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Jāņi

Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežos, kad ir visīsākā
nakts un visgarākā diena. Jāņi ir vieni no populārākajiem latviešu svētkiem, ar
kuŗiem saistās daudzas tradīcijas kā, piemēram, vainagu pīšana, lekšana pāri
ugunskuram, māju rotāšana ar Jāņuzālēm un dziedāšana. Neatņemamas svētku
sastāvdaļas Jāņu naktī ir alus un siers. Par Jāņu nakti ir daudz dažādu leģendu un
ticējumu. Pirmās norādes par šo svētku latvisko svinēšanu rodamas jau Garlība
Merķeļa darbos
Vasaras saulgriežu jeb Jāņu svinēšanas sākumi sniedzas tālā pagātnē, kad
Eiropā zemnieki aktīvi piekopa saules kultu. Ugunskuru dedzināšana un citas
rituālas padarīšanas bija ne tikai gadskārtu ieražu svarīga sastāvdaļa, bet spilgti
apliecināja arī kosmiskās un zemes kārtības vienotību. Vēl Jāņi ir īsti lauku, āra
svētki, tāpēc ceļi, kas Līgo pēcpusdienā veda ārā no lielajām pilsētām, vienmēr ir
pārpildīti – katrs cenšas izpildīt gadskārtējo dabā.
Jāņi ir vienīgie latviešu plaši svinamie svētki, kuŗu rituālajā izpildījumā vēl
joprojām saglabājušās ļoti senas mūsu senču tradīcijas, lai gan, protams, šo rituālu
praktiskā un filosofiskā nozīme jau ir aizmirsta.
Dainās Jāņi ir visvairāk apdziedātā gadskārtas svinību norise. Ap 200 dainu
stāsta par vasaras saulgriežu cilvēkoto teiksmu tēlu Dievadēlu Jāni, bet viss Jāņu
laiks, svinību norise, apdziedāšanās un līgošana aptver vairāk nekā 2000 dainu.
Tās kopā ļoti skaidri rāda latviešu gadskārtas svinību raksturīgo uzbūvi un darbību
divējādās plāksnēs, iesaistot teiksmaino svinību cilvēkojumu un reālo svinību
izpausmi zemes virsū, kad šis teiksmu tēls ierodas pie ļaudīm.
Radušies arī daži nevajadzīgi pārgrozījumi. Vispirms, jau tas, ka datums pārcelts
par vienu dienu uz priekšu, uz 24. jūniju, kas nesakrīt ar vasaras saulgriežiem. Otra
nepareizība, kas jau paspējusi ieviesties sabiedrībā, ir apzīmējums „Līgo svētki”.
Sakarā ar savu sarunu ar Kr. Baronu par to raksta Emīlis Melngailis „Jaunākās
Ziņās” 1928. gada 137. numurā: „Izdodams savu pirmo krājumiņu, kuŗā ietilpa
tikai Jāņu dziesmas, es (Melngailis), jaunās dienās – 1900. – sekodams ierunātai
valodai, ka Jānis nav latvisks, biju izgudrojis jaunu vārdu Līgosvētki, kuŗš nu uz
kādu laiku ir nomācis īstos senvārdus: Jāņa diena.”
Tātad, nosaukums Līgosvētki ir jaunizgudrojums, kuŗa radīšanu pats autors
nožēlo un atzīst savu rīcību par nepareizu, jo šāds apzīmējums dainās nav
atrodams – vasaras saulgriežu īstais nosaukums ir Jāņi.
Pēteris 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

Sidnejas Latviešu biedrības
9. maija valdes sēdē piedalījās
Andris Galviņš, Jānis Grauds,
Jānis Čečiņš, Imants Līcis, Pēteris
Kļaviņš, Ilona Brūvere, Klāra
Brūvere, Ināra Graudiņa.
Pēdējās nedēļās nama priekša
norakstīta ar grafiti un citādos veidos
apgānīta. Priekšas laukumā naktīs
uzturas nevēlamas personas un
bieži no rītiem laukums pieķēzīts un
piemētāts ar atkritumiem. Pārrunā
žoga un vārtu, kā arī papildus
apgaismojuma, nepieciešamību.
Augstāka žoga celšanai iespējams
ka vajadzēs pašvaldības atļauju.
Nolemj sameklēt tāmes žogam,
vārtiem, apgaismojumam un arī
dārza pārveidošanai. Projektu
pieteiks Jaundienvidvelsas

valdības sabiedrisko organizāciju
daļējam pabalstam. (Community
Partnerships Grants.) Pieprasījums
jāiesniedz līdz 15. jūnijam.
Zāles galdi ir salaboti. No 40
galdiem kuŗus iegādājās 1959.
gadā palikuši tikai 35. Jaunus,
līdzīgas konstrukcijas galdus
izgatavot izmaksātu vismaz $600
gabalā. Valde nolemj neiegādāties
papildus galdus.
I. Līcis ziņo, ka Danske banka
Latvijā nākotnē no privātas bankas
pāriet uz komerciālu banku un SLB
būs jāslēdz pie tās savs konts.
Viņš sazinājies ar Svedbanku, par
iespēju pārvest SLB kontu uz to.
J. Čečiņš ticies ar E. Grīnbergu un
I. Līci, sakarā ar datora programmas
uzlabošanu, lai visi valdes locekļi
spētu ātrāk un vieglāk tikt pie SLB
informācijas.

Mūžībā aizgājušas
SLB biedre kopš 2000. gada

Anna Liepiņa

Dzimusi 1921. g. 2. martā, Latvijā
Mirusi 2018. g. 13. aprīlī, Austrālijā
SLB biedre kopš 1995. gada

Erna Hadfield

Dzimusi 1926. g. 6. maijā, Latvijā
Mirusi 2018. g. 23. aprīlī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Jāņu sarīkojumam sarunāta
Jautrā pāŗa un SLB skolas
piedalīšanās. Vēl jāgādā par
mūzikantiem. Cer uz plašu tautiešu
atsaucību, kaut gan daudzi jau būs
devušies ceļā uz Dziesmu svētkiem
Latvijā. ■
Jānis Čečiņš

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 maijā SLB ir apsveikusi Līgu
Rutupu, Skaidrīti Veidneri, Ilzi Jaunbērziņu,
Arni Kārkliņu, Tamāru Koškinu, Uldi
Jansonu un Edgaru Štubi. ■

Nākošais senioru
saiets

Nākošais senioru saiets būs
piektdien, 8. junijā – plkst 12.00 Sidnejas
Latviešu namā.

S

Vai zinājāt, ka tramvajos tiek
iepildītas smiltis? Smilšu iepildīšanas
tramvajos ir ļoti būtiska, lai veicinātu
saķeri ar sliedēm.
Iepazīsimies ar mazāk zināmiem
faktiem par Latviju, par citām zemēm.
Otrā daļā, atgriezīsimies pie šī
gada tēmas – Latvijas simtgade un
tās svinības un noskatīsimies koŗu
uzstāšanos 2017. gada Koŗu olmpiādē.
Tiksimies piektdien. ■
Jānis Grauds

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,
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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Ar siltu sirdi

Maijas Kovaļevskas un Dzintras Erlihas
koncerts Sidnejas Latviešu namā
Zem šāda nosaukuma
izskanēja operdziedones
Maijas Kovaļevskas
(soprāns) un pianistes
Dzintras Erlihas koncerts
28.aprīļa pēcpusdienā
Sidnejas Latviešu nama
lielajā zālē. Atsaucība koncertam
bija lieliska. Zāli pildīja ap 150 mūsu
pašu tautiešu un austrāliešu mūzikas
cienītāju.
Kaut liela daļa klausītāju mākslinieci
bija jau dzirdējuši slavenajā Handas
operas Bohēmas (La Bohème) izrādē
Sidnejas ostā un labdarības koncertā,
ko rīkoja Ojārs Greste kopā ar Baibu
Bērziņu Grestes mājā (Laikraksts
Latvietis Nr. 499) daudziem ar divām
reizēm nebija pieticis. Tie izmantoja
vēl trešo iespēju, lai vēlreiz dzirdētu šo

tautā iemīļoto, pasaulslaveno dziedoni,
kuŗas vārdu daudzina no Buenosairesas
līdz Rīgai/Siguldai.
Tikpat augstvērtīgu sniegumu
sniedza no Rīgas nule ielidojusī pianiste
Dzintra Erliha. Arī Erlihas pasaules
mēroga sasniegumu uzskaite sniedzas
rokas garumā. Kā pianiste Erliha ir
koncertējusi pasaules skatuvēs no
Brazīlijas līdz Īslandei.
Koncertu atklāj SLB priekšsēdis
Jānis Čečiņš. Viņš piezīmē, ka šai
laimes gadā, kad mums ir dots
piedzīvot Latvijas valsts dibināšanas
simtgadi, mēs mūsu svētku prieku
izvēršam dāvanās. Atbilstoši šī koncerta
nosaukumam – ar siltu sirdi mēs dāvinām
Latvijai no sirds un savas rocības.
Mēs, Austrālijas un Jaunzēlandes
latvieši, LAAJ vadībā to darām, ziedojot
Latvijas izglītības mērķiem Vītola fonda
paspārnē: manadavanalatvijai@gmail.
com Šīs dienas koncerta mākslinieces
Maija Kovaļevska un Dzintra Erliha to
dara, dāvinot Latvijas maznodrošināto
bērnu īpašām izglītības un terāpijas
vajadzībām: <ziedot.lv>
Nav spēcīgāka apliecinājuma
Latvijas simtgades sauklim Es esmu
Latvija kā tas, ko redzam un dzirdam
šodien Sidnejas Latviešu nama skatuvē.
Koncerta programmu pieteic Ojārs
Greste. Tās norisē pa posmiem mijās
Maijas Kovaļevskas dziedātās dziesmas

