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Priecīgas Lieldienas!

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules
atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt zemes atmodai un jau
laikus nodrošināt zemes auglību un veicināt tās svētību.
Agrāk Lieldienas svinētas trīs, gaŗajā gadā pat visas četras dienas. Ļaudis savu
prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi izteica
un apliecināja Lieldienu norisēs. Tāpat kā citi gadskārtu svētki, arī Lieldienas tiek
personificētas vai nu par lielu sievu, vai par četrām māsām.
Četras māsas Lieldieniņas,
Četri brāļi Ziemassvētki;
Astoņām dieniņām
Daram saldu alutiņu.
Kristiešiem šis ir Kristus krustā sišanas un augšāmcelšanās laiks. Mūsdienās
kristīgo Lieldienu tradīcijas ir savijušās ar latviskajām. Latviešu tradīcijās ienākušas
tādas kristiešu tradīcijas kā klusā nedēļa pirms Lieldienām, Zaļā ceturtdiena, Lielā
piektdiena, kas tiek saukta arī par Lielo Piektu.
Tomēr šo tradīciju ievirze latviešiem nav pilnībā aizgūta no kristiešiem, bet gan
mantota – tā ir tautas maģisko priekšstatu izpausme, kas galvenokārt saistīta ar
dažādiem ticējumiem par laika pareģošanu, auglības nodrošināšanu, veselību u.c.
Lieldienu rītā ir agri jāceļas, lai redzētu, kā saulīte rotājas, un jāmazgājas
tekošā ūdenī, kas tek pret sauli. Tas ir maģisks šķīstīšanās rituāls, kas palīdz iegūt
možumu, gaišu prātu, veselību un skaistumu.
Viena no raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām mūsdienās ir olu krāsošana un
vārīšana. Tomēr tikai vienā tautasdziesmā atrodamas liecības par olu krāsošanu:
To, cik sena ir olu krāsošana, pateikt nevar, taču pie senākajām Lieldienu
tradīcijām tā nepieder. Visparastākais un visbiežāk sastopamais olu krāsošanas
veids bija vārīt tās sīpolu mizās, tad olas ieguva zeltaini brūnganu krāsu. Tautas
ticējumos minēti arī citi krāsošanas paņēmieni.
Ola ir saules simbols, ko jau no seniem laikiem uzskatījuši par stiprinājumu
un maģisku līdzekli dzīvībai un auglībai, un arī dzīvnieku auglības iemiesojums.
Pavasara saulgriežos it īpaši pastiprinās šis auglības spēks. Ar olām Lieldienās
saistītas daudz tradīciju un rotaļu. Meitas dod olas puišiem par šūpošanu, ar olām
mainās, ar tām sitas.
P. Kļaviņš

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 un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
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.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
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32 Parnell Street Strathfield NSW
2135, tās darba laikā.
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB valdes sēde

SLB 14.marta valdes sēdē piedalījās
Jānis Čečiņš, Imants Līcis, Pēteris
Kļaviņš, Jānis Grauds, Mārtiņš Tuktēns
un Ināra Krūmiņa.
Pēc tam kad biedrība apstrīdēja
NSW Valuer General pārāk lielo jauno
zemes novērtējumu, novērtējums tika
caurskatīts un samazināts. Rezultātā
pilsētas valdes nodokis ir samazināts
par aptuveni $3,000 gadā.
Uz Parnell ielas svētkiem biedrība
izmēģināja jaunākās ziņas biedriem un
citiem interesentiem izsūtīt pa e-pastu.
Izrādās, ka daudzi šos e-pastus nav
saņēmuši. Pirms turpina sūtīt šādus
paziņojumu e-pastus, jāizpēta un
jāuzlabo sūtīšana tā, lai e-pasti sasniedz
adresātus un tie automātiski nenonāk
datoru mēslenēs.
Uz simtgades valstsvētku svinībām
novembrī Sidnejā piekritis braukt
ievērojāmais modernās klasiskās
mūzikas ansamblis Dagamba. Viņu
piedalīšanās svētku svinībās būs
pirmkārt atkarīga no tā, vai Austrālijas

valdība viņiem piešķirs vīzas.
Paredzēts gada sarīkojumus
papildināt ar Eirovīzijas vakaru maijā
un Jauniešu mūzikas vakaru augustā.
Pārrunā Senioru saietu nākotni. Jānis
Grauds vadību uzņēmās tikai uz īsu laiku,
bet sakarā ar jaunajiem pienākumiem
viņam ir grūtības turpināt saietus rīkot,
un patlaban nav atrasts neviens cits kuŗš
būtu ar mieru uzņemties vadību.■
Jānis Čečiņš

Sidnejas Latviešu
biedrības bibliotēkā
ir jaunas grāmatas
no Latvijas.

Sanita Reinsone – Meža meitene;
Arno Jundze – Sarkanais dzīvsudrabs;
Nora Ikstena – Trīs; Pauls Bankovskis
– Trakie veči; Māris Bērziņš – Svina
garša; Kristīne Viberga – Tur; Guntis
Berelis – Vārdiem nebija vietas; Pauls
Bankovskis – 18; Gundega Repše –

Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1966. gada

Visvaldis Šics

Dzimis 1927. g. 19. septembrī, Latvijā
Miris 2018. g. 21. martā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Bogene; Inga Gaile – Stikli; Inga Ābele
– Klūgu Mūks; Osvalds Zebris – Gaiļu
kalna ēnā; Jānis Enfelds – Dunduri un
dēmoni; Laima Kota – Istaba; Andra
Manfelde – Virsnieku sievas; Kestutis
Fedirka – Skaista ir Latvija. ■
Baiba Haringtona

Jaunas e-pasta
adreses Sidnejas
Latviešu biedrībai

Valde:
Birojs:
Veikals:
Izziņas:
Ritums:
Telpas:

admin@slb.org.au
office@slb.org.au
shop@slb.org.au
info@slb.org.au
ritums@slb.org.au
bookings@slb.org.au

Lai ātrāk sasniegtu pareizās personas, lūdzam turpmāk lietot šīs
adreses.
Ve c ā s e - p a s t a a d r e s e s
(sydneylatviansociety@bigpond.com un
slb_riga@bigpond.com) darbosies vēl
uz kādu laiku, bet tad tiks noslēgtas.■

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2018. gada martā SLB ir apsveikusi
Annu Liepiņu, Raimondu Kraukli, Gunāru
Freimani un Ritu Campbell. ■

Nākošais senioru
saiets

Nākošais senioru saiets būs piektdien, 13. aprīlī – plkst. 12.00 Sidnejas
Latviešu namā.
Programma saietam vēl nav
sastādīta, bet domājams ka tā būs
parastā kārtībā. Galvenais mērķis jau
ir sanākt kopā, aprunāties, iedzert krūzi
kafijas un redzēt vai dzirdēt par kaut ko
jaunu, kas varētu interesēt.
Nenobaidaties no nezināmā! Uz
redzēšanos piektdien!
Jānis Grauds

J. Čečiņš

S

Naudas sūtījumi uz Latviju

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

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $20.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.
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Igaunijas valsts
simtgades atcere
Kanberā

Šī gada 27. februārī,
Igaunijas vēstnieks
Austrālijā, Andres Unga,
rīkoja Igaunijas valsts
simtgades atceri ar oficiālu
pieņemšanu Hyatt viesnīcas telpās,
Yarralumla.
Lūgto viesu vidū bija vairāki citu
valstu vēstnieki, un Kanberā ievērojami
valsts ierēdņi un sabiedriski darbinieki.
No Kanberas latviešu saimes lūgts
viesis bija Kanberas latviešu biedrības
priekšnieks un LAAJ Kanberā vicepriekšsēdis Juris Jakovics.
Pieņemšanas viesus uzrunāja
vēstnieks Unga. Savā uzrunā viņš
īsi pieskārās Igaunijas vēsturei, it
sevišķi pievēršoties tās simtgadei.
Viņš uzsvēra Austrālijas valdības
pretimnākšanu toreizējiem igauņu
bēgļiem 1950os gados, kā arī šodienas
abu valstu sadarbību.
Igaunijas jauniešu koris (no Tartu)
ar dziesmām iepriecināja klātesošos.
Sarunās pie vīna glāzes Juris
Jakovics satikās ar vairākiem
vēstniekiem, viņu vidū Dānijas un
Čehijas, un pārrunāja kopējo vēsturi,
un šodienas draudzīgās attiecības.
Viesu kopskaits bija ap 200.

Vēstnieks Unga ir ļoti pretīmnākošs
latviešu saimei Kanberā. Ar viņa
starpniecību Juris Jakovics, bijušā
Latvijas valsts prezidenta Valda
Zatlera ciemošanās laikā, Kanberā,
pagājušā gada novembrī, izkārtoja
Zatlera vizītes pie Austrālijas federālās
valdības pārstāvjiem, kā arī satikšanos
ar Eiropas Savienības delegācijas
Austrālijā vēstnieku Dr Michael
Pulch, un vēl citiem atsevišķu valstu
vēstniekiem.
Igaunijas neatkarības dienu
atzīmējot, svētdien 25. februārī,
igauņu ērģelniece, Astrid Bowler,
pusstundu Kanberas zvanu tornī (Lake
Burley Griffin salā), atskaņoja igauņu
komponētu mūziku. Astrid Bowler
Kanberas latviešiem ir pazīstama kā
ērģelniece Kanberas latviešu ev. lut.
draudzes dievkalpojumos. ■
Skaidrīte Dariusa

Igaunijas vēstnieks Austrālijā Andres
Unga un KLB priekšnieks un LAAJ
vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics.
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Izcilā Latvijas
koklētāja Laima
Jansone viesosies
Austrālijā

Šī gada martā / aprīlī izcilā
Latvijas koklētāja, Laima Jansone,
viesosies Austrālijā lai sniegtu
koklēšanas meistarklases un
koncertus četros latviešu centros
– Adelaidē, Melburnā, Brisbanē
un Sidnejā. Šī būs Laimas trešā
viesošanās Austrālijā, pirmo reizi
piedaloties Sidnejas Jaunatnes
dienās 2011. gadā un 2015. gadā,
kopā ar Latvijas delegāciju, sveicot
Rīgas māsas pilsētu, Kērnsu.
Tr ī s d e s m i t g a d u s j a u n ā
Laima Jansone dzimusi Rīgā.
Beigusi Jāzepa Mediņa mūzikas
vidusskolas Mūzikas vēstures un
teorijas nodaļu 2007. gadā, un pēc
tam Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas Etnomuzikoloģijas
nodaļu. Studijas turpinājusi
“Erasmus” apmaiņas programmā,
Žana Sibeliusa Mūzikas akadēmijā
Helsinkos.
Laima Jansone ir ieguvusi plašu
atzinību savā etnogrāfiskās kokles
spēlē, pārvaldot dažādas spēles
technikas un plašu tradicionālu
r e p e r t u ā r u . Vi ņ a i t u v a a r ī i r
improvizācija, un labprāt saspēlē
ar citiem mūziķiem, izveidojot
novatoriskus multimēdijas
uzvedumus piesaistot māksliniekus
no dažādiem mākslas žanriem, to
starpā dejotājus.
Laima ar savu virtuozo kokles
spēli ieguvusi arī starptautisku
atzinību un 2011. gadā kļuva
par pirmo Latvijas mūziķi, kas
uzstājusies mūsdienu tautas
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mūzikas ietekmīgajā gadatirgū
WOMEX (World Music Expo).
Laima rīko koklēšanas nometnes
un bieži koncertē ārzemēs.
Laima priecājas par iespēju
Austrālijā saspēlēt ar koklēšanas
interesentiem un aicina uz
apmācībām ikvienu spēlētāju,
arī iesācējus. Laima cer nākotnē
izveidot plašu pasaules koklēšanas
tīklu ar domu sadarboties
vienlaicīgā kokles saspēlē,
apvienojoties no visām pasaules
malām, piesaistot koklētājus arī
no Austrālijas! Aicinām pieteikties
uz meistarklasēm, kas notiks katrā
pilsētā dienu pirms koncerta un
koncerta dienas rīta posmā. Mīļi
gaidīti koklētāji visos līmeņos, arī
iesācēji. Ja nav savas kokles, kokle
tiks sameklēta!
Par īpašiem notikumiem Laimas
dzīves gaitās, kā arī par to kā kokle

Laima Jansone

ienāca Laimas dzīvē, varēs uzzināt
apmeklējot jaunās mākslinieces
koncertus!
Sidnejā
• Meistarklases sestdien 14.
aprīlī un svētdien 15. aprīlī (no
rīta, pirms koncerta), Sidnejas
Latviešu namā (Pieteikties: Ievai
Lapiņai: ieva_lapina@hotmail.
com)

Adelaides kultūras
dienu viesi

No Rīgas uz Adelaidi – Tautas deju
ansamblis Rotaļa
Kā jau ierasts Austrālijas
Kultūras dienu programmu
bagātina viesi no Latvijas. Tā
arī šī gada beigās, 57. KD savu
līdzdalību ir apstiprinājis izcilais
Tautas deju ansamblis (TDA)
Rotaļa. TDA Rotaļa piedalīsies
K D Ta u t a s d e j u u z v e d u m ā
28. decembrī. TDA Rotaļa arī
uzvedīs AL57Kultūras dienām
īpaši izveidotu uzvedumu, kuŗu
apmeklētāji varēs noskatīties
29. decembrī. Abas garām
nepalaižāmas izrādes notiks Skotu
teātrī (Scott Theatre), Adelaides
Universitātē.

