā Daugavas
Vanagu namā.
Ja Jums ir jaunas grāmatas, izdotas
Latvijā kopš 1990. gada, un Jūs gribētu
tās ziedot, lūdzu sazinaties ar Baibu
Harrington. Uz Latviju Latvijā izdotās
grāmatas nesūtam, bet tādas kuŗas vēl nav
SLB bibliotekā ievietosim tur.
Ja ir jautājumi, varat piezvanīt man,
Baibai Harrington 0438 227 524.■
Baiba Haringtona

Ziemassvētku eglīte
SLB darbiniekiem

Pirmais man zināmais 2017. gada
Ziemassvētku sarīkojums notika
Sidnejas Latviešu nama Lielajā

zālē, rīkots SLB darbiniekiem, kuŗus
tagad sauc par talciniekiem. Glītā
programmas izdevumā, ar naktī
apgaismoto Melngalvju namu Rīgā
uz pirmās lappuses, tālāk rakstīts, ka
zāli iekārtojuši: Andris Galviņš, Mārtiņš
Tuktēns, Brian Stephenson-Roberts,
Jānis Čečiņš, galda dekorācijas Linda
Ozere, bet par programmas izdevumu
jāpateicas Lindai Ozerei un Pēterim
Kļaviņam. Zālē apaļi galdi, katrs desmit
talciniekiem, bet pie skatuves liela ar
elektrības karuļiem apgaismota egle.
Programmas pieteicējs Toms Veidners
iesāk ar īsu paskaidrojumu, ka šis ir
bijis rosīgs gads, Ziemassvētkus mēs
vēl arvien svinam, bet dažās skolās
Ziemassvētkus vairs nesvinot. Visi kopā
tad dziedāja Jūs, bērniņi, nāciet Imanta
Līča klavieŗpavadījumā (tāpat kā visām
citām dziesmām).
Svētvārdus sacīja Vienības draudzes
mācītājs Raimonds Sokolovskis,
vispirms no Bībeles nolasot no Lūkasa
evaņģelija 2. nodaļas, kuŗā, cita starpā,
Jāzeps un Marija dodas uz Betlemi,
lai piedalītos tautas skaitīšanā „un
tiem turpat esot, viņai laiks pienāca
dzemdēt”... Sekoja runa sakarā ar vārdu
„Nebīstieties”, jo, ja klausās Latvijas
ziņas, tad būtu daudz par ko bīties.
Vārdu „nebīstieties” dzirdējam arī Valža
Zatlera runā. Ja mēs pievēršamies
pozitīvai domai, tad mēs to veidojam
kā savu realitāti. Ja ir divi vai trīs, kas
tic mūsu tautai, tad mēs to veidojam kā
savu realitāti. Kristus realitāte ir aktuāla
visām tautām un evaņģelijā rakstīts, ka
eņģelis teicis ganiem: „Nebīstieties, jo
redzi, es jums pasludinu lielu prieku,
kas visiem ļaudīm notiks.” – Visi kopā
sacīja tēvreizi, pēc kuŗas nāca mācītāja
novēlējums: „Priecīgus Ziemassvētkus
un lai Dievs svētī maltīti!”
Tad runāja SLB valdes priekšsēdis
Jānis Čečiņš, atskatoties uz to, kas
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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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padarīts. Ir bijis pilns gads ar Sirdsbalss
koncertu, Parnela ielas svētkiem un
biedrības 65 gadu jubileju. Veiktas
arī citas lietas, kā Ritums, dāmu
kopas darbība, sestdienas skola, vīru
koŗa darbība, Spara darbība utt. Viss
darbs veikts brīvprātīgi. Jumta vēl
nav; varbūt rīt, ja nelīs. Jāpanāk, lai
vairāk pievienojas gados jaunie, kas
lieto elektroniskās ziņas. Būs jauna
biedrības mājas lapa. Lieto arī moderno
Facebook. Nama priekšu pārtaisīs,
uzlabos ieeju un Mārtiņa Siliņa zāli
un veiks citus uzlabojumus. Latvijas
simtgadē būs Jasmīnas koris, Dziesmu
svētku koris, latviešu virtuves pavāra
kursi utt. Viesosies mākslinieki – būs
Maija Kovaļevska, 100 gadu koncerts,
18. novembŗa akts un 100 gadu balle.
Priekšsēdis pateicās talciniekiem par
pašaizliedzīgo darbu un novēlēja
„Priecīgus Ziemassvētkus!”
Sekoja bagātīgs svētku mielasts ar
auksto galdu: žāvētu cūkas šķiņķi, cāli,
siļķi, kartupeļu un rīsu salātiem, skābiem
gurķiem un gurķiem krējumā, tomātiem,
dažādu maizi, gan baltu, gan melnu u.c.
Programmas lapiņā lasām, ka ēdiena
galdu sagatavojuši: Valda StephensonRoberts, Annette Pearce, Klāra Brūvere,
Linda Ozere, Viktorija Mačēna, Erika
Villanueva un Jānis Grauds ar palīgiem.
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Kad talcinieki bija pamielojušies,
gaŗāku priekšnesumu deva Linda
Ozere un Jānis Čečiņš, vēloties visus
svētku laikā aizvest uz citu pasaules
pusi pavisam pretējā sezonā nekā
mēs piedzīvojam šodien šeit Austrālijā.
Zinām, ka Latvijā ap Ziemassvētkiem
būs aukstums un sniegs un no tautas
dziesmām, dzejas, pasakām, parašam
un ticējumiem var redzēt kā daba
iespaidojusi to, kas notiek svētku laikā.
Tāpēc arī nosaukums: Dabas krāsas
Ziemassvētkos.
Ziemassvētki seniem latviešiem
bijusi daļa no dabas cikla, kad diena
visīsākā un nakts visgaŗākā. Saulgriežu
diena 22. decembrī, un, cik var spriest
no tautas dziesmām, Ziemassvētki
svinēti 3-4 dienas, sākot ar 20.- 21.
decembri. Sekoja tautas dziesmas
par Ziemassvētkiem. Latvijas ziemas
pazīstamas ar sniegu, kaut gan pēdējos
gados balti Ziemassvētki nav bijuši.
Tālāk sekoja lasīti ticējumi, ka, ja
Ziemassvētkos būs: daudz sniega,
pa Jāņiem daudz lietus; ja snieg, būs
auksts pavasaris; ja sniegputenis,
nākamgad būs daudz medus; ja logos
daudz leduspuķu, būs laba augļu raža;
ja koku zarus klāj sarma, būs agrs
pavasaris. Seko Jāņa Ziemeļnieka
dzejolis Svētā vēstniece, pēc kuŗa
piemin, cita starpā, ka Rīgā
bijusi pirmā izrotātā egle, un
Rīgas amatnieki to izrotājuši ar
papīra ziediem.
Visi kopā dziedāja Ak, eglīte,
ak, eglīte, kam sekoja kāds
dzejolis par svecēm eglītē.
Tālāk pieminēja, ka saulgriežu
svētku tradicijas apvienojušās
ar Jēzus dzimšanas svinībām
un 25. decembris pieņemts
par svināmo dienu. Tad vēl citi
Lindas Ozeres un Jāņa Čečiņa uzvedums par dzejoļi, kuŗu starpā Eduarda
Veidenbauma Rau, svētku
Ziemassvētku parašām un ticējumiem.
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SLB Dāmu kopa – Bēdu manu lielu
eglīte un Kārļa Skalbes Ziemassvētku
roze, kādēļ visi kopā dziedāja Es skaistu
rozīt’ zinu.
Interesantam priekšnesumam
sekoja talcinieku mielošanās ar saldo
ēdienu: tiramisu kūku, dzeltenmaizi,
piparkūkam, kafiju un ķiršiem.
Sekoja vārdi kādreizējiem (nemaz tik
ilgi atpakaļ) tagad „emeritus” SLB valdes
priekšsēžiem. Vispirms Jānis Ronis,
cita starpā, pateicās Jānim Čečiņam
un Valdim Zatleram un ieteica visiem
sasveicināties. Jānis Grauds ieteica
visiem izlasīt lapiņu Mana dāvana
Latvijai un nākamā gadā par labu
Latvijai atteikties no dzimšanas dienas
dāvanas, naudu nododot Vītolu fonda
stipendijām trūcīgu latviešu studentu
atbalstam.
Sekoja talcinieku priekšnesumi,
kuŗus iesāka Ieva Eikena, nolasot
R. Blaumaņa Uz karstiem ķieģeļiem.
Marita Lipska lasīja R. Sokolovska
Debesis 888. Andris Kariks lasīja
četras fābulas: L. Pelmaņa Redaktors
Runcis, T. Kalnāja Koncertbundža un
kuģis, V. Artava Maizes brāļi un Plūdoņa
Sapņiem. SLB dāmu kopas priekšniece
Ināra Krūmiņa nolasīja kādu dzejoli,
kam sekoja visu dāmu kopā dziedātā
Bēdu manu lielu bēdu.
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Ta d n ā c a v ē l v i e n s
pārsteigums. Uzzinājām, ka
katrai programmas lapiņai
uzspiests kāds numurs, ar
kuŗu var kaut ko laimēt. Rīkotāji
tad no rotējošas „muciņas”
izvilka pēc kārtas vairākus
satītus vai salocitus papīrīšus ar
numuriem, un attiecīgā numura
īpašnieks saņēma iesaiņotu
priekšmetu. Nesaskaitīju cik,
bet varēja būt kādi desmit vai
vairāk vai mazāk laimestu
bēdu
ieguvēji.
Jaukais sarīkojums
pabeidzās ar kopīgi dziedāto Klusa
nakts, svēta nakts. Jāvēlas, lai šāds
biedrības pasākums turpinātos vēl ilgus
gadus.■
Juris Krādziņš.

