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Mūžīgā globālā Latvija
Pauls Raudseps
Jāatzīstas, ka biju pagodināts, bet arī nedaudz apmulsis par aicinājumu runāt PBLA 

valdes sēdes atklāšanā. Mani lūdza izteikties par diasporas nozīmi šodienas Latvijā, 
bet – ko gan es varu par to īsti pateikt, ja esmu Latvijā nodzīvojis jau savus 27 gadus?

Bet tad sapratu, ka varbūt tieši tāpēc man būtu jāpieņem šis ielūgums, lai parunātu par 
to, kā saplūst un mijiedarbojas Latvija un trimda, Latvija un diaspora, Latvijā dzīvojošie un 
ārpus tās mītošie. Lai parunātu par to, ka tās nav divas nošķirtas pasaules, bet patiesībā 
ir savstarpēji saistītas viena veseluma daļas, kas viena otrai ir vajadzīgas – dažkārt 
varbūt pat vairāk, nekā mēs to apzināmies.

Kopš 19. gadsimta vidus, kad lielākā daļa latviešu atbrīvojās no muižas valgiem un 
varēja sākt paši taisīt savu ceļu pasaulē, ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem vienmēr 
bijusi svarīga loma tās likteņa veidošanā.

Lai gan mēdzam prātā zīmēt mentālu karti, kuŗā ir krasa robeža starp Latviju un 
pārējo pasauli, starp tiem, kas dzīvo šeit, un tiem, kas dzīvo citur, manuprāt, jau vairāk 
nekā 150 gadus Latvijas garīgās, polītiskās, intelektuālās un arī tautas robežas ir krietni 
plašākas par ģeografisko līniju, kuŗu iezīmējam ar robežstabiem. Šī plašā, tagad jau 
globālā Latvija redzama gan lielos vēsturiskos notikumos, gan mazākos ģimenes stāstos.

Neliela personiska atkāpe, kas illustrē šo lielo diasporas ietekmi.
Šoruden pienāks brīdis, kad Latvijā būšu dzīvojis ilgāk nekā jebkuŗā citā vietā pasaulē. 

Skatoties no manas bērnības perspektīvas, tas pats par sevi ir pārsteidzošs notikums, 
bet savā ziņā varbūt pat pārsteidzošāks ir tas, ka visai drīz būšu nodzīvojis Latvijā ilgāk 
nekā abas manas vecāsmātes, kuŗām bija ļoti liela ietekme uz to, ka šodien šeit esmu. 
Abas piedzima ārpus Latvijas – viena Varšavā, otra Pēterpilī. Tas tāpēc, ka viņu tēvi 
pirms Pirmā pasaules kaŗa nevarēja šeit atrast piemērotu darbu. Tāpat kā šodien daudzi 
dodas meklēt iztiku citur Eiropas Savienībā, arī tolaik daudzi no Latvijas meklēja darbu 
tajā vienotajā ekonomiskajā telpā, kuŗu sauca par Krievijas impēriju.

Mātes māte pārcēlās uz Latviju dažus gadus pirms Pirmā pasaules kaŗa, tēva māte – 
tikai 1920. gadā pēc Miera līguma noslēgšanas ar padomju Krieviju. Viņa man iemācīja 
lasīt. Protams, latviski. Viņai bija skaista, izkopta, precīza valoda. Viņa varēja dienām 
pukoties par to, ka kāda latviešu draudzene ASV pateikusi, ka aizbrauks uz veikalu pēc 
“čikena”, tātad pēc vistas. Tas viss bija par spīti tam, ka došanās trimdā 1944. gadā 
nozīmēja, ka viņa mazāk nekā trešdaļu sava mūža pavadīja Latvijā. Tomēr Latvija viņā 
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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 vē-

las 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, 

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.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1972. gada
Jānis Treimanis

Dzimis 1925. g. 14. aprīlī, Latvijā
Miris 2018. g. 16. oktobrī, Austrālijā

SLB biedre kopš 2000. gada
Lija Hill

Dzimusi 1941. g. 3. jūlijā, Latvijā
Mirusi 2018. g. 20. jūlijā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Oktobŗa SLB valdes 
sēde

SLB valdes sēdē 17. oktobrī 
piedalījās Andris Galviņš, Jānis Čečiņš, 
Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, Pēteris 
Kļaviņš, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere,  
Baiba Harringtona un Mārtiņš Tuktēns. 
Atvainojas, Jānis Grauds.

Valde apstiprināja divus jaunus 
Biedrības biedrus – Annu Audetti un 
Aiju Dragūnu.

Pārbaudītas nama ugunsdzēšanas 
iekārtas un izejas gaismas. Pārbaudīt 
spiedienu  ugunsdzēsības aparātos un 
atjaunot dažas izejas gaismas izmaksās 
$1705. To izdarīs oktobra beigās. 

Pieprasītas tāmes gaisa kon-
dicēšanas iekārtai skolas telpām.

Pēc labām atsauksmēm Senioru 
saietā, nolemj pēc Ceturtdienas 
pusdienām izmēģināt rīkot Galda spēļu 

pēcpusdienu.
Nākamajā  mēnesī  i r  daudz i 

valstsvētku sarīkojumi. Valde pārrunā 
sarīkojumu rīkošanas detaļas, kā arī 
iespējamos sarīkojumus 2019. gadam.

Pa gadiem nams ir zaudējis savu 
agrāko spodrību. Nolemj, ka jāizpēta 
kā varētu, un cik maksātu, visu namu, 
no grieztiem līdz pagrabam, kārtīgi 
iztīrīt, tā lai to pēc tam ir vieglāk uzturēt 
tīru. Ienākušas vairākas sūdzības par 
kafejnīcas virtuves tīrību un, kaut gan 
to īpaši iztīra reizi nedēļā, ar to vien 
nepietiek. ■

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.
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Nākošais Senioru 
saiets

Kam nepatīk ceļot un redzēt jaunas 
vietas, iepazīties ar jaunām kultūrām 
un paražām? Domāju, ka tikai retam 
ceļojumi netīk! Bet ne visiem ir iespēja 
apceļot pasauli un redzēt tās zemes 

par kuŗām skolā mācījušies. Tātad 
nākamais labākais ir dzirdēt ko kāds 
cits, kas tur ir bijis, stāsta un rāda.

Nākamajā senioru saietā Jānis 
Grauds pastāstīs par savu neseno 
ceļojumu pa Portugāli, Ēģipti un 
Jordāniju. Varēsiet sīkumos uzzināt 
par portvīniem, tuksnešu kuģiem un 
nenogrimšanu Nāves jūrā.

Pēc kafijas un kūku pārtraukuma, 
saieta otrajā daļā, skatīsimies atkal 
jaunākos not ikumus Latv i jā  un 
turpināsim ar vēl dažiem izvilkumiem no 
Dziesmu svētku daudzajiem ierakstiem.

Uz redzīti piektdien, 9. novembrī. ■
Jānis Čečiņš

Kopības nodevu 
akcija

2018.  gada Kopības nodevu 
vākšanas akcija ir sākusies.

Maksājumus var nosūtīt pa pastu, 
vai arī nodot Sidnejas Latviešu nama 
grāmatnīcā, kā arī elektroniski ar 
kredītkarti uz www.laaj.org.au/ziedot

Pavisam līdz 2018. gada 31. oktobrim 
ir saziedoti $4,051
Ziedojumi no $50 līdz $99
Vija Bruzgule Condell Park
Ilze Papworth Cessnock
Dace Freija Tapitallee
Skaidrīte Veidnere Turramurra
 Kopā: $200

Ziedojumi no $100 līdz $199
Valdis Krādziņš Yagoona
Ansis Krādziņš Yagoona
Gunārs Freimanis Revesby
Ingrīda Garofali Castle Hill
Juris Rīmanis Strathfield
Anda Black Kingsford
Velta Kalna Cherrybrook
Marta Rozentāla Cessnock
Juris Turmanis Elanora Heights
Vija Zars Kambah
Imants Graudiņš Ashfield
I. & T. Glebe Wahroonga
Ināra Upīte Glenhaven
 Kopā: $1,351
Ziedojumi no $200 līdz $499
A. & E. Birzulis Leichhardt
Vija Sieriņa Ryde
Inese Drēziņa Kirrawee
Staņislavs Kašs Strathfield
Andrew Andersons Paddington
Ināra Rumba Woolahra
Lonija Graudiņa West Pymble
V. & I. Trankels North Rocks
Juris & Lauma Krādziņi Yagoona
 Kopā: $2,000  

2018. gada oktobrī SLB ir apsveikusi 
Staņislavu Kašu, Juri Jakovicu, Dagniju 
Marosszeky, Annu Grigoru, Astrīdu 
Medni, Imantu Selinger, Arnoldu Rodi, 
Laumu Krādziņu, Mēriju Rodi un Brigitu 
Kubliņu ■
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Šī gada Valsts svētku 
runas teicējs būs, 

no Latvijas, mācītājs 
Juris Cālītis

Juris Cālītis dzimis 1939. gadā un 
teologa izglītību ieguvis ASV (Merilendas 
un Hārvardas universitātēs) un Latvijas 
Universitātē – teoloģijas doktora gradu.   
Paralēli akadēmiskajai teoloģiskajai 
pētniecībai ir mācītājs Rīgas Reformātu-
Brāļu draudzē, priesteris Sv. Pestītāja 
(anglikāņu) draudzē Rīgā, kā arī 
Zvannieku mājas bērnu un ģimeņu 
aprūpes centra dibinātājs un vadītājs. 

J. Cālīša akadēmiskie pētījumi saistās 
ar sistemātisko teoloģiju un LU Teoloģijas 
fakultātē viņš lasa kursus par sistemātisko 
teoloģiju, teoloģijas antropoloģiju, 
teoloģijas problēmjautājumiem u.tml. Arī 
viņa pētniecības rezultātu publikācijas 
saistās ar sistemātisko teoloģiju, 
Bībeles interpretāciju un sabiedrības un 
teoloģijas dialogu. Tāpat nenovērtējamu 
darbu J. Cālītis ieguldījis teoloģijas 

popularizēšanā, koordinējot jauno 
Bībeles tulkojumu (2012), rediģējot 
īru rakstnieka un teologa K. S. Lūisa 
darbu „Skrūvšņores vēstules” (1998) 
un „Vienkārši kristietība” (2006), 
piedalīdamies publiskās diskusijās un 
masu medijos sniegdams eksperta 
vēr tē jumu dažādiem aktuā l iem 
notikumiem Latvijas sabiedrībā. 

J Cālīt is ir  saņēmis vairākus 
apbalvojumus. Galvenie no tiem –
Eiropas Savienības (Latvijā) Gada 
Cilvēks, 2016; Latvijas Universitātes 
Gada balva, 2014; "Gada cilvēks" Cēsu 
novads, 2012; Apbalvojums – Latvijas 
Lepnums, 2006; Latvijas Triju Zvaigžnu 
ordenis, 1996; Latvijas Universitātes 
Teoloģijas doktors, honoris causa, 1991; 
Vudro Vilsona skolārs (Woodrow Wilson 
Fellow); Phi Beta Kappa skolārs.

Viņa Svētku runa – Latvijas simtgadē 
latvietis pasaulē sola Valsts svētku 
apmeklētājiem vienreizēju iespēju 
noklausīties ļoti apdāvināta teologa 
uzskatus. ■

Jānis Grauds

Ziedojumi no $500 un vairāk
Eigits Timermanis Clareville
 Kopā: $500
Pavisam oktobrī:  $4,051 

Dagamba uzstāsies 
Sidnejā!

Dagamba koncertēs Sidnejā, 
svētdien 11. novembrī, kā daļa no 
Valstssvētku svinībām. Koncerts 
sāksies 16.00s Sidnejas Latviešu 
namā.

Delfi tēmās par viņiem ir rakstīts šā: 
Dagamba savā spēlē apvieno 

Austrumu un Rietumu mūzikas tradīcijas 
un rada pavisam jaunu, ārkārtīgi 
aizraujošu un spēcīgu skanējumu. 
Mūziķi drosmīgi dodas vēl neapgūtās 
mūz ikas pasau lēs ,  kas p iedod 
izpildījumam neatkārtojamu dinamiku 
un vitalitāti. Grupas skaņdarbi Valtera 
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Pūces un Daiņa Teņa aranžējumā ir 
viennozīmīgi iespaidīgi – vai tas būtu 
Bēthovena skaņdarbs vai fragments no 
"Led Zeppelin". ■

Ilona Brūvere

LU dibināšanas  
atceres akts

S!K!K!S! un K!K!S! rīkoto Latvijas 
Universitātes dibināšanas atceres aktu 
Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē 22. septembrī atklāja un vadīja 
K!K!S! seniors Indriķis Kalniņš, sel., 
ar ievada runu, kuŗā viņš pieminēja 
nacionālas Latvijas universitātes 
radīšanu pirms 99 gadiem un aicināja 
visus kopā nodziedāt Latvijas himnu.

S!K!K!S! seniore Andra Rone, 
spīdola, nolasīja akadēmiskās runas 
teicējas Ināras Strungas, spīdola, 
biografiskos datus, tajos, citu starpā, 
pieminot, ka viņa dzimusi un dzīvojusi 
Sidnejā, 1981. gadā ieguvusi medicīnas 
g radus  (MB,  BS)  Kv īns landes 
universitātē un pēc tam specializējusies 
pato loģ i jā ,  tur  iegūstot  FRCPA 
gradu (karaliskā patalogu kolēģijā), 
kā patoloģe strādājusi Brisbanes, 
Adelaides un Tuvumbas slimnīcās un 
pēdējos 17 gadus specializējusies pie 
QML patoloģijas Brisbanē, ieguvusi arī 
BA (honours) gradu angļu valodā no 
Kvīnslandes universitātes.

Pēc tam savu runu Ādas vēži, saules 
vēži un mikroskopi iesāka Ināra Strunga, 
no kuŗas te sekos izvēleti izvilkumi, 
vispirms pieminot, ka tam, ka ādas 
vēzis ieņem pirmo vietu starp visādām 
onkoloģijas saslimšanām par iemeslu 
ir fakts, ka āda ir vislielākais cilvēka 
organs. Ādas vēži rodas pārmērīgā 
saules iespaidā. Pirms 20. gadsimta 
sevišķi sievietes izvairījušās no saules 

ar drēbēm, cepuri un cimdiem un pat 
nēsājušas saules sargu, lai iegūtu 
„aristokrātisko bālumu”. Vēlāk, pēc D 
vitamīna atklāšanas, ultravioleto saules 
starojumu uzskatīja par labvēlīgu, un 
cilvēki sāka sauļoties. 

Austrāl i jas stāstu programmā 
rādīts kāds dzīves stāsts, kur 21 gadu 
vecā Emma Betts devusies strādāt 
uz Timoru, kur kāds nirējs norādījis 
viņai uz aizdomīgu dzimuma zīmi uz 
muguras. Šo dzimuma zīmi izoperēja, 
bet pēc gada viņai atrada melanoma 
metastazi limfa mezglā, padusē. Viņa 
izmēģināja jaunas zāles, kas diemžēl 
nav palīdzējušas. Vēlāk izmēģināja 
citas. Kādu laiku vēzis pazudis, bet pēc 
tam atgriezies, un viņa mirusi 25 gadu 
vecumā. 