• Koncerts svētdien 15. aprīlī, plkst.
14:00 Sidnejas Latviešu namā. ■
Anita Andersone,
LAAJ vicepriekšsēde (Viktorijā)
Laimas Jansones koncertturnejas
koordinētāja

57. KD Rīcības komitejas
priekšsēdis Rūdis Dancis stāsta, ka
TDA Rotaļa šķiet vairāk kā mīlīga
ģimene nekā deju ansamblis. Šī
mīlestība izpaužas deju soļos kuŗi
ievilina skatītājus deju ritmā, tā
radot prieku un piederības sajūtu.
Nav šaubu, ka TDA Rotaļa tiek
uzkatīts, kā viens no augstākā
līmeņa deju ansambļiem Latvijā.
Esam gandarīti un priecājamies,
ka TDA Rotaļa mēros gaŗo ceļu
uz Adelaidi.
TDA Rotaļu no dibināšanas brīža
vadīja Aija Baumane. Kopš 1989.
gada ansambļa vadītājs ir Gints
Baumanis, kuŗa vadībā ansamblis
sekmīgi iestudējis jaunas un
interesantas choreografijas, kuŗas
labprāt savā repertuārā iekļauj arī
citi deju ansambļi. Gints Baumanis
arī ir deju svētku mākslinieciskais
vadītājs un choreografs. Viņš
ikkgadus rada jaunas deju idejas
un skates, bet tomēr saglabā
vecos vēsturiskos deju soļus. Tas
noteikti iepriecinās Austrālijas
latviešu dejotāju sabiedrību un
ieinteresētos skatītājus.
Jau, kopš dibināšanas, TDA
Rotaļa veidoja īpašu, raksturīgu
latviešu dejas stilu un turpinot
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Mārtiņš Tuktēns – Latvijas Goda konsuls Sidnejā
Paziņoju, ka kopš 2018. gada esmu jaunā
amatā kā Latvijas Goda konsuls Sidnejā.
Tiem, kas mani nepazīst, pievienoju īsu CV.
Sabiedriskais darbs:
• Esmu beidzis Sidnejas Latviešu biedrības
pamatskolu un vidusskolu.
• Pabeidzis Annas Ziedares vasaras vidusskolu.
• Dejojis tautas deju grupā “Rota”.
• Piedalījies vairākās tautas deju grupas “Saules Josta”’ pasaules
turnejās un 1990. un 1993. gadu Dziesmu un Deju svētkos Latvijā.
• Esmu ieguvis bakalaura grādu architektūrā.
• Sidnejas Latviešu biedrības valdes loceklis:
Būvdarbu apakškomitejas vadītājs.
• Aktīvi darbojos latviešu studentu korporācijā Selonija.
• Esmu Sidnejas Latviešu Ev. Lut. Vienības draudzē.
• Aktīvi darbojos Sidnejas Latviešu biedrības sestdienas skolā,
kuŗu vada mana sieva Daiva un kuŗā mācās manas abas meitas.
• Regulāri braucu ar ģimeni uz Latviju, kur dzīvo sievas māte un citi
ģimenes locekļi.
Ceru daudz savas enerģijas ziedot latviešu tautai!
Mans zelts ir mana tauta.
Mans gods ir viņas gods.
(Rūdolfs Blaumanis)

Martin Tuktens B. Arch

Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Street, Strathfield, NSW. 2135
Appointments by phone on Fridays between 9-5 pm
Ph: 0413 001995
syd.lat.consul@gmail.com
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Tautas deju ansamblis Rotaļa
deju jaunradi kļuva par vienu no
mākslinieciski interesantākajiem
un techniski spēcīgākajiem deju
ansambļiem Latvijā. Vispārējo
latviešu Dziesmu un deju svētku
deju ansambļu finālskatēs,
vairakkārt iegūstot pirmo vietu –
1990., 1993., 1998. gadā. Pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas
plašāk pavērās iespējas piedalīties
starptautiskajos folkloras deju
festivālos visā pasaulē.
TDA Rotaļas ceļojumu vēsture
ir bagāta un nav šaubu, ka
dejotājiem pases ar zīmogiem ir
ātri piepildījušās un vairākkārt bijis
jāmaina pases. Savā ceļojumu
chronikā, ansamblis viesojies
vairākās Eiropas valstīs, tai skaitā
Francijā, Vācijā un Bulgārijā.
Tautas deju ansamblis ir uzstājies

arī Indijā, Japānā un nesen
Dienvidkorejā. Dienvidkorejā TDA
Rotaļa piedalījās Pasaules Deju
festivālā (World Dance Festival).
Šajā lielajā konkursā, piedalījās
dejotāji no Latvijas, Krievijas,
Brazīlijas, Polijas, Slovākijas,
Malaizijas, Peru, Seišelu salām,
Izraēlas, Bulgārijas, Filipīnām,
Čehijas. TDA Rotaļa ieguva
godpilno 3.vietu.
AL57.KD Rīcības komiteja
ir lielā sajūsmā, ka TDA Rotaļa
uzstāsies KD Adelaidē. Tuvāka
informācija par abiem koncertiem
un plašāku KD programmu
gaidāma turpmākajos 57. KD
ziņās. ■
Rūdis Dancis
57. KD Rīcibas komitejas priekšsēdis
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Pulkveža
Oskara Kalpaka un
Leģionāru dienas
atcere Kanberā.

divīzija vēl ilgi cīnījās, un aizstāvēja
daļu no Kurzemes.
Kaŗa noslēgumā Rietumu sabiedrotie
latviešu leģionārus pielīdzināja vācu
armijas karavīriem. Tiem tika pieskaitīti
vācu armijas kaŗa pārkāpumi. Leģionāri
nonāca gūstekņu nometnēs, lielais
vairums – Beļģijā, Zēdelgemā, un
tur pavadīja nepilnu gadu smagos
apstākļos. Atlaisti no gūsta, tie klīda pa
Vāciju, meklēdami patvērumu toreizējās
latviešu bēgļu nometnēs, Vācijā.
Pagāja laika sprīdis līdz Rietumu
Sabiedrotie izprata leģionāra, latvieša,
ideoloģiju un mērķi, cīnoties vācu armijā.
Jakovics citēja UNRRAs vadības,
1950. gadā, rakstītu vēstuli Latvijas
sūtnim, Amerikas Savienotās Valstīs,
kuŗā ir teikts, ka Baltijas leģionāri ar
saviem mērķiem, ideoloģiju, darbību
un raksturu atšķiras no Vācijas līdzīgi
nosauktām vienībām.
Runājot par plkv. Kalpaku Jakovics
uzsvēra pulkveža lielo lomu Latvijas
valsts tapšanā. Viņš pieminēja Kalpaka
paša lielo pārliecību, un Kalpaka spējas

FOTO: Imants Skrīveris

Baltijas leģionāri ar saviem mērķiem,
ideoloģiju, darbību un raksturu atšķiras
no Vācijas līdzīgi nosauktām vienībām.
(UNRRA, 1950)
Šī gada 10. martā, Imanuela
baznīcas zālē, Lyons, DV Kanberas
nodaļa rīkoja plkv. O. Kalpaka un
Leģionāru dienas atceri.
Atceri ievadīja DV Kanberas nodaļas
priekšsēde Inta Skrīvere, un lūdza
klātesošo uzmanību Latvijas valsts
karoga ienešanai svētku telpās.
Atceres runu teica Kanberas latviešu
biedrības priekšnieks Juris Jakovics.
Savas runas pirmo daļu viņš veltīja
leģionāriem.
Ievadā Jakovics īsi pieskārās
Padomju Savienības lietotajam teroram
un deportācijām uz Sibīriju, Latvijas
okupācijas laikā 1940./41. gadā. Vācu
armiju, kas izdzina Padomju karaspēku
no Latvijas, latviešu tauta
uzskatīja par „atbrīvotājiem",
bet vēlāk šī doma mainījās.
Otrā pasaules kaŗa
posmā, kad Vācijas militārai
vadībai sākās grūtības
cīņā pret lielo pārspēku,
Padomju Savienību un
Rietumu sabiedroto valstīm,
tie nolēma iesaistīt okupēto
valstu ļaudis savos bruņotos
spēkos. Tā 1943. gadā tika
izveidotas divas latviešu
divīzijas – 15. un 19. divīzija.
Abas divīzijas tika nosūtītas
Austrumu frontē, Krievijā, kur
tās varonīgi cīnījās. Krievu DV Kanberas nodaļas priekšsēde Inta Skrīvere; pie
armijai ienākot Latvijā, 19. karoga vanadzes – Inta Payne, Ingrīda Grēviņa un
Lita Atrena.
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SLB gardēžu
vakariņas

Sidnejas Latviešu biedrības valde
vienmēr pūlas piedāvāt Sidnejas
latviešiem kaut ko jaunu. Tā šā gada
sākumā bija iespēja baudīt Latvijas
pavāru ēdienus kādus gatavo Rīgā
pie Valtera vai Trīs pavāru restorānos.
Ar lielu interesi pieteicāmies uz SLB
rīkotajām ‘Gardēžu vakariņām’ 3. marta
vakarā ar pavāri Māru Zaļumu.
Māra piedāvāja ‘vēlās vasaras
gardumus’ – četrus ēdienus, ko viņa bija
baudījusi Latvijas labākajos restorānos,
par kuŗiem viņa sniegs paskaidrojumus.
Latviešu namā, Baltajā zālē, mūs
sagaidīja SLB priekšnieks Jānis Čečiņš
ar kundzi un
Roberts Zaļums ar
šampanieša glāzi.
Gaŗš, balti klāts
galds sešpadsmi
personām rotāts
ziediem, lina
salvetēm un svecēm
– ļoti patīkama
gaisotne. Gaidām
pārējos viesus.
Pazinām visus. Visi
priecīgi ēst vakariņas
kur nevienam no
mums nebija nekādi
12

Sekoja visu klātesošo, kopīgi
dziedāta, Latvijas valsts himna Dievs,
svētī Latviju.
Kanberas DV nodaļā vēl ir divi
leģionāri – Arvīds Purvis un Žanis
Mediķis; abi tika apsveikti ar ziediem.
Noslēgumā visi pakavējās pie kafijas
un uzkodām. ■
Skaidrīte Dariusa
pienākumi, kā mums vairākiem ir pierasts
Biedrības svētku pasākumos.
Ēdiena karte rakstīta latviski un
angliski, dzērienu izvēli paskaidroja
Roberts - baltvīns kas piemērots
pirmajiem diviem zivju ēdieniem un
spāņu sarkanvīns galvenajam ēdienam
kur ēdīsim brieža gaļu. Bija arī iespēja
dzert paša sagādātos vīnus.
Pirmajā ēdienā Māra būtu vēlējusies
mazsālītai zivij lietot līdaku. Viņa lietoja
‘king fish’ ko pasniedza plānās šķēlītēs ar
mārrutku krēmu, smalki rīvētiem kāpostu
un diļļu salātiem, runštiku ar sviestu
maisītu ar kaņepēm. Sekoja ēdiens kuŗā
kartupeļu pankūka bija rotāta ar ‘Snowy
upes’ žāvētu foreli un foreļu ikriem un
bekonu ar citrona krējuma mērci.
Vi s s g a r š ī g s u n g a t a v o t s a r

