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Gribas sajust, ka pa jaunā gadsimta tuneli
mana valsts virzās uz gaismu
„Ir jāzina, kas notiek valstī, kuŗā tu dzīvo,” es saku sev un pēc ilgāka laika,
kad apzināti neieslēdzu ziņu kanālus, beidzot ielūkojos savas valsts pulsa un
asinsspiediena mērītājos.
Kaut arī tie katrs rāda kaut ko atšķirīgu, secinu – nekas īpašs manas nosacītās
prombūtnes laikā nav noticis. Tā mēdzot būt divos gadījumos – kad nebūšanas
turpinās vai arī kad valstī viss ir kārtībā un tās pilsoņi var atļauties pat nezināt,
kas tobrīd ir valsts prezidents un ministri. Negribas pat minēt, cik līdz tam vēl ir
tālu Latvijai.
Kas notiek ar sabiedrības cerībām pēc jaunās Saeimas ievēlēšanas? Var
teikt – tik ātri nekas nevar mainīties, visam ir vajadzīgs savs laiks. Tā ir sacīts pēc
katrām vēlēšanām, kamēr īstenība ir brucinājusi sabiedrības uzticību un cerības.
Ar uzticību ir tāpat kā ar biksēm – ja nav, kas tās uz rumpja notur, bikses nokrīt.
Kas spēj noturēt uzticību? Tikai un vienīgi godprātīgi veikti darbi. Par laimi, vismaz
ir beigusies kaulēšanās par amatiem un valdībā pārstāvētām partijām katrai ir ticis
savs kumoss.
Taču koruptīvās „iestrādes” valstī ir tik senas, dziļas un sazarotas, ka ikviens
mēģinājums noplēst plāksterus no ielaistām un strutojošām brūcēm (izskatās, tādu
visvairāk ir tieslietās), beidzot tās iztīrīt, nevis līmēt pāri kārtējo plāksteri, diemžēl
sastop sīvu pretestību visaugstākajā līmenī.
Tas, ka daži sviluma smaku beidzot sajutušie steidz pārrakstīt īpašumus, iztīrīt
savas atvilktnes, seifus un datorus, lai „pierādījumu trūkuma dēļ” varētu izskatīties
balti un pūkaini, situāciju tikai pasliktina. Plāksteru terapija Latvijai vairs nelīdz.
Bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers savā laikā ierosināja ķirurģisku iejaukšanos
– 10. Saeimas atlaišanu.
Tas bija tolaik, ko darīt šodien, kā politikā nomainīt vecās sejas un nonākt pie
tādas domāšanas un tikumiem, kam pateicoties radās Latvijas valsts?
Anda Līce
Latvijas Avīze, 2019. g. februārī

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, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2019. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
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32 Parnell Street Strathfield NSW
2135, tās darba laikā.
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB valdes sēde

SLB februāŗa valdes sēdē piedalās
Jānis Čečiņš, Imants Līcis, Pēteris
Kļaviņš, Ināra Graudiņa, Ināra Krūmiņa,
Ilona Brūvere, Jānis Grauds, Mārtiņš
Tuktēns.
Klimata kondicionēšanas sistēmas
ierīkošanai 7 telpās saņemta viena
tāme – $45,000. Tas valdei liekas pārāk
dārgi. Meklēs tāmes no citām firmām.
Jāsalīdzina, vai lētāk, katrā telpā ierīkot
atsevišķu sistēmu.
Virs pārvaldnieka dzīvokļa izrūsējis
jumts. Saņemtas divas tāmes labošanai.
Nolemj pieņemt Roofing Professionals
Westside par $2,900. Būs arī jālabo
griesti, jāatvieto tepiķis un aizkari.
Iztīrīta eja aiz zāles. Restorāna
īpašnieks atkal brīdināts, ka tā ir
avārijas izeja un, ka tur nav atļauts
mest restorāna atkritumus. Pameklēs,
vai ir iespējams ejas galā ielikt īpašus
drošības vārtus.
27. februārī valde tiksies lai izstrādātu
darbu plānu nama uzlabošanai
nākamajiem diviem gadiem. Aicinās
piedalīties lielāko nama lietotāju
organizāciju pārstāvjus.
SLB darbinieku eglīte notika groziņa
veidā Mārtiņa Siliņa zālē. Vairums
dalībnieku atzina, ka patika un turpmāk
derētu eglīti rīkot šadā veidā.
Parnell ielas svētki bija labi apmeklēti.
Valde izteic pateicību visiem svētku
dalībniekiem un darbiniekiem.
Rīgas Doma meiteņu korim grūtības
sameklēt sponsorus. Paredzēts, ka uz

Melburnu tomēr nebrauks. Jautājums,
vai vispār tiks uz Austrāliju. Jānis
Grauds aizrakstīs, ka varētu rēķināties
ar atlikumu no koncerta Sidnejas
Latviešu namā.
Sarīkojumu apakškomiteja ieteic
oktobrī rīkot Latvijas simtgades filmu
festivālu.
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.
2019. gada februārī SLB ir apsveikusi
Elzu Miezi, Gundaru Liepiņu, Veltu
Krūmiņu, Ingrīdu Kārkliņu, Ausmu
Švāni, Aldi Birzuli, Karīnu Baumani, Jāni
Vadzi, Ilonu Glebe un Brigitu Saivu. ■

Nākošais senioru
saiets

Nākošais senioru saiets būs
piektdien, 8. martā – plkst 12.00
Sidnejas Latviešu namā.
Turpināsim šī gada uzsākto tēmu
senior saietiem – ‘iepazīšanās gadu’.
Gundars Liepiņš pastāstīs par
saviem iespaidiem ko viņš kopā ar
savu dzīves biedru, Rasmu, guva Rīgā
piedaloties tur Latvijas simtgadē – Valsts
svētkos. Dzirdot par un redzot to ko
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viņi piedzīvojuši gūsim ieskatu kā 18.
novembris tika atzīmēts Rīgā.
Otrā daļā iepazīsimies ar Ivara Štubja
CD albumu Dabas miers tā atklāšanā.
Ivars mums visiem labi pazīstams kā
izcils mūziķis, ģitārists, dziedātājs.
Mūzika ir pamatā domāta vecāku ļaužu
atpūtai un atmiņu atsvaidzināšanai.
Atklāšanā viņš uzstāsies ar dziesmām un pastāstīs kā šis albums radies,
par to kā ir izvēlētas dziesmas un kāpēc
tās viņam mīļas.
Laipni lūdzu visus uz Saietu – arī ja
līdz šim neesat bijuši. ■
Jānis Grauds

STOP PRESS. Valdis Dombrovskis ir ļoti aizņemts Eiropas parlamentā
un pastāv maza iespēja ka viņš 17. martā nevarēs būt Sidnejā. Tāpēc lūdzam
sekot pēdējām ziņām SLB vietnēs tīmeklī – www.slb.org.au vai facebook.com/
sydneylatviansociety. Vai arī zvaniet SLB birojam (02) 9744 8500.

Parnell ielas svētki

Parnell ielā, Stratfīldas priekšpilsētā,
atrodas Sidnejas Latviešu nams, un tāpēc
Parnell ielas svētkus varētu nosaukt arī
par Sidnejas Latviešu nama svētkiem.
Jau 10.00 no rīta bija atvērta nama
kafejnīca, 11,00 sāka pārdot mantas
tirdziņā,12.00 bija pusdienas ar cīsiņiem
un kartupeļu salātiem, bet 13.30 sākās
koncerts, kuŗā dziedāja Sidnejas Latviešu
vīru koŗa izlase un Jauktais koris ar
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dziesmām no Kultūras dienu koncerta.
Vīru koris vispirms dziedāja Valtera
Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma ar
Imanta Ziedoņa vārdiem, tad Raimonda
Paula Pacel galvu, baltā māt’ ar Jāņa
Petera vārdiem. Tad sekoja jauniešu
ansamblis Vēja bērni ar vairākām
dziesmām, iesākot ar Upe nesa ozoliņu
un pabeidzot ar Tumša, tumša tā eglīte.
Jauktais koris dziedāja Jurjānu Andreja
Nevis slinkojot un pūstot ar Juŗa Alunāna
no čechu valodas tulkotiem vārdiem, Agŗa
Endelmaņa Liepu taka (par Liepāju) ar
Olafa Gūtmaņa vārdiem, Artūra Salaka un
Andreja Jansona Pērkons veda vedekliņu
ar latviešu tautas dziesmas vārdiem un
Zigmara Liepiņa aranžētā tautas dziesma
Es atnācu uguntiņu.
Pēc koncerta sekoja sadziedāšanās ar
visu apmeklētāju piedalīšanos, ko vadīja
Ints Teterovskis un dziesmu vārdus varēja
lasīt uz lieliem ekrāniem abās pusēs
skatuvei.
Tad izskanēja pateicības Jānim