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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Pieteicot savu pirmo
klavieru solo, pianiste Erliha
klausītājus iepazīstina ar
Lūcijas Garūtas (19021077) mūzikālo izglītību un
viņas pienesumu latviešu
mūzikai.
Kā viena no pirmajām sievietēm
Latvijas jaundibinātajā
konsevatorijā, Garūta
absolvē Jāzepa Vītola
kompozīcijas klasi 1924.
gadā, un jau 1925. gadā
tās pašas skolas klavieru
Dzintra Erliha un Maija Kovaļevska
klasi. Īsi pēc tam jaunā
komponiste un pianiste
ar Dzintras Erlihas atskaņotiem klavieru dodas uz Franciju gūt jaunus iespaidus
un papildināt savu pašizaugsmi. Nav
solo gabaliem.
Programmu ievada četras latviešu šaubu, ka jaunie, franču skolā gūtie
komponistu dziesmas, kas visas apcer iespaidi ietekmē Garūtas turpmākas
mīlestības tēmu, kaut no dažādiem kompozīcijas gaitas.
No koncertprogrammas vērtīgajām
aspektiem. Dzirdam: Jāzepa Vītola
Aizver actiņas un smaidi (Jānis Poruks), piezīmēm piemetinu, ka biogrāfiskie
Emīla Dārziņa Mātes gars (Helgi), un stilistiski aspekti Lūcijas Garūtas
Jāņa Mediņa Ir viens vakars (Jānis kamermūzikas interpretācijā kļūst
Jaunsudrabiņš) un Lūcijas Garūtas par Erlihas doktorgrāda (Dr.Art.
skaisto Mēness laivu ar Raiņa vārdiem. 2013.g.) disertācijas tematu. Šim
Visus izpildījumus apmirdz solistes apgaismojošajam ievadam seko Lūcijas
dzirkstošās acis, mīmika, žesti un smaids, Garūtas klaviergabala Etīde Teika
kas nenodziest līdz koncerta pēdējai atskaņojums.
izskaņai. Dziedot dziesmu Mātes gars
Kā nule dzirdētajā Garūtas dziesmā
nav šaubu, ka soliste ir pārliekusies pār Mēness laiva, tā arī šai klavieru solo
bērna gultiņu, un dziesmā vij tam sapņu gabalā ir jaušama franču impresionisma
vainadziņu.
ietekme. Tā izpaužas skaņu nianšu
Šai pirmajā posmā sevišķi izceļas bagātībā, kas veido un pārveido
Erlihas izcilie pavadījumi. Vienmēr skaņdarba noskaņu ar kaleidoskopisku
smalkjūtīgi, vienmēr proporcionāli efektu. Erlihas suverēno spēli un
ieturēti, bet ar savu noteiktu lomu iekrāsot pārliecinošo izpildījumu klausītāji sveic
fonu, pret kuŗu atskan dziesma pati. Šī ar ilgstošiem aplausiem.
augstvērtīgā māksla visspilgtāk izceļas
Ar Lūcijas Garūtas starpniecību esam
Garūtas dziesmā Mēness laiva, kur balss nonākuši 19. gadsimteņa franču mūzikas
un pavadījums perfektā saskaņā attēlo ziedu laikos, kas tai laikā dominēja
mēness vizuļošanu uz ūdens virsmas. mūzikas pasauli. Turpinājumā dzirdam
Rodas vēlme, kā dziesma min, lai šis soprānu Maiju Kovaļevsku, dziedot
mēness brauciens mūžam nebeigtos!
Šarla Guno/Baha (Charles Gounod/J.S.
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Bach) Ave Maria un Cezāra
Franka (César Franck) Panis
Angelicus (Eņģeļu maize)
no tā laika franču garīgās
mūzikas latīņu pūra. Taisnības
labad ir jāpiezīmē, ka Cezārs
Franks, kaut dzimis Beļģijā,
savu radošo mūžu pavadīja
Francijā. Abas lūgšanas tiek
veltītas Latvijai ar lūgumu, lai
eņģeļu maize svētītu mūsu
tautu, mūsu valsti.
Seko pārsteidzīgu aplausu
vētra, kas neļauj dziesmām
izskanēt līdz to svētsvinīgam
klusumam. No mūsu puses Maija Kovaļevska, Dzintra Erliha un Jānis Čečiņš
tā nav nepieklājība, bet pēc koncerta.
spontāna gara atsauksme –
sajūsma, kas nelaikā pāri plūst.
Mīmiju (Mi chiamano Mimi) no Pučīnī
Seko divi, pianistes Erlihas atskaņoti operas Bohēma (Giacomo Puccini – La
klavieru gabali. Pirmais – Aleksandra Bohème). Dziedone ir savā elementā.
Skriābina (1872-1915) Divas Prelūdijas Lomu tēlo ar acīm un žestiem. Šķiet,
(Op.11), otrais—Lūcijas Garūtas viņas pilnskanīgais dziedājums apvij
(1902-1977) Meditācija klavierēm. Pie klausītājus nama lielajā zālē un aizlido
pirmā skaņdarba pianiste piezīmē, ka tālu līdz Sidnejas ostai, kur tikko ir
viņas izvēle nav nejauša. Arī Lūcija izskanējusi Bohēmas pēdējā izrāde.
Garūta savas karjēras sākuma gados ir Mīmijai, kas šobrīd stāv mūsu priekšā,
atskaņojusi Skriābina prelūdijas. Šķiet, trūkst pretspēlētāja. Mirklī, mēs kļūstam
abus komponistus, kaut katru savā laikā, par Mīmijas Rodolfo, kam Mīmija atklāj
ir saistījusi franču mākslas un mūzikas sirdi un savas vienkāršās dzīves stāstu.
pasaule. Arī Skriābins lielu daļu sava Brīdī, kad dzīves stāsts skar Mīmijas
mūža tika pavadījis Francijā.
nodarbošanos, viņa apglāsta ziedus
Zem Erlihas pirkstiem Skriābina skatuves dekorējumā atzīstoties, ka
Prelūdijas plūst kā skaņu stāstījums, savam priekam viņa izšujot puķītes. Cik
izteiksmīgi veidotās frāzēs un teikumos. vienkārši, tik skaisti.
Toties Garūtas Meditācija, kaut sākumā
Šo izcili tēloto priekšnesumu pavada
uzņem Skriābina Prelūdiju rimto pārdomu tikpat izcils Dzintras Erlihas pavadījums.
noskaņu, trauksmainajā vidus daļā tā
Tādā pat krāšņā attēlojumā izskan
izplaukst lielākā skaņā un domu lidojumā, Kovaļevskas pēdējais sniegums–
it kā kādu iekšēju konfliktu risinot. Jūtu Lauretas ārija, Ai, manu mīļo papiņ
vētrai seko atkāpe līdz mierpilnam no Pučīni operas Džiānī Skīkī (O mio
izlīdzinājumam meditācijas beigās.
babbino caro, Giacomo Puccini – Gianni
Koncerta nobeigumā vietu skatuvē Schicchi).
no jauna ieņem Maija Kovaļevska ar
Kalngals ir sasniegts. Kājās
divām operu ārijām. Kā pirmo viņa stāvēdami, ar ilgstošiem aplausiem
dzied Mīmijas āriju Mani sauc par un kāju rībināšanu sveicam koncerta
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izpildītājas. Kā piedevu mākslinieces
atkārto Jāņa Mediņa Ir viens vakars, ko
dzirdējām koncerta pirmajā daļā. Šoreiz,
dziesma pieņem citu nozīmi, atbalsojot
klausītāju izjūtas: šis ir vakars, kad sirds
aiz laimes sāp.
Koncertam izskanot, saplūstam
Mārtiņa Siliņa zāle uz biedrības dāmu
gādāto cienastu. Skan tosti, šķind glāzes,
plūst sirds siltums no devēja uz ņēmēju
un atpakaļ, līdz neviens vairs nezinām,
kuŗš devējs, kuŗš ņēmējs.
Atvadām ir tikai viens ko teikt: ar siltu
sirdi gaidīsim jūs abas atpakaļ!
Ļoti liels paldies māksliniecēm un
gaŗajai virknei koncerta rīkotāju un
veicinātāju Adelaidē, Melburnā un
Sidnejā, kas sadarbojas šī koncerta
īstenošanā. ■
Lauma Reinfelde
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Senioru saiets maijā

Tā kā visiem pašiem
negadās izdevība skatīties
neredzētas vietas, seniori 11.
maijā baudīja stāstu un ainas
uz ekrāna no tik nepazīstamas
vietas kā Omānas valsts arābu pussalas
dienvidaustrumos, par kuŗu pastāstīja
Ilona Brūvere, kas tur bijusi kādu laiku un
par ko te sekos vairāki atstāstīti izvilkumi.
Tikai kādu 4.5 miljonu apdzīvotai valstiņai,
kuŗai blakus Arābu apvienotās emirātu
valstiņas, bet pāri Omānas līcim atrodas
Irāna, agrākā Persija. Diezgan šaurai
apdzīvotai joslai pie jūŗas aizmugurē
augsti kalni, vietām sasniedzot 3000
metru augstumu. Ceļi labi izbraucami ar
zīmēm arābu un angļu valodā. Tajā valda
sultans Kabuss, kam 70 gadu, bet nav
sievas, ne pēcteču. Kļuvis par valdnieku

FOTO: Ilona Brūvere

pēc tēva, kas daudz neinteresējies par
to, kas valstī notiek. Toreiz bijuši tikai kādi
četri ceļi, bet tagad ceļus pavairojis un
uzlabojis patreizējais sultāns, un degvielu
var pirkt par 20 centiem litrā. Omānieši
paši strādā valsts iestādēs, bet ir daudz
ievestu strādnieku no Filipīnām un Indijas,
kas strādā restorānos, kur tādēļ pārsvarā
indiešu ēdiens. Galvas pilsēta Muskata,
kur arī ir vislielākā mošeja.
Visā zemē daudz policijas staciju
un cietumu, kuŗos saliek polītiskos
pretiniekus. Toties cilvēki liekas laipni
un pretīmnākoši un, kaut arī nevarot
sarunāties, aicinot dzert tēju. Pa ielām
staigā kazas, kuŗām divas reizes dienā
pieved ūdeni. Mājām tikai daži stāvi un
jūŗai akmeņaini krasti, pa kuŗiem bez
kurpēm nevar staigāt. Daudz „vadu”, kas
ir šauras ūdens gultnes ar ieslēdzošiem
kalniem. Visās vietās bez atļaujas var celt
teltis, bet ne pie mājām, ne vadiem, jo pēc
piepeša lietus gultnēs ūdens var strauji
celties. Jūŗas ūdens no rītiem 35 grādi,
bet vēlāk sakarst vēl vairāk. Citur pieved
kamieļus un atstāj jāšanai, bet vakarā
brauc tiem pakaļ. Uz ekrāna parādīja
fotografijas no pilsētiņām, vārtiem, kas
atdala vienu lielākas pilsētas rajonu no
otra, tā saukto Arābijas „lielo kanjonu”
austrumos, un mazus miestiņus pie
tuksnešiem. Kalni redzami dažādās

Omānas jūrmalā ir akmeņaini krasti kur
bez kurpēm nevar staigāt.

krāsās, saules rieti un ausmas nav spilgti,
bet maigās krāsās.
Saieta otrā daļā vispirms no Eiropas
starptautiskās koŗu sacensībās meiteņu
koris Spīgo dziedāja Es čigāna meita
biju. Sekoja filmas sakarā ar Latvijas
simtgades sarīkojumiem, šoreiz ar pirmo
Latvijas goda apļa piestāju Jaunjelgavā,
kur rādīja pilsētiņas ainas ziemā, runāja
sabiedriskie darbinieki un rādīja bruņinieku
cīņas. Citā sarīkojumā, Rēzeknē bija
dzejas uzvedums, kuŗā lasīja Eduarda
Veidenbauma dzejoļus. Sakarā ar
dzejnieka 148. dzimšanas dienu Priekules
novada Kalāčos nodibināts Eduarda
Veidenbauma memoriālais mūzejs un
nodibināta arī viņa literārā prēmija,
bet banka izdevusi 2 monetu sēriju ar
E. Veidenbauma seju. Dziesmu ar E.
Veidenbauma vārdiem Reiz zaļoja jaunība
dziedāja Ieva Akurātere, bet Andris Kivičs
dziedāja Eduarda Veidenbauma vārdus
dziesmai Uz zemes nav taisnības, dūrei
tik spēks. ■
Juris Krādziņš

Mātes dienas
sarīkojums

Sestdien, 12. maijā, plkst.10.30
Sidnejas latviešu biedrības Mārtiņā Siliņa
zālē notika biedrības Sestdienas skolas
Mātes dienas sarīkojums. Zāle bija
piepildīta sr skolēniem, viņu ģimenēm,
skolotājiem un citiem apmeklētājiem.
Skolas vadītājs un sarīkojuma pieteicējs
Normunds Ronis sveicināja visus Mātes
dienas sarīkojumā. Vispirms visām
mātēm, vecmammām un skolotājām
pasniedza ziedus.
N. Ronis tad pieteica pirmo
priekšnesumu. Daces Celinskas pirmā
klase, Lācīši, kuŗā bija pieci bērni, pa
pusei no galvas lasīja Jāzepa Osmana
dzejoli Jautājums. Rokā bērni turēja
9

Ciema mājas pārdošanā
Kad pienāk laiks meklēt jaunu dzīves vietu kur pavadīt vecuma
dienas pārdomās ieskaitiet latviešu ciemu Melburnā. Grūti būs atrast
otru vietu kur tik skaistā apkārtnē latviešu sabiedrībā pavadīt laiku.
Latvieši Melburnā arvien biežāk lieto ciema telpas sarīkojumiem un
uz ārpus ciema latviešu sarīkojumiem var vienmēr braukt ar ciema
busiņu..
Ciemā pārdošanā ir vairākas mājas ar cenām starp $250,000 un
$450,000.