FOTO: Roberts Zaļums

iedvesmot sev padotos, ticībā un cīņā
par brīvu Latviju.
Pirms kaujas Kalpaks saviem
karavīriem ir teicis: „Vai ticat?" un
pats atbildējis „Es ticu", uz to karavīri
atbildējuši – „Ticam".
Runas noslēgumā Jakovics nolasīja
fragmentu no Edvarda Virzas dzejoļa
Pulkveža atgriešanās.

riekstiem. Vienkāršs,
mums pazīstamiem
bet ļoti garšīgs. Sekoja
produktiem. Galvenam
kafija.
ēdienam bija interesanti
Pirms mājā iešanas
pavērieni gaļas piedevu
Jānis Čečiņš ar prieku
gatavošanā – kartupeļu
pateicās Mārai un
putas, kas putotas
viņas palīgiem – vīram
putukrējuma putošanas
Robertam, dēlam Thomas
krūzē zem spiediena.
un viņa draudzenei (kas
Z a ļ a j i e m z i r n ī š i e m Otrais zivju ēdiens
bija pieliktas melleņu
FOTO: E. Birzule valkāja ziedu vainagu)
un Māras draudzenei par
šķēlītes. Brieža gaļa bija
apveltīta ar sasmalcinātiem pipariem vakariņu gatavošanu un profesionālo
un kadiķu ogām. Garnēšanā bija ar pasniegšanu.
liesmu apdedzināti sīpoli. Vēl bija stovēti
Nākamās šādas vakariņas ir plānotas
sarkanie kāposti un sēņu cepeša mērce. šā gada septembrī, kad Māra mums
Latvijā Māra bija ēdusi kefīra gatavos ēdienus piemērotus tā gada
saldējumu un mums saldā ēdienā laikam.
pasniedza līdzīgu jogurta saldējumu,
Aizgājām mājā pavadījuši jauku laiku
rotātu ar plūmju putekļiem, sīrupā patīkamā sabiedrībā un labi paēduši.
vārītu plūmi, sadrumstalotu piparkūkai
Gaidīsim septembri. ■
līdzīgu biskvītu ar grauzdētiem lazdu
Edīte Birzule.

Ar siltu sirdi
Austrālijā!

Operdziedātāja Maija Kovaļevska
Latvijas simtgadē ielūdz uz labdarības
koncertiem „Ar siltu sirdi”.
Pasaules operzvaigzne – latviete
Maija Kovaļevska atgriežas Sidnejā
Austrālijas Operā, lai dziedātu Mimi
lomu La Bohème no 23. marta līdz 22.
aprīlim 2018. gadā.
Maija pirmo reizi Austrālijas operā
Mimi lomā uzstājās 2015. gada janvārī,
gūstot milzīgu atzinību. Māksliniece
Austrālijas operā ir ļoti gaidīta.
Iestudējums, kuŗā viņu varēsim redzēt
tagad, ir pavisam jauns.
Sestdien, š.g. 28. aprīlī plkst.
14.00 Sidnejas Latviešu namā notiks
labdarības koncerts, kuŗā uzstāsies
Maija Kovaļevska un starptautisko

konkursu laureāte, pianiste Dzintra
Erliha. Labdarības koncerti turpināsies
Adelaidē 4. maijā, kā arī Melburnā 6.
maijā.
Koncertā skanēs garīgā mūzika,
latviešu kamermūzika un populārā
opermūzika. Mākslinieces izpildīs
L.Garūtas, J. Vītola, A. Kalniņa,
J.S.Baha, Š.Guno, Dž.Pučīni u.c.
komponistu radītos skaņdarbus.
No trim koncertiem gūtos ienākumus
Maija Kovaļevska ziedos latviešu
bērniem ar īpašām vajadzībām, kā
dāvanu Latvijas simtgadē. Maija un
Dzintra kopā ar basu Krišjāni Norveli
ieskaņojuši arī latviešu kamermūzikas
kompaktdisku „Ar siltu sirdi”, kuŗš
tiks prezentēts Austrālijā un būs
pieejams koncertos, kur mākslinieces
to labprāt parakstīs. Visi ienākumi
no albuma pārdošanas ar labdarības
organizācijas Ziedot.lv starpniecību
nonāks īpašo bērniņu atbalstam.
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ar bērniem invalīdiem
Ziedot.lv no ziedojumiem
nepieciešama praktiska
neieturēs nekādu komisijas
palīdzība, lai atvieglotu
vai starpniecības maksu.
ikdienas soli. Brīnišķīgo
Labdarības akcijas „Ar
mūziķu – dziedātāju Maijas
siltu sirdi” mērķis ir sniegt
Kovaļevskas un Krišjāņa
atbalstu ģimenēm, kuŗas
Norveļa, pianistes Dzintras
vērsušās pie labdarības
Erlihas veidotais albums „Ar
organizācijas Ziedot.lv,
siltu sirdi” ir dāvana Latvijas
lai saņemtu speciālistu
sabiedrībai un ģimenēm
nozīmēto, ārstniecisko
ar īpašajiem bērniņiem,”
terapiju bērniem ar īpašām
stāsta Ziedot lv. pārstāve
vajadzībām, kuŗa tiem
Ilze Ošāne.
nepieciešama, bet valsts
Operdziedātāja ieguvusi
un pašvaldība to nespēj
maģistra grādu Jāzepa Vītola
finansēt pietiekamā apmērā. Maija Kovaļevska
Maija Kovaļevska ir akcijas Foto: Olga Schleiher Latvijas Mūzikas akadēmijā
A. Garančas klasē, un
„Ar siltu sirdi” patronese.
„Daudzu mazu bērnu sirsniņās kopš 2003. gada vokālās prasmes
dzīvo cerība, ka arī viņi reiz varēs būt papildina pie Mirellas Freni Itālijā.
līdzīgi saviem vienaudžiem – sastaps Maija Kovaļevska ir pirmā no mūsdienu
jaunus draugus, spēs kopā ar tiem latviešu dziedātājām, kas uzstājusies
skriet un rotaļāties, paslepus veikt kādu Ņujorkas Metropolitēna Operā un
nelielu palaidnību un ar labiem darbiem tajā piedalījusies jau vairāk nekā 50
izrādēs. Pēc uzvaras starptautiskajā
iepriecināt vecākus.
Tomēr mūsu vidū ir bērni, kuŗiem j a u n o o p e r d z i e d o ņ u k o n k u r s ā
pagaidām šī ir tikai cerība. Īsta Operalia 2006. gadā māksliniece
mīlestība un neizmērojama pacietība izveidojusi internacionālu karjeru
un turpina uzstāties
nepieciešama vecākiem,
ievērojamākajos
kuŗu ikdiena paiet,
operteātros visā pasaulē
cīnoties par savu bērniņu.
– Eiropā, Āzijā, Amerikā,
Tas ir emocionāli un
Austrālijā. Dziedātāja
fiziski smagi. Ģimenēm
saņēmusi
Jāzepa
ar īpašiem bērniņiem
Vītola
Latvijas
Mūzikas
nepieciešams mūsu
akadēmijas Goda
atbalsts un sajūta, ka arī
profesora titulu par īpašu
šādi bērni un viņu vecāki
ieguldījumu mūzikas
ir Latvijai vajadzīgi.
attīstībā un Latvijas
Tikai mēs paši varam
vārda nešanu pasaulē un
veidot sabiedrību ar
Latvijas valsts augstāko
dvēseli, kuŗā ģimene
apbalvojumu – Triju
un pats cilvēkbērns ar
zvaigžņu ordeni.
īpašām vajadzībām
Dzintra Erliha
justos piederīgs,
absolvējusi Jāzepa
vajadzīgs, nozīmīgs,
Vītola Latvijas Mūzikas
mīlestības un uzmanības
akadēmiju, kur ieguvusi
Dzintra Erliha
vērts. Ģimenēm
15
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mākslas zinātņu doktora grādu par
promocijas darbu Lūcijas Garūtas
kamermūzika: biogrāfiskais konteksts,
stils un interpretācija. Veiksmīgi
piedalījusies vairākos starptautiskos
konkursos, tostarp 1. vietu ROMA-1997
Itālijā, 3. vietu Ludmilas KņezkovasHasijas pianistu konkursā Kanādā,
1. vietu starptautiskajā Nikolaja
Rubinšteina pianistu konkursā Francijā.
Vairākas reizes devusies skoloties
uz Kanādu pie izcilā latviešu pianista
Artura Ozoliņa. Papildinājusi zināšanas
starptautiskās slavenu pianistu
meistarklasēs. Koncertējusi Latvijā un
pasaulē: Brazīlijā, Kanādā, Islandē,
Francijā, Somijā, Polijā, Ukrainā un
citviet.
Biļetes uz labdarības koncertu
iespējams rezervēt pie Imanta Līča
Latviešu namā, tel. 9744 8500 vai
e-pasts office@slb.org.au. Biļešu cenas
$35 (pilna) , $30 (ar atlaidi), skolēniem
līdz 18. gadu vecumam ieeja bez
maksas.
Šie Maijas un Dzintras koncerti ir
Latvijas simtgades pasākums un notiks
pateicoties LAAJ atbalstam. ■
Anita Andersone un Laura Freināte

Kādreiz Sidnejā,
tagad Ciemā

Melburnas priekšpilsētā atrodas
Latviešu Ciems, kas sastāv no
savrupmājām un lielu Aprūpes namu.
Savrupmājās latviešu vecākajai paaudzei
ir iespēja dzīvot neatkarīgu dzīvi latviskā
vidē un turpat līdzās, Aprūpes namā
ir pieejama profesionāla 24 stundu
kvalificēta aprūpe. To jau mēs visi zinam!
Tagad pastāstīšu ko visi nezin.
Iemītnieki Ciemā ierodās no visām
Austrālijas malām, bet vairāk no

Melburnas rajona. Ir jau trīsdesmit
otrais darbības gads Ciemam un tanī
laikā ir bijuši, un vēl ar vien ir, iemītnieki
ko pazīst Sidnejā. Pate atceros Mirdzu
Muižnieci un Olgu Dukāta ar meitu. Vai
zinat kādu citu?
Patlabam ir 12 kādreizējie sidnejieši
savās Ciema mājiņās, 4 Aprūpes namā
un viens Aprūpes nama darbinieks.
Pazīstamais latviešu mūziķis, Ivars
Štubis šeit rūpīgi piestrādā un pasniedz
arī mums koncertus. Ivars dzīvo Ciema
valdības mājā un arī izpalīdz kad ārpus
darba laika ir izsauciens kādam mājiņas
iedzīvotājam.
Ir tieši gads pagājis kopš Solveiga
un Zigis Vēgneri ievācās savā Ciema
mājiņā. Solveiga jaunības dienas
pavadīja Sidnejā, tad saucoties par
Solveigu Bērziņu. Kad 59. gadā Solveiga
apciemoja Melburnu, Zigis noskatīja,
apprecēja un tad kopīgi uzaudzināja
meitu un divus dēlus mūzikālā ģimenē.
Kad bija nolēmuši meklēt vecļaužu mītni,
apskatījuši vairākas austrāļu vietas, tad
pieņēma drauga padomu apskatīt mūsu
Ciemu. Tas uz reiz likās Solveigai ideāls,
un lētāks. Tagad viņa ir ļoti priecīga dzīvot
starp latviešiem kas ir ne tikai draudzīgi,
bet dod iespēju baudīt sabiedrisko dzīvi.
Nesen mājiņu nopirka Ieva Wilson.
Kādreiz Sidnejā jaunkundze Ieva
Ducmanis apprecēja daktera Eikena dēlu
un velāk uzsākā dzīvi kā Ieva Wilson.
Melburnā dzīvo meita un tas palīdzēja
Ievai lemt nākt uz Ciemu.
Beidzamā gadā arī ieradās Rasma
Zoliņa, kas dzīvoja kādreiz Sidnejā,
Latvijā, Melburnā, Centrālā Krastā bet
tomēr nolēma atgriezties uz Ciemu jo
te likās drošāka dzīve. Sidnejā Rasma
strādāja latviešu kredita kooperatīvā.
Rita Mancs Sidnejā dzīvoja tikai īsu
laiku ar vīru Ilmāru sešdesmitos gados,
Turpinājums 23. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2018. gada aprīlī