Šurumburums
Latviešu Namā

Kā jau dažu labu gadu februāŗa
sākumā, arī šogad 9. februārī notika
Parnell ielas svētki, lai gan iepriekšējā
dienā izskatījās, ka pie biedrības klāt tikt
nevarēs, jo visā ielā bija iesēdušies tuvējā
debesskrāpja celtnieki. Bet sestdienas rītā
tie bija nozuduši, un svētki varēja sākties.
Tā kā iecerētais klauns Kāpostiņš
esot „aizlaidies lapās" uz Fidži salu svinēt
savu dzimšanas dienu, sestdienas skolas
skolnieki nokļuva savu parasto skolotāju
nagos, kā katru sestdienas rītu, tikai uz
īsāku laiku.
Foajē pārvērtās par tirdziņu. Tur
varēja pirkt jaunus, pašmāju mākslinieku
ražotus, 2019. gada kalendārus (vienai
māksliniecei bija tikai 8 gadi), gan bez vārda
dienām; pašceptas kūciņas, jāņusieru,
piparkūkas, grāmatas gan latviešu, gan
angļu valodās, tautiskus kreklus un
citus tautiskus priekšmetus, pašceptus
biskvītus, ko varēja arī
nogaršot, ievārījumus no
Latvijas, šprotes bundžās,
un iegūt informāciju par
Dnister krājsabiedrību.
Turpat blakām kafejnīcā
dāmas pārdeva pīrāgus
un smalkmaizītes, pa
rollbiskvīta gabalam, un
desiņas ar vienreizīgi
garšīgiem kartupeļu

salātiem, un dzeŗamos (ne alkoholiskos),
jo apkārt maisījās mazgadīgi bērni, kas
bija palaisti vaļā no mācībām.
Bez parastās tautas bija arī pa vienam
otram tālumniekam: māte ar staltu meitu
no Brisbenas, pāris vietējie atpakaļ no
Kanādas, kas tur, aukstumā dzīvojot, likās
atjaunojušies, viens bijušais skolnieks, kas
bija atlidojis no Latvijas, un viens otrs, kas
nelikās esam redzēts biedrībā.
Un ap pusdiviem, kad bija nozvanījis
zvans, tauta sapulcējās zālē, un tad sākās!
Uz sienas pie skatuves parādījās
Latvijas skati, kā jau reiz „Simts gadu simts
minūtēs” izrādē pagājušā gada oktobrī.
Ceremonijmeistare Ilona Brūvere,
ievadam teikusi, ka latviešiem dziesma
ir mīlestības stāsts, stādīja priekšā Egīlu
Melbārdi alias Inti Teterovski (jeb vai bija
otrādi?), kas tad izrādījās esam tālāko
norišu sirds un dvēsele.
Pie ķeizarkroņiem un izstīdzējušiem
kaktusiem rotātās skatuves novietojās
Sidnejas Vīru Koŗa izlase - 11 vīri, kas braši
nodziedāja Mūžu mūžos būs dziesma un
Pacel galvu, baltā māt’.
Bija pienācis atzinības raksts Sidnejas
Latviešu Vīru Korim no Latvijas Kultūras
Ministres par latviešu dziesmu kopšanu
ārpus Latvijas, ko nolasīja.
Visi klātesošie tad dziedāja drusciņ
nerātno Es nenācu šai vietā un Zilo
lakatiņu, kam vārdi bija lasāmi uz sienas,
ja kāds tos vēl, vai vairs, nezināja.

FOTO: Indulis Krādziņš

Čečiņam, Ilonai Brūverei, Sandrai
Dragūnai, Intim Teterovskim, Daugavas
Vanagu un SLB Dāmu kopas dāmām
un visiem, kas piedalījās koncertā un
svētkos. Un sadziedāšanās vēl tupinājās.
Kad svētki beigušies, jāgaida atkal
gads līdz nākamajiem.
Juris Krādziņš

Tirdziņš Baltajā zālē
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Eiropas savienības komisārs

Latvijas Ministru prezidents (2009-2014)

Valdis Dombrovskis

Eiropas savienība, Latvija, Breksits
un vēl daudz kas cits!
Sidnejas Latviešu namā,
Svētdien, 17. martā, plkst. 14.00
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No kreisās: Aija Dragūna, Selga Tuktēna, Diminika Drēziņa, Kārla Tuktēna, Laima
Jurāne, Nikola Pērkuma, Ženevēva Audette, Lara Veidnere un Kaspars Moore.
Tad uz podestiem nostājās mūsu pašu
jaunieši, no kuŗiem vairums bija no knīpām
un knauķa gadu gaitā izķepurojušies
tepat mūsu acu priekšā – Vēja bērni: Aija,
Selga, Diminika, Kārla, Laima, Nikola,
Ženevēva, Lāra un Kaspars; visi tērpti
melnā, tautiskām jostām ap vidu, meitenes
puķu vainadziņiem galvās, Kaspars –
gaŗiem matiem, bet bez vainaga. Aija
spēlēja kokli un klavieres un, ja vajadzīgs,
sita bongo, Lāra pūta flautu (kam nevarēja
saklausīt nevienu šķību toni), Kaspars
pavadīja uz ģitāras, un visi dziedāja no
visas sirds Kad gaismeņa zila ausa, Upe
nesa ozoliņu un Es gulu, gulu.
Kārla, visu šo jauniešu vārdāi pateicās
Sidnejas Latviešu Biedrībai par atbalstu.
Sekoja kopdziesmas: Tumša, tumša tā
eglīte un Dzīvīte, dzīvīte, ko uz klavierēm
pavadīja Sandra Dragūna.
Ta d I n t s Te t e r o v s k i s p i e t e i c a
neskaitāmu balvu un nomināciju
īpašnieces, vienreizējās, neatkārtojamās
Sūdzambībeles, un uz skatuves uztuntuļoja
trīs vecas sievas strīpainos brunčos,
izrakstītās villainēs un lakatiem galvās,
kas kaut kā likās kā kaut kur jau redzētas.
Visām trim rokās bija Rimi plastmasas

kules. Saucēja dziedāja par negalu, kas
viņai bija gadījies:
„Sav’ trejādi es dziedāju; Aizgāju uz
lielveikalu, Aizmirsu paņemt maisu.” Divas
pārējās – vilcējas – skaļi pievilka. Vai maisi,
kas viņām bija rokās, bija pirkti vai sperti,
tā arī noskaidrot neizdevās.
Sekoja trīs kopīgi dziedātas dziesmas –
Bēdu, manu lielu bēdu, Še, kur līgo priežu
meži un Virs galvas mūžīgs piena ceļš.
Ja kāds no klātesošiem nebija paēdis
pusdienas un tam sāka kurkstēt vēders,
tas turpat zālē pa dziedāšanas laiku
varēja mieloties ap DV dāmu sarūpētām
sviestmaizītēm vai dzesēt slāpes, arī pie
kā stiprāka. Varēja arī iegādāties lozes un,
ja laimējās, vinnēt lielo laimestu.
Nu bija pienākusi kārta uzstāties
Sidnejas Latviešu Jauktajam korim, kuŗš,
Intim Teterovskim diriģējot, vispirms
nodziedāja Nevis slinkojot un pūstot un tad
divas liepājnieku dziesmas - Liepu taku un
Pērkons veda vedekliņu, kā arī Es atnācu
uguntiņu.
Visi kopīgi nodziedāja Āvu, āvu baltas
kājas, un līdz ar to sākās Sadziedāšanās.
Vija Sieriņa.
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No Kolkas līdz
Adelaidei

8. martā Senioru saietu iesāka saietu
apmeklētājs Kārlis Peksis, pastāstot par
savu tanti Faniju Budovsku un draugu
Augustu Zvirgzdiņu, kas dzīvoja Kolkas
ciemā Kurzemes ziemeļos, kamēr Jānis
Grauds parādīja Kolkas ragu un tā
apkārtnes skatus uz ekrāna.
Kaut gan Fanijai jau 105 gadi, viņa
pirms pāris gadiem darinātā fotografijā
izskatās daudz jaunāka. Kārlis Peksis
iesāka ar sveicienu lībiešu valodā
un ievadam nodziedāja kādu lībiešu
šūpuļa dziesmu. Iesāka stāstot par
Krimas kaŗu, kad pie Kurzemes krastiem
ieradusies pret Krieviju cīnīties angļu
flote un sākusi dedzināt mājas un laivas.
Angļi sākuši smieties un aizbraukuši,
kad kāda sadusmota lībiete paradījusi
viņiem pliku dibenu.
Kārlis sācis iet skolā, kad bija 5 gadi
un mācējis jau lasīt un rēķināt, pazina
ciparus un zināja nedēļas dienas.
Vecāki negribēja ilgi skolot, bet tante
panākusi, ka varēja iet skolā līdz 15
gadiem.
Tante bijusi lielās briesmās vienreiz,
kad jūŗā, ceļā uz Sāmsalu, apstājies
motors, otrreiz vētrā braucot uz Rīgu,
un tāpēc vēlāk bijušas bailes braukt
pa jūru. Citreiz uzbrucis liels bullis,
vēlāk saslimusi ar tuberkulozi, bet
izārstējusies ar treknu barību un priežu
sveķiem. Vēl citreiz iekritusi lielā bedrē,
tad saukusi suņus, lai tie, virs bedres
saskrejot, parādītu citiem, kur viņa
atrodas, bet beigās pati ar lielām mokām
izrāpusies.
Pašā Kolkas ragā ir liels ciems, kur
kādreiz bijis tūkstots iemītnieku.
Savukārt Zviedrijā kāda sieviete,