Austrālijā ir pasaulē vislielākā 
sasl imstība ar ādas vēžiem, un 
Kvīnslandes pavalsti uzskatot par 
pasaules ādas vēžu galvaspilsētu. Risks 
vīriešiem augstāks nekā sievietēm, 
un viņiem arī augstāka mirstība no 
tiem. Amerikā katram piektajam esot 
ādas vēzis. Šveicē un Itālijā izplatība 
augsta, bet Balkānos zemāka. Austrālijā 
katru gadu mirstot 2000 ar ādas vēzi. 
Saslimstot 48 no 200 000, Jaunzēlandē 
50. Latvijā tas gājis no 1.9 līdz 10.1 
gadījumiem no 100 000 no 1980. līdz 

Indriķis Kalniņš, sel., atklāj atceres aktu.
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2013. gadam. Tā kā Austrālijā pareģots, 
ka 2018. gadā mirs 1900, tie ir 5 cilvēki 
katru dienu. 

Izsargāties var aizsargājoties no 
saules, bet, to nekad neredzot, rodas 
D vitamīnu deficīts. D vitamīni savukārt 
nepieciešami kauliem. 

Stāstot par patoloģiju, pieminēja 
patologu Jēkabu Kariku, kas piedāvājis 
lielu mikroskopu no savas laboratorijas 
un iepazīstinājis ar patoloģiju. Tā ir 
zinātne par slimības procesiem un pēta 
slimības šūnu un audu līmenī. Patoloģijai 
ir vairākas nozares, kā hematoloģija, 
kas saistīta ar asinīm, mikrobioloģija (ar 
infekcijām), imunoloģija (ar alerģijām) 
un bioķīmija (ar ķīmiskiem procesiem 
ķermenī). 

Pastāstot par ādas vēža paraugu 
apst rādāšanu pēc izgr iešanas, 
viņa pieminēja, ka āda un citi audi 
ir mīksti. Pēc sacietināšanas un 
sagriešanas plāksnītes apskata zem 
stikliņa mikroskopā. Griezumi esot 5 
mikronu biezi, tāpat kā desmitā daļa no 
cilvēka mata. Tālāk viņa pastāstīja, kā 
laboratorijā aplūko un apstrādā audus, 
bet tas ir gaŗš stāsts un tālāk te vairāk 
nav pieminēts. Audu izgriešanai un 
apstrādāšanai paietot 8 stundas un 
patologi var pēc tam pateikt, cik tie 
kārtīgi un aizsūtīt pacientam ziņojumu 
24 stundu laikā pēc operācijas. Ja 
gadījums komplicētāks, tad var paiet 
arī ilgāks laiks. 

Anatomiska patologijā lielākās 
pārmaiņas jaunākā laikā ir digitalizācija 
un genomika. Pirmā audu griezumus 
pārveido digitālos attēlos un vairs 
nav jālieto mikroskopi. Genomika 
ir zinātne par ģenetisko informāciju 
visās cilvēku šūnās. Viņa teica, ka, 
noskaidrojot cilvēku ģenetisko profilu, 
varēs labāk diagnosticēt slimības 
pirms viņas parādās un izvēlēties 
vispiemērotākos medikamentus, 

Referente Ināra Strunga, spīdola.
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izvairoties no blakusefektiem. 
Pēc runas Inārai Strungai K!K!S! 

seniors pasniedza puķes.
Sekoja S!K!K!S! viceseniores 

Gundegas Zariņas, zinta, lasījums par 
pēdēja gadā augstāko mācības iestāžu 
beigušiem latviešiem:

Emma Larisa Ātrena 2016. gada 12. 
jūlijā Lankasteras universitātē Anglijā 
ieguvusi bakalaura gradu mākslā ar 
otrās šķiras uzslavu (Bachelor of Fine 
Arts (Second class honours, Division 1))

Katia Supe 2017. gada 8. septembrī 
Ņukāslas univers i tā tē ieguvusi 
bakalaura gradu humanitārās zinātnēs, 
specializējoties filozofijā un reliģijā 
(Bachelor or Arts with a major in 
Philosophy and Religion).

Hugo Will iam Mežgailis 2018. 
gada 30. maijā Sidnejas Universitātē 
ieguvis bakalaura gradu humanitārās 
zinātnēs (vēsturē un amerikāņu zinībās) 
un bakalaura gradu komerczinātnēs 
(uzņēmumu vadīšanā un finanču 
zinībās). (Bachelor of Arts (History 
and American Studies, Bachelor of 
Commerce (Management and Finance).

Margita Līvija Thomas 2018. gada 
18. jūlijā ieguvusi maģistra gradu 
pamatveselības aprūpē. (Māster of 
Primary Health Care. Nursing)

Pēc šī ziņojuma klātesošie dziedāja 
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Austrālijas latvieši 
Adelaidē gatavojas 

57. Kultūras dienām!
Rīcības komiteja aicina visus 

pasaules latviešus uz vareniem un 
kultūras bagātiem svētkiem, 57. 
Austrālijas latviešu Kultūras dienām, 
kas ir nepilnu 100 dienu attālumā.  
Dienu programmā ietilpināti interesanti 
sarīkojumi, kas domāti visām paaudzēm 
un interešu grupām. Svētku nedēļa 
iesāksies tieši pēc Ziemassvētkiem, 
26. decembrī ar svētbrīdi Sv. Pēteŗa 
dievnamā. Pēcpusdienā notiks oficiālā 
svētku Atklāšana ar koncertu, kam sekos 
danču vakars Latviešu namā Tālavā.  
Atklāšanā varam sagaidīt oficiālās 
runas, apsveikumus un mūzikālus 
priekšnesumus, ieskaitot Melburnas vīru 
kori Veseri. 

Sidnejas l a t v i e š u  t e ā t ŗ a 
sagatavotā izrāde Simts gadi 
simts minūtēs notiks 27.decembrī. Tūlīt 
pēc tam sekos mūzikālo priekšnesumu 
vakars Zem zvaigznēm, arī Latviešu 

Nevis slinkojot un pūstot Gundegas 
Zariņas vadībā.

Akta noslēgumā visi klātesošie 
K!K!S! seniora vadībā dziedāja 
Gaudeamus, kam sekoja saviesīgs brīdis 
ar atspirdzinājumiem: dzeltenmaizi, 
vīnogām un vīnu. ■

Juris Krādziņš

namā Tālavā.  Vakarā uzstāsies 
Austrālijas latviešu talanti ar dziesmām 
un jauku mūziku.  

Rīgas tehniskās universitātes 
(RTU) slavenais vīru koris Gaudeamus 
diriģenta Ivara Cinkuss vadībā mūs 
iepriecinās ar skanīgām dziesmām 
28. decembrī. Gaudeamus ir pasaules 
mērogā pazīstams, izcils latviešu vīru 
koris kas ir uzstājies vairākās pasaules 
valstīs. Tieši pēc koncerta dejotāji mūs 
iepriecinās Tautas deju lieluzvedumā, 
Adelaides universitātes Skotu teātrī. 
Uzvedumā piedalīsies dejotāji no visām 
Austrālijas kopām un arī no Latvijas.  
Uzvedums jau no agrākām KD paliek 
kā viens no populārākiem sarīkojuma 
kalendārā. 

Nākamajā dienā, 29. decembrī 
mēs varam būt liecinieki tautas deju 
ansambļa Rotaļa uzvedumam Pa saules 
ceļu.  TDA Rotaļa ir ļoti augstas kvalitātes 
deju grupa no Latvijas un ar savu pirmo 
ceļojumu uz Austrāliju noteikti iepriecinās 
apmeklētājus ar precīziem un drošiem 
soļiem.  Pēc uzveduma, vakarā Norvudas 
koncerta zālē, plkst. 19:00 uzstāsies 
vispopulārākā Latvijas mūzikas grupa 
Prāta Vētra, piedāvājot mūziku katrai 
paaudzei.  Katrā latviešu mājā var atrast 
Prāta Vētras atskaņojumus, un Rīcības 
komiteja ir ļoti priecīga, ka Prāta Vētra 
uzstāsies ar pirmo Austrālijas koncertu 
Adelaidē. 

Elder zālē, Adelaides universitātē, 
30. decembrī ir paredzēts Kopkora 
koncerts, kas ir kulminācijas sarīkojums 
svētku programmai. Tajā pulcēsies 
dziedātāji no visās Austrālijas un 
Latvijas, kas iepriecinās apmeklētājus 
ar skanīgām dziesmām.  Koncertu vadīs 
ilggadīgais Adelaides filharmonijas kora 
diriģents Aldis Sils. Bagātā dziesmu 
programma ar pazīstamām un arī 
mazāk pazīstamām dziesmām, noteikti 
būs emocionāls pārdzīvojums visiem 
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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

klausītājiem. Aicinām visus apmeklēt 
šo koncertu, jo latviešu sirdīm dziesma 
ir vistuvāk. 

Kul tūras d ienas,  kā parast i , 
noslēgsies ar grandiozu balli, kur būs 
izdevība baudīt un pārbaudīt vai KD 
mērķis, stiprināt kultūru un tautu būs 
sasniegts. Noslēguma balle notiks ļoti 
skaistajā un glaunajā Adelaides pilsētas 
namā pašā Adelaides centrā. Ballē 
var sagaidīt ļoti garšīgas vakariņas 
kopā ar Dienvidaustrālijas vīniem, 
kas ir pasaules mērogā augstākā 
kategorijā.  Nenokavējiet šo sarīkojumu 
un izmantojiet vēl izdevību pabūt kopā 
ar citiem latviešiem, pēc izbaudītajām 
dienām.  

Kultūras dienu programmā arī 
paredzēti saviesīgie vakari, Ģimeņu 
diena, mākslas izstāde un citi interesanti 
pasākumi. Atgādinām ieinteresētiem 
regulāri ieskatīties mūsu oficiālā tīmekļa 
lappusē www.alkd.org.au, lai uzzinātu 
jaunāko informāciju.  Mājaslapā ir ziņas 
par sarīkojumu laikiem, vietām un biļešu 
iegādi. 

Kultūras dienas ir Austrālijas latviešu 
vislielākie un svarīgākie svētki un 
dienu programma ir domāta visiem 
gadagājumiem. Kultūras dienas ir arī 
mūsu latviešu tautas simbols mūsu 
mītnes zemē. Kamēr mēs svinam 
Latvijas 100 gadu pastāvēšanu, mēs 
arī atzīmējam 70 gadus kopš latvieši 

iebrauca Adelaidē. Mēs esam tik tālu 
nākuši, bet tomēr arī vēl daudz ko iet!  
Brauciet uz Adelaidi un svinēsim kopīgi 
Austrālijas latviešu 57. Kultūras dienas! 
■

Rūdis Dancis – Austrālijas Latviešu 
57. Kultūras dienu Rīcības komitejas 
priekšsēdis. 

Ilgdzīvošanas  
padomi

Sakarā ar jaunu ārstniecības līdzekļu 
parādīšanos tirgū un pielietošanā 
pavairojies cilvēku caurmēra nodzīvoto 
gadu skaits tik tālu, ka valstīs jau sāk 
bažīties par to, kā pavairoto veco ļaužu 
skaitu uzturēt. Tomēr arī vienmēr bijuši 
jautājumi par to, kas ir tie apstākļi, kas 
veicina ilgāku dzīvošanu.

Par pēdējo dzirdējām Aijas Brū- 
veres priekšlasījumu svētdien, 30. 
septembrī Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē un kafejnīcā, kur 
notika gadskārtējais Sidnejas Latviešu  
biedrības dāmu kopas gada sarīkojums. 
Šajā sarīkojumā vispirms jau apmeklētāji 
varēja izvēlēties vienu no divām virām, 
kuŗas dāmas bija sagatavojušas. Vai 
nu skābeņu vai sēņu viru? Tad vēl klāt 
pīrāgi, ūdens kriņģeļi un dažādas kūkas. 
Tā stiprinājušies, apmeklētāji varēja 

Turpinājums 15. lpp.
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Sarīkojums/pasākums Datums Plkst. Vieta Pilna 
cena 

($AUD) 

Pazem. 
cena 

($AUD) 
Svētbrīdis 26. dec. 11:00-

12:30 
Sv. Pētera Latviešu 

baznīcā 
* * 

Atklāšana (iesk. Melburnas vīru koris 
“Veseris”) 

26. dec. 16:00-
18:00 

Latviešu namā 20 10 

Danču vakars (iesk. vakariņas un 
Latvijas postfolkloras grupa RIKŠI) 

26. dec. 19:00-
23:00 

Latviešu namā 30 25 

Mākslas izstāde 27. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

Teātra izrāde “Simts gadu simts 
minūtēs” 

27. dec. 17:00-
19:00 

Latviešu namā 30 20 

“Zem Zvaigznēm”  27. dec. 19:30-
23:00 

Latviešu namā 20 15 

Mākslas izstāde 28. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

RTU vīru koris “Gaudeamus” 28. dec. 14:00-
16:30 

Latviešu namā 35 25 

Tautas deju lieluzvedums 28. dec. 17:30-
19:30 

Skotu teātrī 40 30 

Tautas deju apkūlības (iesk. vakariņas 
un Adelaides grupa “Četri kaķēni”) 

28. dec. 20:00-
23:00 

Latviešu namā 30 25 

Ģimeņu rīts 29. dec. 09:00-
12:00 

Latviešu namā * * 

Mākslas izstāde 29. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

TDA Rotaļa “Pa saules ceļu”  29. dec. 15:00-
17:30 

Skotu teātrī 40 30 

Koncerts “Prāta Vētra” 29. dec. 19:00-
23:00 

Norvudas  koncerta  
zālē 

70** 60** 

Mākslas izstāde 30. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

Kopkora koncerts  30. dec. 17:00-
19:30 

Eldera zālē 40 30 

Sadziedāšanās (iesk. vakariņas) 30. dec. 20:00-
23:00 

Latviešu namā 30 25 

L.A.A.J. informatīvā sesija 31. dec. 11:30-
13:30 

Latviešu namā * * 

Noslēguma balle  31. dec. 18:30-
01:00 

Adelaides pilsētas 
namā 

135 95 

 
* Sarīkojumi/pasākumi, kuri atzīmēti ar zvaigznīti - pastāv iespēja, ka ieēja būs par ziedojumu. 
** Prāta Vētras koncertam nodrošinātas sēdvietas papildus maksa ir $20 augšējā balkonā. 
 
Biļetes var iegādāties internetā AL57KD mājas lapā www.alkd.org.au/lv/biletes. Ja, par 
biļetēm rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam tos atsūtīt uz mūsu e-pasta adresi: 
info@alkd.org.au vai zvaniet 0410 505 240. 

Sarīkojumi Austrālias latviešu 57. Kultūras dienās Adelaidē
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noklausīties priekšlasījumu, kuŗu teica 
Aija Brūvere, MSc. Grad. Dipl., Coaching 
Psychology, kas savā laikā ieradusies no 
Latvijas un jau piecus gadus pavadījusi 
Sidnejā. Viņu pieteica dāmu komitejas 
priekšniece Ināra Krūmiņa, teikdama arī, 
ka priecājoties par visiem, kas ieradušies 
šajā sarīkojumā. Latvijas simtgades 
ietvaros visus sarīkojuma ienākumus 
ziedoja Vītola fondam.