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
http://www.latvianfs.org.au/
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krāsainas papes sirsniņas, pie kuŗām
bija piestiprinātas dzejoļu rindiņas.
Sekoja Zaķīšu 1. klases lasītie dzejoļi.
Skolotāja Zaķīšiem ir Marita Lipska.
Septiņi bērni lasīja atsevišķus pantiņus
no R. Urtānes dzejoļa Māmiņai, L.
Apšenieces Es nāku no bērnības un
I. Balčūnas Māmuļai. Tad programmas
saturs mazliet mainījās, un Sophie
Poulos spēlēja Gigue ar vijoli. Nākošā,
Tia Sproģe spēlēja We will rock you
ar flautu. Jāpiemin, ka Tia spēlē flautu
tikai kopš šī gada februāŗa. Nākošajā
priekšnesumā, sestdienas skolas spēļu
grupa, ko vadīja Vēsma Putniņa,
Aleks un Sarma Strazdi un Kate
Liepiņa uzveda rotaļu Gribam zināt, ko
apmeklētāji sekoja ar lielu sajūsmu. Pēc
tam bija Zaķīšu 2. klases deklamējumi,
kā, piemēram, Mana mīļā māmuliņa, ko
centīgi deklamēja klases skolēni. Klasi
māca Daira Tuktēna un Velga Galviņa.
Milla Sproģe tad spēlēja Spoki kapsētā
(Ghosts in the graveyard) ar klarneti.
Skolas bērni Sandras Dragūnas
vadībā dziedāja kopā ar koklēm,
Spīdēja, saulīte upītes malā; Ar vilciņu
Rīgā braucu un Cepa, cepa, māte

pankūkas. Kokles spēlēja Viktorija
Mačēna, Sarma Strazda, Ieva Lapiņa
un Zinta Harringtona.
N. Ronis sirsnīgi pateicās visiem
dalībniekiem un apmeklētājiem un
aicināja klātesošos uz šampanieša
glāzi un bagātīgām uzkodām, ko bija
sagādājusi skolas saime. Tā arī beidzās
ļoti sekmīgs sarīkojums. ■
V. Krādziņš

Dārza svētki
Houmbušā

Dārza svētki notikuši kopš tā laika,
kad Sidnejas latviešu ev. – lut. draudze
iegādājās sev īpašumu Houmbušā
un vispirms uzcēla Sv. Jāņa baznīcu.
Sākumā tos rīkoja pagalmā, kur sacēla
teltis, bet vēlāk sarīkojumi notika
draudzes namā, kur rīkoja arī dārza
svētku koncertu ar toreiz vēl dzīvajiem
vai Sidnejā dzīvojošiem dziedoņiem.
Sarīkojuma apmeklētāju skaits no
tā laika sarucis, bet dārza svētki vēl
joprojām atkārtojas ar dievkalpojumu,
mielastu un loterijām. Jaunākais
11

Pie avota līgot gāju
Pašā zāļu vakarā;
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām lapiņām.

SIDNEJAS JĀŅI
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ
SESTDIEN, 23. JŪNIJĀ, PLKST., 12:00

Līgošana.
Siltas pusdienas, atspirdzinājumi, priekšnesumi.
Jāņu un Līgu vainagu skaistumkonkurs.
Brīva ieeja

LĪGO! LĪGO!
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sarīkojums bija šī gada 30. aprīlī.
Dievkalpojums iesākās ar pazīstamo
Kārļa Ludviga Kēlbranta atdzejoto Teici
to Kungu, to godības ķēniņu svētu.
Mācītājs Kolvins Mekfersons (Colvin
S. MacPherson) sprediķos pastāsta arī
par piedzīvojumiem un novērojumiem
savā dzīvē. Šoreiz tādi bija par mūsu
visu cilvēku dažādību, jo neviens nav
tāds kā otrs un pat pirkstu nospiedumi
katram atšķiŗas. Katram cilvēkam no
Dieva nolikts plāns, bet to neuzspiež,
jo katram ir brīva griba izvēlēties savu
ejamo ceļu. Ja mēs sekojam Dieva
vadībai, tad esam svētīti, kā tas izteikts
dziesmā Pie rokas ņem un vadi.
Arī dārza svētku mielastam bija
izvēle, vispirms jau izvēloties gaļas
pīragus ar buljonu, ko izdalīja Velga
Galviņa, Rita Plikša un Pēteris Kubliņš
vai arī desas ar sautētiem kāpostiem,
kur pie dalīšanas bija Ivars Birze un
Māra Timermane. Virtuvē cītīgi darbojās
Brigita Kubliņa un Linda Mekfersone, pie
kūku un tortes galda Ruta Hāgena un
Baiba Liberte un Liāna Vilciņa ar kafiju
vai tēju. Varēja iegādāties arī alu un
vīnu vai ūdeni.
Mazās loterijas biļetes pārdeva Māra
Rone (žāvētas foreles un mācītāja
ceptas maizes apaļš kukulis), Mārtiņš
Koškins (liķieris un mācītāja ceptas
maizes apaļš kukulis), Daina Vāgnere
(dažādu ēdienu kurvītis) un Astrīda
Medne (orchidejas), bet lielās loterijas
biļetes Sandra Graudiņa un Anda
Baumane. Šo un citu palīgu darbu
pārraudzīja draudzes dāmu komitejas
priekšniece Tamāra Koškina.
Sarīkojuma pēdējā daļā bija loterijas
laimestu vilkšana Ivara Birzes vadībā kā
mazai, tā lielai loterijai (ar 24 laimestiem).
Kā jau tas dažkārt pagadās, dažiem
palaimējās izvilkt vairāk laimestu nekā
citiem, un vairāki tad dažus deva atpakaļ
otrreizējai laimestu vilkšanai.

Pēc sirsnīgi pavadītas saviesīgas
pēcpusdienas visi devās mājup,
zinādami gan, ka sarīkojums atkārtosies
tikai pēc gada. ■
Juris Krādziņš

„Par Latviju!”

Koncerts un referāts
Ievadot sarīkojumu ar ģitāras
koncertu un referātu par polītiskiem
apstākļiem Latvijā Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē 20. maijā,
Artūrs Butāns pastāstīja, ka jau piecus
mēnešus bijis Sidnejā. Nokļūšanu
Austrālijā viņam palīdzējis nokārtot
Pēteris Ikaunieks, kuŗu pirms pieciem
gadiem viņš saticis Liepājas tirgū.
Sarīkojumu iesāka ar Peteŗa Pika
(Pēteris Ikaunieks) ģitāras koncertu, kuŗā
viņš vispirms spēlēja tautas dziesmu
melodijas, sākot ar Pūt, vējiņi, vēlāk
citas, to starpā Āvu, āvu baltas kājas un
Sudmaliņas.
Kā sarīkojuma lapiņā pierakstīts,
Pēters Piks koncertējis un uzstājies
festivālos ASV, Eiropā un Austrālijā,
izrakstījis notis pasaules slavenā ģitārista
Tomija Emanuēla (Tommy Emmanuel)
grāmatai „Note for note”, regulāri koncertē
Latvijā, sniedzis tur intervijas televīzijai un
radio, desmit gadus bijis „City Tattersalls
Club” ikdienas mūziķis un izdevis divus
kompakta diskus: „Requests” un „Solo
guitar” .Gatavo tagad disku ar latviešu
folkloras un populāro mūziku.
Koncerta turpinājumā vinš spēlēja
Džona Lenona Iedomas (Imagine), kam
sekoja paša komponētais Lampu drudzis
(Stagefright) un Karlosa Santana Eiropa.
Sekoja paskaidrojumi, kā iemācīties
viņa ģitāras spēles stilu: pirmkārt ar
divām basa stīgām, tad ritmu ar trešo un,
beidzot, ar melodiju. Turpināja koncertu
ar svītu (medley), kuŗā tik slaveni darbi kā
13
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summa ir uz 5 gadiem, tajā
no valsts budžeta 32 miljoni,
bet no citiem avotiem 14
miljoni. Otrkārt, ir nepareizs
apgalvojums, ka Latvija
izmirst. Ja 1989. gadā latviešu
bija 52%, tad 2011. gadā
62.1% un tagad jau 72%.
Latviešiem dzimst vairāk
bērnu nekā citām tautībām.
Apgāžams arī trešais
apgalvojums, ka Latvija ir
neizdevusies valsts, jo nevar
to salīdzināt ar citām un ilgāki
Pēteris Ikaunieks un Artūrs Butāns
pastāvējušām valstīm, jo
savu neatkarību dabūja pirms
Spāņu romance, Metallica un Kavetīna tikai mazliet vairāk par 25 gadiem.
(Cavetina) no filmas Briežu mednieks
Pozitīvi jāvērtē Latvijas sastāvēšana
(Deerhunter).
Eiropas Savienībā un NATO. PiemiBeigās sekoja Classical Gas, Spāņu nāmas 15. maija svinības Liepājā ar
Ziemassvētki un Ačkups, kas visi, vienmēr pieaugošu dalībnieku skaitu
tāpat kā iepriekšējie nopelnīja skaļus un lielākais lāpu gājiens ar 18,000 līdz
aplausus. Piemetināja, ka nezinātāji 20,000 dalībniekiem no K. Ulmaņa
kādreiz speciālo spāņu mūziku sauc pieminekļa 18. novembrī.
par flamingo (putna nosaukums), kamēr
Jāpāriet uz valsts valodas mācīšanu
īstais nosaukums ir flamenko.
visās skolās, jo nav pareizi, ka valsts
Starpbrīdim sekoja sarīkojuma otrā maksā par mācībām krievu skolās krievu
daļa ar Artūra Butāna referātu Latvija valodā, kur skolnieki lieto grāmatas,
pēc 100 gadiem, mērķi un izaicinājumi. kas ievestas no Krievijas ar Latvijas
Vispirms paskaidroja, ka no janvāŗa līdz valsij nelojālu saturu. Krieviem ir kāda
jūlijam studē uzņēmumu
puse no avīzēm un radio
(business) vadību Sidnejā,
stacijām un no 20 televīzijas
Latvijā darbojas Nacionālā
stacijām tikai 6 ir latviešu
Apvienībā, jau studējis
valodā, bet krievu valodā
Latvijā uzņēmumu vadību
11. Ir nepareizi, ka radio un
un dzīvo Liepājā.
televīzijas raidījumi latviešu
Savā referātā Artūrs
valodā nav pieejami Latgalē
Butāns vispirms izklīdināja
un pierobežā. Tāpat
trīs mītus patreizējā situācijā
nepareiza ir krievu valodas
Latvijā. Pirmkārt, ka Latvijas
prasība darba vietās, ko
simtgade iztērē pārāk
pieprasa darba devēji un
daudz naudas, piemēram,
valsts iestādes. Kāda ārste
Latvijā paredzēti 60 miljoni
bijusi spiesta atstāt darbu,
eiro, kamēr Somija tās
jo ar pacientiem runāja
simtgadei tikai 19 miljonus
valsts valodā.
Peter Pik
eiro. Te jāzina, ka paredzētā
Saimniekošanā neFoto:P. K.
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pareiza ir protekcionisma un sava tirgus
atbalstīšana, arī tas, ka iepirkumos
dominē ārzemju aizņēmumi, vietām
valda korupcija, citur neizglītība, vairākas
valsts mēroga akciju sabiedrības, kur
valda Latvijai nelojāli cilvēki, izteikts antilatviskums un Krievijas tirgus virziens.
Bieži likumi darbojas krievu labā,
izdalītas pilsonības, atļauta komūnistu
un nacistu simbolika, 16. marts izņemts
no svināmo dienu saraksta, par karošanu
Ukrainā – krimināls sods.
Neciena latviešu cīnītājus Linardu
Grantiņu, Ģedertu Melngaili un Rolandu
Silaraupu. Pēdejais nofotografēts ar
kādu čekistu un šo bildi tad publicē,
viņu apmelojot. Rāda arī Jutu Strīķi (īstā
vārdā Annu Potapovu) un viņas vīru, kam
uz krekla Džeržinska bilde, kā arī Jāni
Bordānu, kas bijis gandrīz visās Saeimā
sastāvošās partijās.
Dubultā morālē parādās Valdis Zatlers
sakarā ar čekas maisiem, kuŗus nevēlas
atvērt pirms 30 gadiem.
Pozitīvi jāvērtē gaŗākais lāpu gājiens,
plašākie dziesmu un deju svētki pasaulē,
jauniešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā,
viens no ātrākiem internetiem, pasaulē
ātrākās elektroniskās formulas,
pieaugošā dzimstība ar latviešu
īpatsvara pieaugumu un ārzemju latviešu
atgriešanās Latvijā ar pasaules pieredzi.
Ieteikumi ir publicēties presē, kandidēt
saeimas vēlešanās, balsot un uzaicināt
balsot kādu, kas to nevēlas darīt.
Jāievēro, ka partijai, lai to ievēlētu, jādabū
5% balsu, pretējā gadījumā balsis aiziet
uzavarētājai partijai.
Novēlējums nākamai simtgadei ir
tiesiska, latviska un bagāta Latvija,
noslēgti rēķini ar pagātni un latviešu
īpatsvars 80%.
Sarīkojuma beigās visi dziedāja
Latvijas himnu. ■
Juris Krādziņš