Daugavas Vanagu
Austrālijas delegātu
sapulce,
2018. g. 10. & 11. martā
Adelaides DV namā
2018.g. 10 martā DV delegātu
sapulcē bija 9 delegāti, pārstāvot
Melburnas, Sidnejas, Adelaides, Pertas
un Kanbēras nodaļas un pulcējās vēl
25 klausītāji. DV Austrālijas valdes

un nodaļas ziņojumi tika nolasīti un
pārrunāti.
Manuprāt, viens ziņojums izcēlās.
Tas bija ziņojums par Daugavas
Va n a g u n o d a ļ u u n A u s t r a l i j a s
valdes ziedojumiem 2017. gadā. DV
gadskārtējā ziedojuma akcijā, tautieši
kopumā ziedoja $21,910. Ziedotāju
lapiņās bija norādīti $9,200 Leģionāriem
un Leģiona invalīdiem Latvijā. Fakstiski
DV nodaļas un Austrālijas valde, 2017.
gadā ir ziedojuši $129,541, pārsniedzot
saņemtos ziedojums ar $107,631, kas

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2018. gada 7. aprīlī
no plkst. 12.00 – 13.30.
Būs gaļas pankūkas, cūkas cepetis, un citi gardumi.
*****

Lieldienu olu krāsošana un paskas gatavošana
Sestdien, 2018. gada 31. martā, plkst. 13.00
(lūdzu ņemiet līdzi sīpolu mizas un, ja iespējams, baltas olas).
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown. Mob: 0424 717 365
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ņemts no iekrātiem līdzekļiem un DV
sarīkojuma un darbības atlikumiem.
Ziedojumu kopsavilkumā parādās,
ka $18,000 ziedots tiešai leģionāru
aprūpei Latvijā, plus $30,000 par viņu
medicīnisko aprūpi, zālēm & ārstēšanās
izdevumiem Latvijā. Plašā ziedojuma
sarakstā arī parādās ziedojumi
Lestenes brāļu kapiem, pieminekļiem
un citām DV organizācijai svarīgām
lietām, ieskaitot Vītola fonda stipendijas
tieši zemessargiem. Kopumā ziedojumi
Latvijai $106,608 un 2017.g. Austrālijā
ziedots skolām, skolēniem, nometnēm,
utml, kopā, $22,933.
Turpmākai darbībai, delegātu
sapulce apstiprināja un ievēlēja
sekojošus DVAV locekļus uz 3 gadiem:
Aleksandrs Grimms - DVAV priekšsēdis,
Gunta Vagare - kasiere un
Jānis Kārkliņš - priekšēža vietnieks.
Šie Melburnas nodaļas biedri
uzņēmās turpināt Austrālijas Valdes
vadību uz vēl 3 gadiem, jo DV Sidnejas
nodaļa nespēja pārņemt Austrālijas
valdes pienākumus 2018–2020 gadiem.
Nākošajā dienā, DV Vanadžu
sapulcē, Adelaides vanadze, Ilga
Vēvere pieņēma DV Austrālijas Vanadžu
vadītājas pienākumus uz nākošajiem 3
gadiem.

Kā jau vienmēr, Daugavas Vanagi
turpinās sniegt palīdzības roku, veciem
un jauniem. Cerams ka arī 2018.gadā,
latvietība un tēvzemes mīlestība dos
spēku un goda prātu visiem Daugavas
Vanagu biedriem stāvēt stipriem un
turēties kopā draudzībā, darbos un
priekos.
Daugavas Vanagi, sasauksimies !
Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

Grāmatas uz Latviju!

Piektdien, 17.marta Sidnejas
Daugavas vanagu namā iebrauca
kravas mašīna un, ar novusistu laipno
palīdzību, tika sakrautas 67 kastes,
lielāko tiesu grāmatu, pārsūtīšanai uz
Adelaidi. Tur tās tiks ielādētas tilpnī uz
Latviju, kur galu galā kastes tiks izdalītas
adresātiem.
Liela pateicība Sidnejā pienākas
Baibai Haringtonai un viņas vīram
Maiklam, kā arī viņu palīgiem Jolantai
un Jurim Ulrichiem kuŗi veltīja daudz
laika grāmatas pārskatot, izšķirot un
mērķtiecīgi sapakojot. Lielāko tiesu
gramatu nosūtīs Daugavas Vanagu
priekšniekam Gunāram Spodrim, lai
Turpinājums 22. lpp.

Aicinājums abonēt DV Mēnešrakstu.

Aicinām Jūs abonēt DV mēnešrakstu 2018. gadam. Viena gada
izmaksa par pastā saņemtu drukātu žurnālu ir AU$58.00; vai viena
gada izmaksa par DV Mēnešraksta elekronisko versiju ir AU$17.00.
Maksājumu lūdzu sūtiet DV Sidnejas nodaļai, PO Box 94, Bankstown,
NSW 1885. Čeki rakstāmi uz „Latvian Relief Society, Daugavas Vanagi”
vārda.
Maksājumam lūdzu pievienojiet savu vārdu, pasta adresi, ēpasta adresi,
un tel. numuru.
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Leģionāru pieminēšana

DV Sidnejas nodaļas biedri sestdien, 2018. gada 17. martā Sidnejas kapos
Daugavas Vanagu nodalījumā nolika ziedus latviešu leģionāru piemiņai. Pie
pienestā nodaļas karoga peperkoka paēnā notika atceres brīdis, ko vadīja
Gundega Zariņa . Helmuts Vabulis uzrunāja klātesošos. Pēc uzrunas, visi klātesošie
nodziedāja Dievs kungs ir mūsu stiprā pils un Dievs, sargi mūsu tēvu zemi. Atceres
brīdi noslēdza ar tēvreizi latviešu, kā arī angļu valodā.
Tad visi, kopskaitā gandrīz pilns ducis, devās uz pusdienām Vanagu namā,
Benkstaunā, kur vēl pienāca klāt kāds pusducis kas neapmeklēja kapus. Bijušie
kaŗavīri, kuŗi mūsu vidū bija 3 – proti Helmuts Vabulis, Alberts Cinis un Jānis Vadzis
varēja pakavēties atmiņās par to nežēlīgo laiku pirms 74iem un 75iem gadiem.
Gundega Zariņa

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru.
Hebertu Tirziņu – dzimis 1923. g. 20. februārī, Latvijā
miris 2018. g. 19. februārī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1992. gada (26 gadus).
21

Turpinājums no 20. lpp.
tālāk sadalītu kur vajadzīgas. Citi
adresāti bija Okupācijas mūzejs, Apes
vidusskola, Preiļu mākslas vidusskola
un arī privāti sūtījumi uz vairākām
Latvijas malām.
Gundega Zariņa

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

Sarīkojumi DV namā

Sestdien, 7. aprīlī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 5. maijā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Atzīmēsim 4. maiju un Kurzemes
cietoksni (8. maiju) kā arī ģimenes dienu.
Sestdien, 2. jūnijā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

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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Kādreiz Sidnejā...

Turpinājums no 17. lpp.

atceros no bērnības laikiem sestdienas
skolā, un viņa Dimi atcerējās no Spara
dienām Sidnejā.
Svens Zaļums Austrālijā sāka dzīvi
Pertā, tad Adelaidē, Brūmē (Broome)
un Jaungvinejā pirms atbrauca uz
Sidneju. Tēvs un brālis vēl tur dzīvo bet
tēvs ieteica Svenam apskatīt Ciemu jo
Svenam patīk Melburnas plašā kultūras
un kulinārijas dzīve. Ieraugot Ciema
iekārtu, Svens bija labvēlīgi pārsteigts
cik plaši un tīri viss iekārtots, un bez tam,
cik lēts. Tagad vinš izbauda ekskursijas
uz koncertiem, operām un restorāniem.
Svens piedalās Ciema sarīkojumos
ieskaitot novuss, un vienmēr izklaidē
ļaudis ar jokiem.
Ciemā ir sen bijusi tradīcija reiz
mēnesī sanākt sabiedriskā namā
uz zupas vakariņām. Šogad pavāra
darbu pārņēma Svens un pirmā vakarā
pasniedza mums biešu zupu. Viņam
palīgs uztaisīja debess manā, un vakars
bija tiešām debešķīgs! Sagadījās ka
taisni tanī dienā Solveigai dzimšanas
diena un mēs Ciema ļaudis svinējām ar
krinģeli un šampānieti. Sajūta bija ka tie
40 cilvēki esam mūža draugi.

bet pārcēlās uz Melburna darba dēļ. Rita
pate bija no Melburnas. Sidnejas laikā
Ilmārs nodarbojās ar sportu latviešu
vidē, speciāli vieglatlētiku. Pēc Ilmāra
aiziešanas, Ritai pienāca laiks pārcelties
uz Ciemu un te atrada patīkamu dzīvi
itsevišķi iespēju busiņu izmantot lai
brauktu uz sarīkojumiem un veikalu.
Rita iesaka pārcelties uz Ciemu pirms
sasniedz 75 gadus, jo agrāk, jo labāk.
Zaiga Ozoliņa dzīvoja Sidnejā vismaz
65 gadus. Sabiedrībā parādijās jaunības
dienās, bet velāk palīdzēja māsai
audzināt bērnus. Zaigas māte ieteica
viņai pārcelties uz Ciemu, un tas bija labs
padoms jo austrāļu vecļaužu mītnes ko
apskatīja Sidnejā, nebija derīgas. Tagad
Zaiga ir redzama visos sarīkojumos ar
lielu smaidu, jo jūtās tik ļoti apmierināta.
Te Melburnā dzīvo Zaigai brālēnu ģimene
un tie palīdzēja pārbūvēt Zaigas māju,
itsevisķi modernizējot vannas istabu un
virtuvi kā arī uzkopt dārziņu.
Ilze Bile, kas tagad saucās Ilze Laurie,
labu laiku atpakaļ atstāja vīru Sidnejā un
ar bērniem pārcēlās
uz Melburnu.
Viņas māte viņai
pievienojās, bērni
pieauga un uzsāka
savas dzīves.
Kad nu Ilze palika
viena, sāka skatīt
kur pārcelties un
atrada ka Ciemā
mājiņas nav nemaz
tik dārgas un ar
prieku iepirka.
Tagad Ilze jūtās
ļoti apmierināta ar
drošo mājvietu un
iespēju piedalīties Basketbolisti atcerās – Laimonis Birstiņš, Jānis Zutītis un
Ciema dzīvē. Es Ilzi Dimis Pešudovs
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Ivars Apelis ir labi pazīstams Sidnejas
latviešu sabiedrībā un kopā ar Anitu
(meitas vārdā Brūveris) darbojās teātrī
vairākus gadus. Beidzamā laikā viņi
dzīvoja Latvijā bet kad Anitai gadījās
viegla trieka, abi nolēma atgriezties
Austrālijā un nopirka mājiņu Ciemā
lai būtu tuvu pie latviešiem, jo visu
mūžu apgrozījušies latviešu sabiedrībā.
Diemžēl Anitai veselības stāvoklis
pasliktinājās un tagad Anita ir ievietota
aprūpes namā un Ivaram vienam tā
mājiņa, bet viņš pievienojās izdarībām
un ļoti uzmana Anitu.
Aprūpes namā arī atrodās Irēna
Sproģis un Aivars Saulītis. Irēna ilggadīgi
sastāvēja sporta kopā Daugava un
beidzamos gados spēlēja novusu. Aivars
nav īsts sidnejietis bet dzīvoja vairākus
gadus tur ar mācītāju Māru Saulīti
pirms pārcēlās uz Ciema savrupmāju,
kuŗu nesen pārdeva un Aivars ievācās
aprūpes nama istabā.
Viņa māju nopirka Rudīte Pārums
ar Laimoni Birstiņu. Laimonis jaunības
dienās spēlēja basketbolu pie Olimpijas
kopas un ar brāļiem Latvians vienībā,
un cītīgi apmeklēja ballītes namā. Vienu
laiku Laimonis dzīvoja Kanādā un tad
Melburnā pirms pārnāca uz Ciemu. Līdz
šim ir priecīgs un labā balsī piedalījās
draudzīgā vakarā Ciema sabiedriskā
mājā.
Dimis Pešudovs atbrauca uz Sidneju
no Brisbanes 1960. gadā, cītīgi darbojās
sporta un korprāciju kopās. Tur salaulājās
ar Sidnejas meiteni, Selgu Stārķis, kādu
laiku nodzīvoja Melburnā darba dēļ, bet
atgriezās turpināt saites ar Sidnejas
korporācijam un tad darboties latviešu
biedrībā. Dimis nolēma ka mums mājas
kopšana paliek par grūtu un tā pierunāja
mani pārcelties uz Ciemu vairāk kā
divus gadus atpakaļ. Te viņš turpina
nodarboties valdē un izpalīdzēt Ciema
iemītniekiem. Esmu priecīga te dzīvot