Priekšlasījums bija sagatavots no 
vairāk kā 100 zinātnieku pētījumu 
galveno ideju sakopojumiem ar 
nosaukumu Stratēģijas ilgai un labai 
dzīvei vai arī Ilgas dzīves atslēgas. 
To iesāka, pieminot eksperimentus, 
kuŗus izdarījusi Harvardas universitātes 
profesore Ellena Langera, kas 67 
gadu vecumā ir šīs universitātes 
vecākā psīcholoģijas profesore un 
savā laikā, it kā pagriežot laiku atpakaļ, 
nodzīvojusi nedēļu kā jaunībā pirms 20 
gadiem, 1959. gadā. Tālāk  referente 
pieminēja piecas atslēgas ilgai dzīvei, 
kas ir attieksme/pārliecība, attiecības, 
sabiedriskums, fiziskā aktivitāte un mērķi 
un  aizraušanās. Viņa tālāk pastāstīja arī 
par ikvienu no šīm atslēgām un tālāk būs 
pieminēti izvilkumi no viņas teiktā. 

Pētot pārliecību, Jēlas universitātes 
pētnieki esot apzinājuši 50 gadīgus 
dalībniekus un pēc tam tos pašus 

Aija Brūvere

FO
TO
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ņš

23 gadus vēlāk. Atklāts, ka pozitīvā 
pārliecība tajos vidēji pagarinājusi viņu 
dzīvi par 7.5 gadiem. Pieminēja arī 
vecāko jogas skolotāju Tao Porčonu 
Linču, kas vēl 99 gadu vecumā dejo 
sarīkojumu dejas. Pētot mūķeņu dzīvi, 
atklāts, ka viņu attieksme pret dzīvi 22 
gadu vecumā ļāvusi paredzēt, ka viņas 
dzīvos vidēji 10 gadus ilgāk un pozitīvā 
attieksme pasargājusi arī no Alcheimera 
slimības simptomiem. Līdzīgi atklājumi 
par pozitīvo attieksmi arī no citiem 60 
pētījumiem. Pētnieks Džordžs Valiants 
pēc 75 gadu pētījumiem atklājis, ka liela 
nozīme esot siltām attiecībām ģimenē 
bērnībā, tāpat partnerattiecībām ar 
tuviem draugiem, atbalstītāju ģimeni 
un darbošanos organizācijās. Toties 
nenozīmīgi esot: intelekts, augums, 
spēks, veselīgums, jaunībā. Dzīvi 
pagarinot sabiedriskums, ikdienas 
sociālie kontakti un lielāks atbalsta loks.

Fiziskā aktivitātē nav svarīgi svīst 
katru dienu sporta zālē, bet labvēlīgas 
izmaiņas smadzenēs rada aktīva 
pastaiga dabā (kā viņa vēlāk teica: no 
10 līdz 40 minūtēm) katru dienu. Kādā 
2016. gadā publicētā pētījumā ar 65 
gadus veciem cilvēkiem atklāts, ka 
fiziski aktīvajiem ir vairāk pelēkas masas 
smadzenēs un mazāks Alcheimera  
slimības apdraudējums. Pie fiziskām 
aktivitātēm pieder staigāšana, skriešana, 
dejošana un dārza darbi (pāris reizes 
nedēļā).Te vēl var pieminēt, ka 104 
gadu vecais sikhs Fauja Singhs 2015. 
gadā noskrējis maratonu Mumbajā, 
riteņbraucējs Roberts Marčands 105 
gadu vecumā sasniedzis pasaules 
rekordu amatieriem un viņa ķermeņa 
kapacitāte 105 gadu vecumā esot tāda 
pat kā tipiskam 50 gadniekam. Simtgadei 
par godu Marga un Ilgvars Liepiņi 
cenšas 80 gados apiet visu Latvijas 
robežu. – Fiziska aktivitāte pamazinot 
smadzeņu novecošanos, uzlabojot 
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atmiņu un samazinot Alcheimera 
slimības risku, labvēlīgi ietekmējot 
kardio-vaskulāro sistēmu un samazinot 
triekas un cukurslimības iespēju.

 Liela nozīme ir aizraujoties ar kādu 
nodarbību jeb „hobiju”. Izpētīts, ka 63% 
mazāka mirstība tiem, kas darbojas 
vismaz 2 organizācijās. Intelektuāla 
aizraušanās var būt ar karšu spēlēm, 
krustvārdu mīklām, madžongu un bridžu; 
sociālas aizraušanās ar ciemošanos 
un ceļošanu; fiziskas ar pastaigu. 
Demences risks tad par 38% mazāks. – 
30% lielāka varbūtība ilgai dzīvei, ja tā ir 
jēgpilna. Tā, piemēram, Liliāna Vebere 
piepildījusi savu mērķi uzšūt 1000 kleitiņu 
mazām meitenēm no Afrikas pirms 
savas 100 dzimšanas dienas. Džulija 

Dievam un Latvijai!
Sidnejas latviešu vīru kora koncerts 
Latvijas simtgadei

Ir jābūt tādai vietai, 
kuŗā tu atnāc rūpju pilns un pēkšņi –
Sirds iesāpas no skaistuma. 

Imants Ziedonis
Par šādu vietu svētdien, 

14. oktobrī izvēršas Svētā 
Jāņa baznīca Hombušā, 
kur zem saukļa Dievam 
un Latvijai! izskan SLVK 

garīgais koncerts. Kaut diena ir 
neomulīgi lietaina, tā ir pulcinājusi turpat 
pilnu dievnamu klausītāju, kas ar savu 
klātbūtni apliecina vēlmi līdzdalīties šai 
skaistākajā no veltījumiem, ko latvietis 
Dievam un Latvijai var dot, proti, latviešu 
dziesmu. 

Koncerta programmu pārskatot, 
šķiet nozīmīgi piezīmēt, ka latviešu 
garīgajā mūzikā, šie divi jēdzieni – Dievs 
un Latvija – bieži savijas. Latvietis lūdz 
Dievu par savas tautas un tēvzemes 

labklājību. Vistiešāk to izsaka tautas 
lūgšana Dievs, Svētī Latviju! Šī Baumaņu 
Kārļa (1835-1905) sacerētā dziesma 
pirmo reizi atskan 1. Dziesmu svētkos, 
1873.gadā. Kaut dziedāta arī 1918. 
gada 18. novembŗa valsts dibināšanas 
aktā, par valsts himnu tā kļūst tikai 1921.
gadā. Apzinoties Latvijas skarbo likteni 
un iznīcības draudus, kas gājuši pāri 
Latvijas zemei un tautai, mūsu šī gada 
brīvības svinības nav atslēdzamas no 
Dieva taisnības un žēlastības jēdziena. 

Koncerta garīgajai noskaņai pamatu 
jau iepriekš liek Vijas Spoģes Erdmanes 
gatavotā koncerta afiša, kas šobrīd, 
samazinātā formātā, veido programmas 
vāku. Dziļa simbolika attēlo koncerta 
jēgu. Skatām, kā pār debess juma 
izplesto Latvijas simtgades karogu, 
pretī mūžībai aizrit Lielvārdes jostas 
kamols—mūsu tautas senvēsturiskās 
esības simbols. Bez vārdiem sirds 
vēlējumu izsaka mākslinieces Vijas ota. 

Programmas salikšanu un drukas 
darbus ve ic  kor is ts  un Ri tuma 
redaktors Pēteris Kļaviņš. Programmas 
izpildi – Sidnejas latviešu vīru koris 

Čaildsa, kas nodzīvojusi 92 gadus un 
iepazīstinājusi Ameriku ar franču virtuvi, 
teikusi: „Atrodiet kaut ko, kas jūs aizrauj, 
un turpiniet ar dedzību tam nodoties” 
Te nu no savas puses varētu pieminēt 
arī vēl tādas aizraušanās, kā grāmatu 
lasīšanu, šacha spēli un pastmarku 
un monētu vai naudas zīmju krāšanu 
no visas pasaules. Šis interesantais 
un informatīvais priekšlasījums guva 
ilgstošus atzinīgus aplausus. Referentei 
Ināra Krūmiņa pasniedza puķes un 
latvisku svečturu. 

Sarīkojuma noslēgumā bija pārtikas 
kurvīšu un latvisku priekšmetu izloze. 
Ar to arī gadskartējais dāmu kopas 
sarīkojums pabeidzās. ■

Juris Krādziņš 
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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/

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 cenās no $250,000 līdz 
$450,000.
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Turpinājums 25. lpp.

24 vīru sastāvā, koŗa diriģente un 
māksl in iec ikskā vadī tā ja Daina 
Jaunbērziņa, viesdiriģents Ivars Štubis 
un koŗa ilggadīgā pianiste Ingrīda 
Šakurova. 

Kā koncerta nosaukums norāda, 
bagātā programma sadalās divās 
vienlīdzīgās daļās, katrā pa desmit 
dziesmām. Pirmā daļa ir veltīta Dieva 
slavas/varenības cildināšanai un 
lūgšanai. Otrā – dzimtenes mīlestībai. 

Ar vienu izņēmumu (Bēthovena 
Tā debess izteic) koncerta pro-
gramma sastādas no latviešu autoru 
skaņdarbiem. Ir dziesmas no garīgās 
mūzikas k las ikas,  i r  mūsdienu 
komponistu skaņdarbi un dziesmas no 
baznīcā dziedāto korāļu repertuāra. 

Cik saturā bagāta ir programma, 
tikpat bagāti un variēti ir dziesmu 
izpildījumi. Kaut pamatā visas ir 
kordziesmas, ir arī dziesmas ar solo 
un dueta dziedājumiem. Izpildījumu 
dažādība iezīmē arī Ingrīdas Šakūrovas 
pavadījumus. Ir pavadījumi, kas izpilda 
savu pamatlomu un vienkārši pavada, 
bet ir arī tādi, kas izceļ, iekrāso un dzīvā 

saspēlē uztur dialogu ar kori. 
Par kori pašu ir jāsaka, ka tas ir 

godam pelnījis un godam noturējis savu 
1. pakāpes vērtējumu šī gada Simtgades 
Dziesmu svētku izlases skatē. Klausītāju 
skatam un ausij kori pavada izcila 
disciplīna, iepriecinoša pārliecība 
dziesmā un stājā, nevainojama dikcija 
un elpas kontrole, kas tiklab veido 
smalkākos frāzējumus kā dziesmas 
melodisko plūdumu. Varam tikai atbalsot 
to, ko saskatīja, saklausīja, un novērtēja 
Dziesmu svētku žūrija. Esam lepni, ka 
varam SLVK saukt par mūsu kori.

Iespaidīgu sākumu koncertam 
piešķir koŗa ienākšana dievnamā. 
Svinīgā gājienā, pie klavieru pavadījuma 
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils vīri ienāk 
un ieņem vietu altāra telpā. Skaņām 
norimstot, dievnama klusumu šķel 
trīs vārdi: Dievs svētī Latviju! – vārdi, 
kuŗiem atsaucas arī klausītāji. Koncerts 
ir sācies.

P i rmās  da ļas  D ieva  s lavas 
un varenības dziesmas raksturo 
dziedājuma spēks un vīru sirsnīgā, 
nedalītā atdeve dziesmai. Kā pirmo 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2018. gada novembrī

Briselē – Zedelgemā
Pasākums Pieminekl is Br īv ībai 

Zedelgemā notika divas dienas, 22. un   
23. septembrī. No Latvijas pasākumā 
piedalījās delegācija no Okupācijas mūzeja 
un delegācija no DV CV un DVL. DV CV 
pārstāvēja priekšnieks Gunārs Spodris, 
Daugavas vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra, DV CV sekretārs Ivars Švanfelds, 
DV CV kasiere Asja Ramate un biedrības 
DVL priekšnieks Andrejs Mežmalis.

22. septembrī Zedelgemas domē mūs 
svinīgi uzņēma Zedelgemas aldermanis 
Patrick Arnou kuŗš arī sniedza runu 23. 
septembrī. Šeit domē bija iekārtota 
izstāde veltīta Latvijas kaŗa gūstekņiem. 

Šeit sāpīgās, bet tai pašā laikā 
pacilājošās vēstures atklāšana bija 
sākusies tikai nesen. To ļoti spilgti atklāja 
Zedelgemas vēsturnieks Pols Denīs 
(Pol Denys). Par to viņam pateicās 

KĀPĒC ZEDELGEMA?
Mūsu tr imdas vēsture arvien 

liek atcerēties, ka pēc 2. Pasaules 
kaŗa Cēdelgemā, Beļģijā gūstekņu 
nometnē bija ieslodzīti ap 12,000 
latviešu leģionāru. Tur arī 1945. gada 
28. decembrī tika dibināta Daugavas 
Vanagu organizācija. Šogad 23. 
septembrī Okupācijas mūzejs sadarbībā 
ar Zedelgemas pašvaldību atklāja 
latviešu leģionāriem veltītu Pieminekli 
Brīvībai-Bišu strops. 

Kāpēc Cēdelgema k ļuva par 
Zedelgemu, paskaidro Okupācijas 
mūzeja valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs: Tā tik tiešām ir Zedelgema 
(Zedelgem), ko latviski izrunā tieši 
kā rakstīts flāmu valodā. Zinu un 
saprotu, kāpēc Zedelgema ienākusi 
latviešu valodā kā „Cedelgema” ar 
dažādiem variantiem. DV oficiāli lēmuši 
standartizēt uz „Cedelgema”. „C” 
noteikti ar vācu valodas starpniecību, 
kuŗā „z” apzīmē „c” skaņu. Tas tomēr 
nenozīmē, ka šī vāciskā versija  jāturpina 
mūsdienās. Latviešu valodā pieņemts, 
ka vietvārdus latvisko pēc iespējas tuvu 
orģinālajai izrunai, un šeit mums ir rets 
gadījums, ka izruna un rakstība sakrīt. 
Jāpievieno vienīgi latviska galotne. 
Latviešu leģionāri domāja un rakstīja, 
ka ieslodzīti Cedelgemas kaŗa gūstekņu 
nometnē, bet piemineklis viņiem tomēr 
atrodas Zedelgemā. Gods un cieņa 
zedelgemiešiem, kuŗi iedrošinājušies 

pieminēt mūsu kaŗavīrus. Atdosim 
viņiem latviešu valodā viņu pilsētas 
vārdu viņu valodā!

Pusi izdevumu par pieminekli 
sedz Okupācijas mūzejs, otru pusi 
Zedelgemas pilsēta. Arī DV Sidnejas 
nodaļa ir ziedojusi pieminekļa celšanai, 
piemiņai iegūstot no bišu stropa 
bronzas BITĪTI. Ziedojumus var nodot  
Okupācijas mūzeja pārstāvei Austrālijā 
Inārai Graudiņai, e-pasts: graudinsiv@
bigpond.com ■

Ilga Niradija
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Okupācijas mūzeja delegācijas 
vadītājs Valters Nplendorfs. 