No Rīgas uz Adelaidi

Austrālijas latviešu 57. Kultūras
dienas nes sev līdzi ne tikai izdevību
priecāties, baudīt kultūru un stiprināt
saites ar Latviju bet arī atgādinājumu
par Latvijas vēsturi, jo šogad ir arī
Latvijas simtgade. Pirms simts gadiem
1918. g. 18. novembrī Tautas padome
pasludināja Latvijas neatkarību, kaut
gan vēl sekoja sīvas cīņas un miers kas
ilga tikai 22 gadus. Pēc otrā pasaules
kaŗa jaunas dzīves Austrālijā sāka
cilvēki kas, dažādu iemesla dēļ, galu
galā atradās šeit un gribot negribot
nodrošināja pamatus mūsu latviskai
dzīvei šodien.
2018. gadā Kultūras dienas tiek
rīkotas piecdesmit septīto reizi, ar
vislielāko prieku Adelaidē. Tradicionālie
sarīkojumi nav nekur zuduši, un tos
papildinot nāk klāt viesu grupas no
Latvijas un varbūt arī kāds pārsteigums.
Rīcības komitejas sastāvs ir galvenokārt
Austrālijā dzimuši jaunieši un daži
netik jauni, bet kopumā visi apzinās
lielo atbildību, kas ir rīkot laikmetīgas,
interesantas un saistošas Kultūras
dienas. Šogad Latvījā notiek arī XXVI
Vispārējie Latviešu Dziesmu un XVI
Deju Svētki, kas jau tagad izaicina jūtu
un emocīju pārplūdumu.
Paturot šo visu prātā, KD simbols ir
svētelis; liels, balts, laimes putns kas
savā dzīves gaitā mēro gaŗus ceļus
un atgriežas mājās. Pirmajā AL57KD
afišā, kuŗa sastopama Austrālijas un
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Jaunzēlandes latviešu centros, redzam
svēteli, lidojam tumšajās debesīs un
lietū. Tas atspoguļo latviešu bēgļu gaitas
un tumšo nezināmo pēc kaŗa nākotni.
Afišu sērijā, sekosim svēteļa lidojumam
no Rīgas uz Adelaidi. Līdzīgi, kad šeit
Austrālijā piedzīvojam gada maiņas,
un saulaino dienu vietā nāk mākoņi
un lietus, pirmie ceļotāji, kā putni, jau
dodas uz Latviju, lai tur piedalītos
svētkos. Sekojošās nedēļās ceļu uz
Rīgu mēros ar vien vairāk dziedātāji,
dancotāji, kultūras baudītāji, bet tad
viņi atgriezīsies – no Rīgas uz Adelaidi.
Kultūras dienas būs izdevība
Dziesmu un deju svētku dalībniekiem
atskatīties un padzīvoties atmiņās, jo
KD programma ietilpst atskaņas; koris
sniegs dziesmas kas izskanējušas
svētku estrādē un tautas deju programmā
piedalīsies Jūrmalnieki, Austrālijas
dejotāji. KD būs arī izdevība tiem kas
netika pāri jūrai dalīties piedzīvotajā
un arī baudīt kaut vai mazu daļu to kas

tika piedzīvots Latvijā. Neaizmirsīsim
kā mēs šeit nonācām un priecāsimies
par bagāto kultūru, kas tagad sniedzas
pāri jūrām, jo Kulturas dienās vienmēr
piedāva kautko sevišķu, ja tikai katrs ir
gatavs to uztvert. ■
57.KD Rīcibas komiteja

Austrālijas Alpi.

Kanberas latviešu biedrības saiets.
Šī gada 28. aprīlī, Imanuela baznīcas
zāle Lyons, divi Kanberas latviešu
saimes locekļi, Juris Jakovics un
Andrejs Grigulis stāstīja par pieredzēto
un skatīto staigājot Austrālijas
kalnos, tā saucamajos Austrālijas
Alpos, Jaundienvidvelsas un Viktorijas
pavalstīs.
Abi runātāji ir lieli dabas mīlētāji un
daudz no sava brīvā laika pavada kalnu
staigāšanā, gan ar ģimeni un draugiem,
Turpinājums 21. lpp.

FOTO: Ojārs Greste

Sidnejas Latviešu vīru koris gatavojas
Dziesmu svētkiem Latvijā

Sidnejas Latviešu vīru koŗa koristi un diriģente svin pirmās pakāpes iegūšanu
Latvijas Dziesmu svētku koŗu skatē.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2018. gada jūnjā

Prieki un bēdas.
Mūsu tautas liktenis!

Latviešiem ir izveidojusies samērā
jauna tradicija ar nosaukumu “Baltā
galdauta svētki”, atzīmējot 1991. g.
4. maija Latvijas Augstākās Padomes
lēmumu PAR Latvijas Neatkarības
atjaunošanu.
Atsaucoties uz Latvijas Valsts
Simtgades biroja aicinājumu visiem
svinēt tradiciju, kā apliecinajumu cilvēka
vēlmei sajust kopību ar savu ģimeni,
kopienu un valsti DV Sidnejas nodaļa
atzīmēja šo tradiciju 2018. g. 5. maija
pusdienās, kur pie baltu galdautu klātiem
galdiem, pulcējās ap 25 viesi. Meklējot
šīs dienas nozīmi skatījos internetā, kā
šī diena tiek svinēta Latvijā un kapēc.
Izradās ka ir daudz un dažādi uzskati.
Ir tie kas svin un atcerās kāda bija dzīve

okupācijas gados. Dzīve tad un dzīve
tagad ir nepārprotami mainījusies un
attīstījusies un par to ir jābūt pateicīgiem
un sev jāatgādina par to. Šodien, katram
Latvijas iedzīvotājam ir iespēja pašam
izvēlēties kādu grāmatu lasīt, kādi
draugi un uz kurieni plašajā pasaulē
un pašā latvijā, varētu ceļot. Taču ilgus
gadus Latvijas iedzīvotājiem nebija
tādas tiesības vai iespējas, jo viss kas
bija piedāvāts padomju Latvijā, bija
izplānots, pārbaudīts un regulēts. Bieži
vairākas paaudzes dzīvoja mazā šaurā
dzīvoklī un bija jādzīvo pieticīgi, klusi
un pat pašu zemē bija aizliegtas zonas,
kur nedrīkstēja ceļot. Tagad Latvijā ir
vairākas paaudzes kas nepiedzīvoja
“padomju laikus” un tieši viņiem, sēžot
pie klātā galda ir jāstāsta kā dzīvoja viņu
vecāki un vecvecāki.
Citi atzīmē svētkus stādot kokus,

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2018.g. 2. jūnijā plkst. 12.00
Gaļas pankūkas, cūkas cepetis un citi gardumi.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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lai kopīgs darbs vieno
paaudzes un dzen jaunas
saknes. Daži bauda
koncertus un dziesmas,
kamēr daļa priecājās
ar 'pikniku' dārzā un ar
radošiem darbiem. Katrs
atrod un veido savu tradiciju,
priecīgi un pateicīgi par
izdarīto un bauda smagi
iegūto brīvību.
Tuvojoties jūnija
mēnesim, daudz tautieši
no visām pasaules malām,
ceļos uz Latviju, svinēt
Jāņus, Dziesmu svētkus un Latvijas 100
gada jubileju. Bet pirms visiem priekiem
vēl priekšā stāv 14. jūnijs. Pirms dažām
dienām sķirstojot grāmatas DV namā,
es atradu 1982. gadā izdoto otro sējumu
no grāmatas “These Names Accuse”.
Priekšvārdu pirmā rindkopā ir rakstīts
“This book is a list of names. It is also
an endless grey line of prisioners...”.
Atškirot grāmatu un izlasot pirmo vārdu,
paliek skumji, jo tā bija Biruta Abakoks,
dzimusi 1932. gadā, dzīvoja Jelgavā,
izvesta 9 gada vecumā. Seko 677
lappuses ar vārdiem. Iespaids ir liels. Ir
reti, atrast kādu latviešu izcelsmes ģimeni
kuŗa nav cietuši vai zaudējusi savējos no
Padomju Savienības brutālās rīcības
pret latviešu tautu. 1941.g. 13/14 jūnijā

bija tikai pirmā masveida
deportācija. Deportācijas
atkārtojās 1945, 1946. un
1949. gados. Arī mana
tēva brālis bija starp tiem
un viņa vārds atrodas
grāmatas 15. lappusē.
Tauta bija bezspēciga to
apturēt. Neviens, nekad
nevarēja zināt, kas un kad
būs nākošais rīkojums, un
ar šādām bailēm dzīvoja
50 gadus.
Jūnija mēnesī, grāmata
“These Names Accuse” ir
DV namā uz galda. Katram ir iespēja
pameklēt sava rada vai paziņas vārdu,
vai tā pat apskatīt un pārdomāt. Katram
vārdam, ir dzīves stāsts pirms Padomja
vara viņus aizvilka uz nezināmu, sāpīgu
likteni. Bija vecmāmiņas un bērni,
mātes un tēvi, brāļi un māsas. Padomju
Savienības genocīds pret Baltijas tautām
bija brutāls un nepiedodams. Grāmata ir
arī atrodama internetā, ievadot grāmatas
nosaukumu vai meklējot uz www.
latvians.com, kur grāmata atrodās “Top
5” sarakstā.
Novēlu visiem lasītājiem skaistus
Jāņus un aicinu uz Jāņu svinībām, DV
namā 21. jūnijā plkst. 11.00. ■
Ināra Sīkā.
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