Valdis Zatlers – Goda
viesis Kanberas divu
Rotary klubu kopīgi
rīkotās pusdienās.

Pirmdien, 27. novembrī,
Commonwealth Club, telpās, Yarralumla,
Valdis Zatlers bija viesu runātājs divu
Kanberas Rotary klubu kopīgi rīkotajās
oficiālās pusdienās.
Pusdienas oficiāli atklāja Rotary Club
of Canberra prezidente Helen Moore,
sveica un iepazīstināja viesu runātāju
Valdi Zatkeru.
Rotary Club of Canberra, Burley
Griffin bijušais priekšsēdis Juris
Jakovics, iepazīstināja pārējos pusdienu
viesus. To vidū bija LAAJ priekšsēde
Kristīne Saulīte ar vīru Pēteri Saulīti,
Igaunijas vēstnieks Austrālijā, Andres
Unga, un viņa vietnieks Aivar Tsarski,
Kanberas lietuviešu un igauņu vadošās

Sekoja vairāki jautājumi.
Pusdienu apmeklētāju skaits 90.
Noslēgumā, kā piemiņu no šīs
satikšanās, Helen Moore pasniedza
Valdim Zatleram pildspalvu ar ierakstu
no Rotary.
Skaidrīte Dariusa

No kreisās KLB priekšnieks Juris
Jakovics, Rotary Club of Canberra
prezidente Helen Moore, un Valdis
Zatlers.
personas un citi šo tautību locekļi,
kā arī Kanberas latviešu organizāciju
pārstāvji un citi ieinteresēti sabiedrības
locekļi. Rotary kluba biedru vidū bija
prominentas austrāliešu sabiedrības
personas Kanberā.
Ar runas teicēju, Valdi Zatleru,
klausītājus iepazīstināja Juris Jakovics,
sevišķi pieminot Zatlera prezidentūras
gadus, pasākumus, un to nozīmi Latvijas
politikā.
Zatlera runas tēma – „Austrumeiropas
atšķirības un nākotne un nākotne
pasaules sfērā.’’
Runas galvenā doma –
1. Augošā tautas pašpārliecība
savas tautas nākotnei.
2. Eiropas Savienības locekle –
iespējas ekonomiskā un prestīža laukā.
3. NATO – palīdzība militārā
aizsardzībā.
Interesants bija runātāja izvērtējums
attiecībā uz Krievijas prezidentu Putinu
un viņa ārpolitiku – ne militāri uzbrukt,
bet atrast vājības attiecīgajā notikumā,
un tās izmantot saviem nolūkiem, kā
vienu no piemēriem minot Sīriju.

Sveika, Latvija!
brauciena atskaņas

Bija prieks redzēt Sidnejas skolas
saimi latviešu namā sestdien, 4.
novembrī 10.00 no rīta, atzīmējot skolas
2017. g. pēdējās klases izlaidumu un
Sveika, Latvija! braucēju atmiņas un
pateicības. Pēc izlaiduma oficiālās daļas
un pusdienām Sveika, Latvija! ceļotāji
Kārla Tuktēna, Kaija Moore, Varis
Hyslop un Krusa Neimlīgere, dalījās
savās atmiņās par šo piedzīvojumu.
Kārla Tuktēna kopā ar Kaiju un
Vari speciāli izmeklēja Daniela Baloža
dzejoli, kuŗš, šķiet, patiesi atspoguļoja
visu šo jauniešu domas un jūtas par
viņu Latvijas ceļojumu šogad jūnijā
un augustā. Tas arī tika ierakstīts
pateicībās visām tām organizācijām,
kuŗas bija financiāli atbalstījušas šos
jauniešus.
Grupiņas locekļi izlasīja katrs daļu
no dzejoļa un tad kopīgi pēdējās četras
rindiņas:
Es raugos tautas vēsturē
Un tajā redzu savu dvēseli.
Es dodos pēc tautas brīvības
Un krītu zem sarkanbaltsarkanā.
Ar rokām turu
Sarkanbaltsarkano audeklu,
Un ar šiem vārdiem
Dzīvoju mūsdienu sabiedrībā.
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Tas ir mans karogs, mana tauta,
Mana himna, un mana Zeme.
Latviju turu zem sirds,
Un nodot es gribu to mantojumā.
Šīs pēdējās četras rindiņas izsaka to,
ko jaunieši vēlas redzēt savā nākotnē.
Bez saistības ar īsto Latviju ir grūti
turpināt mācīties tālajā Austrālijā visas
parašas, tradicijas un folkloru. Kārla,
Kaija, Varis un Krusa katrs pastāstīja
par vismīļākajām vietām, ko viņi redzēja,
un visiespaidīgākām ceļojuma daļām.
Tā kā „Sveika, Latvija!” maršruts ir tik
pieblīvēts un jaunieši apceļoja ap sešas,
dažreiz pat septiņas vietas katru dienu,
un ceļojums ilga 13 dienas, visvieglākais
un interesantākais veids, kā rādīt gaŗo
ceļojumu, bija caur dziesmu un ainām
no brauciena.
Visi četri braucēji ir daudzus gadus
piedalījušies latviešu skolā, un Kārla
šogad arī dejo Jautrā pārī. Varis un Kaija
sāks dejot, laikam, nākamgad. Ar lielu
interesi gaidīsim, kas no šiem četriem
jauniešiem iznāks un kur viņi iesaistīsies
latviešu sabiedrībā nākotnē. (Es pati,
14 gadu vecumā dodoties uz Vasaras

Sveika, Latvija ceļotāji un SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš, DV Sidnejas
nodaļas vanadžu vadītāja Gundega
Zariņa un DV Sidnejas nodaļas
priekšsēdis Helmuts Vabulis.
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Vidusskolu pirmo reizi, nebūtu varējusi
iedomāties, ka vēlāk vadīšu Sidnejas
skoliņu daudzus gadus, un ka 15 gadus
mācīšu mākslu un nodarbības skolā,
sestdienas rītos vedot turp savus četrus
bērnus.) Vēlam viņiem visu to labāko: trīs
no viņiem dodoties uz Vasaras Vidusskolu
nākamgad jau otro vai trešo gadu, un
Krusai – apmeklējot Garezeru.
Turpiniet dejot Jautrā pārī, piedalīties
Jaunatnes Dienās un iesaistieties, kur
variet, latviešu sabiedrībā!
Māra Moore

Vīru koŗa
Ziemassvētki

Sidnejas Latviešu vīru koŗa 61. gads
pabeidzās 9. decembrī ar Ziemassvētku
eglītes vakaru Sidnejas ev. lut. draudzes
namā Hombušā, kuŗu ievadot, koŗa
diriģente Daina Jaunbērziņa apsveica
viesus, koristus, viņu ģimenes un koŗa
draugus ar vārdiem: „Prieks redzēt jūs visus
mūsu gadskārtējā eglītes vakarā. Pateicos
jums visiem par klātbūtni mūsu sarīkojumā
un novēlu pavadīt jauku vakaru ar mums.
Pieminam, arī visus mūsu aizgājušos
koristus kā arī bijušos koristus, kuŗi veselības
dēļ nevar šovakar ierasties.” Viņas aicināti,
visi kopā nodziedāja kopdziesmu Es skaistu
rozīt’ zinu, kuŗu, tāpat kā citas dziesmas ar
klavierēm pavadīja Ingrīda Šakurova.
Kad Eigits Timermanis bija nolasījis
Kristus dzimšanas vēsti no Lūkasa evaņģelija
otrās nodaļas, vīru koris diriģentes Dainas
Jaunbērziņas vadībā iesāka programmu ar
Ludviga Bethovena dziesmu Svēta nakts,
kuŗai oriģinālos vārdus rakstījis K. Gelerts,
bet atdzejotāja vārds latviešu valodā vēl
joprojām nav uzzināts. Lai nu kā, bet,
domāju, visiem atmiņā būs iespiedies
svētsvinīgais dziesmas sākums: „Svētā
nakts, ak izlej tu debess mieru sirsniņā” un