Viņš sacīja: Mēs esam pateicīgi 
Zedelgemas vēsturniekam par viņa 
pētījumiem ilgi slēgtās Flotemfelda 
nometnes vēsturē – tik tuvā, bet 
viegli aizmirstamā noslēpumā. Mēs 
esam pateicīgi , ka viņa uzmanību 
saistīja tieši latviešu un abu pārējo 
Baltijas tautu ieslodzīto no citiem 
atšķirīgie likteņi, par kuŗiem viņš 
savācis bagātīgu materiālu klāstu. 
Un mēs esam pateicīgi mūsu pašu 
vēsturniekam un dokumentālo filmu 
autoram Andrejam Feldmanim, 
kuŗš atklāja Polu Denīsu filmēšanas 
ekspedīcijas laikā Zedelgemā 2012. 
gadā; par dokumentālās filmas 
Zedelgema radīšanu un viņa tālāko 
pētniecības darbu par latviešu 
karavīriem gūstā.

 Okupācijas mūzeja pārstāvji 
pasniedza mūsu spēka simbolu – 
rupjmaizes kukuli un medus krūku.

 23. septembrī notika speciāli 
izveidotam Brīvības parkam atklāts 
par godu Latvijas karavīriem gūstā  
piemineklis Latvijas stāvstrops 
brīvībai. 

Svinīgā gājienā pūtēju orķestŗa 
pavadībā neskatoties uz sliktajiem 
laika apstākļiem, gājiens notika no 
administratīvā centra Braambeier uz 
Brivibaplein, gājienā piedalījās arī 
vietējie Zedelgemas iedzīvotāji.

Šodien šeit  pievienojās arī 
senioru Vanadžu koris no Latvijas un 
Zedelgemas latviešu koris. 

Atklājot Latvi jas stāvstropu 
brīvībai šajā Latvijas simtgades gadā 
dziedājām Latvijas himnu, ko mūsu 
kaŗavīri dziedāja gūstā un ko mēs 
tagad atkal kopš 1991. gada dziedam 
brīvā valstī.

Tika dziedātas arī Beļģijas un 
vietējā Zedelgemas himna.

Pēc pieminekļa atklāšanas notika svinīgs 
mītiņš administratīvā centrā Braambeier. 
Šeit uzrunas teica Zedelgemas pilsētas 
galva Annick Vermeulen, Latvijas vēstniece 
Beļģijā Ilze Rūse, Zedelgemas aldermanis 
Patrick Arnou, Latvijas Okupācijas valdes 
priekšsēdis Valters Nolendorfs, pieminekļa 
autors Kristaps Gulbis. DV CV priekšsēdis 
Gunārs Spodris, dziedāja Daugavas 
Vanadžu koris no Latvijas un Zedelgemas 
koris. 

 Mūsu DV CV priekšsēdis  Gunārs 
Spodris , savā runā uzsvēra, ka tieši 28. 

Daugavas vanadžu priekšniece Klāra 
Mētra un Piemineklis Brīvībai – Bišu strops.
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decembrī 1945. gadā, otrā nodalījumā 
Zedelgemas nometnē sanāca 289 
delegāti lai dibinātu DV biedrību. Viņi 
pārstāvēja 7787 kaŗa gūstekņus. Viņu 
skats bija uz nākotni, lai apvienotu 
visus Latviešus trimdā cīņā par brīvu 
un neatkarīgu Latviju. Cīņa izvērtās 
ilgstoša. Daugavas Vanagu pirmais 
priekšsēdis tika ievēlēts pulkvedis Vilis 
Janums.

Gunārs Spodris teica: Daugavas 
Vanagi kļuva par labdarības organizāciju, 
kuŗā iekļāvās daudzi citi no trimdas 
Latviešu sabiedrības, ar mērķi palīdzēt 
visiem kuŗiem vajadzēja palīdzību. 
Daugavas Vanagi nekad nepazaudēja 
savu galveno mērķi, kas bija atgūt brīvu 
un neatkarīgu Latviju.

Mēs vēl pastāvam pēc visiem 
šiem ilgiem gadiem un turpinām mūsu 
labdarības darbu Latvijā, un arī darbu 
skolās, lai ieaudzinātu skolniekos 
Latvijas mīlestību un lai saprastu Latvijas 
vēsturi.

Pēc svinīgā mītiņa notika arī 
ekskursija gidu pavadībā uz Zedelgemas 
nometni, tā atradās mežā ārpus 
Zedelgemas pilsētas. Laika apstākļi 
bija slikti, lija lietus , stiprs vējš, bet man 
tas netraucēja, lai apskatītu, jo esmu 
kaŗa bērns, redzot filmās un aprakstos 
to iespaidu, vai pārdzīvojumu nevar 

salīdzināt ar dabā redzēto. Šajā nometnē 
atradās 12,000 kaŗa gūstekņi.

Nobeidzot savas atziņas par redzēto 
gribu vēl pieminēt Okupācijas mūzeja 
valdes priekšsēža Valtera Nolendorfa 
teikto:

Zedelgemai un Flandrijai nav sveša 
okupācija, kaŗa izraisīta vardarbība, 
posts un ciešanas. Mēs ceram Latvijas 
bites, kuŗas mēs esam atveduši kā 
dāvanu Zedelgemai, pieminot savus 
kaŗavīrus, atradīs draudzību ar Flandrija 
magonēm, kuŗas kļuvušas slavenas 
Kanādas dzejnieka Džona Makrei (John 
McRae) rindās Pirmā pasaules kaŗā 
Flandrijā:

Flandrijas laukos magones zied,
debesīs augsti cīruļi dzied,
spītējot kaŗa dārdoņai spalgai
vietā, kur rindām krustojas krusti,
pieminot mūs, kas mājās nepāries.
Mēs ceram, ka pat vēl labāk nekā 

cīruļi, Latvijas bites dziedēs sāpīgās 
atmiņas, rādot ceļu uz izlīgumu ar pagātni, 
uz mieru, draudzību un labāku pasauli 
nākotnē nekā to, ko mēs piedzīvojām 
okupācijā svešu varu apspiestībā un 
karā. ■

Daugavas Vanagu organizācijas 
vanadžu priekšniece Klāra Mētra.

Daugavas Vanagi Sasauksimies!

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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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.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 3. novembrī, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena. 
Sestdien, 1. decembrī, plkst.11.00 

Ziemsvētku Eglīte
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org
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Turpinājums no 19. lpp.

dzirdam bijušā sidnejieša, nelaiķa 
Jāņa Sieriņa Dievam slava (K. Eliass) 
viesdiriģenta Ivara Štubja vadībā. 
Imponē spēcīgais dziedājums un 
skaidrā dikcija, kas visa koncerta 
gaŗumā nezūd nevienā dziesmā. 

Šai daļā diriģents Ivars vēl novada 
Bruno Skultes Dieva varenība (K. 
Kundziņš) un Kārļa Šulca gaiši skanīgo 
Slavēts tas Kungs. Pirmajā, sevišķi 
skaists ir dziesmas nobeigums, kur 
pamazām klusinātā skanējumā izskan 
gaŗi stieptais slavinājuma gala vārds, 
Āmen. 

No pirmās daļas Dieva slavas un 
varenības dziesmām diriģente Daina 
novada Jāzepa Vītola Dievs dziesma 
man (C. Gellerts/tulk. J.Ērmanis) 
un Bēthovena Tā debess izteic (C. 
Gellerts). Varenais izpildījums dod 
godu Dievam, Bēthovenam un ne 
mazāk, korim pašam. Dziesma izpelna 
klausītāju ilgstošus aplausus. 

Ja Dieva slavas dziesmas iekrāso 
dziedājuma spēks, tad dziedātās 
lūgšanās tā ir noskaņu dažādībā. No 
četrām ko dzirdam, katrai lūgšanai ir 
sava noskaņa, sava krāsa. Visas četras 
novada diriģente Daina. 

Kā pirmo no latviešu klasikas pūra 
koris atskaņo Jurjānu Andreja (1856-
1922) Lūgšanu iz garīgās kantātes. 
Skumjais minora dziedājums apņem 
klausītāju kā mīksta villaine. Kam 
gan tuvi nebūs vārdi, Ak, Kungs un 
Dievs, palīdzi mums uz priekšu ar’! 
Skaists ir lūgšanas nobeigums ar bass/
baritonu zemo dziedājumu, kas it kā māj 
sveicienu pareizticīgo dievkalpojuma 
tradīcijai. Lūgšanas izskaņai seko izjusti 
aplausi. 

Tikpat  s i rsnīg i ,  t ikpat  iz just i 
izskan pārējās lūgšanas: Riharda 
Dubras 1.dziedājums no 25.Psalma, 
Romāna Grantovska Svētī, Kungs (R. 

Grantovskis) un Imanta Kalniņa dedzīgā 
Lūgšana ar Knuta Skujenieka vārdiem. 

Grantovska lūgšanā tie atkal ir vārdi, 
kas kopā ar melodiju, tieši šodien skar 
tautas dziļāko stīgu: Svētī, Kungs, šo 
zemi mūsu redzēt brīvu....Svētī, jo Tavi 
bērni esam uz apsolītās zemes šīs. 
Mēs eam dzirdējuši un dzīvojuši līdzi, 
un sveicam lūgšanu un dziesmu ar 
sirsnīgiem aplausiem.

Nemanot, pienācis ir starpbrīdis. 
Garā veldzēti, ejam stiprināt miesu 
baznīcas zālē, kur Sv. Jāņa draudzes 
dāmas ir klājušas bagātu galdu mūsu 
spirdzināšanai. Sirsnīgs paldies dāmām 
par to.

Otrā daļa sastādās no dziesmām, 
kas apl iecina latvieša mīlestību 
tēvzemei Latvijai. Vērienīgā izlase ir 
ar Dziesmu svētku apjomu. Trūkst tikai 
svētku estrādes un rietošās saules 
Meža parka priežu ielokā. Kaut vairums 
ir daudzreiz dzirdētas, šīs ir dziesmas, 
kas atkal un atkal sauc mūs atpakaļ pie 
Latvijas zemes, tautas un dziesmas. Šīs 
ir dziesmas, kas pulcina un vieno mūs 
šodien, paceļot pāri ikdienas šaubām 
un domstarpībām. 

No otrās daļas desmit dziesmām 
divas diriģē viesdiriģents Ivars, pārējās 
diriģente un mākslinieciskā vadītāja 
Daina. Cik vērienīga ir dziesmu izvēle, 
tikpat pārdomāta ir to vieta programmas 
norisē. 

Kā pirmo dzirdam Emīla Dārziņa Pie 
tēvu zemes dārgās ķēries klāt (K.Šillers/
atdz. Auseklis). Drošais, pārliecinošais 
izpildījums izskan kā aicinājums, kas 
gaida atbildi. Šai dziesmai sevišķi 
iejūtīgs un smalki pieskaņots dziesmas 
dinamikai ir pianistes Ingrīdas Šakurovas 
pavadījums. 

Seko vēl divas diriģentes Dainas 
vadītās dziesmas: Zigmāra Liepiņa 
Svētī debesīs šo zemi  (Kaspars 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

2018. gada kalendārs ar vārda dienām

Jaunākās grāmatas 
 Raimonds Sokolovskis
 "Varavīksnes lokā" - filozofija, reliģija  $25
 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" – $40 

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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LAAJ kopsanāksme
Gandrīz vai katru gadu, 

Kultūras dienu vai Jaunatnes 
d ienu la ikā,  LAAJ b iedr i 
tiek aicināti uz informatīvu 

sanāksmi, vai ja par kautko ir jālemj, tad 
uz kopsanāksmi. 2017. gada decembrī, 
kopsanāksme notika Jaunatnes dienu 
laikā, Sidnejā. Šajā kopsanāksmē 
apstiprināja jauno prezidiju, kas tagad 
atrodas Sidnejā, un nolēma, ka ir 
vajadzīgas maiņas LAAJ statūtos, it 
īpaši punktos kas attiecas uz Kultūras 
fondu – proti, ka to būtu jāapvieno 
ar LAAJ Kultūras nodaļu. Tika arī 
izteikta doma, ka vajadzētu pievērst 
vairāk uzmanības izglītībai, jo tā ir 

Dimiters) un Atvara Sirmā Tēvzemei 
ar Kristīnes Bitēnas-Sirmās vārdiem. 
Pirmo iezīmē Oskara Štubja sirsnīgais 
solo dziedājums, kam klausītāji tādā pat 
mērā atsaucas ar izjustiem aplausiem. 
Otro—teksta un melodijas vijīgais 
savijums, kas pilnībā atbilst vārdiem, 
Paauklē, saulīte, manu zemīti. 

Nākošās divas dziesmas, Jāņa 
Lūsēna Karoga dziesma (Rainis) un 
Raimonda Paula Pacel galvu, baltā māt’ 
(Jānis Peters) pieder diriģentam Ivaram. 
Niansēta dinamika un melodiskais 
plūdums iekrāso abas. Priekšnesuma 
pārliecība no jauna apliecina tautas 
dzīvotgribu un dzīvotspēju nākotnē. 

Programmas pēdējās p iecas 
dziesmas novada diriģente Daina. 
Ilzes Arnes dziesma Daugavas krastā 
izskan kā pateicība un sveiciens 
dziesmas vārdu autoram, ārstam un 
tautas darbiniekam Andrim Ritmanim, 
kas viscaur gaŗajiem trimdas gadiem 
nenogurstoši strādāja, lai uzturētu dzīvu 
mūsu cerību brīvai Latvijai.

Seko Raimonda Tiguļa iemīļotā 
Lec, saulīte (Rasa Bugavičute-Pēce) 
un Ērika Ešenvalda Dvēseles dziesma 
ar Anitas Kārkliņas vārdiem. Pēdējā, 
solo partijas izpilda tenors Oskars 
Štubis un bass Toms Mačēns. Dziesma 
sajūsmina. Uz neatlaidīgu pieprasījumu 
to atkārto. 

Varenā skanējumā koncerts izskan 
ar Raimonda Paula Manai dzimtenei 
(J.Peters) un Jāņa Mediņa Tev mūžam 
dzīvot, Latvija (V.Plūdons). Pēdējo 
dziesmu saņemam kājās stāvēdami. 
Nav cita vēlējuma, kas sniegtos pāri 
tam, ko izsaka dziesma pati. 

Tādā pat svinīgā gājiena kā ienākot, 
koris atstāj dievnamu, korim un 
klausītājiem kopīgi dziedot Dievs Kungs 
ir mūsu stiprā pils. Koncerts Dievam 
un Latvijai ir izskanējis. Iz skaistuma 
sāpes, kas šobrīd vieno mūs visus, 

izsaku sirsnīgāko paldies Sidnejas 
latviešu vīru korim, diriģentiem – Dainai 
un Ivaram – un pianistei Ingrīdai par šo 
lielo, neaizmirstamo koncertu. 

Svarīgs ziņojums
Šo koncertaprakstu rakstot, saņēmu 

paziņojumu, ka Maestro Edgars 
Račevskis ir komponējis un veltījis 
diriģentei Dainai Jaunbērziņai un 
Sidnejas latviešu vīru korim dziesmu 
ar nosaukumu Zeme, Jāņa Akurātera 
vārdiem. 