Sigrida, ierakstījusi ar rūnu rakstiem
akmenī, ka viņas vīrs, Sveins, braucis
ap 1040. gadu uz Zemgali apkārt
Domesnes ragam, kā toreiz saukuši
Kolkas ragu.
Augusts Zvirgzdiņš bijis 5 gadus
vecāks, bet, kā labs draugs, stāstījis
viņam par ballītēm, un abi jaunībā
gribējuši mācīties par kapteiņiem. Kaŗa
beigās Augusts ticis laivā, lai brauktu
uz Zviedriju, bet jūŗā apstājies motors
un bijis jābrauc atpakaļ uz krastu.
Kolkā sarunāta cita laiva bet, kad
pienācis laiks braukt, vācu komandants
pieprasījis lai viņu ved uz bāku, kas
atradusies uz kādas salas. Tā Augustam
nācies palikt Latvijā. Augustam nav bijis
atļauts mācīties par kapteini, jo brālis
bijis leģionārs.
Otrā saieta daļu vispirms iesāka
ar Simtgadu balles skatiem Sidnejā,
bet pēc tam ar skatiem no Adelaides
Kultūras dienām un vispirms kādas
dejas no Rotaļas koncerta.
Sekoja dažādas dziesmas no
koncertiem: vispirms Juŗa Kulakova
Par spīti grūtiem laikiem ar Eduarda
Veidenbauma vārdiem. Tālāk redzējām
un dzirdējām Jāņa Cimzes aranžēto
tautas dziesmu Rīga dimd, Artūra Salaka
aranžēto Pērkons veda vedekliņu,
Lolitas Ritmanes Dziesmu pinu, deju
pinu ar Andŗa Ritmaņa vārdiem,Bruno
Skultes Aijā ar Teodora Tomsona
vārdiem, Imanta Kalniņa Lūgšanu
ar Knuta Skujenieka vārdiem, Juŗa
Voivoda, Apkal manu kumeliņu ar
Rūdolfa Blaumaņa vārdiem, skatu
no Prāta vētras koncerta un Valtera
Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma ar
Imanta Ziedoņa vārdiem.
Juris Krādziņš
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DABAS MIERS

Nature’s Peace
IVARS ŠTUBIS

ALBŪMA ATKLĀŠANA
(STĀSTĪJUMS UN KONCERTS)
2019. G. 8. UN 9. MARTĀ

SIDNEJAS LATVIEŠU NAMĀ
PULKSTEN 12.00.

Tālāka informācija Facebook lapā:
Ivars Stubis Music
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DAUGAVA
A.L.M. Basketbola
meistari

Pagājušā gada decembrī KD ietvaros
Adelaidē tika rīkotas 47.Austrālijas
Latviešu Meistarsacīkstes. Piedalījās
ASK, MLS, Spars un Daugava.
Priekšspēļu rezultāti izveidojās
sekojoši. Daugava 58-ASK 30, MLS
57– Spars 48, Spars 85 – ASK 70,
Daugava 55 – MLS 45, MLS 37 – ASK
29, Daugava 67 – Spars 51.
Pēc priekšspēlēm Daugava ar trīs
un MLS ar divām uzvarām nopelnīja
tiesības spēlēt finalā.
Puslaikā, gadiem daudz jaunāki un
straujāki melburnieši braši turējās pret
Sidnejas Daugavas rūdītiem veterāņiem.
Puslaika rezultāts Daugava 25 – MLS

23. Spēli izšķīra Daugavas kapteinis
Emīls Dūšelis iegūstot 28 punktus. Bet
par to, vēlāk. Gala rezultāts – Daugava
48 - MLS 43.
MLS vienībai ir ļoti spoža nākotne
un sagādās pretiniekiem daudz galvas
sāpes. Ar nepacietību gaidīsim novērot
MLS progresu turpmākos gados.
No Daugavas viedokļa, ņemot vērā
ka šoreiz klubs svinēja savu pirmo
patstāvīgo uzvaru, ir vērts mazliet
pakavēties pie šī vēsturiskā gadījuma.
Treneris Aivars Mednis, pirmo
reizi parādīja savu spilgto talantu kā
spēlētājs 1973. gada meistarsacīkstēs.
Jaundienvidvelsas apvienotā vienība
tad komplektējās galvenokārt no LBK
spēlētājiem un pārvarēja ASK. Neviens
cits spēlētājs nav piedalījies vairākās
meistarsacīkstēs. 1985.gada pirmās

2018 ALM meistari Daugava
No kreisās puses: Emīls Dūšelis - kapteinis, Raimonds Jaudzems, Aivars Mednistreneris, Simon Andersons, Andris Andersons, Tim Andersons, Reinis Medenis.
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Globālās Meistarsacīkstēs Kalamazoo
ASV, Aivars bija priekšzīmīgs Austrālijas
vienības kapteinis un uzturēja augstu
spēles līmeni visās sacīkstēs.
Un kuŗš var aizmirst pagājušās ALM
Melburnā, ka viņš tad 61 gadu vecumā,
tika spiests nospēlēt gandrīz visu finālu?
Izšķirošā spēlē Daugava/Metalurgs
pārliecinoši tika galā ar Sparu. Tajā
spēlē Mednis pierādīja savu pieredzi,
taktiku un spēles izpratni kā treneris un
spēlētājs, viegli apspēlējot pretiniekus.
Kā kontrasts, jaunākais spēlētājs bija
17. gadus vecais Raimonds Jaudzems,
bijušā ASK spēcīgā „darba zirga” Andra
dēls. Raimonds jau vairākus gadus ir
izcēlies ar savu spraigumu, ātrumu,
bumbas kontroli un neatlaidību kā
uzbrukumā tā arī aizsardzībā. Viņa
sniegums visās spēlēs bija augstvērtīgs
un kritisks vienības uzvarās.
Īsi pirms meistarsacīkstēm, dažādu
iemeslu dēļ pēkšņi vairāki Daugavieši

nebija spējīgi piedalīties. Reinis Medenis,
kuŗš šoreiz nebija plānojis būt Adelaidē,
pēdējā momentā atsaucās uz vienības
spēlētāja trūkumu. Agri nākamā rītā,
Reinis steidzīgi sapakoja automašīnu
un brauca dienu un nakti no Kanberas
uz Adelaidi. Reinis ieradās stadionā tikai
desmit minūtes pirms pirmās spēles
sākuma. Viņa neapšaubamais talants,
ilggadīgā pieredze un pašaizliedzīgā
pieeja spēlei, cieši un droši saliedēja
vienības centienus visās spēlēs. Reiņa
dēli Namejs un Druvis arī piedalījās
jauniešu draudzības spēlēs.
Reinis minēja ka viņa nelaiķa tēvs,
visiem labi pazīstamais un iemīļotais
Pēteris, būtu to lepni sagaidījis no sava
dēla. Brīnišķīgs gadījums Medeņa
dzimtai!
Kopas ilggadīgais, populārais
vadītājs 59 gadus vecais Andris
Andersons jau gandrīz desmit gadus
kopā ar saviem brašiem dēliem Simon
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un Tim, ir ļoti sekmīgi spēlējuši Daugavas
vienībā Centrālkrasta vīriešu pirmās
divīzijas līgā. Tanī laikā Daugava ir bijusi
septiņkārtīgi čempioni (piecas reizes
pēc kārtas). Tas ir viss Andŗa nopelns.
Šoreiz Andris, Simons un Tims
ieguva apskaužamu vietu ALM
vēsturē. Tēvs un divi dēli kopā spēlēja
meistarvienībā! Abi dēli ir vispusīgi
sportisti. Simons ir bijis ļoti veiksmīgs
regbija futbolists un administrātors.
Tims bija daudzsološs kriketists spēlējot
Bankstownas Green Shield vienībā.
Simons tā pat kā tēvs, ir vienmēr izcēlies
ar savu dedzīgo aizsardzību. Viņš allaž
bijis ar mieru drošsirdīgi paveikt „melnos
darbus“ vienības labā. Katrai vienībai ir
nepieciešams šāds līdzspēlētājs. Ābols
tālu no ābeles nekrīt!
Tims jau ilgus gadus ir bijis
izcils centra uzbrucējs ar teicamu
uzlecienu, precīzu metienu un
efektīgiem braucieniem uz grozu. Laba
aizsardzība arī raksturo viņa spēli.
Lielisks Daugavietis! Tims vairākus
gadus sekmīgi spēlēja ar Centrālkrasta
Krustnešiem Jaundienvidvelsas
augstākā līgā.
Par spīti saviem gadiem, Andris kā
vienmēr sekmīgi cīnījās dodot pirmam
piecniekam nepieciešamo atpūtu.
Spēcīga, sportistu ģimene!
Emīls Dūšelis kuŗa tēvs Valdemārs