priecīgais piedziedājums: „Zvaigznes jau
mirdz tik koši, skatās uz man’ tik droši...”
Tāpat populāra bija otra izvēlētā dziesma
no Francijas Dainas Jaunbērziņas apdarē
ar A. Cīruļa tulkotiem vārdiem Mirstīgais
šai bridī klusē.
Kamēr koristi atvelk elpu, Toms
Mačēns, deklamē Valdas Moras dzejoli
Šai svēta naktī. Tam uz pēdām seko Maijas
Kīnes Baltā dziesma ar Īrisas Hartmanes
vārdiem, bet dziesmu daļu koris pabeidz ar
senu franču dziesmu Imanta Līča apdarē
Eņģeļus mēs dzirdējām. Pēteris Erdmanis
tad teic Viktorijas Dablinas (Dublin) Kad
pamodīsies nakts, kam seko kopdziesma
Klusa nakts, svēta nakts.
Pēc mācītāja Kolvina Makfersona
(Colvin S. MacPherson) galda lūgšanas
visi devās pie „aukstā galda” ar bagātīgu
mielastu, Ivaram Birzem, kā katru gadu,
sadalot šķinķi, bet citus gardumus kā lasi,
siļķi, pildītas olas, cūkgaļu, gaļas galertu,
kartupeļu, biešu un zivju salātus u.t.t.
ņēma pēc katra izvēles. Vēl bija augļi un
ogas: arbūzs, ananāss, zemenes, vīnogas
un ķirši.
Pēc mielasta visi kopā dziedāja Tu,
mazā, klusā Betleme, pēc kuŗas Elgas
Lejas dzejoli Ziemassvētku dziesma
deklamē Roberts un Jānis Luči. Savukārt
pēc kopdziesmas Jūs, bērniņi, nāciet,
ziemas saulgriežu tautas dziesmas
deklamē Andrejs un Valdis Mačēni, bet
pēc kopdziesmas Ak, eglīte Pēteris
Erdmanis teic Arvīda Skalbes dzejoli Egle.
Kopdziesmas pabeidz ar Jūs ticīgie, nāciet.
Daina Jaunbērziņa iesāka savu
runu, vispirms atzīmējot, ka koŗa valdes
dzīvē notikušas lielas pārmaiņas. Pēc 20
pašaizliedzīgiem gadiem savu vadītāja
zizli tālāk nodevis Gunārs Zodiņš, kuŗam
viņa pateicās visu koristu vārdā, tāpat
arī Gogam, Raimondam un Andrim
par viņu darbību koŗa valdē. Viņu vietā
šogad atbildīgos amatus uzņēmušies
Andris Jaunbērziņš kā priekšnieks,

Andrejs Upenieks, Andrejs Mačēns,
Pēteris Erdmanis, Ivars Birze un Roberts
Lucis. Viņa pateicās par labo sadarbību,
atbalstu un draudzību un apsolīja pasniegt
koŗa valdei mazu dāvanu no sevis.
No koŗa saimes Andrim Jaunbērziņam
dāvanu pasniedza Andrejs Upenieks, bet
Daina Jaunbērziņa deva dāvanas visiem
valdes locekļiem. Andris Jaunbērziņš,
savukārt, pateicās diriģentei un parādīja
koristiem kāda dzēriena ietvaru, kuŗa
saturu varēšot baudīt tie, kas ieradīšoties
uz mēginājumiem.
Tālāk Daina Jaunbērzina pateicās
koŗa līdzstrādniekiem: Pēterim Kļaviņam
par drukas darbiem, Imantam Līcim par
notīm, Vijai un Pēterim Erdmaņiem (Vijas
putniņiem bija tiešām liela piekrišana),
Voldim Kainam par techniskiem darbiem,
Ojāram Grestem par visām fotografijām,
sludinājumiem un ierakstiem, ilggadējām
pavadītājām Ingrīdai un Dainai, zupas
meistarēm Inesei un Džudijai un Laumai
Reinfeldei par skaistiem aprakstiem
visās avīzēs. Ne tikai par šo vienreizējo,
bagatīgo mielastu, bet arī par visiem
citiem saimniecības darbiem, ieskaitot
paēdināt ap 200 cilvēkus dziesmu
pēcpusdienā, Daina Jaunbērziņa aicināja
ar vētrainiem, sirsnīgiem, liesmainiem
aplausiem pateikties Mārai, Ārijai un Ritai.
Pateicība arī palīgiem, kas pielika roku
koristu darbam, īpaši virtuves darbos
dziesmu pēcpusdienā un arī šovakar un,
beidzot, uzticīgiem, lojāliem, paklausīgiem,
apzinīgiem koristiem, ar kuŗiem viņa
strādā kā viens. Pieminot beidzamos
divus gadus ar dūšīgu strādāšanu, godam
nosvinēto dimanta jubileju un dalību
vairākos latviešu sabiedrības sarīkojumos,
tā turpinot iesākto koŗa dibinātāju ceļu,
Daina Jaunbērziņa novēlēja tāpat turpināt
un visiem gaišus Kristus dzimšanas
svētkus un laimīgu, veselīgu jauno 2018.
gadu – mūsu tautas lielo jubilejas gadu un
uz redzēšanos Jaunatnes dienās.
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Ta d r u n ā A n d r i s J a u n b ē r z i ņ š ,
apliecinot, ka gandrīz 50 gadus strādājis
par skolotāju; iesācis 1968. gadā un šogad,
68 gadu vecumā, ievēlēts par vecāko koŗa
priekšnieku. Zinot, ka vienam pašam
grūti strādāt, viņš pateicās Gunāram
par palīdzību, šo amatu pieņemot, jo
pirmais gads vienmēr ir tas grūtākais.
Tālāk viņš pateicās savai komandai par
sadarbību, izpalīdzību un lielo atbalstu,
nosaucot visus valdes locekļus vārdos.
Pateicās koristiem un koristu sievām par
neatvietojamo atbalstu. Viņam prieks
redzēt koŗa ģimenes ar kuŗām pavadīt
dažas stundas un novēl priecīgus svētkus
un laimīgu jauno gadu.
Tālāk vārdu dod vicepriekšniekiem
Andrejam Upeniekam, kuŗš tad pasniedz
visu koristu dāvanu aploksnē Dainai
Jaunbērziņai, kuŗa, ka Gunārs kādreiz
teicis, ir koŗa sirds un dvēsele. Saņemti
sveicieni un dāvana no Alberta Ciņa.
Dāvanas pasniedz arī Inesei Ronei un
Džudijai Trumpmanei un, beigās, koristu
bērniem Mikum, Aivaram, Emīlijai, Ņinai
un Oskaram.
Vēl paziņojums, ka nākamā pirmdienā
koŗa mēģinājums nenotiks, ko koristi
pieņem ar gavilēm. ■
Juris Krādziņš

Sveika, Latvija!
2017.g. brauciena
Sidnejas dalībnieku
atmiņas

Sveika, Latvija! braucienā mēs kopā
bijām 21 bērns un 5 pavadoņi. Vairums
bija no Amerikas, mēs bijām septiņi
no Austrālijas un viens audzinātājs no
Kanādas. Katru gadu Amerikas latviešu
apvienība organizē Sveika, Latvija!
braucienu. Šogad braucieni bija iekārtoti
38

jūnijā/jūlijā un augustā. Varis, Kaija un es
braucu jūnijā un Krusa piedalījās augusta
braucienā.
Nometnes mērķis ir iepazīt savu
vecāku un vecvecāku dzimteni, kā arī
kultūras bagātību. Ceļojums domāts
13-15 gadu veciem latviski runājošiem
jauniešiem, kas ir beiguši 8. klasi ārvalstīs.
Mums bija iespēja apceļot visus Latvijas
apgabalus un izbaudīt daudz interesantu
atrakciju. Par dažām vietām mēs jums
šodien pastāstīsim.
Pirmā diena bija ļoti interesanta,
nezinājām īsti, ko sagaidīt. Austrālieši bija
pirmie, kas ieradās Rīgā, un vēlāk vakarā
(ar nokavēšanos) ieradās amerikāņi. Mēs
no sākuma nezinājām, kā mums īsti ies
ar latviešu valodu, bet, kad satikāmies ar
amerikāņu jauniešiem, ļoti ātri sapratām,
ka viņi ir tieši tādi paši, kā mēs! Mēs ātri
sadraudzējāmies ar citiem jauniešiem, un
tagad es vēl turpinu sazināties ar jaunām
draudzenēm no Amerikas.
Nometnes laikā mēs tiešām izbraucām
visus apgabalus un daudz pilsētu! Bijām
Siguldā, Cēsīs, Bauskā, Ventspilī, Liepājā
un vēl daudzās citās pilsētiņās. Mēs
ciemojāmies divās skolās – Alsungas
vidusskolā Alsungā un Gaujienas skolā
Apes novadā.
Likteņdārzs
Man pašai ļoti lielu iespaidu atstāja
Likteņdārzs. Šis dārzs ir paredzēts kā
dāvana Latvijai 100 gadu dzimšanas
dienā. Likteņdārzs atrodas Daugavas
malā pie Kokneses un tiek veidots par
ziedojumiem. Tā ir ļoti skaista vieta, kur
pulcēties, atcerēties, izbaudīt un sajust
dabas un tautas enerģiju. Likteņdārza
pamatā ir cilvēku ticība un apņēmība
radīt nākotni gaišāku, tīrāku, godīgāku
un skaistāku.
Dārzs tika dibināts 2005. gadā.
Arhitekts Sunmjo Masuni no Japānas
uzvarēja plānošanas konkursu. Pēc viņa
plāniem ir izveidoti 10 dažādi simboli.