D z i e s m u  d z i e d ā s  L a t v i j ā , 
18. novembŗa vīru koŗu dižkoncertā. 
Maestro Račevskis pats koncertu 
organizē un aicina Dainu šo, viņai un 
SLVK veltīto dziesmu, koncertā novadīt. 

Zinu, ka visi, kas lasām un lasīsim 
šo ziņojumu, no sirds apsveicam un 
priecājamies līdzi Dainai un SLVK. 

Ziņojuma piebilde vēsta, ka Daina 
uz koncertu Latvijā nebrauks, bet paliks 
ar mums šeit Sidnejā, SLB rīkotajā 
Valstssvētku aktā un koncertā. ■

Lauma Reinfelde
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Senioru saiets 
oktobrī

Senioru saietu 12.oktobrī iesāka 
ar Baibas Harringtonas stāstījumu 
par 2011. gadā iznākušām grāmatām. 
Viss iesācies ar to, ka pie Pēteŗa 
Kļaviņa pienākuši 2 tautieši no Latvijas, 
kas savā pēdējā atvaļinājuma dienā 
vēlējušies apskatīt Sidnejas Latviešu 
namu. Pēc mēneša pienākusi kaste ar 
12 grāmatām no vienas romānu sērijas 
ar kopējo nosaukumu Mēs Latvijā 
XX gadusimtenī. Katra grāmata bijusi 
par nākamo laiku Latvijas vēsturē 20 
gadusimtenī. To iedvesmojusi Gundega 
Repše. Katrs rakstījis par savu posmu 
Latvijas vēsturē, bet ne par varoņiem, 
bet gan tikai par savām ikdienas gaitām. 
Bez tam vēl viena grāmata ar īsstāstiem 

nepieciešama, lai saglabātu latviskumu 
nākamajās paaudzēs. Lai šo darbu 
veicinātu, izglītību, kas līdz šim ir bijusi 
zem Kultūras nodaļas, vajadzētu izvirzīt 
kā atsevišķu nodaļu. LAAJ prezidijs, 
bijušais un tagadējais, ir izstrādājis šīs 
statūtu maiņas, un tās tiks pārrunātas 
un proponētas pieņemšanai šī gada 
kopsanāksmē.

LAAJ kopsanāksme notiks šī gada 31. 
decembrī, plkst. 9.00, Adelaides latviešu 
namā. Informācija par kopsanāksmi 
tika izsūtīta visiem LAAJ biedriem, 
septembrī. Ja jūs esat LAAJ biedrs 
un neesat šo informāciju saņēmis, ir 
iespējams, ka LAAJ biedru sarakstā nav 
jūsu (vai organizācijas kuru jūs vadat) 
pareizā adrese. Tādā gadījumā, lūdzu 
paziņojiet savu epasta un pasta adresi 
LAAJ prezidijam, rakstot uz info@laaj.
org.au vai PO Box 457, Strathfield NSW 
2135, un mēs jums izsūtīsim informāciju 
par šī gada kopsanāksmi.

Informācija par kopsanāksmi netika 
izsūtīta tiem bijušajiem biedriem, kas 
vairākus gadus nav kārtojuši savus 
biedru naudas maksājumus. Biedru 
naudas var maksāt sūtot čeku (rakstītu 
“Latvian Federation of Australia and 
New Zealand“) vai iemaksājot naudu 
tieši LAAJ kontā, Dnister bankā (BSB: 
704-235, Account Number: 00017455). 
Informācija par biedru naudas likmēm 
ir atrodama LAAJ mājas lapā (https://
laaj.org.au/par-mums/ko-jus-varat-
darit/). Ja jums vajag informāciju par to 
cik jums būtu jāmaksā vai jums ir kādi 
citi jautājumi par biedru naudām, lūdzu 
rakstiet uz info@laaj.org.au vai LAAJ, 
PO Box 457, Strathfield NSW 2135.

Gaidīsim LAAJ biedrus kopsanāksmē 
Adelaidē!

LAAJ prezidijs

Paldies!
SLB Dāmu kopas vārdā izsaku 

sirsnīgu paldies visiem, kas mūs atbalstīja 
30. septembra Aijas Brūveres  referātā – 
Ilgdzīvošana. Paldies Aija.

Šī sarīkojuma nolūks bija ziedot mūsu 
ienākumus Latvijas simtgades ietvaros 
Vītola fondam kā Mana dāvana Latvijai.  
Liels jo liels paldies apmeklētājiem 
par tiešām lielo atsaucību, jo līdz ar to 
varējām nodot Mana dāvana Latvijai 
$800 dolārus.

Paldies Dāmu kopas dalībniecēm 
par groziņu saturu un latviskajiem 
priekšmetiem.Tāpat par kūkām, maizītēm, 
zupām, galdu ziediem utt. kas tika ziedoti.

Ceru, ka neviens man neņems ļaunā, 
ka, izsakot paldies, nevienu speciāli vārdā 
nepieminēju. Kādreiz ir labāk ja kopīgi 
visiem pateicās, nekā kādu aizmirst.

Vēlreiz sirsnīgs paldies! ■
Ināra Krūmiņa

SLB Dāmu kopas priekšniece.



29

Laika kapsula 
iemūrēta Nākotnes 

nama pamatos
Plašā pulkā 14. septembrī klātesošie 

ar prieku un lepnumu sveica Latvijas 
Okupācijas mūzeja saimi ar l ielo 
vēsturisko sasniegumu – Nākotnes 
nama būvniecības sākumu un Laika 
kapsulas iemūrēšanu Nākotnes nama 
pamatos. Kapsulā mūzeja dvēsele Dr. 
Valters Nollendorfs ievietoja vēstījumu 
nākamajām paaudzēm un pateicību 
visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, 
pirms tā tika svinīgi iemūrēta Nākotnes 
nama pamatos.

“Šajā brīdī mēs godinām tos vairāk 
nekā 1000 ziedotājus, kuŗi ziedojuši, 
lai Nākotnes namā varētu iekārtot 
mūsdienīgu mūzeju un ekspozīciju,” teica 
V. Nollendorfs.

“Šodien varam droši teikt, ka 
Nākotnes nams būs,” apgalvoja kultūras 
ministre Dace Melbārde. “Tas būs kā 
simbols Latvijas valsts tālākpastāvēšanai 
un mūžīgumam .... Zināt un godāt savu 
pagātni mums ir svarīgi, lai veiksmīgi 
spētu veidot mūsu nākotni. Tieši par 
nākotni domājot, mūsu izcilākais 
architekts – simbolu meistars architektūrā 
– Gunārs Birkerts, radīja un uzdāvināja 
Latvijas cilvēkiem savu Nākotnes nama 
vīziju, kas ir viņa redzējums mūzeja 
misijas tālākam izvērsumam.” 

vienā sējumā, kuŗai atkal 12 rakstītāju 
un ar nosaukumu „ Mēs XX gadusimts”. 
Baiba Haringtona pastāstīja par laiku 
80tos gados, kas viņai licies sevišķi 
tuvs un ko rakstījusi Maira Asare, kas 
20 gadu vecumā iesoļojusi savos 80tos 
gados Latvijā. Pēc Olimpiskām spēlēm 
tad bijuši melnīgsnēji bērni. Tad vēl 
pieminētas Brežņeva, Andropova un 
Čerņenko bēres, bet nav pieminēts 
ne Ģorbačovs, kas valdījis 80to gadu 
beigās, ne arī Černobilas sprādziens. 
Pieminēts arī Afganistānas kaŗš, kuŗa 
laikā rakstniece dzīvojusi tādā mājā, kur 
nekad nav pierakstīta. Cik saprotams, 
rakstniece lietojusi arī narkotiku, un 
kādu laiku sēdējusi cietumā, kas nejauši 
pieminēts. Baiba Harringtona nolasīja, 
citu starpā, arī vairākus izvilkumus, 
vienu par dažādiem vilcieniem, kas iet 
pa Krieviju. Citur pieminēts „autostops”, 
citur, ka Krievijas vidienā kādam 
produktam uzrakstīts skaidrā latviešu 
valodā „Šnitke tomātos”, kuŗas nozīmi 
gan neviens nezināja. 

Sa ie tā  o t rā  da ļā  Ra imonda 
Sokolovska un Maritas Lipskas filma 
par neseno ceļojumu Japānā. Pieminēja, 
ka Japāna ir sešas reizes lielāka par 
Latviju, bet ja Latvijā ir tikai divarpus 
miljona iedzīvotāju, tad Japānā 127 
miljonu un vienā pašā galvas pilsētā 
Tokio 38 miljonu, kas ir lielākā pilsēta 
pasaulē. Japāna ir budistu zeme, kas 
savienojusies ar japāņu tautas reliģiju – 
šinto, bet ir arī 1% kristīgo. Tajā laikā bijis 
ķiršu ziedu festivāls, un visur ziedējuši 
ķiršu koki. Visur laipnība un klanīšanās. 
Pasaulslavenā Shibuya ielu krustojumā 
(Shibuya crossing) 10,000 cilvēku 
šķērso ielu vienā brīdī. Angļu valodu 
maz lieto, bet sarunājas ar zīmēm vai 
tulkojumiem mobīlā aparātā. Tempļos 
un pilīs jāieiet ar novilktām kurpēm. 
Fudži kalns trīsarpus kilometru augsts. 
Vilcieni iet ar 300 kilometriem stundā. 

Rīgas sadraudzības pilsēta ir Kobe 
Japānā, kur Lieldienu rītā piedalījušies 
dievkalpojumā. Otse bijusi galvas pilsēta 
16. gadusimtenī. Pie tās arī lielākais 
ezers Japānā. Nara pilsētā briedīši 
klanās uz ielas, kad tos baro. Bijuši arī 
uz Japānas Alpiem, kur atrodas ezers 
ar forelēm. Tas nu bija tikai izvilkums no 
gaŗās un interesantās filmas. ■

Juris Krādziņš
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Nākamais būs 2018. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2018. g. 15. NOVEMBRIM.

PBLA apspriež 
paveikto un iezīmē 

nākotni
28. septembrī Rīgā  pēc trīs dienu 

aktīva darba, tiekoties ar valsts vadītājiem  
un izpildinstitūciju pārstāvjiem beigusies 
gadskārtējā PBLA valdes sēde. Uz to bija 
sabraukuši latviešu centrālo organizāciju 
vadītāji un pārstāvji no visas pasaules 
– ASV, Kanadas, Australijas, Eiropas, 
Dienvidamerikas un Krievijas.

 PBLA vadībai bija tikšanās ar Valsts 
Prezidentu Raimondu Vējoni, kuŗā tika 
pārrunāts PBLA atbalsts Latvijai Valsts 
drošības un ārpolītiskajos jautājumos, 

kā arī sadarbība kultūras un izglītības 
jomās. PBLA valde piedalījās Diasporas 
jautājumiem veltītajā sēdē Ārlietu 
ministrijā.

 PBLA valdes sēdes sv inīgo 
atklāšanu Mazajā Ģildē ar savu klātbūtni 
pagodināja Saeimas priekšsēde Ināra 
Mūrniece, Ministru prezidents Māris 
Kučinskis, kultūras ministre Dace 
Melbārde, aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis, Izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un 
ASV vēstniece Latvijā Nancy Pettit. 
Ārlietu ministriju pārstāvēja Saeimas 
parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-
Lukaševica un Diasporas vēstnieks Atis 
Sjanīts. Dalībniekus un viesus uzrunāja 
žurnāla IR komentētājs Pauls Raudseps.

Raits Eglītis (pa kreisi) un Dr. Valters 
Nollendorfs

Okupācijas mūzeja darbinieki bija 
parūpējušies par aizsargķiveri ar Gunāra 
Birkerta vārdu, kas ceremonijas laikā 
bija novietota blakus Laika kapsulai 
un simbolizēja architekta klātbūtni. 
PBLA izpilddirektors Raits Eglītis savā 
apsveikuma uzrunā no PBLA un ALAs 
valdēm un latviešiem pasaulē uzsvēra to 

nenogurstošo atbalstu Nākotnes namam 
un mūzeja pārbūves projektam, kas 
nācis no latviešiem okeana otrajā pusē. 
Simtiem mūsu tautiešu lepojas un sveic 
Okupācijas mūzeja saimi un vēlētos būt 
šeit klāt, viņs teica, atgādinot, ka ALA un 
PBLA palīdzējušas ne tikai financiāli, bet 
arī grūtos brīžos atbalstījušas mūzeju 
morāli un polītiski. Viņš atgādināja 
par darbu, ko latviešu organizācijas 
ieguldīja, lai panāktu Valsts nozīmes 
būvprojekta statusu mūzejam un arī 
to, ka PBLA izsludināja 2013. gadu par 
Latvijas Okupācijas mūzeja gadu un 
aicināja pasaules latviešu organizācijas 
un latviešus dāsni atbalstīt mūzeja 
iekārtošanu Nākotnes namā. Dr. Valters 
Nollendorfs un architekts Gunārs Birkerts 
abi ir saņēmuši PBLA balvu.■  

Brīvā Latvija   18.09.2018
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Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde un viesi gadskārtējās valdes 
sēdes atklāšanā 2018. gada 26. septembrī Rīgas Mazās Ģildes Lielajā zālē. 
Pirmajā rindā no kreisās: ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, izglītības un 
zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, 
PBLA vicepriekšsēdis un Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, 
Ministru prezidents Māris Kučinskis, žurnāla IR komentētājs un žurnālists Pauls 
Raudseps, Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā (LNAK) prezidenta vietnieks 
un PBLA Kultūras fonda priekšsēdis Juris Ķeniņš, Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēdis Jānis Grauds. Otrajā rindā no kreisās: 
Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis Roberts Kukainis, ALA Sabiedrisko 
attiecību vadītājs Dzintars Dzilna, ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe, 
PBLA izpilddirektors Raits Eglītis, ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, 
Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova, LNAK prezidents Andris 
Ķesteris, ALA „Sadarbība ar Latviju“ nozares vadītāja Kaija Petrovska, Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) pārstāvis Indulis Bērziņš, ELA pārstāve un Latviešu 
Nacionālās padomes Lielbritanijā prezidija priekšsēde Lilija Zobens, Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas prāvests Klāvs Bērziņš, LNAK 
Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone, LAAJ pārstāvis un LAAJ Kultūras 
fonda priekšsēdis Jānis Čečiņš, ALA pārstāvis un PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš 

 PBLA valde pārrunāja organizācijai 
svarīgus tematus – kultūras, izglītības, 
valsts drošības un ekonomiskās 
attīstības jomās un pieņēma attiecīgas 
rezolūcijas. Tika pieņemta atbalsta 
rezolūcija topošajam Diasporas likumam, 
kā arī rezolūcija, kuŗā iebilsts pret 

Saeimas iejaukšanos reliģiskajās lietās 
– LELBĀL atbalstam. Nozīmīgi, ka šīs 
rezolūcijas tika pieņemtas vienbalsīgi, 
illustrējot to, ka pārrunas sēdes gaitā 
saliedēja PBLA dalīborganizācijas.■

PBLA pārstāvniecība
02.10.2018
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Koncerts Dievam un 
Latvijai

Vīru koŗa koncertam šogad, 14. 
oktobrī, bija trīskārtēja nozīme. Pirmkārt, 
tas bija garīgs koncerts baznīcā, otrkārt, 
sakarā ar Latvijas simtgadi, tas bija arī 
Latvijas simtgadei veltīts koncerts. Un 
treškārt tas bija arī gadskārtējais vīru 
koŗa koncerts, kas šoreiz bija baznīcā 
un pirmajā daļā pēc Latvijas himnas bija 
tikai garīgās dziesmas, kuŗas diriģēja 
pamīšus gan Daina Jaunbērziņa gan 

valstu karogi, bet otrā jautājumi, 
kas jāatbild. Ka jautājumi nemaz 
nebija tik vienkārši, to var redzēt no 
šeit pievienotiem paraugiem: 9) Cik 
grāmatu veido Veco Derību? 22, 31, 
39 vai 42?  10) Vai gurķis ir auglis vai 
dārzenis? 13) Vācijai ir sauszemes 
robežas ar deviņām valstīm un jūras 
robežas ar divām. Nosauciet viņas! 
14) Kādu dzīvnieku pienu izmanto 
autentisks itāļu mozzarella siers?  
Aitas, govs, ūdens bifeļa, kazas? 16) 
Kuŗš komponists miris jaunākais? 
Šopēns, Mocarts vai Čaikovskis? 
– Lasītāji var pamēģināt atbildēt uz 
šiem jautājumiem. 