un viņa onkulis Juris, ilgus gadus bija
Daugavas un LBK stūrakmeņi, lieku
reizi pierādīja ka pēdējos desmit gados
ir bijis labākais latviešu izcelsmes
basketbolists Austrālijā. Emīls, kā
spēles vadītājs, bija neapšaubami
labākais spēlētājs finālā dominējot ar
saviem 28 punktiem.
Tādēļ neizprotami un nepieņemami
bija fakts ka finālā Emīlam nepiešķīra
nevienu balss veiksmīgākā spēlētāja
balsošanā! Nav pirmā reize ka šādas
netaisnības ir notikušas! Un ar to Emīls,
Edmunds Eimanis un Leon Spilbergs
dalījās Jāņa Riņģa piemiņas balvas
piešķiršanā.
Emīls pēc 12 sekmīgi nospēlētiem
gadiem Jaundienvidvelsas augstākā līgā
ar Hills Hornets vienību, ir pielicis punktu
savai pirmās divīzijas karjerai. Savā
klubā viņš ir bijis ilggadīgs kapteinis,
reizēm sezona labākais spēlētājs un ļoti
iecienīts pretinieks.
Man šķiet ka nākotnē Emīlu redzēsim
kā dziļi domājošu un sekmīgu treneri.
Daugavieši jautrā gaisotnē, sirsnīgi
svinēja savu vēsturisko uzvaru vecgada
vakarā kopā ar ģimenes locekļiem un
draugiem Adelaides Daugavas Vanagu
namā.
Uz redzēšanos nākošās ALM
sacīkstēs Sidnejā!
Andris Jaunbērziņš

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
2019. 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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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2019. gada martā

Sveicieni 2018.
gada 11. novembrī –
Lāčplēša dienā!

Turpinājums no 2018. g. decembŗa
DV ziņām
Latvijā sākās otrais Padomju
Savienības okupācijas laiks, kas
turpinājās līdz 1941. gada 22. jūnijam,
kad Vācija uzbruka Padomju Savienībai.
Šajā Padomju Savienības viena gada
okupācijas laikā, latviešu tauta savā
zemē piedzīvoja neiedomājamu
teroru, jo Padomju Savienība (Krievija)
noslepkavoja un/vai deportēja no
Latvijas uz Padomju Savienību (Sibīriju)
34,250 Latvijas pilsoņu. Pēc atrastiem/

pamestiem Padomju Savienības NKVD
(Čekas) dokumentiem, kad Latvijā
ienāca vācu armija, Padomju Savienība
bija plānojusi realizēt totālu genocīdu
pret latviešu tautu, ar plānu likvidēt un/
vai deportēt 800,000 Latvijas pilsoņu;
šī Čekas operācija tika pārtraukta ar
straujo vācu kaŗaspēka ienākšanu
Latvijā 1941. gada 22. jūnijā, jo vācieši
bija okupējuši visu Latviju jau līdz 1941.
gada 3. jūlijam.
Ar 1941.gada jūlija mēnesi sākās
vācu okupācijas laiks Latvijā, kas
beidzās tikai 1945.g. 8. maijā ar
Kurzemes cietokšņa padošanos. 1943.
gada 10. februārī Hitlers izdeva pavēli
organizēt Latviešu leģionu. Vācieši
nelikumīgi mobilizēja vairāk kā 146, 000

Daugavas Vanagu „Latviešu Leģiona diena" 16. martā
Piemiņas brīdis plkst. 11.00 Rukvudas kapos un plkst. 12.00 DV namā.
Ja vēlaties palīdzību ar transportu, lūdzu zvaniet Inārai 0409 027 994

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2019. gada 2. martā, plkst. 12.00 – 13.30
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
17

latviešu jauniešu kuŗi pēc tam kaŗoja
Austrumu frontē pret Sarkano armiju.
Latviešu leģionāri, tāpat arī Igauņu
leģions, atteicās kaŗot pret Rietumu
sabiedrotajiem. Līdz kaŗa beigām
bija krituši vai pazuduši bez vēsts ap
80,000 Latviešu leģiona karavīri. Kāpēc
Latviešu leģiona karavīri kaŗoja? Latvijas
iedzīvotāju un mobilizēto Latviešu
leģiona karavīru nesenā atmiņā bija
Padomju Savienības (Krievijas) 1940.1941.g. terora laiks, kā arī brīnišķīgā
un zaudētā neatkarība. 1940. gadā
Padomju „leļļu režīms” Latvijā bija
arī likvidējis/deportējis Latvijas Valsts
prezidentu Kārli Ulmani. Vācu okupācijas
laikā Latvijā bija slepeni nodibināta
„Latvijas centrālā padome” (LCP),
kuŗas galvenais loceklis bija Latvijas
pēdējais Saeimas priekšsēdētājs,
Pauls Kalniņš, kas tajā brīdī, saskaņā
ar brīvās un neatkarīgās Latvijas
Republikas Satversmi, bija faktiskais (de
facto) Valsts prezidents. Viņš pirmais
parakstīja šo LCP memorandu, kopā ar
188 citām izcilām un vēl dzīvām Latvijas
personībām kuŗi cerēja, ka atkārtosies
1918. g. 18. novembŗa notikumi. Šo LCP
memorandu iesniedza Latviešu leģiona
ģenerālinspektoram ģenerālleitnantam
Rūdolfam Bangerskim, kuŗā teikts:
„Ienaidnieks no austrumiem atkal
draudoši tuvojas Latvijas zemei…
Latvijas varmācīgā pievienošana
Padomju Savienībai izdarīta rupji
pārkāpjot Latvijas Republikas
satversmi un laužot LatvijasPadomju Savienības savstarpējos
līgumus, Tautu Savienības paktu
un veselu virkni starptautisku
līgumu… Pēc mūsu izpratnes otrā
pasaules kaŗa tagadējā norisē ir
pienācis brīdis, kad apdraudēta
mūsu tautas dzīvība, pati tautas
esamība – pienācis liktenīgais brīdis:
būt vai nebūt. Pēc visiem dabas un
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cilvēcības likumiem neviens mums
nevar apstrīdēt tiesības aizstāvēties,
ja tiek apdraudēta mūsu nācija un
tās esamība. Pamatojoties uz šīm
atziņām, mēs deklarējam Latvijas
tautas gribu un gatavību aizstāvēt
visiem mums iespējamiem spēkiem
un līdzekļiem Latvijas valsts robežas
pret uzbrūkošo ienaidnieku.”
Latviešu leģiona kaŗavīri izpildīja
savus pienākumus un aizstāvēja savu
zemi un tautu pret jaunām Padomju
represijām. 1944.-1945.gadā sākas
trešā Padomju okupācija. Latviešu
partizāņi, Lāčpleši, turpināja bruņotu
cīņu Latvijā pret okupantiem līdz pat
1956.gadam, bet visumā tā beidzās
tikai 1991.gadā pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas. Padomju okupācijasStaļina laikā Latvijā, 1940.-1941.g. un
1944.-1952.g., latviešu nogalināto un/
vai deportēto skaits bija sasniedzis jau
320,000 un tas turpinājās arī pieaugt
pēc Staļina nāves visus Padomju
okupācijus gadus līdz pat 1990. gadam.
Tāpēc, vēsture apliecina ka
Latviešu leģiona kaŗavīri rīkojās
pareizi, aizstāvēja savu valsti, tautu
un taisnību, un visi viņi, kritušie,
mirušie un dzīvi palikušie, ir
uzskatāmi par „Latvijas brīvības
cīnītājiem”.
Andrejs Mežmalis atv. flotiles admirālis.

DV Sidnejas nodaļas
valdes sēde

DV Sidnejas nodaļas valdes sēde
notika 2019. gada 22. janvārī. Sēdē
piedalījās Ināra Sīkā, Gundega Zariņa,
Roms Senkēvičs, Ilga Niradija.
DV Sidnejas nodaļā sastāv 97
biedri, no tiem 28 ir mūža biedri. 2018.
gada 22. oktobrī miris Voldemārs

Luidmanis. G.Zariņa ziņoja, ka 11.
februārī, plkst. 11.00 Rukvudas DV
kapu nodalījumā blakus vīram Andrejam
apglabās Birutas Urlovskas pelnu urnu.
Viņa mira 2018. g 10. jūlijā. Biruta ilgus
gadus pildīja Vanadžu kopas sekretāres
pienākumus.
Ir veikti dažādi remonta darbi un
īpašuma uzlabojumi. Tāpat apsveikti
cienījama vecuma biedri vai arī apmeklēti
personīgi mājā, aprūpes namā vai
slimnīcā. Atjaunoti kārtējie ilgtermiņa
noguldījumi. Paldies Gundegai un Inārai
par piparkūku cepšanu Ziemassvētkos!
Janvārī DV namā uzturējās deviņi
viesi no Latvijas: vīru koŗa Gaudeamus
un deju kopas Rotaļa dalībnieki.