Likteņdārzā. Skats uz Daugavu
Viens no šiem simboliem ir ābeļu aleja, kas
ir nobruģēta ar 113000 bruģakmeņiem, uz
kuŗiem ir iegravēti dārza atbalstītāju vārdi.
Šis ceļš ved uz Likteņdārza centrālo
daļu un dod visiem iespēju atstāt
simbolisku pēdu nospiedumu ceļā.
Mums arī bija iespēja nopirkt vienu
no šiem akmeņiem un es saņēmu
pateicības apliecinājumu par ieguldījumu
un atbalstu.
Amfiteātris ir Likteņdārza sirds, kas
simboliski nodala dārza pagātnes daļu
no nākotnes daļas. Ūdens kanāls, kas
apvij amfiteātri, simbolizē cietušo cilvēku
izlietās asaras un ticību.
18. novembrī mēs varēsim vērot
skaistu izrādi dabā, saulrietu virs
Daugavas, lai visi pasaulē var redzēt
un atcerēties Latviju. Mēs varēsim ieiet
mājaslapā un redzēt virtuālu pastaigu
pa dārzu un arī iegūt jaunu informāciju.
Kad mēs šeit bijām, mums bija
brīnišķīgs gids, kurš mums daudz
pastāstīja par Likteņdārza nozīmi un
nākotni. Bija iespēja daudz fotografēt
un īpaši baudīt brīnišķīgos skatus
„Skatu terasē”. Man pašai ļoti iepatikās
Likteņdārzs un ceru tur vienu dienu
atgriezties.
Pēdējo vakaru kopā ar abām vietējām
skolām mēs nosvinējām ballējoties. Mēs

dancojām tautas dejas, gājām rotaļās un
dziedājām dziesmas. Bija tiešām žēl atstāt
jaunos draugus, būtu varējusi vēl vismaz
kādu mēnesi ceļot tālāk.
Brauciens stiprināja manu latvietību
un saites ar Latviju. Noteikti varu ieteikt
braucienu citiem jauniešiem!
Paldies visiem atbalstītājiem un
maniem vecākiem, kas rūpējas par manu
latvisko audzināšanu. Es tagad saprotu,
cik svarīgi ir uzturēt savas saites ar Latviju,
un ceru to turpināt.
Kārla Tuktēna.
Karostas militārais cietums Liepājā.
No „Sveika, Latvija!” brauciena man
visvairāk patika Karostas militārais
cietums Liepājā. Šis ir vienīgais tūristiem
atvērtais militārais cietums Eiropā. Mēs
kā grupa piedzīvojām, kāda bija dzīve
Padomju Savienībā militārā cietumā.
Bijām cietumnieka lomā, kur mums
lika iztēlot dažas nodarbības, ko būtu
cietumnieki piedzīvojuši. Pirmā lieta, ko
cietumnieka lomā mūsu gids – cietumsargs
– pārbaudīja, bija, vai mums nav telefons
vai rotas lietas. Dzīve bez tiem attēlotu
cietumnieku dzīvi bez privilēģijām. Ja
kādam bija telefons vai rotas, cietumsargs
tos atņēma. Tad mums lika soļot visādos
veidos, un, ja to pareizi neizpildīja, bija
jāatkārto. Sargs izveda grupu caur
cietumu, un mēs redzējām vairākas
kameras un dzirdējām par vairākām
spīdzināšanas metodēm. Kad izgāju no
mūzeja, es sapratu daudz labāk, cik grūti
bijuši apstākļi, un par Latvijas vēsturi zem
Padomju Savienības valdības.
Varis Hyslop.
Nacionālā bibliotēka Rīgā.
Mana vismīļākā vieta Latvijā bija
Nacionālā bibliotēka Rīgā. Mūsu grupa
to apmeklēja pirmspēdējā dienā pēc
satikšanās ar Prezidentu. Braucot pāri
Daugavas upei, mēs jau bibliotēku varējām
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redzēt pa gabalu: tā bija milzīga. Kad mēs
tur tikām, tā bija daudz lielāka, nekā
mēs iedomājāmies. Latvijas Nacionālā
bibliotēka ir iesaukta par „stikla kalnu”, un
tā tiešām tāda arī izskatījās!
Kad iegājām bibliotēkā, mēs
sadalījāmies grupās. Katrai grupai bija
gids, un mēs visi izstaigājām bibliotēku.
Pirmais piedzīvojums bija ,grāmata
Latvijā’ izstāde pirmajā stāvā. Tur varējām
pamēģināt lasīt ar pirkstiem neredzīgo
rakstu (t.i., ,braille’ rakstu).Turklāt tur
bija, 'dzīvas’ grāmatas instalācija, kur
varējām nokļūt grāmatu fantāziju pasaulē.
Piemēram, kad uzšķīrām lappusi par lietu,
tad istabas sienas pārvērtās par lietainu
vidi. Pēc tam uzkāpām līdz septītajam
stāvam uz bērnu literatūras centru. Es
tur atradu grāmatas no savas bērnības,
kas man ir mājās. Tur bija lieli logi, kas
pavēra skatu uz Daugavu – varējām
redzēt Rīgu pāri upei. Ejot pa bibliotēku,
mēs arī redzējām Dainu Skapi un tautas
grāmatu plauktu.
Latvijas Nacionālā bibliotēka bija mana
vismīļākā vieta, bet vispār Latvija bija
tiešām skaista un burvīga. Sveika, Latvija!
brauciens bija brīnišķīgs piedzīvojums.
Mēs visi, kas no Sidnejas piedalījāmies Sveika, Latvija! braucienā,
esam ļoti pateicīgi Amerikas Latviešu
apvienībai, Sidnejas Latviešu skolai,

Sidnejas Latviešu biedrībai, Latviešu
Apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē
un Daugavas Vanagiem par devīgiem
pabalstiem.
Krusa Neimliģere.
Bobsleja trase Siguldā
Mana vismīļākā vieta Latvijā bija
bobsleja trase Siguldā. Pirmais, ko mēs
redzējām, bija bobslejs ar skaistiem
Latvijas simboliem. Varējām tanī iesēsties
un nofotografēties. Iemācījāmies, ka
bobsleja priekšā ir sēdeklis, un pārējiem
četriem braucējiem ir cieši jāsēž rindiņā.
Informācijas centrā mums pastāstīja
par Latvijas valsts bobsleja vēsturi un
rekordiem. Siguldas bobsleja centrā ir
tikai viena liela trase. Uzkāpām vairākos
stāvos pa trepēm, lai varētu redzēt
bobsleja trases sākuma punktu. Varējām
redzēt tālumā, kā trase līku loču mainījās
pa stāvo kalnu. Bija iespēja pastaigāties
pa trasi no augšas līdz lejai. Nebija
ledus kā ziemā, bet vēl arvien bija ļoti
interesanti. Tad bija iespēja noskatīties, kā
braucēji trenējas un ārkārtīgi ātri brauca
pa bobsleja trasi. Bija interesanti ievērot:
kad viņi tika otrā galā, braucēji nekāpa
ārā no bobsleja, bet iestūma bobsleju ar
visiem braucējiem piekabē un aizveda pa
ceļu uz sākuma punktu.
Kaija Moore.

Senioru eglīte

Latvijas Nacionālā bibliotēkā.
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Senioru saieta Ziemassvētku eglīte
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa
zālē 8. decembrī iesākās ar kopīgi
nodziedāto Jūs, ticīgie nāciet, kuŗu
pavadīja, tāpat kā citas vēlāk dziedātās
dziesmas, ar klavierēm Imants Līcis.
Ieradušies bija vismaz divas reizes vairāk
nekā saietus apmeklējot un pie tam vēl
vairāki no regulāriem apmeklētājiem
iztrūka tikai viņiem vien zināmu iemeslu
dēļ.

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Daļa no senioru eglītes dalībniekiem
Mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin
S. MacPherson) iesāka svētbrīdi ar
Jesajas 9. nodaļas 5. pantu: „Jo mums
ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls,
valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa
vārds ir Brīnišķais padoma devējs,
Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera
lielskungs.” Un tālāk no Lūkasa evanģelija
2. nodaļas, kur gani bija uztraukušies par
Kunga eņģeli un tā spožumu, bet eņģelis
viņiem teica „Nebīstieties.” – Viens vārds
ir visās dziesmās, un tas ir „mums”, kā jau
iepriekšējā dziesmā dziedāts „Raugait šo
bērnu, kas par mums ir dzimis.”, jo šie
svētki ir Dieva dāvana mums. – Mums
gan ir paruna, ka solīts makā nekrīt, bet
ko Dievs sola, tas notiek. – Visiem kājās
pieceļoties, teicām kopā Jēzus lūgšanu.
Visi tad dziedāja kopdziesmu Jūs,
bērniņi, nāciet, pēc kuŗas runāja SLB
valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš,
atzīmējot, ka Ziemassvētku eglīte šodien
ir tajā pašā vietā, kur parasti notiek
senioru saiets. Šis ir bijis mainīgs gads,
kuŗā mainījusies vadība, jo Ivars Šeibelis
devies atpūtā. Vēl vienmēr meklējam
kādu, kas uzņemsies senioru saieta
vadību. Tā kā apmeklētājiem vienmēr
interesējis dzirdēt kaut ko jaunu, viņš
varot pastāstīt, ka 2. decembrī Valkā
svinēta simt gadu jubileja Latviešu
pagaidu nacionālai padomei, kur noticis
kongress un sanāksmes un runājis arī