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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Aicinājums
ATBALSTIET
DAUGAVAS VANAGU
DARBU!
1945. gadā Zedelghemas gūstekņu
nometnē Belģijā, kad dibināja Daugavas
Vanagu organizāciju, viens no dibinātāju
mērķiem bija palīdzības darbs. Vairāk
nekā septiņdesmit gadus vēlāk šis
darbs nav beidzies. Daugavas Vanagi
vēl joprojām ir palīdzības organizācija,
palīdzību sniedzot ne vien bijušajiem
leģionāriem, bet arī jauniešiem,
daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm
un Latvijas Zemessargiem. Šis atbalsts
tiek sniegts ne tik vien Latvijā bet arī šeit
Austrālijā.
Daugavas Vanagi vieni šo darbu
nespēj veikt un tāpēc mēs griežamies
pie tautas aicinot palīdzēt, ziedojot
gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcijā.
2018. gada līdzekļu vākšanas akcija
notiks maija un jūnija mēnešos.
Ziedosim katrs pēc savām spējām.
Neviens ziedojums nav par lielu vai
par mazu. Katrs dolārs palīdzēs mūsu
tautas nākotnei.
Šogad līdzekļu vākšanas akcijas

mērķi ir ne tik vien tie paši kā iepriekšējos
gados, bijušajiem leģionāriem,
daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm
Latvijā, jaunatnei un nacionālpolītiskam
darbam kā Latvijā tā ārpus Latvijas,
bet tiem arī pievienots atbalsts Latvijas
Zemessargiem. Latvijas Zemessargi
nespēj darboties ar atbalstu ko saņem
no Latvijas valdības vien un tamdēļ ir
pateicīgi par atbalstu ko mēs viņiem
varam dot.
2017. gadā Daugavas Vanagi
atbalstīja bijušos leģionārus $48,000
apmērā un daudzbērnu un audžubērnu
ģimenes un latvisko izglītību, kā Latvijā
tā Austrālijā, un nacionālpolītisko darbu
$93,919 apmērā. Šie līdzekļi nāca ne
tik vien no līdzekļu vākšanas akcijas,
bet arī no nodaļu un Daugavas Vanagu
Austrālijā valdes iekrātiem līdzekļiem.
DV Sidnejas nodaļa pateicās SLB
redakcijai par iespēju jūnija Ritumā
ievietot DV līdzekļu vākšanas veidlapu,
lai katram būt iespēja atbalstīt mūsu
darbu.
Paldies par jūsu ziedojumiem
iepriekšējos gados, kā arī par ziedojumu
šogad.
Daugavas Vanagi Austrālijā valde
& Sidnejas DV nodaļa. ■

DV Sidnejas nodala kopā ar veco ļaužu aprūpi
Your Aged Care At Home
rīko gadskārtējo

JĀŅU
sarīkojumu ceturtdien, 2018.g. 21. jūnijā plkst. 11.00
Visi laipni ielūgti.
19

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown, NSW
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

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, 2. jūnijā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena
Sestdien, 7. jūlijā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 25. augustā, plkst. 17.00
Vakariņas un Latvijas 100 gadu Sporta
Viktorina (Trivia vakars). Laicīgi sastādiet
komandas. Visi laipni ielūgti.

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.

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

Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souvenirs and traditional
Latvian jewellery.

The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.

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.
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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Austrālijas Alpi

Turpinājums no 16. lpp.
gan arī vieni paši.
Savus stāstījumus viņi papildināja
ar video ierakstiem un saieta dalībnieki
varēja ne tikai klausīties, bet arī skatīt
Austrālijas dabas skaistumu, varenību
un vietas – Mount Kosciuszko, Lake
Cootabatamba, Lake Albina un daudzas
citas.
Un tad, pilnīgi prom no civilizācijas,
ir skatāma viena maza būda, tikai ar
četrām sienām, kur kalnu staigātāji
var atrast patvērumu vajadzības brīdī.
Jakovics domāja, ka ir kādas 20 būdas,
izkaisītas šajā augstienē.
Uz lielākām, ievērojamākām vietām
ir iebūvētas takas, vai arī iestaigātas
stigas, dažreiz arī ceļa zīmes; bet, ja
staigātājs novēršas no šīm takām un
dodas neiezīmētās takās, tad kabatā
ir jābūt kompasam. Šo kalnu apvidus
ir ļoti liels (6900 kvadrātkilometri) un
mežonīgs un ir kalnu staigātāji kas
aiziet bojā.
Jakovics pieminēja, ka viņš, ziemas
laikā, uz slēpēm, ir mēģinājis šķērsot šo
apvidu un pēc triju diennakšu slēpojuma,
viņš nebija vēl sasniedzis gala mērķi.
1998. gadā, Kanberā, viesojās
Latvijas alpīnisti, kuŗu mērķis bija
uzkāpt pasaules augstākajās virsotnēs.

Četrjūdžu būda (Four Mile Hut)

Austrālijā viņi kāpa Mount Kosciuszko,
un to viņi darīja, kāpjot no Viktorijas
puses. Kāpiens bija pusotru kilometru,
vertikāli stāvs, aizaudzis, mežonīgs un
klinšains.
Viņu vidū bija alpīnists Teodors
Ķirsis, kas teica, ka kāpjot un sasniedzot
šo augsto kalnu virsotnes, viņš izjuta cik
spēcīga un varena ir daba un cik niecīgs
ir cilvēks.
Pāris gadus vēlāk grupa Latvijas
alpīnistu, ieskaitot Teodoru Ķirsi , kāpjot
Mount Cook, Jaunzēlandē, aizgāja bojā.
Jakovics, uz jautājumu, kāpēc viņš
dodas šajos fiziski nogurdinošos, un pat
bīstamos staigājumos, teica:
„Būt vientuļā dabā, tālu prom no
cilvēkiem, pilnīgi atkarīgam no paša
spēkiem, ir liels, iekšējs, pārdzīvojums
– tā visdziļāk izjūtu, ka tik tiešām esmu
dzīvs".
Saieta noslēgumā visi pakavējās pie
uzkodām un krūzes kafijas. ■
Skaidrīte Dariusa

Jāņi Sidnejā

Rēzeknes Centrālās Bibliotekas
mājas lapā par Jāņu tradīcijām var lasīt:
Līgošana, apdziedāšana
Līgošana ir rituāls dzīvības spēku
atjaunošanai un pastiprināšanai. Jāņa,
lauku, mājas un saimnieku aplīgošana
nozīmē aizsargdarbību un kopēja
dzīves ritma iekustināšanu. Līgojamais
laiks sākas jau apmēram divas nedēļas
pirms Jāņiem, kulmināciju sasniedz
Jāņu priekšvakarā un pastāv vēl līdz
pat Pēterdienai, 29. jūnijam.
Ja kāds bija palaidies slinkumā un
kļuvis nevīžīgs, tad citi to apdziedāja
un tā uzmundrināja, lai turas godam.
Nerātnās un nešpetnās dziesmas tika
atļauts dziedāt tikai divos gadījumos –
kāzās un Jāņos.
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Baltiešu mākslinieki Austrālijā – atzīmējot
Baltijas valstu simtgadi
Baltiešu mākslinieki Austrālijā ir retrospektīva grupas izstāde kuŗā būs
redzami igauņu, latviešu un lietuviešu izcelsmes mākslinieku darbi, no
māksliniekiem, kuri ir dzīvojuši un strādājuši Austrālijā kopš 1950. gada.
Izstāde notiks Jaundienvidvelsas parlamenta nama „Fountain Court”
izstādes telpā, NSW Parliament House, 6 Macquarie Street, Sydney.
Izstāde būs atvērta no 29. maija līdz 28. jūnijam, plkst. 9.00 – 17.00, no
pirmdienas līdz piektdienai. Ieeja brīva.
Starp latviešu māksliniekiem būs pārstāvēti sidnejiešiem pazīstāmie
Uldis Āboliņš, Gunārs Krūmiņš, Anita Misiņa, Dzidra Mitchell, Venita
Salnāja, Vija Spoģe-Erdmane, Jānis Supe, Reinis Zusters, kā arī Juris
Ceriņš (Melburna), Pēteris Ciemītis (Perta), Igors Dimits (Melburna), Harijs
Piekalns (Kanbera), Jānis Šēnbergs (Melburna) un citi.
Izstādes oficiālā atklāšana ar atspirdzinājumiem un uzkodām notiks
trešdien, 6. jūnijā, plkst. 18.00, Fountain Court, NSW Parliament House,
6 Macquarie Street, Sydney. Atklāšanas sarīkojumam ieeja ir $10 – biļetes
var iegādāties https://www.eventbrite.com/e/opening-night-baltic-artistsin-australia-celebrating-100-years-tickets-45856400729
Izstādi rīko Igauņu makslinieki kopā ar Austrālijas Latviešu mākslinieku
apvienību.
Tuvāka informacija: Ojārs Greste, ojars.greste@gmail.com, vai 0434 295 871.
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Jānis
Jānis iemieso sezonas dievību un
ar vasaru saistīto auglības, ražības un
gaismas pārdzimšanas ideju. Jānis tiešā
nozīmē ir nācējs, gājējs, tas, kurš atnāk
un aiziet vasaras saulgriežos.
Jāņu mielasts
Jāņu dienas ēdienu pamatā ir piena
produkti, maize, cūkgaļa un miežu alus.
Ja saimniece Jāņu dienai nesien sieru,
tad viņas govis piemeklē kāda slimība.
Ja saimnieks nebrūvē alu, viņam rudenī
nepadosies miežu raža. Jāņu siers
apļveida formā simbolizēja sauli un
pasauli tās veselumā. Savukārt alus
simbolizēja lauku valgmi un ražību. Vēl
senāks dzēriens ir medalus, kurš satur
medu.
Papardes zieda meklēšana
Papardes zieds ir kas tāds, kas
saistīts ar seksualitāti. Senajās tautu
tradīcijās mīlējās ne tikai baudas labad,
bet arī ar ticību, ka tas veicinās visas
apkārtējās dabas auglību. Tieši auglības
veicināšanas labad Jāņos atraisāma
cilvēku seksuālā enerģija.
Ugunskurs, ugunsritenis, lāpas
Jāņi nav iedomājami bez ugunīm, tās
savulaik tikušas dedzinātas gan kalnu
galos, gan uz zemes un ūdeņiem, kā
arī paceltas kārts galā.
Ugunsriteni parasti izgatavoja no veca
ratu riteņa, iepinot starp spieķiem sausu
zāli vai pakulas. Lāpas var izgatavot,
uz pietiekami gariem sprunguļu galiem
uztinot ar sveķiem piesūcinātu drēbju
gabalu. Ar lāpu palīdzību uguns kā
auglības nodrošinātāja un aizsargs pret
ļaunumu bija līdzi visur, arī ejot aplīgot
citus. Lāpas parasti aizdedzināja pie
lielās jāņuguns.
Jo tālāk uguns redzama, jo lielāka
laime sagaidāma. Jāņugunīm jādeg līdz
rīta gaismai.

Jāņuzāļu lasīšana
Jāņu vakarā plūktām zālēm piemīt
dziednieciskas īpašības, to bagātībai
bija jānodrošina cilvēku, mājlopu un
lauku auglība. Ar šīm zālēm pušķo
sētu, istabas, mājlopus un cilvēkus. Par
īstajām jāņuzālēm uzskatīja āboliņu,
papardi, vībotni, buldurjāni un nārbuli,
bet, piemēram, Latgalē arī birztalu
nārbuļus jeb kodeilas.
Vainagi
Zāles, kas sapītas aplī, ir dabas
svētības, skaistuma, spēka un mūžības
simbols. Vainaga uzlikšana tāpat kā
vairums darbību Jāņos nozīmēja
auglības un bagātības vēlējumu un
aizsardzību pret ļauno spēku ietekmi.
Jāņatēvs parasti dabūja ozola, bet
Jāņamāte – zāļu vainagu.
Mājas un sētas rotāšana
Mājas pušķošana ar zālēm, zariem
un ziediem ir īpaša tuvināšanās dabai,
ļaušana tai ieiet savās mājās. Aiz
mājas sijām tika spraustas papardes,
bet apkārt mājai un uz durvīm stiprināti
pīlādži, lai ļaunums netiktu iekšā.
Pēc latviešu priekšstatiem vasaras
saulgriežu laikā augos koncentrējas
liels auglības spēks, kuru cilvēks var
piesavināties, tāpēc Jāņi ir piemēroti arī
ārstniecības augu vākšanai.
Pirts kurināšana
Pirti kurina, kad visi darbi pabeigti
un atliek tikai nomazgāties. Peroties
pirtī, cilvēks nomazgājas un arī attīra
savas domas, sagatavojas Jāņiem.
Ir nozīme arī tam, ar kādu slotu pirtī
peras. Ozollapu slotiņa dara skaidrākas
domas, bērzu slotiņa atpūtina miesu,
dod spēku un atjauno veselību, kadiķu
slotiņa atbrīvo no visa nevēlamā un
liekā, bet melisas – nomierina, atslābina
un atbrīvo no nepatīkamām domām.
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Zīlēšana
Vislabākā zīlēšana ir Zāļu dienas
vakarā, jo tieši saulgriežos cilvēks ir
īpaši tuvu dabai. Piemēram, meitas to,
cik gadu jāgaida līdz kāzām, savulaik
zīlēja, metot vainagu ozolā un skaitot,
cik reižu tas kritīs, līdz noturēsies zarā.
Rīta rasa
Daudzviet ticēja, ka rīta rasai ir
dziedinošs spēks, tāpēc tajā mazgājās.
Ļaudis brida pa rasu, ticot, ka tad būs
nauda pastalās. Sievietes mazgājās un
vārtījās rasā, lai iegūtu skaistumu.
Piekopt visas tradīcijas telpās un
pāris stundās jau nav iespējams.