Turpmākie sarīkojumi DV namā
Katra mēneša pirmajā sestdienā
plkst. 12.00 pusdienas.
16. martā Latviešu leģiona atcere
Rukvudas kapos un pusdienas DV
namā.
4.maijā Balto galdautu diena un
Kurzemes cietokšņa atcere.
Augustā Nama diena. Retro vakars.
10. novembrī Lāčplēša dienas 100
gadu atcere.
Ilga Niradija

DV Sidnejas nodaļas dāvinājums
DV Sidnejas nodaļa
2018. g. decembrī ziedoja
AUD$2000 Latvijas Audžu
ģimeņes biedrībai. Biedrības
vadītāja, Ilze Golvere
atsūtījusi pateicības vēstuli ar
bildēm no svētku pasākuma
Rīgas Latviešu biedrības
namā. No laukiem un no
Rīgas, ieradās vecmāmiņas,
mazbērni, brāļi un māsas
kuŗi Ziemassvētku garā
kopīgi baudīja satikšānos
ar dāvanām un pusdienām.
Liels prieks maziem un
lielajiem!
Šīs bildes arī sagādāja
prieku DV Sidnejas nodaļai
par to, ka mūsu atbalsts un
devums palīdz un iepriecina
jauniešus un bērnus kam
dzīves ceļš reizēm izveidojās
ar grūtībām, jo vecāki nespēj
viņus uzturēt un audzināt.
Ināra Sīkā
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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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2. martā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 16. martā plkst. 11.00
Legionāru atceres svētbrīdis Rukvudas
kapsētā DV nodalījumā.
Sestdien, 6. aprīlī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764.

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

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

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.
DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Sporta kopa SPARS –
Latviešu peldēšanas
sacensības 2019

FOTO: Māra Moore

2019. g. 16. februārī notika Sporta
kopas SPARS peldēšanas sacensības
Enfieldas peldbaseinā. Sapulcējās 31
dalībnieki no 5.g.v līdz 68.g.v. un 26
skatītāji. Vakars bija jauki silts – 27
grādi.
Dalībnieki varēja piedalīties
sacensībās no 25 – 100 metriem, brīvā
stilā, brasu stilā un kā vien katrs vēlējās!
Sacensību vadītājs Viktors Sīkais
atzina 12. g. v zēnu, Daini Galviņu
kā „vislabāko peldētāju”. Atzinība par
izcilu peldēšanu arī pienācās Emīlam

Galviņam. No „vecākās paaudzes”, 60.
g. v. Aigars Feldmanis ievērojami ātri,
nopeldēja 50 m brasi 46.22 sekundēs.
Izsaku pateicību tiem kuŗi palīdzēja ar
laika uzņemšanu, rezultātu pierakstīšanu
un pārējiem darbiem: Andris Galviņš,
Pauls Sproģis, Marika McCue, Ingrīda
un Toms Veidneri, Normunds Ronis
un starters Jim Wagners. Vislielākais
paldies pienākās visiem vecākiem un
vecvecākiem par atbalstu un uzņēmību
vedot savus bērnus un mazbērnus.
Sacensību beigās pakavējamies
pārrunās un baudījām atsvaidzinošu
arbūzi. Ar prieku rīkosim peldēšanas
sacensības atkal nākamgad!
Viktors Sīkais

Sporta kopas SPARS 2019. gada peldēšanas sacensību dalībnieki.
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Latviešu apvienības
Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ)
darbība un mūsu
jaunatne… kas notiek?

Ir noturēta pirmā prezidija
sēde 2019. gadā un, lai gan
daudz lietas tika pārrunātas,
šoreiz piegriezīšu vērību LAAJ
atbalstam, kas domāts lai
palīdzētu mūsu jaunatnei iedziļināties
latviešu kultūrā un vēsturē, un
uzspodrinātu viņu latviešu valodu.
LAAJ atbalstu sniedz vairākās
formās. Dabīgi, vajag finansiāli atbalstīt
organizācijas, kas izglīto un iesaista
mūsu jauniešus, un arī pašus jauniešus,
kas izvēlās dziļāk izprast un saprast
savu latvietību. To jaunieši Austrālijā
dara piedaloties Annas Ziedares
Vasaras Vidusskolā (AZVV) un Tērvetes
nometnē, jeb Latvijā caur projektiem tā
kā Sveika Latvija vai Eiropas Vasaras
Skola. Ja nevar atļauties tur tikt un
piedalīties, tad ne tikai jaunieši, bet
mūsu sabiedrība ir zaudētāji.
LAAJ ir atbalstījusi jauniešus jau
vairākās paaudzēs un bez tā, nez cik
mūsu jaunieši no trešās šeit dzimušās
paaudzes runātu laviski, dziedātu,
dejotu, spēlētu teātri un organizētu
Jaunatnes Dienas. LAAJ atbalsts atļauj
viņiem piedalīties, sadraudzēties un
izbaudīt dzīvi latviskā vidē, ne tikai
mācīties par to no grāmatas.
Finansiāls atbalsts ir svarīgs, bet tas
nav vienīgais veids kā LAAJ palīdz. Visi
jau pazīst to darbību ko veic Austrālijas
Latviešu sestdienas skolas vairākās
pilsētās. Kas iesākās kā pašorganizētas
skolas, bez kontakta ar Latviju, tagad
ir saistītas ar izglītības departmentiem
pavalstīs un saņem palīdzību no Latvijas
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– viesu lektorus, programmas un mācību
vielu, iespējas sadarboties. Tam visam
vajaga koordināciju, ko veiksmīgi un ar
enerģiju veic LAAJ Izglītības Nozares
vadītāja Ļena Rumpe.
Un atbalsts jau nebeidzas ar
Austrāliju, lai gan dabīgi šeit atbalstīt
jauniešus ir pirmajā vietā. Caur
ziedojumiem Mana Dāvana Latvijai, kas
tagad ir nodoti Vītolu fondam, stipendija
atbalstīs latviešu studentus arī Latvijā.
Un tā nu mēs nonākam pie biedru
naudām, kas palīdz visu šo veikt.
Dabīgi ir individuālas biedru maksas
($20 gadā), bet ir arī organizāciju
biedru maksas. Es vēlos ierosināt, ka
katra latviešu organizācija Austrālijā
pārbauda kad ir veikts pēdējais biedru
naudas maksājums un, ja atrod, ka tas
nav noticis kādu laiciņu, tad steidzīgi
to nokārtot. Tāpat vēlos atgādināt, ka
vajadzētu arī samaksāt Kultūras fonda
nodevas par sarīkojumiem (Konts
kuŗā iemaksāt: Latvian Federation of
Australia and New Zealand, BSB: 704
235, Konta numurs: 00017455. Var arī
sūtīt čeku uz LAAJ pasta adresi: PO
Box 457, Strathfield, NSW, 2135), lai
LAAJ var turpināt palīdzēt jauniešiem
izaugt ar cieņu un mīlestību pret Latviju
un latvietību!
Ilona Brūvere

Latvija uzskatāma
par brīvāku valsti
nekā ASV?

„Skaistums ir briesmīga lieta!
Briesmīga tāpēc, ka nenoteikta” –
šos vārdus ar Dmitrija Karamazova
muti teicis krievu rakstnieks Fjodors
Dostojevskis.
To, ka cilvēka skaistums ir relatīva
gaumes lieta, netieši apliecina

neskaitāmie skaistuma konkursi, un
katrs no tiem pretendē būt pats galvenais
un objektīvākais – Miss World, Miss
International, Miss Universe, Miss
Global, Miss Globe International utt.
Patiesībā tā ir cīņa par ievērību, kas
modernajā pasaulē ir sinonīms naudai.
Bet ne jau tikai meitenes sacenšas
starptautiskos konkursos, to dara arī
valstis. Februāŗa sākumā respektablajā
laikrakstā The New York Times parādījās
Mišelas Goldbergas komentārs „Latvija
virs mums, Horvātija – zem. Trampa
valdīšanas laikā Amerika vairs nav
demokrātisko valstu topā”.
Izrādās, saskaņā ar nevalstiskās
organizācijas The Freedom House
jaunāko pētījumu Latvija esot uzskatāma
par brīvāku valsti nekā ASV.
Pašas demokrātiskākās valstis esot
Somija, Norvēģija, Zviedrija un Kanāda.
Latvija ieņem godpilno 32. vietu,
tieši aiz mums seko par „demokrātijas
eksportētāju” dēvētā Amerika.
Bet pastāv arī citi pētījumi, kas
netieši liecina par dzīves kvalitāti vienā
vai otrā zemē. Saskaņā ar organizācijas
Transparency International vērtējumu, tā
saucamo “Korupcijas uztveres indeksu”,
visgodīgākās valstis pasaulē (2017.
gada dati) esot Jaunzēlande, Dānija,
Somija, Norvēģija, Šveice un Singapūra,
savukārt „astē” velkas Āfrika un Tuvie
Austrumi.
Latvija starp 180 zemēm ieņem
40. vietu. Savukārt citos pētījumos
par visdrošākajām zemēm atzītas
Skandināvijas valstis, arī Latvija atrodas
cienījamā vietā otrā desmita vidū.
Savukārt par visai nedrošām uzskata
Āfrikas, Tuvo Austrumu un Karību jūras
reģiona valstis.
Izrādās, tiek pētīta pat „laimes izjūta”.
2018. gadā par pasaules laimīgākajām
valstīm ANO atzina Somiju, Norvēģiju,