Kā parasti, sarīkojums beidzās 
ar loteriju laimestiem, vispirms 
kādiem 10 no mazās un 25 no 
lielās loterijas. Laimestus vilka 
Daina Timermane, loterijas biļešu 
numurus nosauca Ivars Birze, bet 
no lielās loterijas laimestu ieguvēju 
vārdus uz tāfeles pierakstīja Valdis 
Krādziņš. Laimestu ieguvēji te nav 
pierakstīti, bet uz jautājumu lapu 
vislabāk atbildējis Mārtiņš Koškins. 
Ar to arī nobeidzu šī gada ziņojumu 
par Pļaujas svētkiem.■

Juris Krādziņš

Pļaujas svētkos Sv. 
Jāņa baznīcā un 
draudzes namā

Sidnejas latviešu ev.lut. draudzes 
Pļaujas svētku sarīkojums 23. 
septembrī iesākās ar dievkalpojumu, 
kuŗā mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson) sprediķim 
bi ja izvēlēj ies vārdus, kuŗos 
paskaidroja, ka pagrieziens, kas 
sola īsāko ceļu ne vienmēr noved 
ātrāk pie mērķa, piemērus izvēloties 
no savas dzīves. Tomēr ir viens 
pagrieziens, kas ved pa īsāko ceļu 
debesīs un tas ir, ja ticam Jēzum 
Kristum. 

Pļaujas svētku mielasts bija 
draudzes namā, kur varēja izvēlēties 
desas ar sutinātiem kāpostiem vai 
gaļas pankūkas ar buljonu, maltīti 
pabeidzot ar kūkām vai torti un kafiju 
vai tēju. Draudzes dāmas strādāja 
cītīgi, gan sagatavojot ēdienu, gan to 
pasniedzot. Tur bija dāmu komitejas 
priekšnieces Tamaras Koškinas 
vadībā gan Linda Makfersone, gan 
Ārija Zodiņa un Brigita Kubliņa, 
gan Rita Plikša, Velga Galviņa un 
Pēteris Kubliņš pie pankūkām, 
gan Māra Timermane un Ivars 
Birze pie desām ar kāpostiem, gan 
Baiba Liberta, Ruta Hāgena, Liana 
Vilciņa un Džudija Trumpmane pie 
kūkām un kafijas. Biļetes mazai 
loterijai pārdeva Daina Timermane, 
Daina Vāgnera, Māra Rone un 
Mārtiņš Koškins, bet biļetes lielai 
loterijai Sandra Graudiņa un Anda 
Baumane. Ja te vēl kāds gadījumā 
izlaists, tad tam tāpat pienākas 
pateicība par lielo darbu. 

Prāta vingrināšanai bija izdalītas 
lapiņas uz galdiem ar jautājumiem, 
kur vienā pusē bija 18 pasaules 
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bija vienmēr.
Man šķiet, ka šis mazais stāsts 

sasaucas ar mūsu vēstures lielo stāstu, kuŗā 
redzams, ka ārpus Latvijas nonākušajiem 
ir bijusi būtiska ietekme uz tautas un valsts 
attīstību.

 Tā tas bija jau tautas Pirmās atmodas 
laikā. Tas droši vien ir pašsaprotami, 
bet nebūtu lieki atgādināt, ka viens no 
pirmās tautas atmodas galvenajiem 
iekustinātājiem – Pēterburgas Avīzes 
–, kā liecina nosaukums, tika izdotas 
Pēterburgā – sava veida politiskajā trimdā, 
jo vācbaltieši šāda izdevuma parādīšanos 
Latvijā nebūtu pieļāvuši. Pēterburgas Avīžu 
redaktors Krišjānis Barons gandrīz 40 
gadus (no 1856. līdz 1893. gadam) dzīvoja 
ārpus Latvijas –  vispirms Tērbatā, pēc 
tam Pēterburgā, tad Maskavā. Tur 1878. 
gadā Barons sāka lielo dainu vākšanas 
darbu, kas ir viens no mūsu kultūras 
stūrakmeņiem. Slavenais Dainu skapis 
turpat arī tika izgatavots, un, dzīvodams 
Maskavā, 15 gadu laikā Barons saņēma 
apmēram 150 000 četrrinžu no dziesmu 
vācējiem Latvijā.

Ārpus Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem 
bija ļoti svarīga loma valsts neatkarības 
idejas izvirzīšanā un atbalstīšanā.

Prasība pēc neatkarīgas Latvijas arī 
pirmo reizi izskanēja trimdā. Viens no mūsu 
izcilākajiem valstsvīriem Miķelis Valters 
1898. gadā devās uz Šveici, lai izvairītos 
no izsūtīšanas uz Vjatku Krievijā. Lai gan 
tobrīd viņš bija sociālists, Valters nekādā 

gadījumā nebija internacionālists, un 
mērķi – neatkarīgu Latviju – viņš izvirzīja 
rakstā Patvaldību nost! Krieviju nost!, 
kas tika publicēts 1903. gadā laikrakstā 
Proletārietis.

Viens no slavenākajiem latviešu 
trimdiniekiem, protams, ir Rainis. Izsūtījumā 
Krievijā viņš uzrakstīja savu pirmo dzejoļu 
krājumu Tālas noskaņas zilā vakarā, bet 
trimdā Šveicē, kur nodzīvoja 15 gadus, 
Rainis sarakstīja lielāko daļu no saviem 
svarīgākajiem darbiem, to skaitā lugas 
Zelta zirgs, Pūt,vējiņi! un Jāzeps un viņa 
brāļi, dzejoļu krājumus Klusā grāmata un 
Gals un sākums, arī poēmu Daugava, kas 
iedvesmoja Latvijas kaŗavīrus cīņās pret 
Bermontu. Tā laika kaŗavadoņi teica, ka 
brīvības cīņās Raiņa Daugava atsvērusi 
veselu pulku, un tās vārdi Mārtiņa Brauna 
kompozīcijā Saule, Pērkons, Daugava 
turpina mūs aizkustināt un pacilāt joprojām.

Ar ī  1917.  gadā pēc Februāŗa 
revolūcijas principiālākās prasības 
Latvijai izmantot savas pašnoteikšanās 
tiesības izskanēja no ļaudīm, kas atradās 
emigrācijā vai bēgļu gaitās. Kamēr Latvijā 
vēl tikai formulējās idejas par autonomiju, 
Maskavā iznākošais laikraksts Dzimtenes 
Atbalss, ap kuŗu pulcējās jauni, nacionāli 
noskaņoti inteliģences pārstāvji, jau drīz 
pēc revolūcijas rakstīja, ka “pilsoniskās 
brīvības vēl nav nacionālās brīvības, 
kādēļ spēkā paliek tie mūsu centieni, 
kas prasa nacionālo atsvabināšanos un 
pašnoteikšanos”.

Arī Amerikā dzīvojošie latvieši (pirmās 
tautiešu biedrības tur veidojās jau 19. 
gadsimta beigās) izdevumā Amerikas 

Ivars Štubis. Otrajā daļā, atkal pamīšus 
diriģējot, patriotiskas dziesmas, bet 
koncertu pabeidza visi kopā ar „Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils” varenām 
dziesmā sekoja vareni  aplausi . 
Dziesmas pavadīja Ingrīda Šakurova.

Gaŗā starpbrīdī starp abām daļām 

Mūžīgā globālā Latvija
Turpinājums no 1. lpp.

draudzes zālē pasniedza draudzes 
d ā m u  s a g ā d ā t ā s  u z k o d a s  u n 
atspirdzinājumus. Programmas vāku 
bija zīmējusi vija Spoģe-Erdmane. Bet 
programmu drukājis Pēteris Kļaviņš. ■

Juris Krādziņš
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Vēstnesis 1917. gadā pieprasīja Latvijas 
neatkarību. 1918. gadā kādā sapulcē 
viņi savāca 10 000 dolaru, lai palīdzētu 
tautiešiem Eiropā – šodien tas būtu vairāk 
nekā 150 000 dolaru.

Arī starpkaŗu gados trimda un tās 
pieredze nezaudēja nozīmi. Pieminēšu 
nelielu, bet, manuprāt, līdz galam neizpētītu 
piemēru. Labi zināms, ka Kārlis Ulmanis 
sešus gadus pavadīja ASV un arī studēja 
Nebraskas Universitātē. Mazāk uzmanības 
pievērsts tam, kādu iespaidu šie trimdas 
gadi atstāja uz viņa domāšanu, vismaz 
saimnieciskā jomā.

Latv iešu Zemnieku savienības 
līdzdibinātājs un Tautas padomes loceklis 
profesors Jānis Vārsbergs atcerējās, 
ka jau Pirmā pasaules kaŗa gados 
Rīgas Lauksaimnieku centrālbiedrības 
sanāksmēs Ulmanis runājot bieži piebildis 
“pie mums Amerikā”. Vēlāk Ulmaņa kritiķi 
pārmeta, ka “Zemnieku savienības vadība 
ar K. Ulmani priekšgalā zemniecības 
tautsaimnieciskajā dzīvē sāka dievināt 
akciju sabiedrības un “amerikānisko 
kooperāciju””.

Kā labi zināms, pēc Otrā pasaules kaŗa 
un padomju okupācijas trimdā nonākušie 
latvieši palīdzēja nodrošināt, lai Rietumu 
valstis un īpaši ASV patur spēkā okupācijas 
neatzīšanas polītiku, kas ir atjaunotās 
Latvijas valsts tiesiskās pastāvēšanas 
pamatā.

Pateicoties nepārtrauktai lobēšanai un 
polītiskajām aktīvitātēm, trimdas pārstāvji 
panāca, ka pirms 1976. gada Helsinku 
konferences ASV paziņoja, ka neatsakās 
no neatzīšanas poīitikas.

Savukārt Trešās atmodas laikā trimdas 
lielā ietekme Senātā piespieda ASV 
valdību rēķināties ar baltiešu prasībām un 
nodrošināja, ka Latvijai un pārējām Baltijas 
valstīm Amerikas ārpolītikā ir atšķirīgs 
statuss salīdzinājumā ar citām PSRS 
republikām. Tas kļūst skaidrs jebkuŗam, 
kuŗš palasa tā laika ASV prezidenta 

Džordža Buša, viņa nacionālās drošības 
padomnieka Brenta Skovkrofta vai tā laika 
valsts sekretāra Džeimsa Beikera atmiņas. 
Baltijas jautājumam viņi savās grāmatās 
velta pārsteidzoši lielu uzmanību.

Trimdas polītiskajai ietekmei aizvien 
bija liela nozīme arī laikā, kad Latvija 
gatavojās iestāties NATO.

Kopš neatkarības atjaunošanas liels 
skaits Latvijā dzimušo, dažādu iemeslu 
mudināti – mīlestības, darba, piedzīvojumu, 
izglītības dēļ – ir devušies uz citām valstīm. 
Ir sācies jauns posms diasporas vēsturē, 
tomēr tas nav būtiski mainījis faktu, ka 
Latvija kopš 19. gadsimta ir bijusi globāla 
parādība. Patiesībā šīs globālās Latvijas 
dažādās izpausmes ir ciešāk savijušās 
nekā jebkad. Šogad janvārī man bija 
iespēja dažas dienas pabūt pasaules 
otrajā galā – Adelaides vasaras vidusskolā, 
kur skolotāji gan no “vecās” trimdas, 
gan “jaunās” diasporas un no pašas 
Latvijas piedalījās jauno Austrālijas latviešu 
izglītošanā.

Tur satiku jaunu vīrieti, kuŗš dzimis 
un audzis Austrālijā, atbraucis uz Latviju 
strādāt Eiropas Savienības prezidentūras 
birojā, atgriezies Austrālijā, lai pabeigtu 
savu maģistra gradu, un pēc tam plāno 
atkal pārcelties uz Latviju. Tas viss tagad 
šķiet normāli un dabiski.

Protams, ir arī atšķirības starp šeit 
dzīvojošajiem un ārpusē nonākušajiem, 
un arī diaspora nebūt nav viengabalaina. 
Taču Latvija jau arī nav viengabalaina – 
latgalieši, ventiņi, suiti, malēnieši, rīdzinieki 
un piebaldzēni un tā tālāk, un tā joprojām 
– katram ir sava pieredze, sava mazā 
kopiena, varbūt arī savs īpatnējais runas 
veids. Kad atbraucu uz Latviju 80. gadu 
beigās, dažkārt teicu, ka nāku no “trimdas 
pagasta”, un šis apzīmējums man vēl 
aizvien šķiet uzrunājošs.

Tātad, raugoties uz gaŗo vēstures 
ritējumu, ārzemēs dzīvojošajiem ir 
bijusi, ir un noteikti arī nākotnē būs liela 



35

nozīme Latvijai. Ārzemēs dzīvojošajiem ir 
pieredze, kas Latvijai lieti noder. Ārzemēs 
dzīvojošie var Latvijai sniegt atbalstu – 
gan materiālu, gan polītisku, gan morālu. 
Ārzemēs dzīvojošie var palīdzēt ar valsts 
popularizēšanu, kas ir jo sevišķi svarīgi šajā 
informācijas laikmetā.

Bet to visu jau jūs zināt. Taču ir vēl 
kaut kas, par ko varbūt dažkārt mazāk 
domājam.

Tie, kas dzīvo ārzemēs, nevar uzskatīt 
savu piederību Latvijai par pašsaprotamu, 
un tas liek aktīvāk domāt par ideāliem. 
Ārpus Latvijas dzīvojošajiem ir lielāka 
brīvība noformulēt savus ideālus, bet 
vienlaikus arī lielāka nepieciešamība to 
darīt, lai pašiem būtu skaidrs, kāpēc viņi 
uztur sevī dzīvu latvietību. Pasīvā ļaušanās 
dzīves plūdumam nozīmētu, ka viņi noslīkst 
ikdienībā.