valsts prezidents Raimonds Vējonis,
pieminot, ka „pirms simts gadiem, 1917.
gada nogalē, Valkā izveidoja Latviešu
pagaidu nacionālo padomi (LPNP), kuŗas
paveiktais, apvienojot Kurzemi, Vidzemi
un Latgali, popularizējot neatkarības ideju
Latvijā un starptautiski, lika pamatus valsts
dibināšanai 1918. gada 18. novembrī.”
– „Padome pieņēma deklarāciju par
apvienotas un autonomas Latvijas
izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un
Latgales apriņķos. Latviešu pagaidu
nacionālās padomes deklarācijās
izskanēja latviešu prasība pēc savas
apvienotas Latvijas, kuŗas nākotni lemtu
pati tauta, nevis svešas lielvaras. Ar
Latviešu pagaidu nacionālas padomes
lēmumiem latvieši paši uzņēmās veidot
savu likteni, negaidot citu labvēlību vai
žēlastību,” teica Valsts prezidents. –
Valsti neviens mums neuzdāvināja, to
pasludināja 1918. gada 18. novembrī
un izcīnīja Brīvības cīņās. „Es saskatu
parallēles ar mūsu sabiedrību šeit
Sidnejā” teica Jānis Čečiņš. „Jūs veidojāt
nākotni.” Sekoja citas paaudzes. Tagad
cer visus redzēt arī nākošgad senioru
saietos, bet vispirms Jaunatnes dienās.
Lieli svētki būs nākošgad, kad Latvijas
simtgadu svinībās viņš cer visus redzēt.
Visiem novēl priecīgus Ziemassvētkus
un uz redzēšanos pēc divām nedēļām.
Jānis Grauds savā runā izlaboja
kļūdu sarīkojuma programmā, jo viņš
neesot SLB senioru saieta vadītājs.
Pateicās Imantam Līcim un Raimondam
Sokolovskim, kas uzņēmās sastādīt
sarīkojuma programmu, novēlēja
priecīgus svētkus un nolasīja pāris
dzejoļu no tīmekļa (interneta).
Eglītes priekšnesumus iesāka Marita
Lipska, nolasot savu dzejoli Ziemassvētku
prieks, pēc kuŗa Ingrīda Rēbauma
(Rehbaum) deklamēja Antona Austriņa
Ziemassvētku dzejoli Sals uz Daugavas
(...bet Sals kniebj meitenei degunā: „Vai
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klausīsi tētim un māmiņai?!!”). Tālāk
ar ekrāna palīdzību redzējām video
fragmentu, kuŗā Lauris Reiniks izjusti
un svētsvinīgi dziedāja Ādolfa Adama
(Adolphe Adam) dziesmu Ak, svetā nakts
ar A. Cīruļa un I. Gaides vārdiem. Andrejs
Mednis ar klavierēm spēlēja Stefana
Adama (Stephen Adam) Svēto pilsētu,
kuŗu pazīstam dziesmā ar piedziedājumu
Jeruzalem, Jeruzalem). Programmas
pirmo daļu pabeidza ar Rīgas Doma
Zēnu kori, kas dziedāja Raimonda Paula
Circenīša Ziemassvētkus ar Aspazijas
vārdiem.
Visi kopā tad dziedāja Ak, tu priecīgā,
ak, tu svētīgā, pēc kuŗas, otro daļu
iesākot, Ingrīda Rēbauma deklamēja
Jāņa Poruka dzejoli Ziemassvētkos,
kuŗā „uz ceļa paliek eņģels viens, tas
skrandās tērpies nepazīstams, ar viņu
nerunā neviens...” Andrejs Mednis ar
klavierēm spēlēja A. Adama dziesmu
Ak, svētā nakts, pēc kuŗas Marita Lipska
lasīja Raimonda Sokolovska eseju
Stāsts par eņģeļiem no viņa jaunās
grāmatas Varavīksnes lokā. Otro un
pēdējo priekšnesumu daļu pabeidza
ar video fragmentā Laura Reinika un
Dzeguzītes dziedāto Raimonda Paula
dziesmu Zvani un sveces ar Guntara
Rača vārdiem.
Pēc mācītāja Kolvina Makfersona
teiktās galda lūgšanas SLB dāmu kopas
darbinieces sirmajiem senioriem pie
galda pienesa šķīvjos saliktu aukstā
galda mielastu, kuŗā, cita starpā, bija
gan cūkas gaļa, gan kartupeļu, biešu
un zivju salāti u.t.t. , bet vēlāk saldais
ēdiens ar torti un sarkanu mērci un Jānis
Grauds un Jānis Čečiņš ar trolliju pieveda
visiem kafiju. Sarīkojuma beigās visi
dziedāja Klusa nakts, svēta nakts, bet
apmeklētājiem teica, ka tāpēc vien nav
tūlīt mājās jāiet, bet var vēl pakavēties
sarunās ar pie galda blakus sēdošiem. ■
Juris Krādziņš
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Kopīga eglīte
DV namā

Šis jau ir otrais gads, kopš kopīgu
Ziemassvētku eglītes sarīkojumu rīko
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa
un Veco ļaužu aprūpes biedrība (Your
Age Care at Home - YACAH). Līdz ar
to apmeklētāju skaits 14. decembrī bija
lielāks nekā katrai atsevišķi rīkojot, bet
tā kā YACAH sastāv daudzi aprūpētie no
citām tautām, tad runas un dziesmas bija
abās valodās: angļu un latviešu.
Visus ieradušos apsveica Gundega Zariņa un, vispirms, nolasīja
Ziemassvētku vēsti no Lūkasa evaņģelija
otrās nodaļas, piemetinot, ka visi bērni
nāk no Dieva, bet Jēzus dzimšanas
gadījums bija savādāks un deva jaunu
cerību visai pasaulei. Latvieši šos
svētkus sauc par Ziemas svētkiem, bet
Vasaras svētki ir pavisam kas cits. Katrā
ziņā tie ir Saulgriežu svētki. Visi tad
dziedāja pirmo dziesmu angļu valodā:
Joy to the world (Prieks pasaulei), pēc
kuŗas Gundega Zariņa teica īsu lūgšanu
un izlūdzās Dieva svētību sagatavotam
ēdienam. Pusdienās bija aukstais galds:
sutināti kāposti, kartupeļu un biešu salāti,
cālis, pildītas olas, šķinķis, šašliks, lasis,
siļķe u. c., kam vēlāk sekoja saldais
ēdiens ar saldējumu un arī Švarcvaldes
kūka. . Vēlāk dziedāja O Come All You
Faithful un Tu dievišķais dzimums, un, vēl
vēlāk, Silent Night, Holy Night un Klusa
nakts, svēta nakts. Ar aprūpes biedrības
gādību katram bija iedota loterijas biļete
ar numuru, pēc kuŗa varēja izvilkt kādu
laimestu, bez tam vēl katram deva kādu
ietītu mantiņu, no kuŗām viena bija
ierīce, kādu var pievienot šļūtenei pie
dārza laistīšanas. Bija vēl paziņojums
no aprūpes biedrības par YACAH ēdienu
paku pakalpojumu (Food bank), kāds gan
jau pastāvējis no šī gada janvāŗa. Par
to stāstīja gan Karena Goderija (Karen

Goderie), gan Hezera Pulū (Heather
Pooloo). Tā kā šim sarīkojumam bija
sagatavots tik daudz ēdiena, ka visu
nevarēja apēst, tad piedāvāja palikušo
līdzņemšanai. Visus apsveicot vēl runāja
arī Biruta Klarka (Clark).
Tā kā apvienotais sarīkojums bija
labi izdevies, domājams tādu rīkos arī
nākamā reizē. ■
Juris Krādziņš