Dāniju un Islandi. Latvija ierindota 53.
vietā, bet Igaunija – tikai 63. vietā.
Sarakstu noslēdz Āfrikas zemes.
Man kā fiziķim tuvāki ir eksakti
izmērāmi lielumi.
Saskaņā ar Starptautiskā valūtas
fonda 2017. gada datiem visbagātākā
(bet nepavisam ne demokrātiskākā!)
valsts pasaulē ir miniatūrā gāzes
lielvalsts Katara. Tās iekšzemes
kopprodukts, rēķināts uz vienu
iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes, ir
125 000 ASV dolāru gadā.
Seko Makao Ķīnā, Luksemburga,
Singapūra, Bruneja, Īrija un Norvēģija.
Latvija ar 27 000 ASV dolāru atrodas
saraksta vidusdaļā (50. vieta), bet to
noslēdz Centrālāfrikas republika ar 700
ASV dolāriem.
Iespējams, vēl objektīvāks dzīves
kvalitātes rādītājs ir cilvēka dzīves
ilgums. Šeit līderos ir Japāna, kur
cilvēki dzīvo vidēji 84 gadus. Seko
Šveice, Singapūra, Austrālija, Spānija
un aukstā, bet bagātā ziemeļu zeme
Islande.
Latvija atrodas saraksta vidusdaļā,
pie mums cilvēka vidējais mūža ilgums
ir aptuveni 75 gadi. Saraksta lejasgalā
– Āfrika.
Šie pētījumi nepārprotami liecina,
ka demokrātija, brīvība, tiesiska, no
korupcijas brīva sabiedrība pilda
cilvēku makus, dara tos veselīgākus
un laimīgākus.
Visuzskatāmākais piemērs atrodas
tepat kaimiņos, un tās ir Skandināvijas
valstis.
Un tomēr ir skaitļi, kas šo ainu
mazliet sarežģī, proti – pašnāvību
skaits. Kā liecina jaunākā statistika,
visvairāk pašnāvnieku ir Lietuvā. Šeit
gada laikā no 100 000 iedzīvotājiem
brīvprātīgi aiziet no dzīves 32 cilvēki,
seko Krievija ar 31 pašnāvnieku.
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Diemžēl arī Latvijai šis rādītājs ir
22, kas mūs ierindo 10. vietā pasaulē.
Salīdzinoši daudz pašnāvnieku ir arī
Skandināvijas zemēs.
“Vislaimīgākā” valsts Somija šajā
traģiskajā statistikā ieņem 23. vietu
pasaulē. Sarakstu noslēdz musulmaņu
valstis un Karību jūras salas, kur ir
tikai viens pašnāvnieks uz 100 000
iedzīvotājiem gadā.
Šie rezultāti visai dīvainā veidā
korelē ar savulaik kompānijas Gallup
veikto pētījumu par reliģijas nozīmi
dažādu valstu iedzīvotāju apziņā.
Izrādās, visneticīgākā valsts pasaulē
ir Igaunija.
Tikai 16% igauņu uzskata, ka reliģija
„ir svarīga”. Līdzīgi domā zviedri, dāņi
un norvēģi. Savukārt visreliģiozākās
valstis ir Jemena, Etiopija, Somālija un
Bangladeša. Latvija atrodas „pa vidu”,
pie mums reliģija ir svarīga ap 40%
iedzīvotāju.
Ja var ticēt šiem pētījumiem, tad
iznāk, ka modernajā pasaulē reliģija
nespēj padarīt cilvēkus ne laimīgus, ne
bagātus. Un tomēr izmisuma brīdī tā
spēj atturēt no pašnāvības.
Jau pieminētais Dostojevskis
citā romānā „Idiots” izsaka vēl kādu
bieži citētu domu – ka „pasauli glābs
skaistums”. Bet vai to glābs demokrātija,
kas tiek uzskatīta par bezmaz vai
universālu recepti visām pasaules
vainām?
Ja pat tā dēvētajā Rietumu
pasaulē tautas demokrātiskā ceļā
ievēl parlamentā politiskos spēkus,
kas flirtē ar autoritārismu, nobalso par
neprognozējamu prezidentu (Tramps)
vai neloģisko breksitu?
Atšķirībā no skaistuma, kas var patikt
vai nepatikt, no politikas nav iespējams
izvairīties.
Juris Lorencs
Latvijas Avīze, 2019. g. februārī
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Diriģents Andris
Nelsons un Bostonas
orķestris saņem
Grammy balvu divās
kategorijās

10. februārī notikušajā ASV
mūzikas ierakstu industrijas Grammy
balvu ceremonijā divās katēgorijās
apbalvojumu ieguvis diriģents Andris
Nelsons ar Bostonas simfonisko
orķestri. Tādējādi Andrim Nelsonam
augsta prestiža apbalvojums piešķirts
trešo gadu pēc kārtas.
Andŗa Nelsona kopā ar Bostonas
orķestri izdotais albums Shostakovich:
Symphonies Nos. 4&11 ieguvis Grammy
balvu katēgorijā „Vislabāk producētais
klasiskās mūzikas albums” un „Labākais
orķestŗa sniegums”.
Andris Nelsons Grammy balvu
saņēmis jau trešo gadu – divus
iepriekšējos gadus katēgorijā „Labākais
orķestŗa sniegums”, pirms diviem
gadiem – par Dmitrija Šostakoviča
10. simfonijas ierakstu, savukārt
pagājušogad – par Dmitrija Šostakoviča
5., 8. un 9. simfonijas ierakstiem.
Brīvā Latvija, 2019. g. februārī

Mūsos visos ir vēlme
radīt ko paliekošu

Vili Vītolu intervē Agnese Rimicāne
Šogad aprit 10 gadi, kopš tiek īstenots
viens no vērienīgākajiem projektiem
Latvijā – Likteņdārzs. Tā idejas autoram
Vilim Vītolam visu mūžu bijusi raksturīga
apbrīnojama neatlaidība, sīkstums un
spēja turēt godā savas saknes. Mēs
tiekamies brīdī, kad pēc 13 gadu darba
„Kokneses fonda” padomes priekšsēža
amatā, viņš savu darbību turpinās kā

Likteņdārza labās gribas vēstnieks,
savukārt padomes priekšsēža amatā
stāsies viena no fonda dibinātājām Sandra
Kalniete.
Jūs esat trimdas latvietis, kas ar
savu ģimeni atgriezies Latvijā. Cik
liela nozīme trimdā bija latviešu
organizācijām?
Savulaik es sešus gadus biju Pasaules
brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes
loceklis. Biju arī Dienvidamerikas latviešu
apvienības valdē, kā arī darbojos Latvijas
Brīvības fondā, kas vāca līdzekļus PBLA
darbībai. Latvijas Brīvības fondā darbojos
kādus divdesmit gadus, līdz ar ko līdzekļu
vākšanā man ir liela pieredze. Varu pat
teikt, ka savā ziņā es visu mūžu esmu
to darījis.
Vai šī darbošanās bija tā, kas
ierosināja ideju par Likteņdārzu?
Doma par Likteņdārzu man radās,
atgriežoties Latvijā un redzot, cik liels
posts mūsu tautai ir nodarīts, ko savulaik
izdarījušas Krievija un Vācija, cik daudzi
cilvēki ir gājuši bojā un bijuši spiesti pamest
Latviju. Redzēju, ka šai lielajai pagājušā
gadsimta traģēdijai īstenībā nav piemiņas
vietas. Mums, protams, ir Okupācijas
mūzejs, bet tas galvenokārt ataino
padomju okupācijas varas darbus, bet
mūsu tautai bija zaudējumi arī pirms tam
– divos pasaules kaŗos, kuŗos latviešiem
piedalīšanās tika uzspiesta. Tāpat
jāpiemin arī latviešu tautas zaudējumi
pagājušajā gadsimtā, kas sākās ar 1905.
gada revolūciju, kad pēc revolūcijas notika
izrēķināšanās, un daudzi tūkstoši cilvēku
tika noslepkavoti, nošauti bez tiesas,
un vēl vairāki tūkstoši bija spiesti atstāt
Latviju, tostarp Kārlis Ulmanis, Rainis
un Aspazija. Visiem šiem traģiskajiem
zaudējumiem nebija vienas piemiņas
vietas. Kad sākās Otrais pasaules kaŗš,
Latvijā dzīves līmenis un ienākumi bija
apmēram tādi paši kā Somijā, pat mazliet
labāki, bet pēc tam, kad krievi aizgāja