Tomēr varam solīt ka būs jāņu zāles,
jāņuguns (varbūt nebūs īsts), varēs
dabūt alu, jāņu sieru, siltas pusdienas
un visu citu ko dāmas parasti piedāvā.
Varēsim līgot, noskatīties skolas bērnu
uzvedumu, Jautrā pāra dejotājus, paši
iet rotaļās vai dejot, apdziedāties.
Šogad būs vaiņagu konkurss –
lemsim par skaistāko vainagu Jānim,
Līgai.
Un viss tas par brīvu ieeju – tikai
jāmaksā par to ko patērējat.
Laipni lūgti – visi – sestdien, 23.
jūnijā plkst 12:00 Latviešu namā. ■
Jānis Grauds

Jāņa Tiliba piemiņas ceļojošo kausu
meisterei. Jānis Tilibs bija liels
Satiekamies Sidnejā novusa
Sidnejas sporta atbalstītājs un fotogrāfs,
Pēc diviem gadiem atgriezos spēlēt un pirmā kausa saņēmēja bija Ausma
novuss Daugavas Vanagu telpās Pomere 1989.g.
Bankstounā. Biju pārsteigta redzēt lielo
Vispārejo vienspēļu vinnestu ieguva
„Home Care” sludinājumu un tad visur Rūdis Nemme (Sidnejas kopa) ar varenu
ap namu izliktas mantas. Nu saprotu – spēli pirmā finālā. Grūti iedomāties ka
protams veco ļaužu aprūpe tagad darbojās pirmā spēlē es gandrīz Rūdi pievarēju. Otro
no šī nama. Dzirdu ka blakus māja tiek vietu ieņēma Pēters Mežaks (Melburnas
gatavota aprūpes darba paplašināšanai. kopa) un trešo Richards Puisēns (Sidnejas
Tādēļ ziedotās mantas
kopa).
jālikvidē un Gundega rīko
Diemžēl šogad no
„garage sale” lai iegūtu
Adelaides neviens
drusku līdzekļus. Kamēr te
neatbrauca. Tādēļ Aivara
biju, satiku dažus pircējus un
Drēziņa kausa cīņā piedalijās
pat pārdevu pāris mantiņas.
divi spēlētāji no Sidnejas
Kāpu augšā pa trepēm
un divi no Melburnas. Ar
un tur ar lielu prieku satiku
prieku apsveicu Ivaru Apeli
vecos draugus. Pat satiku
(Melburnas kopa) ar kausa
jaunas sejas, jo Edgaram
iegūšanu. Tā pat kā mēs ar
dēls un mazdēls no
Dimi, kaut spēlējam tagad
Jaunzēlandes arī piedalijās
ar Melburnas kopu, arī Ivars
spēlēs. Es cīnijos novuss
ir kādreizējs sidnejietis.
spēlēs un tiku otrā finālā
Mēs labi atceramies Aivaru
vienspēlēs un tā nobeidzu
Drēziņu un viņa lielās pūles
11. vietā. Man laimējās Ivars Apelis ar Drēziņa ar novuss spēlēm. Tādēļ
pievarēt Maiju Balceri (arī kausu
Inese dāvāja šo piemiņas
no Melburnas) iegūstot ALM
Foto: S. Pešudovs balvu 2011.g. kad to saņēma
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
2018. gada kalendārs ar vārda dienām
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
Lidija Medne
„ATMIŅĀS"
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
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
Nēģi
Kvass
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Roberts Kārkliņš, un tagad Sidnejā katru
gadu izcīna.
Nu beidzās sestdiena, bet svētdienā
notika dubultspēles kur es piedalījos ar
Ivaru Apeli. Mēs kautkur pa vidu palikām
bet pirmo vietu ieguva Sidnejas pāris,
Rūdis Nemme ar Imantu Graudiņu. Otro
vietu ieņēma Pēters Mežaks ar Dimi
Pešudovu (Melburnas kopa) un trešā vietā
palika Ivars Mirovics ar Sašu Grimmu
(Melburnas kopa). Piedalijās deviņi pāri,
bet es nerakstīšu visus rezultātus jo tas
tiks darīts oficiālā aprakstā.
Pēc apbalvošanas mums pasniedza
garšīgas vakariņas pie kā piedzērām
vīnu vai alu vai sulu. Prieks bija redzēt
ka Vin Jumiķis vēl arvien te darbojās.
Protams pēc ēšanas dziedājām ar Ivara
Mirovica palīdzību. Žēl bija atvadīties bet
jābrauc atpakaļ uz Melburnu. Gan jau
atgriezīsimies! ■
Selga Pešudovs

Saņemts lielākais
ziedojums
Vītolu fonda vēsturē

Gunāra Šterna testamentārais
novēlējums 5 miljoni AUD.
Ir brīži, kad raugāmies debesīs –
tad, kad gribas Piena Ceļu, mūžīgo
mājupvedēju saskatīt, kad Auseklīti,
Dieva dēlu un Saules meitu precinieku,
atkal un atkal ieraudzīt, kad ar tuvajiem
un mīļajiem, kas Aizsaulē zvaigžņu
ceļos devušies, mīļi jo mīļi parunāties.
Bet ir reizes, kad skats pats no sevis
veras tur, augšup, jo citādi vienkārši
nav iespējams – tik vienreizēji cēls, tik
dižs kāda cilvēka Lielums ir tepat uz
šīs zemes sastapts, ka tam līdzināties
var tikai Visuma bezgalīgums, debesu
plašums un zvaigžņu mūžīgums.
Kad izdodas satikt šādu patiesu

Lielumu, aizraujas elpa – aiz sajūsmas,
aiz prieka un pārsteiguma, un varbūt
mazliet arī aiz neticības – vai tiešām
ir iespējama tik neaptverami liela
cilvēkmīlestība? Vai tiešām iespējams
savu zemi mīlēt tik ļoti, tik nesavtīgi, ka
ieguldījums tās nākotnē ir kļuvis par pašu
svarīgāko uzdevumu Šaisaulē dzīvojot?
Un tad debesis un zvaigznes, un pati
Saule apliecina – jā, tā var būt gan,
ja cilvēks dzīvi vadījis, būdams vairāk
Saulei kā Zemei rada.
Tāda diena Vītolu fondā ir 2018.
gada 17. maijs, kad tika saņemts Gunāra
Šterna testamentārais ziedojums, visus
dzīves laikā uzkrātos līdzekļus viņš ir
novēlējis Latvijas jauniešu izglītošanai.
Vispārsteidzošākā ir testamentā ziedotā
summa – 5 miljoni Austrālijas dolāru,
tas ir vairāk kā 3 miljoni eiro. Tas ir
pats lielākais ziedojums fonda vēsturē,
kurš apliecina ne tikai kāda cilvēka
neizmērojamo dāsnumu, bet arī atbalstu
Vītolu fonda izvirzītajam mērķim – dāvāt
Latvijai jaunus, izglītotus jauniešus, kuŗi
spēs veidot veiksmīgu un panākumiem
bagātu savas zemes nākotni.
Jau pirms vairākiem gadiem
Šternu ģimene dibināja Gunāra
dzīvesbiedres Metas tēva, docenta
Jāņa Fridrichsona, piemiņas stipendiju,
kura tiek piešķirta Latvijas Universitātē
studējošajiem jauniešiem. Taču šobrīd
saņemtais testamentārais ziedojums –
neaprakstāms prieks un pārsteigums,
jo šis novēlējums ne vien dāvā cerību tik
daudziem talantīgiem, bet mazturīgiem
Latvijas jauniešiem iegūt augstāko
izglītību, bet arī apliecina ziedotāja
uzticību Vītolu fonda darbam.
Gunārs Šterns piedzima Rīgā
1930. gada 17. janvārī, bet uzauga
Ziemeļvidzemē, skaistajā Gulbenes un
Alūksnes apkārtnē. 1944. gadā, tūlīt
pēc Litenes pamatskolas beigšanas,
viņš kopā ar vecākiem Pauli un Olgu
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un jaunāko brāli Uldi uzsāka bēgļu ceļu
rietumu virzienā – Gunārs toreiz bija
tikai četrpadsmit gadu vecs. Kaŗa beigas
Šternu ģimene sagaidīja angļu okupācijas
zonā Vācijā, un Gunārs vidusskolas
izglītību ieguva Rūdolfa Blaumaņa
latviešu ģimnāzijā Oldenburgas bēgļu
nometnē.
Kad četrdesmito gadu beigās sākās
izceļošana uz citām valstīm, Šternu
ģimene devās uz Austrāliju. Viņi iebrauca
Sidnejas ostā 1950. gada ziemā un pēc
īsas uzturēšanās imigrantu nometnē
Grētā nonāca galvaspilsētā Kanberā,
kur jau dzīvoja un strādāja radi. Tolaik
darba spējīgajiem imigrantiem divus
gadus bija jāstrādā valsts darbā tur, kur
tas bija nepieciešams, jo bija jāatmaksā
ceļa izdevumi. Tā Gunārs, toreiz slaids,
divdesmitgadīgs jauneklis, sāka savu
līguma darbu, šķūrējot akmeņogles
toreizējā Kanberas spēkstacijā. Taču viņš
ļoti vēlējās turpināt izglītoties un iestājās
Melburnas Universitātes Kanberas
koledžā – tur lekcijas varēja apmeklēt
vakaros pēc darba. Taču inženierzinātņu
fakultātes tur nebija, tāpēc Gunārs
uzsāka tautsaimniecības studijas, un
šī izvēle noteica viņa turpmāko karjeru.
Studijas koledžā Gunāram ļāva atstāt
smago darbu spēkstacijā un ieņemt
ierēdņa, mācekļa vietu valsts statistikas
departmentā – tur viņš pirmo reizi
iepazinās ar perforētām skaitļošanas
kartiņām.
Gunārs toreiz dzīvoja Kapitola kalna
(Capitol Hill) imigrantu hostelī – vietā,
kur vēlāk uzcēla Austrālijas grandiozo
parlamenta ēku. Nedēļas nogales
parasti tika pavadītas augstu virs pilsētas
Stromlo kalnā – pavisam tuvu valsts
astronomijas observatorijai, kur tēvam
bija dārznieka darbs, bet māte strādāja
observatorijas direktora saimniecībā.
No Stromlo kalna paveras plašs skats uz
savdabīgi skaisto ainavu. Reizēm Gunārs
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turp devās ar satiksmes autobusu, kuŗš
gan kursēja reti, taču biežāk viņš ceļu
mēroja ar savu jauniegādāto divriteni –
tikai tas pašam bija jāstumj kalnā, bet
jaunībā jau to varēja izdarīt pavisam
viegli, jo spēka bija gana.
Pēc vairākiem gadiem, kas tika
pavadīti Stromlo kalnā, Šternu ģimene
pārcēlās uz Kanberu. Šternu māja
atradās Jarralumlas (Yarralumla)
priekšpilsētā – tas ir pavisam netālu
no vietas, kur vēlāk, pēc daudziem
gadiem, Gunārs pavadīja mūža nogali.
Māte pie jaunās mājas ierīkoja skaistu,
ražīgu dārzu un turēja pulciņu vistu, tēvs
strādāja vecā parlamenta rožu dārzos,
brālis ar izcilām sekmēm sportā un
mācībās apmeklēja Kanberas vidusskolu
(Canberra High), bet Gunārs, strādājot
birojā, turpināja studēt koledžā.
1954. gadā Gunārs pārcēlās uz
Melburnu, lai pabeigtu tautsaimniecības
studijas Melburnas universitātē, ko beidza
ar B.Comm. (Bachelor of Commerce)
gradu 1956. gadā. Viņš turpināja strādāt,
bet vienlaikus absolvēja arī Humanitāro
Zinātņu (Arts) fakultāti ar BA (Bachelor of
Arts) gradu, specializējoties matemātikā.
Kā izvēles priekšmets matemātikas
kursā toreiz ietilpa jaunā datorzinātne,
kas saistīja Gunāra interesi uz mūžu.
Mācoties Melburnas universitātē,
Gunārs sastapa Metu, savu lielo
mīlestību, un 1957. gada 13. aprīlī abus
uz mūžu savienoja latviešu draudzes
mācītājs Arnolds Grosbachs. Gunārs
toreiz pēc studijām strādāja savā pirmajā
darba vietā „Gas and Fuel Corporation”,
bet Meta universitātē veica ķīmijas
asistentes darbu.
1962. gadā Gunārs pieteicās darbā
Austrālijas Nacionālajā Universitātē
(Australian National University, ANU),
kas bija izaugusi no koledžas, kur viņš
savulaik uzsāka studijas. Viņš strādāja
administrācijā un ar datora palīdzību