Draudzes eglīte
draudzes namā

Sidnejas ev. lut. draudzes eglīte 17.
decembrī iesākās pēc dievkalpojuma
Svētā Jāņa baznīcā, kuŗā macītājs
Kolvins Makfersons (Colvin S.
MacPherson) svētrunā pieminēja
patiesību no Jesajas 55. nodaļas 1. - 8.
pantam un tālāk teica, ka mums jābūt
vērīgiem un jāizvairas no viltojumiem
un pakaļdarinājumiem, ko var veikt
tikai uzcītīgi studējot un izprotot svētos
rakstus. Nezinātāji, neiedziļinoties tanīs,
bieži apgalvo, ka „nauda ir ļaunuma
sakne”, bet patiesība Bībelē Pāvila pimā
vēstulē Timotejam no 6. – 10. pantam
ir rakstīts, ka „naudas mīlestība (jeb
iekāre) ir visa ļaunuma sakne”, kas ir
pavisam kas cits. Un pavisam nepareizi
ir teikt, ka ir vienalga pa kuŗu ceļu iet
pie Dieva, jo ir tikai viens ceļš: un tas ir
Jēzus Kristus.
Pēc dievkalpojuma draudzes eglītes
sarīkojums sākās draudzes namā ar
dziesmu Jūs, ticīgie, nāciet. Sarīkojumu
vadīja un pieteica mācītājs. Draudzes
valdes priekssēdis Eigits Timermanis
tad nolasīja no Lūkasa evaņģēlija
otrās nodaļas par Jēzus piedzimšanu
un ganiem, kas ieradās pie Viņa.
Mācītājs tad aicināja visus piecelties
un izlūdzās Dieva svētību mielastam.
Bija sagatavotas garšīgas siļķu, laša

un rosola maizītes, ūdens vai vīns,
dzeltenmaize, Ziemassvētku kūka,
piparkūkas ar kafiju vai tēju un vēl
augļi,ķirši, arbūzs.
Pēc mielasta un kopdziesmas
Jūs, bērniņi, nāciet priekšnesumus
iesāka Andrejs Mednis, spēlējot ar
klavierēm Stefana Adama Svēto pilsētu
(Jeruzalem, Jeruzalem) un Adolfa
Adama Ak, svēta nakts. Brigita Ellere
stāstīja atmiņas no Latvijas un deklamēja
trīs dzejoļus. Tā kā bija nodibināts jauns
draudzes ansamblis, kuŗā ar Ināras
Gedgovdas mūzikas pavadību dziedāja
(alfabēta kartībā): Ivars Birze, Brigita
Ellere, Tamāra Koškina, Brigita Kubliņa
un Gunars Zodiņš, tas nodziedāja divas
dziesmas: Aijā, mans Jēzu R. Jermaka
apdarē un Jaukākās zvanu skaņas I.
Gaides atdzejojumā.
Vārdu deva Eigitam Timermanim,
kuŗš aicināja Lindu Makfersoni, kas
vienmēr darbojoties neredzama
un pasniedza viņai lielu kasti kā
Ziemassvētku dāvanu, kuŗu esot atstājis
Ziemassvētku vecītis. Kā man teica: (
diemžēl, uz kastes nekas nav rakstīts),
tā esot „miksmastera” ierīce piparkūku
un maizes iejavas mīcīšanai.
Eglītes sarīkojums pabeidzās ar
kopdziesmu Klusa nakts, svēta nakts. ■
Juris Krādziņš

Rīgas Latviešu
biedrība ieskandina
150. jubilejas gadu

2018. gadā – Latvijas 100-gades
gadā – senākā latviešu kultūras un
izglītības organizācija – Rīgas Latviešu
biedrība (RLB) svinēs savu 150.
jubileju. RLB 150. jubilejas gads tika
svinīgi atklāts 2017. gada 24. oktobrī
43

ar jubilejas gada ieskaņas brokastīm.
RLB jubilejas gadu ar uzrunām
svinīgi atklāja Rīgas Latviešu biedrības
jubilejas gada patrons Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis un RLB
priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Svinīgā
sarīkojuma brokastu laikā tika prezentēti
RLB jubilejas gada galvenie notikumi
un aktivitātes, kā arī nominēti jubilejas
gada atbalstītāji, kuŗi atvēlējuši savus
pakalpojumus, ražojumus un finanšu
līdzekļus RLB atbalstam.
A/S SEB banka ieguva nomināciju
Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada
banka, par Rīgas Latviešu biedrības
jubilejas gada juridisko padomnieku
tika nominēts advokātu birojs ELLEX
KĻAVIŅŠ, SIA Lattelecom ieguva
nomināciju Rīgas Latviešu biedrības
jubilejas gada sadarbības partneris
interneta pakalpojumu nodrošināšanā,
savukārt SIA Riga Catering Service
kļuva par Rīgas Latviešu biedrības
jubilejas gada ēdināšanas uzņēmumu.
Rīgas Latviešu biedrība izsaka pateicību
visiem saviem atbalstītājiem.
Uzmanība tika vērsta gan uz jau
padarītajiem darbiem gan prezentētas
nākotnes ieceres kas saistītas ar
nama restaurāciju. RLB savu namu
apsaimnieko un uztur saviem spēkiem
un līdzekļiem, tieši tāpēc vienmēr
ir prieks par cilvēkiem, kas novērtē
vēstures un kultūras mantojumu,
un palīdz biedrībai saglabāt mūsu
nacionālo vērtību. Neviens darbs
nav nepaveicams, ja to dara kopā,
tāpēc ikvienam ir iespēja atbalstīt RLB
nama – viena no Latvijas simboliem
– atjaunošanu zvanot uz ziedojuma
tālruni 9000 60 80 (maksa par zvanu
1.42 EUR).
Rīgas Latviešu biedrība vienmēr
ir atbalstījusi sadarbību un labas
kaimiņu attiecības ar tuvākām un
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tālākām organizācijām, tāpēc tika
atjaunots sadarbības līgums ar Latvijas
Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmiju. Jubilejas gada
ieskaņas sarīkojumā tika noslēgts
nodomu protokols par sadarbību
Latvijas valsts simtgades Nacionālā
plāna pasākumu ietvaros ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju.
RLB vienmēr ir bijusi lepna par savu
kuplo komisiju, kolektīvu un interešu
kopu pulku, tāpēc svinīgā sarīkojuma
noslēgumā viesus priecēja RLB vokālās
grupas “Putni” muzikāli priekšnesums,
kas uz skanīgas nots ne vien noslēdza
sarīkojumu, bet arī ieskandināja 150.
jubilejas gadu.
Rīgas Latviešu biedrība ir senākā
latviešu kultūras un izglītības
organizācija, kuŗa ir dibināta 1868.
gadā – 50 gadus pirms Latvijas
valsts dibināšanas. RLB ir izcila
nozīme latviešu nācijas vēsturē un
tajā iesniedzas gan vairāku ievērojamu
mūsdienu Latvijas izglītības, kultūras un
zinātnes iestāžu, gan Latvijas valstiskās
neatkarības saknes. RLB darbība tika
pārtraukta 1940. gada 5. jūlijā, sākoties
padomju okupācijai. 1989. gadā 14.
janvārī RLB darbība tika atjaunota.
Rīgas Latviešu biedrība, pirms 150
gadiem aizsākusi ceļu Latvijas Valsts
tapšanai, ar savu darbību veicinot
valstiskuma idejas iespējamību un
visos savas pastāvēšanas gados
turpinot īstenot tās vēsturiskajos
Statūtos noteiktos mērķus, arī šodien
veic kultūras un izglītības darbu, rīko
plaša spektra kultūras un sabiedriskas
norises, veic RLB nama – valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa – atjaunošanas
darbus un ir ieņēmusi redzamu vietu
Rīgas un Latvijas kultūrtelpā. ■
Oksana Mihailova

PBLA ZIŅU APSKATS
22. janvārī
Latviju Phjončhanas olimpiskajās spēlēs
pārstāvēs 35 sportisti deviņos sporta
veidos
Latviju nākamajā mēnesī gaidāmajās
Phjončhanas olimpiskajās spēlēs
Dienvidkorejā pārstāvēs 35 sportisti deviņos
sporta veidos, pirmdien (22. janvārī)
pavēstīja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).
Iepriekšējās trijās Ziemas olimpiskajās
spēlēs, kas risinājās Turīnā, Vankūverā
un Sočos, Latvijas delegācijā bija pa 58
sportistiem, bet šoreiz šo skaitu samazināja
hokeja izlases netikšana uz Phjončhanu.
Hokeja izlasē parasti ir 25 spēlētāji, līdz
ar to, ja Latvijas hokeja valstsvienība būtu
kvalificējusies Olimpiādei, uz Phjončhanu
dotos 60 atlēti. Kopā ar komandu būs 35
treneri un atbalsta personāla dalībnieki,
septiņi medicīniskā personāla pārstāvji,
desmit LOK viesi, deviņas amatpersonas,
seši LOK pārstāvji un piecu federāciju
prezidenti. Latvijas olimpiskās komandas
karognesējs atklāšanas ceremonijā tiks
nosaukts nākamajā pirmdienā. [...] (leta.lv)
19. janvārī
In Memoriam. Mūžībā aizsaukts Uldis
Grava
19. janvārī Rīgā mūžībā aizsaukts
Uldis Grava, – “Latvijas Avīzi” informēja
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA)
pārstāvniecība Rīgā.
Uldis Ivars Grava ir dzimis 1938. gada