1991. gadā, Latvija bija Afrikas līmenī,
un šī ekonomikas sagraušana piespieda
cilvēkus atkal doties prom un meklēt darbu
citur. Manuprāt, mūsu tautas lielākais
zaudējums ir cilvēki, kuŗi bijuši dažādu
apstākļu spiesti aizbraukt no Latvijas
– gan toreiz, gan tagad, pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas. Šie zaudējumi ir
briesmīgi, jo 20. gadsimta sākumā Latvijā
bija apmēram tikpat daudz cilvēku, cik
Norvēģijā un Dānijā, bet tagad pēc simt
gadiem tur iedzīvotāju skaits ir dubultojies,
bet mūsu ir palicis tikai divi miljoni.
Jūs kopā ar sievu Martu esat
Kokneses fonda un Vītolu fonda
dibinātāji. Kas jūs mudināja ziedot
tik lielus personīgos līdzekļus
sabiedriskiem projektiem?
Diemžēl mūsu kapitālistiskā pasaule ir
iekārtota tā, ka bez naudas nav iespējams
īstenot nevienu, pat vislabāko ideju. Un tā
kā mums bija iespēja atbalstīt, sapratām
– lai šādu Likteņdārza projektu uzsāktu ir
nepieciešami lieli līdzekļi. Mans uzskats
– ja pašiem pietiek un ja mums ir veicies,
tad ir arī jādara kaut kas citu labā. Tāda
pati filozofija bija arī manam tēvam – pat
tad, kad mēs dzīvojām ļoti nabadzīgos
apstākļos, viņš ziedoja un atbalstīja citus.
Tas mani ir iedvesmojis un pavadījis visu
dzīvi.
Vai jums bija daudz domubiedru,
ar kuŗiem kopā attīstījāt Likteņdārza
ideju?
Visa dibinātāju grupa ir izcili cilvēki,
piemēram, akadēmiķis Jānis Stradiņš,
Māra Zālīte un Sandra Kalniete – viņi
Likteņdārza idejai jau no pirmās dienas
piešķīra svarīgumu un uzticamību. Vēl
noteikti jāpiemin Viesturs Cīrulis – viņš
tolaik bija Kokneses domes priekšsēdis
un ļoti labi saprata šādas piemiņas vietas
vajadzību. Kad es pirmo reizi ar viņu runāju
par Likteņdārza ieceri, viņš uzreiz pateica:
„Jā, tas ir jādara!” Bet tā kā Viesturs Cīrulis
bija ļoti apzinīgs un atbildīgs, viņš rīkoja
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aptauju Kokneses pagasta iedzīvotājiem
un, ziniet, ‒ tikai divas personas bija pret
šo projektu. Valdīja liela vienprātība, ka
tieši Koknesē jāveido šī piemiņas vieta. Arī
tas bija liels atbalsts un arī ziedojums no
Kokneses iedzīvotājiem – nodot šo zemi,
lai tur veidotu Likteņdārzu, jo tā salas
zeme ir ļoti vērtīga.
Tagad, pēc vairāk nekā desmit
gadiem, manas izjūtas ir tādas pašas kā
sākumā – es uzskatu, ka šāda piemiņas
vieta ir vajadzīga, un esmu priecīgs, ka
mums tāda ir. Manuprāt arī vietas izvēle
ir pareiza – skaistā vietā, pie Daugavas,
Latvijas vidienē.
Cik nozīmīgi, jūsuprāt, cilvēkam
sava mūža laikā ir radīt kaut ko
paliekošu vai vismaz iesaistīties kaut
kā nozīmīga radīšanā?
Man šķiet, jebkuŗā cilvēkā ir tāda vēlme
– īpaši, kad dzīve tuvojas noslēgumam.
Tad mēs katrs paskatāmies, vai ir izdevies
izdarīt kaut ko tādu, kas ir paliekošs.
Manuprāt, protams, vissvarīgākais ir aiz
sevis atstāt bērnus, bet dažādu apstākļu
dēļ dažiem cilvēkiem tas nav iespējams.
Un šī vēlēšanās kaut ko paliekošu atstāt,
ir arī iemesls, kāpēc daudzi cilvēki ziedo
šādam lielam projektam. Savukārt mēs
Kokneses fondā šo ziedotāju vārdus
mēģinām saglabāt, nosaucot kādu objektu
ziedotāja vārdā. Bet lielāko ziedotāju
vārdi ir ierakstīti īpašās plāksnēs. Mēs ļoti
nopietni domājam, kā saglabāt Likteņdārza
atbalstītāju vārdus, jo cilvēkiem, kas kaut
ko dod šādam labdarības projektam, ir
jāpasaka paldies un viņi jāgodina, turklāt
pateicībai ir jābūt paliekošā formā.
Ko varat teikt par „ziedošanas
kultūru” Latvijā?
Tā neapšaubāmi ņemas spēkā, un to
veicina tie cilvēki, kas ziedo labdarībai.
Cilvēki ļoti atbalsta gan Kokneses fondu,
gan Vītolu fondu, un īpaši jāpiemin
ārzemēs dzīvojošie latvieši – piemēram,
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Vītolu fonds pagājušajā gadā saņēma
apjomīgu testamentāro ziedojumu no
Gunāra Šterna Austrālijā, kas pilnīgi
pārmainīja fonda darbību – tagad fonds
var piešķirt stipendijas visiem, kuŗiem
tās patiešām ir vajadzīgas. Lūk, Gunārs
Šterns ir izcilākais piemērs, kāds vien var
būt, patriots līdz sirds dziļumiem, kuŗš ar
savu ziedojumu apliecinājis, ka ir drošs un
pārliecināts par Latvijas valsts un latviešu
tautas nākotni.
Kādam, jūsuprāt, jābūt tam
vēstījumam, ko Likteņdārzs nesīs
nākamajās paaudzēs?
Likteņdārzs noteikti būs svarīga
piemiņas vieta, kas galvenokārt veicina
patriotismu. Man šķiet, ka patriotisms ir
ļoti nepieciešams, īpaši tad, ja tauta ir
maza. Mūsu pastāvēšanu apdraud zemā
dzimstība, emigrācija, un tieši patriotisms
patiesībā ir vienīgā ideoloģija, kas visām
šīm nelaimēm var stāties pretī.
Redziet, Likteņdārza sākotnējā
iecere bija radīt piemiņas vietu, kur mēs
atminamies un godinām tos cilvēkus,
kuŗus Latvija ir zaudējusi. Vienalga,
kuŗā pusē viņi ir stāvējuši, kaŗojuši un
no kā cietuši. Laika gaitā redzu, ka
Likteņdārzam rodas arī citas funkcijas,
proti, parādīt, ka, neskatoties uz šiem
lielajiem zaudējumiem, mēs tomēr esam
sīksta tauta – izturīga un mums ir tas
kodols, kas izdzīvo pāri visam. Likteņdārzs
ir piemineklis latviešu tautas sīkstumam
un izturībai.
Noslēgumā es vēlos minēt mūsu lielā
vēsturnieka un rakstnieka Ulža Ģērmaņa
teikto, kad viņš tika iesaukts leģionā un
bija jādodas kaŗā, proti, atvadoties no
savas mammas, viņš sacīja: „Es neko
neaizmirsīšu, un es nekad nepadošos!”
Tas, manuprāt, vislabāk raksturo arī
Likteņdārzu, kas tiek veidots, lai mēs
neaizmirstu un nekad nepadotos!
Agnese Rimicāne
Brīvā Latvija. 2019 g. februārī.

LASĪTĀJU DOMAS
Realitāte 3.1

Berdonieši pašlaik piedzīvo savu
Renesansi, un atrodas uz līdzīgas
attīstības pakāpes kā mēs Viduslaikos.
Viņiem jau ir zināms par citu civilizāciju
eksistenci Universā. Un uz savām
svētbildēm un artifaktiem viņi attēlo
Zemes Cilvēku. Viņiem mēs esam
stādīti priekšā, kā zvaigžņu viesi, kas
nesīs Apgaismību. Tad savukārt mēs
tiksim dēvēti par "skypeople" (tiem, kas
nākuši no debesīm), un viņu vecajie
mācīs savām tautām – tas, kas pie
mums nācis – ir Cilvēks.
Raimonds Sokolovskis
(sk. Dr. Dolores Canon "Three
Waves of Voluntiers", Darryl Anka/
Bashar, wwwMieraMāksla, u.c.) (Bībelē
sk. Ef.3:10 u.c.)