Tāpēc, iespējams, tā nav sagadīšanās, 
ka pirmo reizi principiālā prasība pēc 
pilnīgas neatkarības izskanēja tieši ārpus 

Latvijas – Miķeļa Valtera Šveices trimdā. Tur 
tas bija iespējams – bet arī nepieciešams.

Tieši diasporas redzējums, kas 
vienlaikus ir piederīgs Latvijas lielajai 
kopībai, bet ir arī skats no malas, var 
būt īpaši nozīmīgs, gan iezīmējot ideālo 
Latviju, kuŗu gribam veidot, gan šo vīziju 
reālizējot.

Protams, bez Latvijas diasporai zūd 
jēgas. Šeit risināsies būtiskākie notikumi 
valsts un tautas vēsturē, šeit veidosies tās 
liktenis. Taču – ārzemēs dzīvojošie ir daļa 
no Latvijas lielās kopienas, un viņu balsi ir 
svarīgi dzirdēt, tajā skaitā arī vēlēšanās. 
Tāpat kā diasporai ir nepieciešama Latvija, 
arī Latvijai ir nepieciešama diaspora – to 
parāda mūsu vēsture kopš Pirmās tautas 
atmodas.

Novēlu PBLA turpināt apzināties šo 
īpašo lomu un savā darbībā vēl vairāk 
stiprināt saiti, kas visiem, lai kur mēs 
dzīvotu, ir tik svarīga. ■

Brīvā Latvija, 23-10-2018

PBLA ZIŅU APSKATS

25. oktobrī
Jēkaba laukumu Rīgā pārdēvē par 
Neatkarības laukumu 

Saeima ceturtdien, 25. oktobrī, galīgajā 
lasījumā atbalstīja par steidzamu atzītā 
jaunā likuma projektu, kas paredz Jēkaba 
laukumu Rīgā pārdēvēt par Neatkarības 
laukumu. 

Jēkaba laukums izvēlēts, jo tas savieno 

divas vēsturiski svarīgas ēkas – Latvijas 
Nacionālo teātri un Saeimas namu. Kā 
uzsvērts likumprojekta anotācijā, abas 
celtnes sevī glabā atmiņas par vēsturiski 
ļoti nozīmīgiem notikumiem. 1918.gada 
18.novembrī teātra namā proklamēta 
Latvijas Republika, savukārt Saeimas 
namā 1990.gada 4.maijā Augstākā 
padome pieņēma deklarāciju “Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”, bet 
1991.gada 21.augustā - konst-itucionālo 
likumu “Par Latvijas Republikas valstisko 
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statusu”. 
“Jēkaba laukuma pārdēvēšana par 

Neatkarības laukumu būtu kā dāvana 
Latvijai simtajā dzimšanas dienā. Būtiski, 
ka laukums atrodas starp abām šīm 
ēkām – Latvijas Nacionālo teātri un 
Saeimu –, kurā pieņemti mūsu neatkarībai 
svarīgi lēmumi. Taču Jēkaba vārds nekur 
nepazudīs – Rīgā aizvien būs Jēkaba 
iela, Jēkaba kazarmas un Rīgas Svētā 
Jēkaba Romas katoļu katedrāle,” iepriekš 
uzsvēra par likumprojekta virzību Saeimā 
atbildīgās Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas priekšsēdētājs Aldis 
Adamovičs. 

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, 
atbalstu idejai pārdēvēt Jēkaba laukumu 
par Neatkarības laukumu pauduši 4. maija 
Deklarācijas kluba biedri – Augstākās 
padomes deputāti, kuri 1990. gadā 
nobalsoja par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. (Saeimas Preses dienests)
24. oktobrī
Godinot Latviju Šveicē 

Divas jaunas Šveicē strādājošas 
mūziķes – čelliste Gunta Ābele un 
diriģente Maija Breikša (Gšvinda) – ar 
izpalīdzēm noorganizējušas stīgu orķestri 
"Camerata Basilea" ("Bāzeles kamerata"), 
lai trīs koncertos "Presence" ("Klātbūtne") 
suminātu dzimto Latviju simtgadē. 
Projekts prasījis pāris gadu pašaizliedzīga 
menedžmenta darba. Konkursos iegūts 
dāsns Šveices valsts un privāto fondu 
finansiālais atbalsts. Zoloturnā (19.10.) 
jau noticis pirmais koncerts un sekos vēl 
divi – Cīrihē (26.) un Bāzelē (28. oktobrī). 
Programmā – Jura Karlsona "Vakara 
lūgšana", Pētera Vaska 2. čellkoncerts 
"Presence", kura iedvesmotāja un pirmā 
interprete ir slavenā Sola Gabeta (šoreiz 
būs G. Ābele), kā arī divu ievērojamu 
šveiciešu komponistu Ursa Jozefa Fluri un 
Fabiana Millera partitūras. Koncertu Cīrihē 
solījies apmeklēt P. Vasks ar dzīvesbiedri. 
(Latvijas Avīze, autore Antita Bormane)

Atskats uz Austrālijas latviešu skolu 
skolotāju konferenci Melburnā 

13. un 14.oktobrī notika kārtējā 
Austrālijas latviešu nedēļas nogales skolu 
skolotāju konference. Šoreiz konferences 
dalībniekus viesmīlīgi uzņēma Melburnas 
Latviešu nama “Daugavas” skola. 
Kopumā konferenci apmeklēja 22 cilvēki, 
t.i., gandrīz puse no visiem nedēļas 
nogales skolotājiem Austrālijā. Lielākā 
daļa skolotāju piedalījās abas dienas, bet 
bija arī tādi dalībnieki, kas ieradās tikai uz 
pirmo dienu, bet citi – tikai uz otro. 

Konferences galvenais  v ies is 
bija latviešu valodas skolotāja Dace 
Konopecka no Latvijas. Dace ir arī 
Latviešu valodas aģentūras tālmācības 
projekta ClassFlow skolotāja. Viņa stāstīja 
gan par tālmācības programmu, gan arī 
par dažādām skolēnu darbu motivējošām 
stratēģijām. Dace vēroja stundas un 
pārrunāja ar skolotājiem, kas ir labs un 
ko varētu mainīt vai papildināt stundās. 
Konferencē bija lektori arī no Adelaides 
- Daila Mora (Mohr), Ļena Rumpe, Iveta 
Leitase, kā arī no Melburnas - Māra 
Priedkalna un Māra Baumane. 

Konferences dalībniekiem bi ja 
izdevība vērot ikdienas darbu skolā, 
dzirdēt skolu pārziņu ziņojumus, kā arī 
praktiski nelielās grupās apgūt dažādas 
valodas spēles un aktivitātes. Interesanta 
un diskusijām bagāta izvērtās arī stunda 
vidusskolas skolotājiem. Paldies visiem 
dalībniekiem un palīgiem, kas bija 
iesaistīti konferences rīkošanā! Pasākumu 
līdzfinansē Latviešu valodas aģentūra no 
Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta 
programmas “Valsts valodas politika un 
pārvalde”. Uz tikšanos Kultūras dienās 
Adelaidē šī gada decembrī! (Autore Ļena 
Rumpe, Latviešu apvienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē Skolu nozares vadītāja)
Mūžībā devusies Dziesmu un deju 
svētku Goda virsdiriģente Terēzija 
Broka 
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2018. gada 23. oktobrī mūžībā 
devusies kordir iģente, pedagoģe, 
kultūras darbiniece, aktīva Latgales 
reģiona mūzikas dzīves veicinātāja un 
organizatore, Dziesmu un deju svētku 
Goda virsdiriģente Terēzija Broka, 
informēja Nacionālajā kultūras centrā. 

Terēze Broka, pazīstama arī kā 
Terēzija Broka, dzimusi 1925. gada 30. 
septembrī Rēzeknes apriņķa Viļānu 
pagastā. Pamatizglītību ieguvusi Vītolu 
pamatskolā (1934–1940) un Rēzeknes 
1. vidusskolā (1940–1946), bet mūzikas 
teoriju un kordiriģēšanu – Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolā (1946–1949) un 
Latvijas Valsts konservatorijā (1954–
1954). 

Pēc pārcelšanās uz Daugavpili sākusi 
strādāt Daugavpils Mūzikas koledžā 
par Kordiriģēšanas nodaļas pedagoģi. 
Līdztekus pārņēmusi daudzu Latgales 
reģiona koru vadību: diriģējusi Līksnas 
ciema jaukto kori (1958), Daugavpils 
rajona kori “Latgale” (kopš 1963), 
Jēkabpils skolotāju kori (1968–1977), 
sieviešu kori “Rūta” (no 1977), Daugavpils 
Centrālā kultūras nama kori “Daugava” 
(1956–1978), kā arī nodibinājusi un 
vadījusi sieviešu vokāli instrumentālo 
ansambli “Daina”. 

Nozīmīgs i r  Terēz i jas Brokas 
ieguldījums Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas saglabāšanā. Viņa bijusi XX–
XXII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 
virsdiriģente, XXIII–XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku Goda virsdiriģente, VII 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku virsdiriģente, Latgales Dziesmu 
svētku un Skolotāju koru salidojumu 
virsdiriģente un organizatore, Daugavpils 
pilsētas un rajona koru virsdiriģente. 

Terēzijas Brokas profesionālais 
ieguldījums ir novērtēts: Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsniece (1995), Kultūras 
ministrijas balvas tautas mākslā un 
Spīdolas balvas (1998) laureāte, Lielās 

mūzikas balvas 2003 un Latvi jas 
Republikas Ministru kabineta goda diploma 
un balvas ieguvēja (2005). Diriģentei 
piešķirta Latgaliešu Kultūras gada balva 
“Boņuks” par mūža ieguldījumu latgaliešu 
kultūrā (2013) un Daugavpils domes 
balva “Par mūža ieguldījumu” (2015). [...] 
(lsm.lv)
Rīgas Latviešu biedrībai – 150 

Šonedēļ Rīgas Latviešu biedrība 
(RLB) atzīmē pastāvēšanas 150. jubileju, 
un šodien ikviens aicināts apmeklēt 
zinātnisko konferenci Nest gara gaismu 
un zināšanas tautai. 

«Bija apstākļi, cilvēki un notikumi, kas 
sagatavoja Latvijas valsts dibināšanu. 
Latvija sākās daudz agrāk nekā 1918. 
gadā. Mēs visi zinām – hernhūtieši, 
veclatvieši, jaunlatvieši, studentu 
korporācijas –, bet nereti neatceramies, 
ka Rīgas Latviešu biedrība ir pirmā 
oficiāli atļautā un reģistrētā latviešu 
organizācija «ar zīmogu» – dibināta, 
lai apvienotu latviešus, ar tālāko mērķi 
par savu valsti,» uzsver RLB vadītājs 
Guntis Gailītis. Tikai pirms nedaudz 
vairāk kā 150 gadiem Krievijas impērijā 
cilvēkiem radās iespēja, pirmkārt, brīvi 
pārvietoties, otrkārt, biedroties. «Daudzi 
domā, ka Rīgas Latviešu biedrību dibināja 
dziedātāji, nē, tie bija pirmie latviešu 
uzņēmēji, kas negribēja pārvācoties,» 
atgādina Guntis Gailītis. «Kopābūšana 
bija ļoti svarīga. Milzīga «injekcija» 
pašapziņai. RLB statūtos jau sākotnēji tika 
uzsvērts, ka ir ļoti nozīmīgi izglītot tautu. 
Biedrība uzturēja, kā es uzskatu, «zelta 
mugurkaula līniju» līdz pat 1918. gadam.» 

Zinātniskās konferences referātos tiks 
skarts plašs tematu loks – Guntis Gailītis 
vēstīs par Rīgas Latviešu biedrības lomu 
Latvijas valsts izveidē (1868–1918), Jānis 
Krastiņš – par Latviešu biedrību namiem 
un to arhitektūru, Andrejs Grāpis – par 
mazāk zināmiem RLB dibinātājiem, Viktors 
Hausmanis – par RLB nozīmi latviešu 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

teātra vēsturē, Voldemārs (Vladimirs) 
Eihenbaums – par RLB likvidāciju 1940. 
gadā, un vēl daudzi citi temati, kopskaitā 
– 17. «Rīgas Latviešu biedrība ir laikmeta 
liecība par to, ka latvieši paši ir veidojuši 
savu valsti. Biedrības 150. jubilejas 
svinības ir nepieciešamas mums pašiem, 
jo tā ir iespēja apstāties, lai ne tikai 
izvērtētu paveikto, bet arī izvirzītu sev 
jaunus mērķus, lielus mērķus, bez kuriem 
tautai nav iespējams dzīvot,» saka Anta 
Rugāte. Nebūdama RLB biedre, viņa 
piedalīsies zinātniskajā konferencē ar 
referātu RLB 1901. gada Zinību komisijas 
vasaras sapulces priekšlasījumi. 

Šonedēļ arī tiek klajā laists izdevums 
“Rīgas Latviešu biedrība trijos gadsimtos”, 
aplūkojama izstāde “Rīgas Latviešu 
biedrībai 150”, kas sniedz ieskatu 
biedrības vēsturē. Ceturtdien, 25. oktobrī, 
Rīgas Latviešu biedrība rīkos atvērto 
durvju dienu – no pulksten 17.30 līdz 
19 ikvienam būs iespēja iepazīties ar 
biedrības komisiju darbu, būs skatāma 
vizuāla ekspozīcija par RLB komisiju un 
interešu kopu darbu, kā arī interesenti 
varēs tikties klātienē ar komisiju - un 
interešu kopu pārstāvjiem, uzzinot par 
to aktivitātēm un rodot iespēju tajās 
piedalīties un iesaistīties RLB darbā. 

Sarīkojuma apmeklētāji aicināti piedalīties 
arī praktiskajās radošajās darbnīcās. 
Vakarā – RLB tautas mākslas koncerts 
“Stāvi stipri, strādā droši! Latvijai!”. 
Jubilejas nedēļas noslēgumā – koncerts 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. [...] 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, autore 
Līga Rušeniece)
18. oktobrī
Vairums iedzīvotāju uzskata, ka valdība 
nerespektē sabiedrības viedokli 

Va i rums La tv i j as  iedz īvo tā ju 
pārliecināti, ka kopumā valdība nerespektē 
sabiedrības viedokli, liecina pētījumu 
aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati. 

Septembrī iedzīvotājiem tika lūgts 
izteikt savu attieksmi pret apgalvojumu, 
ka kopumā valdība respektē sabiedrības 
v i e d o k l i .  8 0 %  i e d z ī v o t ā j u  š i m 
apgalvojumam kopumā nepiekrita - 41% 
tam drīzāk nepiekrita, bet vēl 39% - pilnībā 
nepiekrita. 