šajā sabiedriskā vidē, kaut gribētu redzēt
vairākus sidnejiešus te Ciemā.
Gadu pēc mums, ieradās Jānis
Zutītis. Jānis ar Dimi pie Spara spelēja
voleju un basketbolu, ka arī Latvians
vienībā, un vēlāk pat smilšu voleju. Kad
Jānim sieva aizgāja aizsaulē, meita
pierunāja Jāni pārcelties uz Ciemu
pie vecā drauga. Jānis arī šeit atrod
nodarbības un ar mazmeitas kaķi, Benģī,
labi iedzīvojušies. Nepieminēšu ka
piektdienas pievakaros Zutītis un Apelis
pie mums iedzer glāzi.
Nav iespējams pastāstīt ko visu te
mēs daram, mazās vai lielās grupās.
Galvenais ir ka esam sadraudzējušies
arī ar melburniešiem un visi izjūtam savu
latvisko izcelsmi. Kad varēšu sagaidīt
jūs? Mēs aicinam Ciemā! ■
Selga Pešudovs

Seniori martā

Senioru saietu Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē 9. martā
atklājot, Jānis Grauds aicināja
klātesošos, kuŗu skaits bija pāri par
divdesmit, ar klusuma brīdi pieminēt
mūžībā aizgājušo kādreizējo saieta
vadītāju Ivaru Šeibeli.
Pieminot Raimonda Kraukļa 94
dzimšanas dienu pirms nedēļas, viņam
pasniedza puķes un nodziedāja Daudz
baltu dieniņu.
Tā kā kādreiz ierosināts senioru
saietus iesākt ar dziesmu, tad dziedāja
Iesim blakus, ko uz ekrāna arī dziedāja
Inga un Normunds.
Pirmā daļā šo rindiņu rakstītājs
sniedza īsu apcerējumu par mūsu sava
laika ražīgākā rakstnieka Anšlava Egļīša
(1906-1993) dzīvi un pirmiem darbiem,
Kārlim Gulbergam vēlāk deklamējot
dzeju. Daudziem varbūt nebūtu ienācis
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FOTO: Pēteris Kļaviņš

gleznotāju Samuelu Samu un, vēlāk,
romānā Homo Novus – Salutauru,
īpatno dzejnieku Žilu Pīpkallu,
komponistu Brici Ķēvieti, kas vēlas
mūzikā izteikt kosma konfirmāciju ar
pasaules radīšanu un visu dzīvnieku
drāmatisko evolūciju. Dīvaini raksturi ir
arī viņa pirmā romānā Līgavu mednieki
par skolu beigušiem, kas „smalkā
sabiedrībā” meklē bagātas līgavas,
tā kā savā laikā dažs labs kritiķis
izteicās, ka viņa romānos ir līdzīgs
cilvēku skatījums kā brāļu Kaudzīšu
Mērnieku laikos. Otrā romānā Homo
Sidnejas Latviešu biedrības priekšsādis Novus savukārt ir dažādi ceļojumi,
apsveic Raimondu Kraukli viņa 94. dzim- gan gleznotājam Salutauram ar ormani
šanas dienā.
braucot pa Rīgu, lai tā paveiktu gleznas
nākamai izstādei, gan Jurim Upenājam
apciemojot Rīgas gleznotājus, lai
prātā, ka Anšlavs Eglītis rakstījis arī dzeju,
atvainotos par pirmām kļūdām
bet dzejolis bija arī viņa pirmais literārais
Rīga iebraucot, un arī pats romāns
darbs, kuŗu iespieda 1926. gadā. Pirmā
iesākas ar Juŗa Upenāja ierašanos
Pasaules kaŗa laikā viņš bija kopā ar
no Krāslavas, bet Eižena Žibeikas
vecākiem bēgļu gaitās Krievijā, bet
atbraukšanu no Parīzes, un nobeidzas
Otrā Pasaules kaŗa laikā kopā ar sievu
ar Eižena došanos uz laukiem, bet
Veroniku Janelsiņu Vācijā, kur Berlīnē
Juŗa iesēšanos Parīzes vilcienā,
1945. gada 3. februāŗa uzlidojumā
lai dotos aplūkot Eiropas mākslu.
nodega viņa dzīvoklis ar visām mantām,
Anšlavs Eglītis pievērsās arī drāmai,
tā kā dzejniecei Veltai Tomai bija jāiedod
gan tieši teātrim rakstītām lugām, gan
viņam krekls pārmainīšanai.
drāmatizējumiem, un Homo Novus
Bet pirms tam, vēl dzīvodams dramatizējums dziesmu spēlei rādīts
Latvijā, kaut gan bija pabeidzis Mākslas Kalamazū dziesmu svēkos Amerikā
akadēmijas figurālo
un Kultūras dienās
darbnīcu un, līdzīgi Homo
Adelaidē.
Novus varonim Jurim
Vācijā Anšlavs Eglītis
Upenājam, strādāja kādu
ar Veroniku Janelsiņu
laiku par zīmēšanas
dzīvoja franču zonā,
skolotāju privātā ģimnazijā.
kāda švābu novada
Viņš drīz vien sāka
mazā ciemā Tailfingenā,
pievērsties rakstniecībai
kur viņš cītīgi nodarbojās
un 1936. gadā iznāca
ar rakstniecību, kamēr
viņa pirmais stāstu
Ve r o n i k a J a n e l s i ņ a
krājums Maestro. Tajā
gleznoja no fotografijām
un arī pirmajos romānos
švābu kaŗā aizgājušos,
viņš tēloja it kā mazliet
lai piederīgiem būtu
pārspīlētus, dīvainus, Juris Krādziņš
atmiņai. Vēlāk Amerikā
FOTO: P. Kļaviņš
jocīgus raksturus, kā
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Anšlavs Eglītis
brīžam strādāja
kādus gadījuma
darbus, bet arī daudz
rakstīja gan lugas,
gan romānus, gan
arī novērtējumus
par amerikāņu
filmām iespiešanai
Laikā, jo kā
žurnālists un avīzes
korespondents
bija uz tām dabūjis
brīvkartes.
Arī Anšlava Egļiša
tēvs Viktors Eglītis
(1877-1945) rakstījis
visās literātūras
j o m ā s , b e t O t r ā Kārlis Gulbrergs
Pasaules kaŗa beigās
palika Latvijā, kur viņu
apmeloja kaimiņi Dobelē, un vinš mira
ceļā uz spaidu darbu nometni, kas viņa
dēlu tā satrauca, ka viņš vairs nekad
Latvijā neatgriezās.
Anšlava Eglīša darbu tematika tik
plaša, ka varēja tai tikai pieskarties.
Viņš rakstīja arī piedzīvojumu romānu
Adžurdžonga, it kā filmēšanai domātu,
par notikumiem Āzijas vidienē, romānu
Laimīgie par dzīvi kādā Vācijas nometne,
kas varētu būt domāta Eslingena,
un daudzus citus ap 20 kopskaitā.
Pēdējos 13 gados Anšlavam Eglīšam
romāni vairs neiznāca, toties 2 eseju
grāmatas, kuŗās viņš rakstījis gan par
citiem latviešu rakstniekiem, gan arī par
grāmatām, kuŗās rakstīts par Padomju
Savienības nedarbiem.
Anšlava Eglīša dzejoļus no Andreja
Johansona sakopotā latviešu dzejas
krājuma un dzejoļus, kas lasāmi
viņa pirmos stāstos un romānos,
izteiksmīgi deklamēja Kārlis Gulbergs,
izpelnīdamies atzinīgus aplausus.
Sarīkojuma otrā daļa iesākās ar

dziesmu Ziedi, ziedi
rudzu vārpa, kuŗai
sekoja filmas par
100 gada jubilejas
sagaidīšanu Latvijā
un simtgades svinības
Lietuvā un Igaunijā.
No Lietuvas
redzējām gājienu ar
skolas karogiem un,
vēlāk, trīs Baltijas
karogu pacelšanu
svinībās. Kādā
baznīcā zvani zvanīja
100 reizes. Zīmīgi,
ka Lietuvas karoga
krāsas tādas pat, kā
krāsām satiksmes
ugunīs: dzeltena,
FOTO: P. Kļaviņš zaļa un sarkana.
Jubilejas svinībās
runāja prezidente Daila Gribauskaite.
Baltijas valstīs arī spriežot un
aprēķinot izdevumus simtgades
svinībām no 2017. – 2021. gadam.
Latvijas budžetā atvēlēts 22.3 miljoni
euro.
Igaunijas 100 gadu svinības
pārraidīja no Pērnavas, kur sniegotā
parkā spēlēja orķestris, uz estrādes
dejoja tautas dejas, un dejotāji bija arī
parkā.
Par Latvijas dziesmu svētku biļešu
pārdošanu pārrunāja Preses klubā
ar izvēlētiem pārstāvjiem: uzņēmēju
un bijušo ministru prezidentu Vili
Krištopanu, saeimas deputāti Jūliju
Stepaņenko no Saskaņas partijas un
teologu Juri Cālīti. Līdzīgi iepriekšējām
reizēm biļešu pieprasītāju skaits, ap
miljonu, ir lielāks par pārdodamo biļešu
skaitu visos lielākos sarīkojumos kopā
ap 90,000. Tā kā biļetes jau tagad
izpārdotas, vairumam sarīkojumus būs
jānoskatās televīzijā. ■
Juris Krādziņš
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Jānis Bormanis
aizsaulē