uzskaitīja universitātes preču iegādi un
noliktavas – tolaik tā bija pavisam jauna
joma.
Tad Gunārs un Meta Šterni pārcēlās
uz Kanberu, un Gunārs kļuva par datoru
programmētāju Aizsardzības Ministrijā
(Department of Defence) – tur viņš
strādāja līdz aiziešanai pensijā. Arī pēc
tam Gunārs neprata dīki vadīt laiku – viņš
darbojās grāmatvedības jomā un strādāja
starptautiskās nodokļu konsultantu
firmas H&R Block Kanberas birojā, pēc
tam vairākus gadus bija brīvprātīgs
valdības nodokļu konsultants (Tax Help)
mazturīgiem pilsoņiem. Sešdesmit
gadus viņš bija grāmatvežu biedrības
„Certified Practicing Accountants” biedrs.
Gunārs allaž aktīvi iesaistījās latviešu
sabiedrības dzīvē – vairākus gadu
desmitus viņš bija Kanberas latviešu
Luterāņu draudzes kasieris un Kanberas
Latviešu Biedrības (KLB) revidents.
Gunārs priecājās, ja, pateicoties savām
zināšanām nodokļu un citās finanšu
jomās, varēja palīdzēt draugiem,
radiem un citiem tautiešiem. Bet savā
dzīves vietā Jarralumlā Gunārs bija
apzinīgs vietējās “kaimiņu sardzes”
(Neighbourhood Watch) biedrs.Latvijā
Gunārs pirmo reizi atgriezās vēl padomju
laikā, septiņdesmito gadu beigās, pēc
tam vēl vairākas reizes, pēdējoreiz 2001.
gadā. Viņš apceļoja arī citas Eiropas
valstis.
Vistuvākais Gunāra draugs visa mūža
gaŗumā bija dzīvesbiedre Meta – viņus
saistīja savstarpēja uzticēšanās un
nesavtīgas rūpes vienam par otru, bet
galvenokārt – dziļa un patiesa mīlestība.
Gunārs Šterns aizgāja Mūžībā 2016.
gada 26. jūnijā, un viņa dzīvesbiedrei
šobrīd ir nepieciešams ļoti, ļoti daudz
spēka, jo Metas dzīvē Gunārs bija pats
svarīgākais cilvēks – viņas „datora un
kafijas guru”, viņas „mīļā sirds un ceļa

gaisma”.
Tur, Visumā, ir Saule un Mēness,
miljoniem zvaigžņu un neskaitāmas
planētas, no kuŗām viena nes arī Latvijas
vārdu. Un tas nozīmē, ka ikvienam
no mums reizēm tomēr vajadzētu
pavērties debesīs – kaut vai tāpēc
vien, lai iemācītos raudzīties augšup un
pārliecinātos, ka pastāv tāda mīlestība,
kuŗa nav vārdos izstāstama un kuŗas
mūžīgumu apliecinājis patiesi liels
Cilvēks. ■
Vītolu fonds
Valdes priekšsēdētāja
Vita Diķe

LASĪTĀJU
VĒSTULES
Realitāte

Konvencionālajā (conventional)
Ve d a n t ā – R e a l i t ā t e , k u ŗ ā m ē s
dzīvojam, ir atspoguļota kā savienota
(interconnected) un viena (one).
Bhagavatā – Realitāte ir atspoguļota
kā savienota un daudzas (plural).
Bībeles Jaunajā Derībā – Realitāte ir
atspoguļota abējādi – gan kā savienota
un viena, gan arī kā savienotas un
daudzas. „Viens Dievs...", un „visi ir
viens" izsaka savienotas un Vienas
Realitātes esamību. Kamēr „lai tev
notiek kā tu esi ticējis", un „starp mums
un jums ir liels bezdibenis, tā ka tie, kas
gribētu nevarētu noiet pie jums", - izsaka
dažādu realitāšu esamību ar stingriem
parametriem. ■
Raimonds Sokolovskis
(Bībelē sk. Gal.3:28, Mt.8:13,
Lk.16:26)
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PBLA ZIŅU APSKATS
21. maijā
No dzimtzemnieka par valstsvīru - LNB
izstāde pēta ceļu uz neatkarīgu Latviju
Latvijas simtgade nav stāsts tikai
par pēdējiem simt gadiem, kopš oficiāli
proklamēta Latvijas valsts. Vēl simt
gadi pirms tam bija vajadzīgi, lai pēc
dzimtbūšanas atcelšanas izveidotos
latviešu pilsoniskā apziņa un taptu ielikti
pamati savas valsts dibināšanai. Tieši uz
šo laiku – no 1817. līdz 1918. gadam –
koncentrēsies šā gada centrālā izstāde
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kam dots
nosaukums “Valsts pirms valsts”.
Gadsimts pirms Latvijas valsts
dibināšanas ir svarīgākais posms, lai mēs
šodien vispār varētu runāt par Latvijas
simtgadi, saka viens no izstādes “Valsts
pirms valsts” veidotājiem, vēsturnieks
Mārtiņš Mintaurs. 19.gadsimts ir laiks,
kad visā Latvijas teritorijā pakāpeniski tiek
atcelta dzimtbūšana un veidojas pamati
latviešu pilsoniskajai apziņai. Izstādes
autori to sauc par „atbrīvošanās gadsimtu”,
kurā latvieši izaug līdz savai valstij.
„Šis augšanas, pilnveidošanās un

atbrīvošanās process arī ir tie simt gadi
no dzimtbūšanas atcelšanas toreizējā
Kurzemes guberņā 1817. gadā līdz
1918. gadam. Protams, neviens iepriekš
nezināja, cik ilgs būs šis process un kāds
būs tā noslēgums, bet vēsturē ir noticis
tā, ka tie ir precīzi 100 gadi, kas bija
nepieciešami no tā brīža, kad zemnieks
kļūst par personību, par personu juridiskā
izpratnē, un rodas arī visi priekšnoteikumi
tam, lai viņš no zemnieka kļūtu par pilsoni.
Un tas arī ir tas ceļš simt gadu garumā,
kamēr mēs nonākam līdz pilsoņa apziņai,
līdz apziņai, ka ir nepieciešama sava
valsts un ir iespējams to izveidot," uzskata
Mintaurs.
Tā kā izstādes mājvieta ir Latvijas
Nacionālā bibliotēka un tās pamatā ir tieši
bibliotēkas krājuma materiāli, liela nozīme
stāstā par ceļu līdz Latvijas valstij būs tieši
rakstītajai kultūrai. Tādēļ būs stāsti gan par
latviešu preses veidošanos, gan pirmajiem
tulkojumiem latviešu valodā, bet ne tikai,
stāsta vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs.
„Mēs redzēsim ne tikai to, kas šajā
laikā notiek Latvijas teritorijā, kā veidojas
biedrības, kā veidojas pilsoniskā apziņa un
visa tā infrastruktūra, kas ir nepieciešama
modernai sabiedrībai, kā notiek
industrializācija, kā veidojas rūpniecības

Nākamais Ritums būs 2018. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. JŪNIJAM.
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centri toreizējās Baltijas provincēs. Mēs
redzēsim arī plašāku tā laika kontekstu.
Piemēram, kas šajā brīdī notiek Eiropā un
arī Amerikā, sākot jau ar pašu 19.gadsimta
sākumu, kad Eiropā ir beigušies Napoleona
kari – kā tas viss tālāk ietekmē arī mūsu
vēsturi.” [….]
„To izmēri atšķiras vismaz divreiz.
Caur vienām tu ej kā Blumberga Kalpotāja
tēls pazemīgs cauri, bet caur otrām tu
varbūt joprojām ej pazemīgs, tomēr,
ja iztaisnosi muguru un pacelsi galvu,
tu to vairs nesasitīsi,” papildina Reinis.
Izstāde „Valsts pirms valsts”, ko Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā atklās otrdien, savā
ziņā sasauksies ar Latvijas Nacionālajā
vēstures muzejā pašlaik jau skatāmo
izstādi „Latvijas gadsimts”, kas stāsta jau
par nodibinātās Latvijas valsts pirmajiem
simt gadiem. (lsm.lv)
17. maijā
Pasaules kausa posms bobslejā un
skeletonā Siguldā notiks decembra
sākumā
Starptautiskā Bobsleja un skeletona
federācija (IBSF) ir izplatījusi nākamās
sezonas sacensību kalendāru, kurā
noteikts, ka Siguldas trase un Latvija
uzņems Pasaules kausa atklāšanas posmu
decembra sākumā. 2018./2019. gada
starptautiskā sezona iesāksies oktobrī ar
treniņnometni Vistleras trasē Kanādā, kurā
notiks 2019. gada pasaules čempionāts,

bet pirmās oficiālās sacensības būs
Ziemeļamerikas kausa izcīņas posms 11.
novembrī. (delfi.lv)
14. maijā
Labots arī visas Latvijas 13. maija
karstuma rekords
Svētdien daudzviet Latvijā pārspēts
13. maija maksimālās gaisa temperatūras
rekords, tajā skaitā labots šī datuma
nacionālais rekords, liecina Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra (LVĢMC) apkopotā informācija.
Līdz plkst.15 rekords bija pārspēts 11
novērojumu stacijās, un augstākā gaisa
temperatūra reģistrēta Ainažos, kur
termometra stabiņš pakāpies līdz +28,2
grādiem.
Iepriekšējā augstākā gaisa temperatūra,
kas Latvijas teritorijā reģistrēta 13. maijā,
bija +27,5 grādi 1977. gadā. Svētdien teju
visā valstī gaisa temperatūra pakāpusies
virs +25 grādiem, vēsāks laiks saglabājas
daļā piekrastes. Tik karsts laiks Latvijā
šogad piedzīvots pirmo reizi. Jau ziņots, ka
LVĢMC izplatījis dzelteno brīdinājumu par
karstumu un augstu ugunsbīstamību lielā
valsts daļā svētdien un pirmdien. (LETA;
tvnet.lv)
11. maijā
Darbs pie Nacionālās enciklopēdijas
pamazām tuvojas beigām
Finiša taisnē nonācis četrus gadus