1. aprīlī Liepājā. 1944. gadā ģimene devās
Otrā Pasaules kara bēgļu gaitās uz Vāciju;
1950. gadā pārcēlās dzīvot uz ASV. Uldis
Grava bija ievērojams trimdas latviešu
žurnālists un sabiedriskais darbinieks, pēc
atgriešanās Latvijā – arī politiķis. No 2002.
gada līdz 2004. gadam ieņēmis Latvijas
Televīzijas ģenerāldirektora amatu. Ir bijis
partijas “Jaunais laiks” ģenerālsekretārs,
deputāts Liepājas pilsētas domē un 9.
Saeimas deputāts.
Kad 2005. gadā Uldim Gravam piešķīra
PBLA balvu, par viņa veikumu organizācijā
PBLA vēstīja: “Latviešu sabiedrisko
darbinieku vidū tikai retais ir strādājis ar
tādu atdevi un sekmēm, kādas ir parādījis
gandrīz visu galveno trimdas organizāciju
kādreizējais vadītājs Uldis Grava.”
Jānis Kukainis, kurš vadīja PBLA līdz šā
gada janvārim, atceras: “Interesants posms
PBLA vēsturē bija septiņdesmito gadu
sākumā. Tad par priekšsēdi bija kļuvis Uldis
Grava, un PBLA rīkoja pasaulē pamanāmas
politiskas akcijas, pēc kā rietumvalstīs
tika nostiprināta Baltijas valstu okupācijas
neatzīšanas politika.”
Ulža Gravas veikto darbu skaitā jāpiemin
arī Latvijas Brīvības fonda (LBF) aktivizēšana
un panākumi fonda dalībnieku skaita
vairošanā. Viņš no 1990. līdz 1993. gadam
ir pildījis arī LBF pārvaldes priekšsēža
amatu, un tajā laikā tika sākta aizdevumu
programma Latvijas pašvaldībām, kas
deva iespēju tām saņemt līdzekļus skolu
remontiem un citām vajadzībām. Uldis
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Grava ir apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Kā vēlējums ne vien PBLA biedriem,
bet mums visiem skan Ulža Gravas 2016.
gadā “Latvijas Avīzes” žurnālistei paustais
viedoklis par PBLA nākotni: “Apvienības
pamatuzdevums vienmēr ir bijis rūpēties
par Latvijas brīvības un neatkarības
nostiprināšanu. Agrāk tā bija jāizcīna, bet
tagad jānostiprina. Ja gadus divdesmit pēc
neatkarības atgūšanas tā likās pati par sevi
saprotama lieta, tagad šis jautājums atkal
kļuvis ļoti aktuāls, jo nacionālā drošība ir
ļoti nopietni apdraudēta. Tāpat jāturpina
rūpēties par Latvijas identitātes noturēšanu
starp ārvalstis mītošajiem latviešiem,
jāveicina starptautiskā kultūras un izglītības
iestāžu sadarbība.” (la.lv, autore Dace
Kokareviča)
Vējonis: Ar valsts simtgades gada
atklāšanu esam pievienojušies senāko
brīvo nāciju pulkam
Atzīmējot Latvijas valsts simtgades gada
sākumu, esam pievienojušies senāko brīvo
nāciju pulkam, Latvijas valsts simtgades
gada atklāšanas pasākumā sacīja Valsts
prezidents Raimonds Vējonis. «Pirmajos
simts gados esam izcīnījuši neatkarību,
zaudējuši to okupācijas laikā, bet atkal
atguvuši - neskatoties ne uz ko, mums
ir sava valsts,» sacīja Vējonis, dāvinot
Tautas grāmatu plauktam Latvijas Zinātņu
akadēmijas pētnieku sarakstīto monogrāfiju
«Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures
kontekstā». Prezidents uzsvēra, ka pasniedz
savu dāvinājumu ar skatu nākotnē, domājot
par valstiskumu un zināšanām, jo tā ir
pašmāju zinātnieku un speciālistu sarakstīta
grāmata par valsts nepārtrauktību.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
(VL-TB/LNNK) Tautas grāmatu plauktam

dāvināja Saeimas izdotās grāmatas «Janvāra hronika» un «Augusta hronika.
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana
«de facto«». Ministru prezidents Māris
Kučinskis (ZZS) Tautas grāmatu plauktam
dāvināja Margaritas Stārastes «Zelta
pasakas», savukārt ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs dāvināja diplomāta Ludviga Sējas
dienasgrāmatu un memuārus «Es pazīstu
vairs tikai sevi». Tāpat Tautas grāmatu
plauktam dāvinājumus sniedza bijušie
Latvijas prezidenti Guntis Ulmanis, Vaira
Vīķe-Freiberga, Valdis Zatlers un Andris
Bērziņš.
Kā ziņots, ar simbolisku grāmatu
dāvinājumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
(LNB) «Tautas grāmatu plauktam» vakar,
18. janvārī, pulksten 19 tika atklāts Latvijas
valsts simtgades gads.
Sniegt dāvinājumus Tautas grāmatu
plauktam tiek aicināti arī ārvalstu delegāciju
pārstāvji. Līdz šim grāmatas ar īpašu
vēlējumu jau uzdāvinājusi Japānas
premjera kundze Aki Abe, Dānijas
premjerministrs Larss Leke Rasmusens un
Gruzijas parlamenta priekšsēdētājs Iraklijs
Kobahidze. (tvnet.lv)
Goda vārti simtgadei
Vieta, kas izvēlēta dažādu simbolisku
notikumu iezīmēšanai, nu ieguvusi jaunu
izskatu. Brīvības bulvāra un Elizabetes
ielas krustojumā uzstādīti Goda vārti
– Rīgas veltījums Latvijas simtgadei.
Goda vārti ir vides mākslas objekts, kura
saturu jeb izskatu var mainīt. Vakar (18.
janvārī) Goda vārtu atklāšanā interesenti
varēja pārliecināties par to, kā mainās
šī mākslas objekta vizuālais ietērps –
barikāžu ugunskuru liesmas, valsts karoga
krāsas un citi simboli. Tas arī veidots kā

Nākamais Ritums būs 2018. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. FEBRUĀRIM.
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vēstījums laikam, cilvēkiem, sajūtām,
notikumiem un vēsturei, sacīja Rīgas
domes Kultūras pārvaldes priekšniece
Baiba Šmite. Turpmāk Goda vārti vizuāli
stāstīs par Latvijas simtgades atzīmēšanas
nozīmīgākajiem notikumiem. Katru mēnesi
gaidāms cits vēstījums. Objekta Goda vārti
idejas un dizaina autors ir mākslinieks
Visvaldis Asaris, bet 3D projekciju autors –
videomākslinieks Māris Kalve. (Neatkarīgā
Rīta Avīze Latvijai, autore Antra Gabre)
18. janvārī
Latviešu valodas reformators – bez
pieminekļa
Šodien ir 165. dzimšanas diena
valodniekam un sabiedriskajam darbiniekam
Kārlim Mīlenbaham. Viņa piemiņa šodien
tiks godināta Lielajos kapos un dzimtajā
pusē – Kandavā. Taču pirms vairākiem
gadiem iecerētā ideja par pieminekli Latvijas
ievērojamākajiem valodniekiem Kārlim
Mīlenbaham un Jānim Endzelīnam tā arī
palikusi neīstenota. No nulles nebūtu jāsāk,
taču – nav naudas un nav uzņēmīga cilvēka,
kurš šo ideju īstenotu.
Abi valodnieki uzrakstījuši grāmatu
“Latviešu valodas gramatika”. Pateicoties
K. Mīlenbaham, mēs rakstībā izmantojam
latīņu alfabētu – viņš vadīja ortogrāfijas
reformu, gotisko rakstību nomainot uz latīņu.
Ja K. Mīlenbahs nebūtu to izdarījis, kas zina,
kāda šodien būtu mūsu rakstība. Var teikt,
ka viņš palīdzēja tapt vienam no ķieģelīšiem
valstiskuma pamatos – valodai.
K. Mīlenbaha dzimtajā pusē viņa atcerei
ik gadu rīko pasākumus. Šogad, Latvijas
simtgades gadā, Kandavas novada muzejā
18. janvārī tiks iedziedāta Tautas Saimes
grāmata, kas veltīta valsts simtgadei.
Datums izvēlēts ar nolūku, lai godinātu
novadnieku K. Mīlenbahu. Vasarā Kandavas
muzejā plānots atvērt Valodas istabu –
ievērojamā novadnieka paveikto cildinot.
Šodien (18. janvārī) pulksten 17.30 kapsētā
pie Kandavas dievnama notiks piemiņas
pasākums. Tur apbedīti K. Mīlenbaha