Melburnā šī gada 17. februārī savas
dzīves gaitas pabeidza Daugavas vanags,
SLB biedrs un savā laikā SLB vīru koŗa
dalībnieks Jānis Bormanis. Viņa izvadīšana
uz mūžību bija no Svētā Jāņa baznīcas
2. martā. Bēres iesākās ar baznīcas
dziesmu Liec galvu krusta priekšā. Viņu
izvadīja mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin S. MacPherson), pie ērģelēm Ināra
Gedgovda. Baznīcā atskanēja arī kādreiz
vīru koŗa dziedātā Aijā ar Teodora Tomsona
vārdiem. Izvadīšana turpinājās Marijas
krematorijā Rukvudā, kur no viņa atvadījās
no studentu korporācijas Fraternitas
Cursica Andrejs Mednis, no korporācijas
Fraternitas Lataviensis Māris Celinskis,
no Daugavas vanagiem Gundega Zariņa
un SLB valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš.
Izvadīšanas dziesmām ar Jāņa Bormaņa
dzīves aprakstu bija pagatavotas lapiņas
un aizgājēja attēls.
Jānis Bormanis dzimis 1924. gada
1. jūnijā Allažu pagasta Immu mājās,
Latvijā. Viņš beidzis Allažu pamatskolu
un Siguldas vidusskolu 1943. gadā.
Pamatskolas laikā bijis mazpulkos un
vācis datus meteoroloģiskam birojam. Pēc
baigā gada, kad aizveda viņa tēvoci un
brālēnu, viņš pievienojās Mālpils partizānu
vienībai, bet pēc vidusskolas beigšanas
viņu iesauca latviešu legionā, kuŗā viņš
sastāvēja 15. divīzijā. Pēc kaŗa viņš bija
gūstā Zedelgemā, Beļģijā, bet vēlāk sāka
studijas mežkopībā Baltijas universitātē,
Vācijā, kur 1947. gadā pievienojās
korporācijai Fraternitas Cursica. Nonācis
Austrālijā, viņš precējās ar Ainu Kristovsku,
kuŗai bija bērni Vita un Andris, bet vēlāk
piedzima dēls Valdis. Sidnejā viņš cēla
māju Revsbijā un 35 gadus strādāja
Gudjiera riepu un gumijas fabrikā, pēdējos
20 gadus fizikas laboratorijā.
Pēc Latvijas atbrīvošanas no Padomju
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Savienības daudzreiz apmeklēja dzimteni
un kopā ar brāli Dzintaru atguva tēva mājas
laukos. Kopš 2014. gada dzīvoja Latviešu
veco ļaužu ciemā, Melburnā. - Bēres
pabeidzās ar piemiņas kafiju draudzes
namā, kur viņa piemiņai dziedāja vairākas
atsevišķā lapiņā iespiestas dziesmas,
sākot ar Pulcējaties latvju dēli. ■
Juris Krādziņš

Ivars Šeibelis
aizsaulē

Šī gada 24. februārī savas dzīves
gaitas 81 gadu vecumā pabeidza Ivars
Šeibelis, kuŗš, kā daudzi atcerēsies, vēl
nesen bija senioru saieta vadītājs Sidnejā.
Viņa izvadīšana uz mūžību bija no Svētā
Jāņa baznīcas 6. martā, kuŗa sākās ar
baznīcas dziesmu Tuvāk pie Dieva kļūt.
Viņu izvadīja mācītājs Kolvins Makfersons
(Colvin S. MacPherson), pie ērģelēm
Tamāra Koškina. Mācītājs vispirms nolasīja
Ivara Šeibeļa dzīves stāstu, no kuŗa šeit
sekos izvilkumi.
Ivars Šeibelis dzimis 1936. gada 4.
martā, Rīgā. Viņa vecāki Georgs Šeibelis
un Māra Irēne Baltkāja (dz. Jākobsone)
precējušies 1934. gadā. Tēvs bijis
civilinženieris un apbalvots brīvības cīņu
varonis, bet dēls visvairāk atcerējies viņa
gaŗo augumu (186 cm.), kad gājis pie
rokas uz zirgu sacīkstēm vai zooloģisko
dārzu. Pirmā padomju okupācijas laikā tēvs
apcietināts kā rezerves virsnieks Latvijas
armijā un turēts apcietinājumā nošaušanai,
bet, kad cietumā kritušas vācu bumbas
padomju-vācu kaŗa sākumā, 1941. gada
jūnijā, tēvs paspējis izbēgt un apakšbiksēs
sasniedzis savu dzīvokli. Vēlāk vinš devies
kaŗā, bet Ivars ar māti un vecomāti atstājis
Rīgu ar kuģi Tanga. Divas dienas vēlāk
ieradies Dancigā, no kuŗienes māte aizveda
uz kādu iepriekš sarunātu katoļu priesteŗa

māju mazā Bavārijas ciemā. Vēlākos gados
viņš nonāk Ašafenburgas, Vircburgas un
Minchenes bēgļu nometnēs, pēc kuŗām
izbrauca no Brēmerhafenas ostas 1950.
gada 24. jūnijā, nonākot pēc 39 dienām,
29. jūlijā Melburnā, Austrālijā.
Pirmā dzīves vieta bija Parkas (Parkes)
nometne, kur viņš lauku mājās lasījis ķiršus.
Par nopelnīto naudu iegādājies divriteni un,
noslēpjot gadus, iestājies armijas rezervē.
1952. gadā nonācis Sidnejā, viņš apmeties
Tempē, nobeidza Houmbušas (Homebush)
vidusskolu un elektrisko arodu St. Džordža
kolēdžā. Piedalījies arī tautas dejās, sportā,
saticis Valdu Tēru, ar kuŗu apprecējies
1958. gada 1. martā. 1966. un 1968. gadā
piedzima Inese un Inga. Abas precējušās
1992. gadā (februārī un decembrī). Ingas
vīrs miris 2007. gadā un viņa precējusies
otrreiz 2016. gadā. Ivaram ģimenē bija 5
mazbērni. Viņš pats guva panākumus savās
darba vietās, iestrādājoties augstākajos
posteņos (Chief Manufacturing Executive

at Teletronics 1976 – 1989). Latviešu
sabiedrībā viņš piedalījās Baltiešu padomē
un senioru sabiedrībā, pēdējā kļūstot par
saietu vadītāju.
Meita Inese runā pieminēja atmiņas
no laimīgās bērnības, cita starpā, ka
tēvs braucis pretīm, ja viņai automašīnā
pietrūkusi degviela un viņam vienmēr
bijusi līdz pilna degvielas kanna. Vienmēr
sagādājis arī elektriskas spuldzītes. Vīram
uzdāvinājis darba rīku kasti dažādiem
nepieciešamiem darbiem. Pabeidzot
savas atmiņas, viņa aicināja arī visus Ivara
mazbērnus pastāstīt savas atmiņas par
vectēvu.
Atvadu vārdus, cita starpā, teica Baiba
Bērziņa, kas atstāja Rīgu ar to pašu
kuģi, kuŗā braucis Ivars un arī šo rindiņu
rakstītājs. No Sidnejas teātŗa un biedrības
atvadījās tās valdes priekšsēdis Jānis
Čečiņš, dāmu kopas priekšniece Ināra
Krūmiņa, Imants Līcis un citi. ■
Juris Krādziņš

DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
Svētdien, 2018.gada 29.aprīlī, plkst.11.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush.
Dārza svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu.
Pēc dievkalpojuma, ierastais Dārza Svētku sarīkojums
ar pusdienām, loterijām, kūku galdu,
un jautru sabiedrību.

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties Draudzes dārza svētkos.
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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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Leģiona atceres
sarīkojums

Sarīkojumu 16. marta piemiņai, tai
dienai kad 1944. gadā kopā cīnījas
leģionāri no 15. un 19. divīzijas
Veļikajas upes austrumu krastā pie
augstienes 93.4, vēl arvien rīko, kaut
gan apmeklētāju skaits samazinās ar
katru gadu. Šī gada leģionāru atceres
dalībnieki atkal vispirms pulcējās
Rukvudas (Rookwood) kapu latviešu
bijušo legionāru nodaļā 17. marta
priekšpusdienā ziedu nolikšanai un
pēc tam pie Daugavas Vanagu karoga,
kur vispirms nodziedāja Dievs Kungs
ir mūsu stiprā pils ar Mārtiņa Lutera
melodiju un vārdiem.
Piemiņas vārdus teica Helmuts
Vabulis un Gundega Zariņa, pieminot, cita
starpā, ka leģionāru nodaļas kapu vietas
kādreiz ziedotas, un tur atdusas daļa
no kādreizējiem leģionāriem Sidnejā,
kas aizgājuši mūžībā. Pēc piemiņas
vārdiem visi vēl kopā nodziedāja Dievs,
sargi mūsu tēvu zemi ar Jāņa Ērmaņa
vārdiem, pēc kuŗas visi kopā teica Jēzus
lūgšanu no Jaunās Derības diakones
Gundegas Zariņas vadībā.
Pēc atceres kapos apmeklētāji
pulcējās Daugavas Vanagu namā uz
siltām pusdienām ar desām, skābiem

sautētiem kāpostiem, skābiem gurķiem
un rupjo un saldskābo maizi, mielastu
pabeidzot ar saldmaizi un kafiju vai tēju.
Sekoja tvartā noraidītās kaŗavīru
dziesmas, sākot ar Rīgas meičam
skumjas ir sejas, kam turpinajumā bija
Kad šķiroties no tēva mājām, Mirdzot
šķēpiem zeltsaules staros un citas,
kuŗām iespēlētām dziesmām pievienojās
apmeklētāju balsis, tā pabeidzot leģiona
piemiņas sarīkojumu. ■
Juris Krādziņš

Meklē dzīvokli

Jauna ģimene no Latvijas meklē
Sidnejā dzīves vietu īrēšanai.
Rolands 0406 555 046

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai arī
www.slb.org.au
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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PBLA ZIŅU APSKATS
22. martā
Latvijas valstsvīru Miķeli Valteru
gatavojas pārbedīt Latvijā
Francijas pilsētā Nicā šodien notiek
par godu Latvijas simtgadei rīkota
konference, kas pievērsīsies Latvijas
vietai Eiropā un īpaši izcels Latvijas
valstsvīra, pirmā iekšlietu ministra,
domātāja un diplomāta Miķeļa Valtera
devumu. Miķelis Valters ir apglabāts
Nicā, bet Latvijas vēstniecība Francijā
strādā pie iespējas Valteru pārapbedīt
Latvijā. Konferencē klātesošos uzrunās
bijušais Francijas vēstnieks Latvijā
Mišels Fušē , Latvijas vēstnieks Francijā
Imants Lieģis un vēstures doktors,
Baltijas lietu eksperts Žiljēns Gelēns.
Miķelis Valters ir dzimis 1874. gada 7.
maijā Liepājā, toreizējā Krievijas impērijas
Kurzemes guberņā, ostas strādnieku
ģimenē. Viņš aizrāvās ar sociālisma
idejām, aktīvi piedalījās strādnieku
kustības pirmssākumos, strādāja
laikraksta „Dienas Lapa” redakcijā
Rīgā, kādu laiku uzturējās Berlīnē,
nodibinājis sakarus ar vācu sociālistiem.
Vēlāk par piedalīšanos Jaunās strāvas
kustībā tika notiesāts uz 15 mēnešiem.
Piedzīvoja izsūtījumu Vjatkas guberņā
un pēcāk bija spiests emigrēt uz Vāciju,
vēlāk pārcēlās uz dzīvi Šveicē. Tieši
šeit viņš kļuva par pirmo latviešu
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sabiedrisko darbinieku, kurš publiski
pauda ideju par suverēnas Latvijas
valsts izveidošanas nepieciešamību.
Viņš to pauda 1903. gada nogalē Šveicē
sociāldemokrātu izdevumā „Proletārietis”
rakstā „Patvaldību nost! Krieviju nost!”.
Pēc Latvijas valsts nodibināšanas
Miķelis Valters bija iekšlietu ministrs
un pēc tam sūtnis un konsuls vairākās
valstīs - Itālijā, Spānijā, Portugālē,
Francijā, Polijā, Ungārijā, Beļģijā un
Luksemburgā. Viņš aktīvi publicējās un
nesa Latvijas vārdu pasaulē. Miķelis
Valters mūžībā aizgāja 1968. gadā 27.
martā Nicā, Francijā, un ir apglabāts
Nicas pilsētas Austrumu kapsētā. (lsm.lv)
19. martā
Tautieši ārzemēs: visvairāk Latvijas
pilsoņu dzimst Lielbritānijā
Kopš 2015. gada Latvijas
pārstāvniecībā Lielbritānijā saņemti
6600 pieteikumi pilsonības reģistrēšanai
saistībā ar bērna piedzimšanu, kas veido
42% no kopējā ārvalstīs dzimušo Latvijas
pilsoņu skaita pēdējos trīs gados,
liecina Ārlietu ministrijas Konsulārā
departamenta sniegtie dati. Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) no
2015. līdz 2017. gadam kopumā Latvijas
pilsonībā reģistrēti 15 745 ārvalstīs
dzimuši bērni. Ar konsulārā departamenta
pārstāvniecību palīdzību pilsonība
kārtota 12 603 jaundzimušajiem.
Latvijai ārvalstīs ir 47 diplomātiskās
un konsulārās pārstāvniecības. Visvairāk