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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ilgušais darbs pie Latvijas valsts simtgadei
veltītā Nacionālās enciklopēdijas
drukātā sējuma, un tā veidotāji ir sākuši
strādāt pie izdevuma korektūras un
vizuālā noformējuma. To šodien atklāja
enciklopēdijas galvenais redaktors Valters
Ščerbinskis. Nacionālās enciklopēdijas
drukāto sējumu paredzēts izdot šī gada
18. oktobrī. Tā saturu veido vairāk nekā
divsimt pašmāju akadēmiskās nozares
pārstāvju, kā arī dažādu jomu eksperti.
Šodien enciklopēdijas galvenais redaktors
prezentēja arī enciklopēdijas digitālās
vietnes maketu.
Digitālo vietni plānots atklāt divus
mēnešus pēc drukātā sējuma iznākšanas,
proti, 18.decembrī, un tā ik mēnesi
tikšot papildināta ar jauniem rakstiem.
Enciklopēdijas veidotāji uzsver – viņu
galvenais mērķis ir laika gaitā panākt,
lai enciklopēdija kļūst par populārāko
zināšanu resursu latviešu valodā.
Savukārt kultūras ministre Dace Melbārde,
piesaucot nacionālo drošību, norādīja,
ka dezinformācijas un nepatiesu ziņu
izplatības dēļ valstī nepieciešams drošs
un uzticams informācijas avots.
Latvijas Kultūras akadēmijas profesore
Rūta Muktupāvela uzskata, ka laikmetā,
kad jaunieši akadēmiskajā vidē informāciju
meklē tādās ne vienmēr drošticamās
vietnēs kā “Wikipedia”, ir būtisks Latvijas
labāko docētāju, profesoru un nozaru
profesionāļu kopīgi veidots avots. (lsm.lv)
9. maijā
Publicēti stāsti par latviešu politiskajām
demonstrācijām trimdā
2018. gada 17. maijā pulksten 18.00
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā
muzejs “Latvieši pasaulē” atvērs savu jauno
grāmatu “NYET, NYET, SOVIET! Stāsti
par latviešu politiskajām demonstrācijām
trimdā”. NYET, NYET, SOVIET! – ne
tikai politiskās demonstrācijās un akcijās
izmantots, skaļi izkliegts vai uzrakstīts
sauklis, bet arī trimdas latviešu pārliecinoši
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uzturēta doma un sajūta četrdesmit sešu
gadu garumā Latvijas okupācijas laikā.
Grāmatā “Nyet, nyet, Soviet!” ir apkopoti
58 cilvēku atmiņu stāsti par politiskajām
akcijām un demonstrācijām ASV, Austrālijā,
Lielbritānijā, Kanādā, Vācijā un Zviedrijā no
1944. līdz 1991. gadam…..
Grāmatas “Nyet, nyet, Soviet!” galvenā
iecere ir atklāt cilvēcīgo un emocionālo
politiskajā rīcībā, aicinot lasītājus pārdomāt
savu nostāju un pilsonisko līdzdalību
mūsdienās. Grāmatas atvēršanas
pasākumā tiks demonstrēta režisores
Māras Pelēces un muzeja “Latvieši
pasaulē” kopīgi veidota īsfilma – ieskats
topošā pilnmetrāžas filmā "Valiant!" par
ASV latvieša Jura Bļodnieka “pretpadomju”
mašīnu. Atklāšanā arī piedalīsies bijušais
trimdas latvietis un aktīvs demonstrants,
Latvijas valsts vēstnieks Turcijā, Irānā
un Irakā, Pēteris Elferts un citi cilvēki,
kuru atmiņas ir iekļautas grāmatā.
Grāmatas “Nyet, nyet, Soviet!” tapšanu
atbalsta Latviešu fonds, Pasaules Brīvo
latviešu apvienības Kultūras fonds, Valsts
kultūrkapitāla fonds un Amerikas latviešu
apvienība. Īsfilmas “Valiant!” tapšanu
atbalsta ASV vēstniecība Latvijā. Plašāka
informācija atrodama www.lapamuzejs.lv
vai Facebook: Latvians abroad: museum
and research centre, vai sazinoties ar
Mariannu Auliciemu +371 29175510.
(Autore Marianna Auliciema, muzejs
“Latvieši pasaulē”)
7. maijā
Niagāras ūdenskritumu novembrī
izgaismos Latvijas karoga krāsās
Niagāras ūdenskritumu 18.novembrī
uz 15 minūtēm izgaismos Latvijas karoga
krāsās, informēja Latvijas vēstniecība
Kanādā. Vēstniecība informē, ka Niagāras
ūdenskrituma izgaismošanas valde lēmusi
atbalstīt iniciatīvu un šādi godināt Latvijas
valsti simtgadē. Plānots, ka ūdenskritumu
Turpinājums 35. lpp.

JŪLIJĀ
Svētdien, 1.

A.Kristovskis

ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 3.
L.MacPherson
Svētdien, 10. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 17.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 24.
R.Plikše/V.Galviņa
JŪLIJĀ
Svētdien,1. L.MacPherson
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
DIEVKALPOJUMI SV. JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJS
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10 .plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Aizvesto
piemiņas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
JŪLIJĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 3.
J.Rīmanis
Svētdien, 10.
I.Birze
Svētdien, 17.
Judy Trumpmanis
Svētdien, 24.
U.Hāgens

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
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Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

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

Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
"Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa,
it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem
parādījās it kā uguns mēles, kas
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto
Garu..." Alleluja, lai ir slavēts Tas
Kungs!
R.S.
(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪNIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 Tautas sēru
dienas dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 3.
Olafs Šics
Svētdien, 10.
Olafs Šics
Svētdien, 17.
Olafs Šics
Svētdien, 24.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.
Gundega Zariņa
Svētdien, 10.
Marita Lipska
Svētdien, 17.
Gundega Zariņa
Svētdien, 24.
Marita Lipska
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.
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Vald emāra Dū šeļa a dresi, 11 .
Byanbi Place Castle Hill, NSW 2154.
Čeki rakstāmi uz “Latvian Unity
Congregation”, vai “Latviešu Vienības
draudze” vārda. Tās ir $100, pazeminātā
$60, studējošiem jauniešiem $5 gadā.
Informāciju var saņemt no zemāk
minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell St, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512

Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
Telefons
0424 717 365

PBLA ziņas

Turpinājums no 32. lpp.

Latvijas karoga krāsas rotās no plkst. 21
līdz 21.15. (lsm.lv)
Raidījums: Saeimā strādā vismaz 19
deputāti, kuri bijuši Komunistiskajā
partijā
Latvijā ekskomunistu pozīcijas joprojām
ir spēcīgas - viņi ir valdībā un vada
piecas Saeimas komisijas. Likums prasa
uzrādīt čekas ziņotāja statusu, ja cilvēks
kandidē vēlēšanās, bet nekur nav teikts,
ka jādeklarē sava Latvijas Komunistiskās
partijas (LKP) biedrapagātne, svētdien
stāstīja TV3 raidījums Nekā personīga.
Saeimā šādu deputātu ir vismaz 19.
Pieci no Saskaņas - Igors Pimenovs,
Jānis Ādamsons, Ivans Ribakovs, Sergejs
Dolgopolovs, Ivans Klementjevs -, pa
vienam deputātam no Latvijas Reģionu
apvienības (Mārtiņš Šics), Vienotības
(Juris Šulcs) un Ingūnas Sudrabas partijas
paliekām (Gunārs Kūtris), tāpat divi
ekskomunisti pārstāv Nacionālo apvienību
( Andris Buiķis, Kārlis Krēsliņš). Visvairāk
bijušo komunistu ir ZZS – deviņi (Augusts
Brigmanis, Aija Barča, Andris Bērziņš,
Andris Siliņš, Ainārs Mežulis, Jānis Vucāns,
Inesis Boķis, Jānis Trupovnieks, Valdis
Skujiņš), ja vien partijā nav bijis arī Latvijas
armijas ģenerālis, iepriekš PSRS Iekšlietu
karaspēka majors Juris Vectirāns (1987.
gadā beidzis Minskas Augstāko Milicijas
skolu, vadījis Augstākās padomes un

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
Latvijas Drošības dienestu, tagad ZZS).
Viņš vienīgais no Saeimas deputātiem
atteicās no paskaidrojumiem par savu
pagātni, jo par šādu interesi bija aizvainots,
klāstīja raidījums Nekā personīga. [....]
(diena.lv)
2. maijā
Jānovērtē brīvo vēlēšanu nozīme un
uzliktā atbildība, uzsver Vējonis
Latvijas neatkarības 100. gadadiena
ir īstais laiks atskaitīties un novērtēt, cik
liela nozīme ir brīvām vēlēšanām, un kādu
atbildību tas uzliek, Satversmes sapulces
sasaukšanas gadadienas apsveikumā
uzsver prezidents Raimonds Vējonis.
Prezidents atgādina, ka šogad notiks
13. Saeimas vēlēšanas. Viņš atgādina,
ka Satversmes sapulces vēlēšanās ar
aizpildītiem biļeteniem un pilsonisko
līdzdalību tika noteikta valsts nākotne. "Jo
tikai tāds lēmums ir neapšaubāms visas
pasaules priekšā – kā to pierādīja Latvijas
Satversmes sapulce toreiz, un Augstākā
Padome ar savu vēsturisko balsojumu
1990. gada 4. maijā," skaidro Vējonis.
"Latvijas Satversmes sapulces
vēlēšanās piedalījās gandrīz 85% no
valsts pilsoņiem. Tikai retais palika malā,
un tas ir vēl viens iemesls atcerēties šo
dienu. Atcerēties, lai uzņemtos atbildību
par savu un mūsu valsts nākotni. Tādu
iespēju dod tikai brīvas, demokrātiskas
vēlēšanas. Atcerēsimies par pirmajām
no tām, gatavojoties nākamajām!" aicina
prezidents. (delfi.lv)
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What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
May was a month of variety on the event menu, starting with the White Tablecloth
Lunch, this time aptly held in the White Hall (foyer). As has now become tradition,
after raising a glass to Latvia, the Ladies Auxilliary again provided us with a
sumptuous lunch.
Australians for years have been following (more or less) what happens in
Eurovision. Now that Latvia is a participant, there is even more reason to keep
abreast of happenings. Unfortunately Latvia didn’t make it past the semifinals
this year, but that didn’t stop nearly 40 Latvians, Maltese, Italians, Lithuanians
and Australians from dressing up and cheering on their favourite singers at our
viewing event at the Latvian House. However for those who prefered their music
more local, there was the concert by local guitarist, and world troubadour, Peter
Pik (Pēteris Ikaunieks) who teamed up on the same programme with visiting young
Latvian student, entrepreneur and aspiring politician Artūrs Butāns, who outlined
his vision for Latvia.
June is when the cold weather finally sets in and many local Latvians head off
to sunny Rīga. Even more so this year as Latvia celebrates its first hundred years
with the centenary Song Festival beginning in early July.
Historically, June is a month of emotional ups and downs for Latvians.

14th June Commemoration, 2 p.m. Sunday 17th June
On the night of the 14th of June 1941, tens of thousands of people from Estonia,
Latvia and Lithuania were rounded up into cattle trucks and deported to Siberia
by the Soviet occupying forces. The local commemoration of this event will be on
Sunday 17th June. All proceedings will be in English as this is a combined Baltic
event and many of our friends from other communities also attend.

Jāņi (Midsummer Solstice Festival), 12 noon Saturday 23rd June
Traditionally Latvians have two big annual celebrations – Christmas and Jāņi.
While Christmas is a family affair, Jāņi is a big event where everyone is welcome.
For may years in Sydney we have all celebrated Jāņi together at the Latvian Hall.
At midday on Saturday 23rd June everyone is welcome to come and celebrate –
to grab a traditional meal and a drink, sing and dance along with traditional songs
and dances, and watch performances by the folk dancing group and Saturday
school. Entry is Free!
Edited by Pēteris Kļaviņš
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