vecāki. Savukārt Lielo kapu draugi aicina
šodien (18. janvārī) pulksten 13 pulcēties
Lielajos kapos pie valodnieka atdusas
vietas – iedegt svecīti, sanākt kopā un
atcerēties viņa devumu latviešu valodas
labā. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore
Antra Gabre)
15. janvārī
Viesnīcu tīkls «Marriott International»
ienāks Latvijas tirgū
2018. gada 15. janvārī uz renovācijas
laiku tiks slēgta viesnīca „Albert Hotel”, lai
jau 2019. gadā to atklātu kā jauno „Marriott”
grupas viesnīcu ar nosaukumu „AC Hotel
Riga”.
Jauno „Marriott” viesnīcu Latvijā
pārvaldīs viesnīcu operators „Legendhotels”,
informēja “Legendhotels”. Pēc renovācijas,
ko īstenos viesnīcas „Vastint Latvia”
īpašnieks, „AC Hotel Riga” būs pieejamas
239 istabiņas. Operators „Legendhotels
Latvija” ir noslēdzis 20 gadu franšīzes
līgumu ar „Marriott International”, un jaunā
viesnīca savu darbību sāks 2019. gadā.
„Pasaulē lielākā viesnīcu uzņēmuma
„Marriott International” ienākšana Latvijas
tirgū ir būtisks notikums. Līdz ar to Latvija
nonāks vairāk nekā 85 miljonu „Marriott”
regulāro viesu redzeslokā, kas varētu būtiski
palielināt Latvijas tūristu skaitu un spodrināt
valsts tēlu,” sacīja „Legendhotels” valdes
loceklis Tauri Sumbergs. [...] (lsm.lv)
11. janvārī
Atgādina mazāk zināmus notikumus
Baltijas neatkarības atgūšanas ceļā
Atzīmējot 35 gadadienu kopš 1983.
gada 13. janvārī Eiropas Parlaments
(EP) aukstā kara apstākļos pieņēma
baltiešu neatkarības atgūšanas prasības
uzturēšanai svarīgo rezolūciju “Par situāciju
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”, 10. janvārī
EP Briselē tika organizēts pasākums, kas
atgādināja par šo toreiz drosmīgo lēmumu,
Turpinājums 50. lpp.
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Svētdien, 25.
MARTĀ
Svētdien, 4.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – Lasītais
dievkalpojums
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma notiks draudzes
pilnsapulce.
MARTĀ
Svētdien, 4. Plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 4.
J.Rīmanis
Svētdien, 11.
I.Birze
Svētdien, 18.
Judy Trumpmanis
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Uldis Hāgens
A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 4.
L.MacPherson
Svētdien, 11.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 18.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 25. M.Timermane/A.Zodiņa
MARTĀ
Svētdien, 4.
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
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934

Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Ja Pats ir viss, tad vēl nevar teikt, ka
Viss ir Pats. Jo, kāpēc tad tu nevari
aizdomāties līdz Universa “malai”,
tikai līdz tā pusei?
R.S.
(aforisms no R. Sokolovska grāmatas
“Varavīksnes lokā”); (Bībelē skat. I
Kor.2:10 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 11. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 18. plkst. 9.30 Gavēņa I
dievkalpojums.
Svētdien, 25. plkst. 9.30 Gavēņa II
dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

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, 4.
Olafs Šics
Svētdien, 11.
Olafs Šics
Svētdien, 18.
Olafs Šics
Svētdien, 25.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.
Gundega Zariņa
Svētdien, 11.
Marita Lipska
Svētdien, 18.
Gundega Zariņa
Svētdien, 25.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell St, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
0467 245 360
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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

jau otrs mēģinājums pieņemt šāda satura
vēstījumu EP – pirmais 1980. gadā cieta
neveiksmi PSRS aizkulišu diplomātijas
spiediena un Eiropas valstu padevības
dēļ. Eiroparlamentāriete aizrādīja, ka to
dienu notikumi atgādina mūsdienu Krievijas
mēģinājumus ietekmēt Eiropas valstu
politiku. (la.lv, autors Viesturs Sprūde)
4. janvārī
Dziesmu svētku biļetes sāks tirgot 3.
martā
Biļetes uz XXVI Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumiem
iedzīvotāji varēs iegādāties no 3. marta,
liecina paziņojums Dziesmusvētku interneta
vietnē. Vienā pirkumā pircējam uz katru
pasākumu būs iespējams nopirkt ne vairāk
kā četras biļetes. Bērni līdz septiņu gadu
vecumam, ja viņiem nebūs nepieciešama
atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs
apmeklēt bez maksas. Arī visiem Svētku
dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti,
būs iespēja bez maksas vērot noslēguma
koncertu Mežaparka Lielajā estrādē.
Gaidāmajā svētku programmā iekļauti
63 pasākumi, no kuriem divas trešdaļas būs
apmeklējami bez maksas.
LNKC plāno, ka uz Deju lieluzvedumu
“Māras zeme” un noslēguma koncertu
“Zvaigžņu ceļā” brīvajā tirdzniecībā
būs pieejami līdz 74% biļešu, savukārt
24% biļešu būs iespējams iegādāties ar
iepriekšējo rezervāciju, no kurām lielākā
daļa tiks piedāvātas pašvaldībām.
Jau vēstīts, ka XXVI Vispārējie latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no
2018.gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie
Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas
valsts simtgades svinību zīmē. (leta.lv)

Turpinājums no 47. lpp.

informē Eiroparlamenta Eiropas Tautas
partijas grupas preses dienests.
Eiropas Parlaments faktiski bija
pirmā starptautiskā organizācija, kas
rezolūcijā nosodīja Baltijas valstu okupāciju.
Dokumentā bija teikts: “Eiropas Parlaments
nosoda Padomju Savienības realizēto
šo agrāk neatkarīgo un neitrālo valstu
okupāciju, kas iesākās 1940. gadā Molotova
– Ribentropa pakta rezultātā un kas turpinās
pašlaik”. Rezolūcija cita starpā atgādināja
par deportācijām un EP vārdā aicināja
dalībvalstu ārlietu ministrus (Eiropas Kopienā
tolaik bija desmit rietumvalstis) iesniegt
Baltijas valstu jautājumu izskatīšanai ANO
Speciālajā dekolonizācijas apakškomisijā.
Balsojumā EP toreiz rezolūciju atbalstīja
99 deputāti, bet pret tikai 6. Starptautiski
jūtīgā baltiešu jautājumu apspriešana EP
līmenī bija reakcija uz okupēto Baltijas valstu
45 cilvēktiesību aizstāvju 1979. gada aprīļa
aicinājumu ANO dalībvalstīm atzīt Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas pašnoteikšanās tiesības
un sarīkot referendumu.
Tā saukto “Baltijas hartu” parakstīja 36
lietuvieši, pieci latvieši un četri igauņi. Viens
no Latvijas puses parakstītājiem, agrākais
nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
un PSRS politieslodzītais Ints Cālītis, bija
uzaicināts piedalīties EP deputātes un
Latvijas bijušās ārlietu ministres Sandras
Kalnietes organizētajā pasākumā Briselē
un dalīties atmiņās par to gadu notikumiem.
Kalniete savā uzrunā atgādināja, ka “Baltijas
harta” un EP rezolūcija ir mazāk zināmas
“ceļazīmes Baltijas valstu neatkarības
ceļā” un svarīgi neļaut tām iegrimt
aizmirstībā. 1983. gada rezolūcija bija
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What’s on at the House

Each month this page will feature a summary, in English, of major events at
the Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
It’s going to be a big year for Latvia this year. Latvia’s Centennary. 100
years since the declaration of independence on 18th November, 1918. But the
celebrations aren’t just confined to that date, or to November. They’re being held
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all year, and even started last May 4th and will go on until 2020. Independence
didn’t come cheaply and there’s a lot to celebrate!
Here in Sydney we will also be joining in the celebrations, and while the big
events will be concentrated in November, there will be a lot happening throughout
the year and into next year. Hope you will join in!

Parnell St. Fair - Saturday 10th February from 11 a.m.

(See the advert. in this section)
A “come one, come all” event for all ages and interests. Market stalls from 11
until 2pm, Children’s activities with Clown “Kāpostiņš” (Cabbage) from 11:30-12:30,
Cakes, pastries and coffee will be available in the cafeteria from 11, and lunch
from 12:30 until 2pm. At 2pm the choir – Jasmīnas from Latvia will be performing
in their only concert in Australia, and our own Song Festival Choir will join them in
a number of songs that will be performed at the Centennary Song Festival in Rīga
in July. There will also be a performance of folk dances by the Saturday School
children. At 3:30 Jasmīna’s conductor Agita Ikauniece will lead everyone in a Singalong of popular Latvian songs, but don’t worry if you don’t know the words – they’ll
be up on the screens. Entry to all events on the day is free!

Thursday Lunches – from 1st February at Noon.

The traditional Thursday Lunches will resume on the 1st of February and
continue throughout the year every Thursday, except for those days which are
directly before the Seniors gatherings.
Come and enjoy a delicious two course meal (main and desert) for just $15. It’s
ideal for those days when you want something “latvian”, when you want to catch
up with friends, or when you simply don’t want to cook. You won’t find a better
meal, at such a price, anywhere in Sydney.

Gourmet Dinner – Saturday 3rd March, 7pm

This is a new venture by the Sydney Latvian Society which we hope will run a
couple of times each year.
Chef, teacher and gourmet tour leader Māra Zaļums will be chef for our first
Gourmet Dinner.
Māra runs her own business Kitchen Jazz (kitchenjazz.com.au) with cooking
classes, foodie tours around Sydney and Adelaide and, regular gourmet travel tours
to some of the world’s finest food areas: Italy, France, Morocco, Thailand, Latvia
etc. where participants can not only try the local dishes, but also learn cooking
secrets from the best local chefs. During last year’s tours to Latvia, Māra’s groups
got to meet, and eat, with some of Latvia’s most renowned chefs.
This Gourmet Dinner will feature four late summer / early autumn dishes using
fresh produce that is available in both Latvia and Australia at this time of year.
Before each course, Māra will give an outline of the dish to be served.
Cost is $90 per head and attendance is limited to 16-30 people. Bookings can
be done at the Latvian House office Tel. 9744 8500 or by email slb_riga@bigpond.
com, and full payment must be received by no later than Saturday 17th February.
The event will be cancelled if there are insufficient people booked by this date.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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