pieteikumu bērna pilsonības reģistrācijai
pēdējos trīs gados saņemti Lielbritānijā,
Īrijā, Vācijā un ASV. PMLP dati liecina,
ka šā gada 1. janvārī Lielbritānijā dzīvoja
70 953 Latvijas pilsoņi. Īrijā dzīvoja 19
919, Vācijā 17 236, bet ASV – 14 945
Latvijas pilsoņi. Līdz ar to visvairāk
Latvijas pilsoņu bērni dzimuši valstīs,
kur rodama lielākā latviešu diaspora.
Kopumā ārzemēs šā gada 1. janvārī
dzīvoja 174 527 Latvijas pilsoņi, liecina
PMLP dati. (delfi.lv)
Ostapenko oficiāli ielaužas pasaules
tenisa ranga TOP 5
Latvijas vadošā tenisiste Jeļena
Ostapenko pirmdien oficiāli pakāpusies
uz piekto vietu Sieviešu tenisa
asociācijas (WTA) vienspēļu rangā,
un tas viņai ir jauns karjeras rekords.
Jau vēstīts, ka Ostapenko uz piekto
vietu pakāpās pēc Venusas Viljamsas
zaudējuma Indianvelsas "Premier"
sērijas turnīra pusfinālā. Ja pieredzējusī
amerikāniete būtu uzvarējusi turnīrā,
tad Ostapenko neizdotos pakāpties uz
augšu. Pati Ostapenko Indianvelsas
turnīrā nepārvarēja trešo kārtu.
Piektā vieta ir jauns personiskais
rekords pašai Ostapenko, kā arī visam
Latvijas tenisam, jo līdz šim neviens
cits latviešu tenisists pasaules rangā tik
augstu nav bijis. Ostapenko sestajā vietā
atradās kopš janvāra, bet šonedēļ viņa
apsteidza Karolīnu Plīškovu no Čehijas.
Savukārt otrā Latvijas tenisa rakete
Anastasija Sevastova veica trīs pozīciju
kāpumu un WTA rangā tagad ierindojas
17. pozīcijā. […] (delfi.lv)
16. martā
Zinātņu akadēmijas konsīlijs: «čekas
maisi» ir jāizvērtē un jāatver
"Čekas maisi" ir jāatver, taču to
nedrīkst darīt vienkāršoti, bez nopietna
vēsturiskā konteksta izvērtējuma. Šis
daudzkārt jau dzirdētais apgalvojums
iekļauts arī Latvijas Zinātņu akadēmijas

(LZA) rīkotā konsīlija slēdzienā. Par to
vienojušies visi eksperti. Viņi secinājuši,
ka pagātnes izvērtējumam jābūt
stratēģiskā līmenī, ir jāvērtē sistēmas,
nevis tikai indivīda atbildība.
Ekspertu konsīlijā piedalījās 11 LZA
uzaicināti eksperti. Vērtējot tā saukto
čekas maisu atvēršanas tēmu, konsīlijs
izvirzīja trīs meklējumu virzienus:
Va i s a b i e d r ī b a v ē l a s a t r i e b t
pāridarījumu?
Vai un kā sabiedrība vēlas pasargāt
valsti no “čekas aģentiem”?
Vai šis “čekas maisu” jautājums ir
nozīmīgs jauniešiem?
Lai to skaidrotu, Latvijas Televīzijas
(LTV) uz ielas uzrunāja vairākus
jauniešus. Natālija un Ludmila atzina,
ka viņas nezina, kas ir "čekas maisi".
Gatis atklāja, ka, viņaprāt, ir svarīgi
atvērt "čekas maisus", jo tas saistīts
ar viņa senčiem un vēsturi. Bet Ādolfs
atzina, ka viņu neinteresē šis jautājums
un viņam ir vienalga, kas notiks ar VDK
dokumentiem. Tieši jauniešu atbildes
konsīlijam trešo jautājumu ļāvušas
atrisināt tikai daļēji, jo līdzīgi, kā LTV
ielu intervijās, arī vairākas jauniešu
organizācijas atteikušās piedalīties
konsīlijā, skaidrojot, ka šis jautājums uz
viņiem neattiecas. Zinātņu akadēmijai tas
bijis pārsteigums.
"Kas attiecas uz to čekas maisu, un
šo čekas kartotēkas atvēršanu, tad tam
procesam ir jābūt ļoti taisnīgam, lai - kā
to [Latvijas Romas katoļu baznīcas
arhibīskaps metropolīts Zbigņevs]
Stankevičs savukārt apgalvoja, lai
neradītu jaunu netaisnību," teica Karnīte.
Vienā no konsīlija slēdziena punktiem
atzīts, ka svarīgāk par sodīšanu ir
panākt izlīgumu sabiedrībā un tas
iespējams tikai tad, ja process tiek virzīts
noteiktā secībā, un tikai tā: patiesības
noskaidrošana; nodarījuma atzīšana;
nodarījuma nožēlošana; nodarījuma
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izpirkšana ar pozitīvu rīcību; piedošana;
izlīgšana. (lsm.lv)
14. martā
Sigulda iegūst tiesības rīkot Pasaules
kausa posmu bobslejā un skeletonā
Starptautiskā Bobsleja un skeletona
federācija (IBSF) otrdien paziņoja, ka
2018./2019. gada Pasaules kausa
sezona sāksies Latvijā, Siguldas
kamaniņu un bobsleja trasē.
Sigulda uzņems Pasaules kausa
posma sacensības skeletonā vīriešiem
un sievietēm, sieviešu bobslejā un
vīriešu bobsleja divniekiem. Kā zināms,
četrinieku sacensības pagaidām
Siguldas trasē nevar notikt drošības
apsvērumu dēļ, tādējādi Latvijā
divas dienas notiks vīriešu divnieku
sacensības.
Sigulda līdz šim nekad nav rīkojusi
Pasaules kausa posmus skeletonā
un bobslejā, bet runas par Latvijas
iespējamo iekļaušanos pasaules
sacensību kalendārā cirkulēja jau
vairākus gadus. 2004. gadā Siguldā
notika Pasaules kausa posms skeletonā,
un toreiz vīriem savu pirmo uzvaru
Pasaules kausa sacensībās svinēja
Tomass Dukurs.
Pasaules kausa sacensības
Siguldā notiks 3.-6. decembrī. Pēc tam
skeletonisti un bobslejisti pārcelsies uz
Vāciju, Vinterbergas trasi. Tur notiks
divas bobsleja četrinieku sacensības,
tādējādi līdzsvarojot sezonas kalendāru
divniekiem un četriniekiem. Pārējos
sešos no astoņiem Pasaules kausa
posmiem būs ierastais sacensību
kalendārs – skeletons sievietēm un

vīriešiem, sieviešu bobslejs, vīriešu
bobslejs divniekiem un četrinieku
bobslejs. (delfi.lv)
12. martā
Laukumu pie Brīvības pieminekļa
turpmāk sauks «Brīvības laukums»
Rīgas dome pieņēmusi lēmumu
teritorijai pie Brīvības pieminekļa piešķirt
oficiālu nosaukumu «Brīvības laukums».
Pārdēvēts tiks Brīvības bulvāra posms
no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra
un Aspazijas bulvāra krustojuma līdz
Raiņa bulvārim. Teritorija ap Brīvības
pieminekli tiek izmantota kā dažādu
svinīgu pasākumu norises vieta un
vēsturiski tam ir piemērots Brīvības
bulvāra nosaukums.
Kā skaidroja departamenta pārstāvis
Uldis Freimantāls, vietvārdu nosaukumi
ir jāpiešķir maksimāli atbilstoši reālajiem
vietas izmantošanas parametriem.
Piemēram, Brīvības gatvē ir koku aleja,
Brīvības iela iet cauri apbūves kvartāliem,
bet bulvārī ir izveidots parks un izvietoti
pieminekļi. Savukārt laukums tiek
izmantots kā pulcēšanās vieta publiskos
pasākumos un tādēļ nosaukumā tam
būtu piemērotāk lietot vārdu «laukums».
Tāpat viņš paskaidroja, ka šāds lēmums
pieņemts par godu valsts simtgadei.
(tvnet.lv)
9. martā
Pāvests Francisks 24. septembrī
apmeklēs Latviju
Vatikāns oficiāli apstiprinājis Romas
pāvesta Franciska vizīti Latvijā. Pāvests
Latviju apmeklēs pirmdien, 24. septembrī.
Pāvests apmeklēs arī Lietuvu, kur
uzturēsies ilgāku laiku, un arī Igauniju,

Nākamais Ritums būs 2018. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. APRĪLIM.
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kur viņa vizīte būs īsāka. Latvijā pāvests
pavadīs dažas stundas – viņš apmeklēs
Rīgu un arī Aglonu. Romas katoļu
baznīcas galva Baltijas valstis apmeklējis
tikai vienreiz – 1993. gada septembrī,
kad vizītē ieradās pāvests Jānis Pāvils
II. [...] (delfi.lv, autore Danute Tomsone)
8. martā
Caur skaļiem strīdiem parlamentā
tomēr virzās uz pakāpenisku pāreju
uz mācībām latviešu valodā
Saeima šodien (8. martā) otrajā
lasījumā atbalstīja likumu grozījumus,
kas paredz no 2019.gada 1. septembra
vispārējās izglītības iestādēs sākt
pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu
valodā. Nevienu no partijas "Saskaņa"
deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem,
kas paredzēja veikt izmaiņas
reformas nosacījumos, parlaments
šodien neatbalstīja. Iepriekš valdībā
atbalstītie grozījumi Izglītības likumā
un Vispārējās izglītības likumā paredz
iekļaut nosacījumus, kas jāsasniedz,
lai nodrošinātu pāreju uz mācībām
latviešu valodā, pārmaiņas noslēdzot
2021./2022. mācību gadā. [...] (leta.lv)
Laikraksts: Latvija var pamācīt ASV,
kā pretoties Krievijas centieniem
jaukties politikā
Latvija var pamācīt Savienotās
Valstis par to, kā pretoties Krievijas
centieniem iejaukties politikā, trešdien
(7. martā) vēstīja ASV laikraksts "USA
Today". Svarīga mācība par Krievijas
centieniem saasināt etnisko konfliktu,
izplatīt dezinformāciju un, iespējams,
kompromitēt Latvijas amatpersonas ir tā,
ka Krievijas izmantotās metodes mainās,
paziņojis Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs. "Attiecībā uz informāciju kā
ieroci un propagandu Krievija neparedz
visiem gadījumiem vienu pieeju," viņš
trešdien sacīja intervijā "USA Today".
"Pastāv dažādi veidi, kā veikt politisku
iejaukšanos, arī politisko vēlēšanu laikā,"