Sal īdzinoši  ar  pagājušā gada 
septembrī veikto aptauju rezultāts kopumā 
nav mainījies. Arī tad 80% iedzīvotāju 
nepiekrita minētajam apgalvojumam. 
Šogad gan par trīs procentpunktiem 
samazinājies to skaits, kas tam drīzāk 
nepiekrīt, par trim procentpunktiem 
palielinoties to skaitam, kas nepiekrīt 
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pilnībā. Tikmēr 14% uzskata, ka valdība 
respektē sabiedrības viedokli, kas ir par 
diviem procentpunktiem vairāk nekā 
pirms gada. Savukārt 5% iedzīvotāju bija 
grūtības sniegt konkrētu vērtējumu šajā 
jautājumā. 

Viskategoriskākā attieksme novērota 
2009.gadā, kad 57% aptaujāto bija 
pilnībā pārliecināti, ka valdība nerespektē 
sabiedrības viedokli. Togad arī mazākais 
iedzīvotāju īpatsvars - tikai septiņi procenti 
- uzskatīja, ka valdība kopumā respektē 
sabiedrības viedokli. (LETA)
J a u n d z i m u š o  s k a i t s  t u r p i n a 
samazināties, secina CSP 

2018. gada pirmajos deviņos mēnešos 
reģistrēti 14 680 jaundzimušie, kas ir par 1 
267 mazuļiem jeb 8% mazāk nekā 2017. 
gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes provizoriskie dati. 
Mirstības rādītāji kopš 2015. gada uzrāda 
nelielu pieauguma tendenci. Šogad 
pirmajos deviņos mēnešos reģistrēti 21 
616 mirušie, kas ir par 103 vairāk nekā 
pagājušā gada deviņos mēnešos. 

Dab iska is  p ieaugums Latv i jā 
saglabājas negatīvs. 2018. gada deviņos 
mēnešos iedzīvotāju skaits valstī, 
mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo 
skaitu, samazinājās par 6 936 cilvēkiem 
(attiecīgajā periodā 2017. gadā – par 5 
566). 

2018. gada 1. oktobrī provizoriskais 
iedzīvotāju skaits Latvijā ir 1 miljons 923 
tūkstoši. 

2018. gada deviņos mēnešos 
reģistrētas 11 043 laul ības,  kas 
salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo 
periodu ir par 24 laulībām vairāk. (Delfi.lv)
15. oktobrī
Plusiņu un mīnusu "karaļi": kurus 
deputātu kandidātus vēlētāji svītrojuši 
bez žēlastības? 

Ja Latvijas vēlētājiem kopumā var 
pārmest neaktivitāti Saeimas vēlēšanās, 

tad nepavisam to nevar pārmest tiem, kas 
devās uz vēlēšanu iecirkņiem. Balsošanas 
kabīnēs aiz aizkariņiem partiju kandidātu 
saraksti piedzīvoja īstu izrēķināšanos, 
vēsta "LNT Ziņu TOP 10". 

Vēlētāji aktīvi izmantojuši iespēju sev 
tīkamos kandidātus atbalstīt ar plusu, bet 
nevēlamos – svītrot. Un tas arī ietekmējis 
to, kuri kandidāti ir ievēlēti un kuri atstāti 
ārpus Saeimas. [...]

Plusu un svītrojumu bilance nav ļāvusi 
tikt ievēlētiem vēl diviem ministriem. 
Ārpus Saeimas "Jaunās Vienotības" 
vēlētāji atstājuši iekšlietu ministru Rihardu 
Kozlovski un izglītības ministru Kārli 
Šadurski. "Es domāju, ka vērtējums 
šeit ir ļoti vienkāršs. Jo tie, kas dara, 
daudziem patīk un daudziem nepatīk," 
pauž izglītības ministrs (Vienotība) Kārlis 
Šadurskis. 

Viens no l ielākaj iem vēlēšanu 
pārsteigumiem ir Zaļo un zemnieku 
savienības (ZZS) politiskā smagsvara 
Augusta Brigmaņa neievēlēšana. Lai 
gan ZZS Zemgales sarakstā viņš ieguvis 
visvairāk plusu, Brigmanim ir arī visvairāk 
svītrojumu. Tāpēc viņš no pirmās vietas 
noslīdējis uz trešo. Ar to šoreiz bijis par 
maz, lai iegūtu mandātu. 

Centrā lās vēlēšanu komis i jas 
apkopotie dati liecina, ka 60% balsotāju 
izmantojuši iespēju koriģēt vēlēšanu 
zīmes. (apollo.lv) 
Amerikas latviešu apvienība novērtē 
Latvi jas 13. Saeimas vēlēšanu 
rezultātus 

Sestd ien,  6 .  ok tobr ī  La tv i jas 
balsstiesīgie iedzīvotāji visā pasaulē 
devās uz 13. Saeimas vēlēšanām. ASV 
darbojās 21 vēlēšanu iecirknis. Kopumā 
iecirkņos un pa pastu ASV nobalsoja 2423 
Latvijas balsstiesīgie, kas ir par 187 jeb 
8,36 procentiem vairāk nekā pagājušajās 
vēlēšanās. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – Latvijas 

Valsts svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

Svētdien, 25. plkst. 10.00 – Mirušo 
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

DECEMBRĪ 
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Pirmās 

Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien, 4.  Judy Trumpmanis
Svētdien, 11.  A. Kristovskis 
Svētdien, 18.  J. Turmanis 

Svētdien, 25.  J.Rīmanis 
DECEMBRĪ 
Svētdien, 2.  I.Birze 

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ 
Svētdien, 4.  L.MacPherson
Svētdien, 11.  B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 18.  R.Plikše/V.Galviņa 
Svētdien, 25.  M.Timermane/A.Zodiņa
DECEMBRĪ 
Svētdien, 2.   L.MacPherson

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms 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
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com  
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107

 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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Ja skatās spogulī un grib, lai atspulgs uz 

mums smaida, tad ir jāsmaida pašam 
papriekšu, vai ne? Tāpat ir ar Realitāti, 
kas galu galā ir tikai mūsu Apziņas 
atspulgs.

(sk.,Dolores Cannon, Darryl Anka/
Bashar, u.c.)

(Bībelē sk. Tit.1:15 u.c.)
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
NOVEMBRĪ

Svētdien, 4. plkst. 10.00 Kapusvētki 
R u k v u d a s  k a p s ē t ā ,  l a t v i e š u 
nodalījumā.

Svētdien, 11. plkst. 9.30 dievkalpojums. 
Bībeles stunda.

Svētdien, 18. dievkalpojums baznīcā 
nenotiks. SLB namā Latvijas Valsts 
dibināšanas atceres akts plkst. 19.00.

Svētdien, 25. plkst. 9.30 Mirušo piemiņas 

dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 4.  Olafs Šics      
Svētdien, 11.  Olafs Šics
Svētdien, 25.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 4.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 11.  Marita Lipska
Svētdien, 25.  Gundega Zariņa

KAPUSVĒTKI
Rukvudā latviešu nodalījumā plkst.10.00 

svētdien, 4. novembrī. 
DRAUDZES NODEVAS

Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 
Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

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 
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un kurp dodamies, reinkarnāciju, 
eņģeļiem, Visuma saziņu u.c. 

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell St, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa

 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Novusa 
meistarsacīkstes 

Adelaidē
Dienvidaustrālijas Atklātās Meistar-

sacikstes Novusā notika šī gada 29. & 
30. sept. Adelaidē.

Turnīrā piedalijās 22 dalibnieki no 
Adelaides, Melburnas, Sidnejas un 
Ņukasles. 

Turnīrs gan sākās ar nelaimīgu 
gadijumu kad novusa rezultātu rakstītāja 
Gunta Vagare kapjot no lidmašīnas 

izmežģija kāju un viņai viss turnīra 
laiks bij jāpavada motelī veseļojoties. 
Tomēr visiem par lielu atvieglojumu datu 
rakstīšanu uzņēmās Daina Ezeriņa no 
Adelaides, kuŗa to izpildija pirmklasīgi 
un viss turnīrs noritēja bez jebkādiem 
traucējumiem.

Turnīra dubultspēlēs atgadījās pat 
viens ļoti rets gadījums kad kāds 
spēlētajs vienā gājienā iesit visus 16 
kauliņus. To šoreiz veica Juris Grinbergs 
no Melburnas. Cik visi var atcereties 
tas bija noticis Austrālijas turnīrā tikai 
vienreiz iepriekš kad Edgars Nemme 
to veica Melburnā, 2009. gada turnīrā.  

Turnīra vienspēles rezultāti:  
"A" grupā, 1. vietu izcīnija R. Puisēns 

(Syd), 2.vieta, A. Ezeriņš (Ade), 3. vieta, 
M. Reinhards (Ade), 4. vieta J. Grīnbergs 
(Mel), 5. vieta R. Nemme, 6. vieta E. 
Jansons (Mel), 7.vieta D. Jansons 
(Mel), 8. vieta A. Misiņa (Ade), 9. vieta 
H. Schultz (Syd)

"B" Grupa: 1. vieta,  J. Brakovskis 
(Ade), 2.vieta  I.Graudiņš (Syd), 3. vieta 
D. Balcers (Mel),  4. vieta I. Dukāts 
(Ade), 5. vieta I. Mirovics (Mel), 6. vieta 
E. Nemme (Syd).

"C"  Grupa:  1. vieta  I. Bumbieris 
(Ade), 2. vieta P. Dancis (Ade), 3.vieta M. 
Balcers (Mel), 4. vieta A. Vanoosterom 
(Mel), 5. vieta L. Vovers (Ade)

Nr 681 2018. g. novembrī
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Dubultspēļu rezultāti: 
1. vieta: J. Grinbergs/D. Jansons 

(Mel), 2. vieta A. Ezeriņš/I. Dukāts 
(Ade),  3.vieta E. Nemme/R. Puisēns 
(Syd), 4. vieta A. Grimms/E. Jansons 
(Mel), 5. vieta P. Dancis/J. Lindbergs 
(Ade), 6. vieta I. Mirovics/M. Balcers 

(Mel), 7. vieta R. Nemme/I. Graudiņš, 
8.vieta K. Bruns/M. Reinhards (Ade), 9. 
vieta J. Brakovskis/A. Misina (Ade), 10. 
vieta D. Balcers/A. Vanoosterom (Mel), 
11. vieta l. Vovers/I. Bumbieris (Ade).■

Rūdolfs Nemme

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.

After warming up in October with the Male choir’s sacred choral works concert 
at the Latvian church, and the Sydney Latvian Theatre’s variety review at the 
House, it’s now time to get down to the really serious part of celebrating Latvia’s 
Centenary of Independence with events happening 3 weeks in a row in November.

Amerikas latviešu apvienības (ALA) 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs, reaģējot uz 
vēlēšanu rezultātiem, izsaka gandarījumu 
par vēlēšanu procesu un rezultātu: 

“Pr iecā jamies,  ka  tūks toš iem 
Amerikas latviešu nolēma piedalīties 
13. Saeimas vēlēšanās un darīja 
zināmu savu redzējumu par Latvijas 
nākotni. Esam pateicīgi Centrālajai 
vēlēšanu komisijai par piešķirto iespēju 
Amerikas Savienotajās Valstīs izveidot 
21 vēlēšanu iecirkni, kas ir vislielākais 
iecirkņu skaits pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas. ALA piestrādāja, lai vērstu 
Amerikas latviešu publikas uzmanību uz 
vēlēšanām un informētu mūsu tautiešus 
par partiju programmām, sarīkojot 
vairākas priekšvēlēšanu diskusijas ar 
deputātu kandidātiem, pasūtot un izplatot 
neatkarīgas politiskas analīzes apvienības 
izdevumos un sociālos medijos. Apvienība 
turpinās strādāt, lai Amerikā dzīvojošie 
cilvēki, kas vēlas savu piederību saistīt 
ar Latviju, turpina interesēties par tur 

notiekošiem politiskiem procesiem un 
rod iespēju kopā ar Latvijas cilvēkiem 
darboties demokrātiskas sabiedrības 
nostiprināšanā.” 

ASV dzīvojošo Latvijas balsstiesīgo 
lielāko atbalstu 13. Saeimas vēlēšanās 
ieguva Jaunā Vienotība (25%), Attīstībai/
Par! (22%), Jaunā konservatīvā partija 
(20%), Nacionālā apvienībā (13%). 
Kaut Amerikas latviešu apvienība oficiāli 
neizteica atbalstu nevienai partijai vai 
deputātu kandidātam, ALA priekšsēdis 
Blumbergs uzsver: “Esam gandarīti, ka 
vēlētāji ASV ar savu izvēli atbalstīja arī 
mūsu apvienības tradicionālās vērtības - 
uz Rietumu demokrātijas vērtībām balstītu 
valsts attīstību, izsakot atbalstu tiem 
kandidātu sarakstiem, kas redz Latvijas 
vietu NATO, Eiropas Savienībā, iestājas 
pret korupciju, atbalsta latviešu valodu un 
kultūru, kā arī vēlas aktīvu sadarbību ar 
diasporu. Mēs ceram uz stipru, saliedētu 
valdību, kas turpinās uzturēt šīs vērtības.” 

(Autore: Tatjana Žagare – Vītiņa, 
Amerikas latviešu apvienības Informācijas 
nozares vadītāja) 
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DAGAMBA  Concert, 4pm Sunday 11th  November
DAGAMBA are known as the “classical music hooligans” of Latvia. Five 

classically trained musicians whose take on everything classical – Beethoven, 
Vivaldi, Tchaikovsky, Prokofiev, etc. has to be heard to be believed. With Dagamba, 
you don’t need to choose whether to go to a classical or a rock concert – you get 
both in the one event!

So far this year they’ve had at least two sold-out tours through Latvia, as well as 
tours to Estonia, Ukraine, Turkey and Russia. They also won the Latvian Golden 
Microphone award for the best instrumental recording of 2017.

Dagamba performing in Cēsis, January 2018

Centenary Commemoration, Sunday 18th November, 7pm
As every year, the Declaration of Independence will be commemorated with a 

talk and concert at the Latvian House. This year’s speaker is Latvia’s EU Citizen 
of the Year for 2016, theologian, Dr. Juris Cālītis. Aside from his theological work 
in both Latvia and North America, Juris is possibly best known as the founder of 
the mother’s and children’s home Zvannieku mājas (Bellringers’ home).

The concert will feature not only a return performance by world acclaimed 
soprano Maija Kovaļevska (Mimi - lead role in this year’s La Boheme production on 
Sydney harbour!), but also performances by both the Sydney Latvian Male Choir 
and the Sydney Latvian Mixed Choir, with the culmination being  a performance 
of Jurjāns Kantāte Tēvijai (Cantata for the Fatherland) performed by Maija and 
the two combined choirs.

Centenary Ball, Friday 23rd  November, 7pm
NSW Parliament House, Strangers’ Dining Room
Let us then finish off the month’s celebrations with a ball. But not any old ball! 

A glamorous ball held in the oldest parliament house in Australia, overlooking 
one of Sydney’s landmark gardens – the Domain, in the presence of H.E. Dace 
Treija-Masī, Latvian non-resident Ambassador to Australia,  and other distinguished 
guests.

Music will be provided by both the Latvian group Dagamba and local talent.
Tickets can be purchased, until 15th November,  either at the House shop, 

online through the SLB web page (slb.org.au) or by emailing bookings@slb.org.
au. Everyone is welcome!






	PageA
	PageB
	RitumsBody
	PageC
	PageD