viņš piebilda. [...] (delfi.lv)
Latvijas Pasts izdod pirmo neregulāras
formas pastmarku Latvijas kartes
veidolā
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi,
Latv ijas Pasts izdod īpašu pastmarku
“Latvijas karogs – karte”. Šī ir pirmā
Latvijā izdotā neregulāras formas
pastmarka, un tā veidota kā Latvijas
kartes kontūra. Pastmarkas pirmās
dienas zīmogošana paredzēta 2018.
gada 9. martā Latvijas valsts simtgades
informācijas centrā (Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) no
pulksten 10.00 līdz 17.00.
“Neregulāras formas pastmarkas
filatēlijas pasaulē ir retums, un mēs
pieļaujam, ka Latvijas Pasta izdevums
ar laiku varētu kļūt par unikālu vērtību.
Jaunā pastmarka ir veltījums Latvijas
valstij, apvienojot divus simbolus – valsts
teritorijas siluetu un karogu,” uzsver
Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs
Mārcis Vilcāns. Latvijas Pasts šogad
plāno izdot vēl vairākus valsts simtgadei
veltītus pastmarku izdevumus. [...]
(lv100.lv)
7. martā
Lielā mūzikas balva ērģelniecei
Apkalnai, komponistam Auzniekam
un orķestrim “Rīga”
Otrdienas (6. marta) vakarā tika
sadalītas “Lielās mūzikas balvas” par
labāko sniegumu klasiskajā mūzikā,
un kategorijā “Gada mūziķis” uzvarēja
ērģelniece Iveta Apkalna, ziņo aģentūra
Leta. Balvu par gada jaundarbu ieguva
Krista Auznieka kompozīcija “Uguns un
roze”, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja
25. augustā koncertzālē “Cēsis”
kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” un
diriģenta Normunda Šnē izpildījumā.
Savukārt balvu “Par izcilu sniegumu gada
Turpinājums 38. lpp.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 8. – dievkalpojums nenotiks.
Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 22 .plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 29. plkst. 11.00 – Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma Dārza svētku
sarīkojums.
MAIJĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien, 1.
A.Kristovskis
Svētdien, 15.
J.Turmanis
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Svētdien, 22.
J.Rīmanis
Svētdien, 29.
I.Birze
MAIJĀ
Svētdien, 6.
Judy Trumpmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien, 1.
L.MacPherson
Svētdien, 15.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 22.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 29. M.Timermane/A.Zodiņa
MAIJĀ
Svētdien, 6.
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.
Priecīgus un Dieva svētītus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus visiem vēl
draudzes mācītājs un padome.
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
Jēzus Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš
patiesi ir Augšāmcēlies! Alleluja.
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
APRĪLĪ
Svētdien, 1. plkst. 9.30 Jēzus Kristus
Augšāmcelšanās – Lieldienu
dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 9.30 Baltās svētdienas
dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 15. plkst. 9.30 dievkalpojums
II svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 22. plkst. 9.30 dievkalpojums
III svētdienā pēc Lieldienām.
Svētdien, 29. plkst. 9.30 dievkalpojums
IV svētdienā pēc Lieldienām.
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, 1.
Olafs Šics
Svētdien, 8.
Olafs Šics
Svētdien, 15.
Olafs Šics
Svētdien, 22.
Olafs Šics
Svētdien, 29.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.
Gundega Zariņa
Svētdien, 8.
Marita Lipska
Svētdien, 15.
Gundega Zariņa
Svētdien, 22.
Marita Lipska
Svētdien, 29.
Gundega Zariņa
Grāmata "Varavīksnes lokā"
Mācītāja R. Sokolovska publicēto
grāmatu "Varavīksnes lokā" var
iegādāties SLB grāmatnīcā. Tā
iepazīstina lasītāju ar mūsdienu
atziņām par to – kas mēs esam
un kurp dodamies, reinkarnāciju,
eņģeļiem, Visuma saziņu u.c.
DRA UDZES 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.
37

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
PBLA ziņas

Turpinājums no 35. lpp.

garumā” saņēma orķestris “Rīga”, bet
par izcilu darbu ansamblī tika godināta
klavesīniste Ieva Saliete.
Par aizvadītā gada labāko koncertu
balvu saņēma 25.Starptautiskā zvaigžņu
festivāla atklāšanas koncerts, kurā
uzstājās Liepājas simfoniskais orķestris
un solisti, bet par gada uzvedumu atzīts
Osvaldo Golihova operas “Ainadamar”
iestudējums Cēsu pils parka estrādē.
Gada jaunākā mākslinieka titulu
ceremonijā saņēma vijolniece Kristīne
Balanas, bet publikas simpātiju balvu
ieguva kategorijas “Gada jaunais
mākslinieks” nominante – traversflautiste
Maija Kļaviņa. Ar balvu par mūža
ieguldījumu tika godināts komponists
Romualds Kalsons. [...] (irir.lv)
6. martā
Pirmā Latvijas vēstniece Saūda
Arābijas Karalistē pauž gatavību
veicināt abu valstu sadarbību
5. martā Latvijas ārkārtējā un
pilnvarotā vēstniece Astra Kurme
iesniedza akreditācijas vēstuli Saūda
Arābijas karalim un premjerministram
Salmanam bin Abdulazīzam Al Saūdam
(Salman bin Abdulaziz Al Saud). Uzrunā
vēstniece nodeva karalim sveicienus no
Latvijas Valsts prezidenta.
Tiekoties ar Saūda Arābijas Ārlietu
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Telefons
0424 717 365
Draudzes diakone
Biruta Apene-Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre
Ingrīda Rēbauma
5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
Telefons
(02) 9643 1090
ministrijas valsts sekretāra vietnieku
Azāmu bin Abdulkarīmu Alkīnu (Azam
bin Abdulkarim Alqin), vēstniece uzsvēra,
ka abu valstu attiecībās ir potenciāls
straujai izaugsmei, kas varētu sniegt
būtisku ieguldījumu dažādās jomās,
piemēram, tirdzniecībā un investīciju
piesaistē. Vēstniece Astra Kurme
apliecināja gatavību stiprināt politisko
dialogu, divpusējo sadarbību ekonomikā
un kultūrā, kā arī veicināt Līča un
Baltijas valstu sadarbību. Astra Kurme
ir pirmā nerezidējošā vēstniece Saūda
Arābijas Karalistē ar rezidenci Abū Dabī,
Apvienotajos Arābu Emirātos. (mfa.gov.
lv)
Simtgades lielajai talkai aicina
pievienoties latviešus ārvalstīs
Ar Eiropas Latviešu apvienības
(ELA) gādību pagājušajā pavasarī
Lielajā Talkā pirmo reizi iesaistījās
diasporas kopienas visā Eiropā. ELA
šogad aicina latviešus un Latvijas
draugus vienopus talkot vēl plašāk
pasaulē, lai Simtgades gadā uzsvērtu
Latvijas cilvēku saliedētību, zaļo garu un
darba sparu. Pieteikšanās Lielajai Talkai
ārvalstīs norit līdz 20.martam, rakstot uz
ela@latviesi.com.
ELA aicina sakopšanai izvēlēties
Latvijai vai latviešiem nozīmīgas vietas
ārvalstīs, kas īpaši saistītas ar Latvijas
valstiskuma un tautas vēsturi (vēsturisku
notikumu vietas, kapavietas), trimdas

sabiedrisko vai kultūras aktivitāšu piemiņu
(latviešu nami, draudzes nami, kultūras
svētku vietas), izcilu tautiešu dzīvi vai
darbību, kā arī pašreizējo diasporas
sabiedrisko vai kultūras dzīvi (Valsts
svētku, Līgosvētku vai citu svētku vietas
un to apkaime, latviešu organizācijas
atbalstošu pašvaldību norādītas vietas
u.c.). Talkošana diasporas kopienās
tiks apvienota ar kultūras un aktīva
dzīvesveida iniciatīvām, muzikāliem
starpbrīžiem un viktorīnām par Latviju un
tās dabu un vidi. Talkotāji veidos radio un
video sižetus par savu darbošanos, ar ko
pagājušajā gadā ikviens varēja iepazīties
Latvijas Radio 2 ēterā un internetvietnē.
Lielajā Talkā Eiropā 2017. gadā tika
sakopti vēsturiski un sabiedriski nozīmīgie
latviešu centri Minsterē un Bērzainē
(Vācijā) un “Straumēni” (Lielbritānijā).
Beļģijas latvieši aprūpēja bijušo kara
gūstekņu nometni Cēdelghēmā, kurā pēc
Otrā Pasaules kara bija internēti aptuveni

12 000 latviešu karavīri. Parīzē talkotāji
apzaļumoja Latvijas vēstniecības dārzu,
tajā iestādot arī pirmo īpaši no Latvijas
gādātu ceriņu krūmu. Lielbritānijā un Īrijā
tika sakoptas latviešu atdusas vietas un
LELBāL draudzes nami. [...] (Autors –
ELA prezidijs)
No Herdera līdz Baronam
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4.
stāva ātrijā apskatāma neparasta izstāde
"Herders un Barons", kas sniedz ieskatu
tautasdziesmu vākšanas priekšvēsturē
apgaismības laikmetā. LNB Letonikas
un Baltijas centra vadošo pētnieku Dr.
phil. Beatas Paškevicas un Dr. philol.
Paula Daijas veidotā ekspozīcija aicina
ieskatīties 18. gs. ideju pasaulē, iepazīt
veidu, kā latviešu tautasdziesmas
atklāja vācu mācītājs un domātājs
Johans Gotfrīds Herders (1744 – 1803),
izveidojot pirmo to krājumu. (Latvijas
Avīze, autore Anita Bormane)

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.
March was a relatively quiet month at the House. On Saturday the 3rd, 16 of
us were treated to a sumptuous 4 course dinner by Māra Zaļums, at the first of
our Gourmet Dinners. Māra introduced us to the best of modern Latvian cuisine
from a number of Riga’s top chefs. While the food was incredible, it was made all
the more appetising once we heard Mara’s entertaining descriptions of where and
how she came across the various combinations and some of the secrets involved
in the preparation of the dishes. The next Gourmet Dinner is scheduled for 1st
September.
Later in the month we had a showing of 3 short films by singer, actress, producer
and now film director Dace Pūce. Two documentaries about two totally opposite
personalities, and a drama, with an unexpected twist at the end, about an overly
posessive mother.
April will give all music lovers the opportunity to hear two of Latvia’s finest in
concerts at the House.

Concert by Laima Jansone, 2 p.m. Sunday 15th April

Laima has studied music in both Latvia and Finland and is regarded as one of
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the most masterful exponants of this ethnic instrument. She plays the kokle with
the fire and temperament of a flamenco guitar master.
This is Laima’s third visit to Australia. She first came for the Latvian Youth
Festival in 2011, and the again in 2015 as part of the official delegation from Rīga
to visit sister city Cairns. In 2011 she was the first Latvian performer to be invited
to showcase her talents at the prestigious World Music Expo, and since then she
has had many requests to perform internationally.
Besides performing, in the days prior to the concert, Laima will also be holding
masterclasses for local kokle players, who will then have the opportunity to join
her on stage on Sunday.

Concert by Maija Kovaļevska, Saturday 29th April

Just a few days prior to this concert, Maija will sing the last of her performances
as Mimi in this year’s performances of La Boheme for Opera Australia’s annual
opera on Sydney harbour.
Maija graduated from the Jāzeps Vitols Latvian Academy of Music and studied
with Prof. A. Garanča. Maija made her operatic stage debut in 2003 at the Latvian
National Opera in Rīga and and since 2003 hones her skills in Italy under the
tutelage of Mirella Freni.
In 2006 Maija’s international career was launched with her portrayal of Don
Giovanni’s Donna Elvira in both Verona and Reggio Emilia, Italy. That year, Maija
also won First Prize at the Plácido Domingo Operalia – World Opera Competition
and she debuted with the Metropolitan Opera in New York – where she has
performed more than 50 times. Maija is continually in high demand by all of the
world’s major opera houses.
Maija will be accompanied by Dzintra Erliha. Dzintra studied at the Jāzeps Vītols
Latvian Academy of Music, where in 2013, she received her Doctor of Arts degree.
She has had success in several international competitions, among them 1st
prize at the ROMA-1997 in Italy, 3rd prize at the Ludmila Knezkova-Hussey
international piano competition in Canada (1998) and 1st prize in the Nicolai
Rubinstein international piano competition in France (1999).
Dzintra continued her studies in Canada with the notable Latvian / Canadian
pianist Artūrs Ozoliņš. Dzintra has also participated in international masterclasses
with famous pianists and has performed in many countries including Brazil, Canada,
Iceland, France, Finland, Poland and Ukraine.

White Tablecloth Celebratory Lunch, 12: 00 noon Thursday 3rd May

It’s again time to get together with friends around a white clad table and celebrate
the re-establishment of Latvia’s independence in 1991. This year it’s even more
significant – it’s Latvia’s centennary year. Bookings are essential for the lunch.
Phone Ināra Krūmiņa 0425 392 988. Cost $15.
At 11:00 come for a screening of some short films about the events on that day
in 1991, as well as the latest on the Centennary celebrations occuring all year in
Latvia. The films will be in Latvian.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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