PBLA ZIŅU APSKATS

Padome Viļņā parakstīja dokumentu, kurā
pasludināja, ka Lietuva atjauno neatkarīgu,
uz demokrātiskiem pamatiem balstītu valsti
ar galvaspilsētu Viļņā un norobežojas no
visām valstiskajām saitēm, kādas tai jebkad
bijušas ar citām tautām.
Šai dienā Lietuva piemin arī 70.
gadskārtu, kopš Lietuvas nacionālo
partizānu vadība padomju okupācijas
apstākļos pieņēma Lietuvas Brīvības cīņu
kustības padomes deklarāciju, pasludinot,
ka Lietuva ir demokrātiska republika, kurā

Pašlaik, kad mēs iesoļojam Kosmosa
pētniecības ēras rītausmā – mūs uzlūko
kā jaunākos ģimenes locekļus, bet
topošos solīdus partnerus.
Ir viedoklis, ka mums visiem
kādudien – vairs ne tik tālā nākotnē
– tiks uzticēts nest civilizāciju citiem
Kosmosā, un sniegt palīdzību tiem, kas
atrodas uz zemākas attīstības pakāpes
nekā mēs.
Attīstīta civilizācija, kas jau izsenis
komunikē ar mums ir tie, ko starptautiski
pieņemts saukt par Plejādiešiem.
Zemāk attīstīta civilizācija, ar ko mēs
komunikēsim nākamajos gadsimtos un
varēsim sniegt dažādu atbalstu, būtu
tie, ko pazīst ar nosaukumu Berdon.

18. februārī
Lietuva svin valsts atjaunošanas
gadadienu
Lietuva nedēļas nogalē svinēja Valsts
atjaunošanas dienu – 101. gadskārtu, kopš
pieņemts akts par neatkarības atjaunošanu,
pasludinot Lietuvas Republiku. 1918. gada
16. februārī Lietuvas nacionālās atmodas
tēva Jona Basanaviča vadītā Lietuvas
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suverēnā vara pieder Lietuvas tautai, un
aicinot visus lietuviešus gan dzimtenē, gan
ārpus tās robežām iesaistīties centienos
atjaunot Lietuvas neatkarību.
Lietuvas valsts vadītāji Viļņas Rasu
kapsētā godināja Neatkarības akta
parakstītāju piemiņu. Viļņas televīzijas tornī
tika uzvilkts milzīgs Lietuvas karogs, bet
galvaspilsētas Katedrāles laukumā notika
jau par tradīciju kļuvušais jauniešu gājiens
"Pa valstiskuma ceļu". Simona Daukanta
laukumā pie prezidenta pils tika svinīgi
uzvilkti visu triju Baltijas valstu karogi.
Vi ļ ņ a s k a t e d r ā l ē n o t i k a Va l s t s
atjaunošanas dienai veltīta mise. Svinīgs
atceres pasākums notika arī pie Viļņas
Signatoru nama, kur pirms 100 gadiem tika
parakstīts Lietuvas Neatkarības akts. Viļņas
Ģedimina prospektā tika aizkurti 70 brīvības
ugunskuri, pieminot Brīvības cīņu kustības
padomes deklarācijas septiņdesmitgadi.
Svētku dievkalpojumi, koncerti un gājieni
notika arī citās Lietuvas pilsētās. (leta.lv)
14. februārī
Gobzemu atsauc no Saeimas Nacionālās
drošības komisijas, bet ievēl Ilgtspējīgas
attīstības komisijā
Ceturtdien, 14. februārī, Saeima
lēma ārpus frakcijām esošo deputātu
Aldi Gobzemu atsaukt no Nacionālās
drošības komisijas, bet viņš ievēlēts
Ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lai strādātu
Saeimas Nacionālās drošības komisijā,
Gobzemam bija nepieciešama pielaide
valsts noslēpumam. Taču Satversmes
aizsardzības birojs (SAB) vēl par trim
mēnešiem pagarināja termiņu pārbaudei
par pielaides piešķiršanu Gobzemam.
Turklāt Nacionālās drošības komisijā viņš
pārstāvēja partiju “KPV LV”. Taču Gobzems

tika izslēgts gan no partijas, gan Saeimas
frakcijas. (lsm.lv)
Iznākusi monogrāfija par latviešu
rakstniekiem bēgļu ceļos Zviedrijā
Klajā nākusi literatūrzinātnieces Ingunas
Daukstes-Silasproģes monogrāfija “Gaidot
laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos
Zviedrijā”. Monogrāfijā autore turpina
latviešu bēgļu un trimdas laika izpēti.
Pētījuma pamatiecere ir atgādināt par laiku,
kas bija smagas izšķiršanās un traģisku
pārdzīvojumu laiks daļai latviešu”, pavēstīja
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras
un mākslas institūta pārstāvji. Aizbraukšana
no Latvijas Otrā pasaules kara norišu fonā
izmainīja visu agrāko dzīvi un uz vairākiem
gadu desmitiem iezīmēja robežu starp
Zviedriju un latviešiem okupētajā Latvijā.
Tomēr tam ir būtiska nozīme tautas
pašapziņas un kolektīvās atmiņas aspektā.
Pētījuma centrā ir latvietis, bēglis, radoša
personība no Kurzemes krasta līdz
Gotlandei un Zviedrijā, uzmanību centrējot
uz literārām liecībām par šo dramatisko
laiku, meklējot pārdzīvojumu un sajūtu
atblāzmojumus dokumentālos fiksējumos,
sarakstē, atmiņās, apcerēs un citur. Pētījuma
mērķis ir atgādināt, ka arī literārs teksts var
kļūt par vēstures izziņas starpnieku, jo tajā
atplaiksnī spēcīga izjūtu gamma un tiešs
aculiecinieka līdzpārdzīvojums. Tas atklāj
radošas personības, tolaik bēgļa, skaudro
ikdienu un tajā pašā laikā spēju, spītējot
ikdienībai, saglabāt latvisko identitāti, kopt
tradīcijas, bagātināt latvisko kultūru un
rakstniecību ar pieredzētā atainojumu, kas
kļūst par spēcīgu laikmeta liecību.
Aplūkotais laikposms simboliski veido
nogriezni – no vienas puses, Kurzemes
krasts un ceļš bēgļu laivā pāri jūrai, no

Nākamais Ritums būs 2019. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. MARTAM.
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otras puses, jaunā mītnes zeme Zviedrija
bēgļa statusā, kur nākas iziet karantīnas
nometnes Gotlandē un cietzemē, strādāt
fizisku un ikdienišķu maizes darbu, no jauna
apliecināt savas prasmes un zināšanas,
līdztekus dzīvojot divas paralēlas dzīves
– zviedrisko un latvisko –, izdot latviešu
periodiskos izdevumus, izdot grāmatas
latviešu valodā, veidot aktīvu un rosīgu
sabiedrisko, kultūras un literāro dzīvi, kas
ļauj emocionāli izturēt svešumu un šķirtni no
Latvijas, kas šajā gadījumā bija Baltijas jūra.
Laiks, ar kuru noslēdzas pētījums, latviešu
bēgļiem arī Vācijā iezīmēja izšķiršanos
– noslēdzoties bēgļu nometņu laikam,
dēvētam par mazo Latviju, viņi izceļoja uz
aizjūrām kā vienkāršo darbu strādnieki,
mainījās viņu agrākā dzīve, iezīmējot
vientulību un izkliedi, savukārt latviešiem
Zviedrijā tad jau aizsākās garīgās un
radošās pilnveides laiks, jo viņu strādnieku
gadi pamatos bija beigušies. Grāmata
sagatavota un izdota Valsts pētījumu
programmas "Letonika – Latvijas vēsture,
valodas, kultūra, vērtības" projektā Nr. 4. 1.
"Kultūra, un identitātes Latvijā: mantojums
un mūsdienu prakse", ar Haralda Biezā
fonda, Valsts kultūrkapitāla fonda, Latviešu
fonda, Pasaules Brīvo latviešu apvienības
(PBLA) Kultūras fonda atbalstu. (lsm.lv)
13. februārī
"RB Rail" vadīs Somijas pārstāvis Timo
Rīhimeki
Baltijas valstu kopuzņēmuma "RB Rail",
kas izveidots, lai īstenotu dzelzceļa projektu
"Rail Baltica", padome otrdien (12. februārī)
kompānijas valdes priekšsēdētāja amatā
iecēla Somijas dzelzceļa kompānijas "NRC
Group" valdes locekli un viceprezidentu
Timo Rīhimeki (Timo Riihimaki), aģentūru
Leta informēja "RB Rail" pārstāvji. "RB Rail"
jaunais vadītājs darbu sāks šogad 11. martā.
Kompānijā norādīja, ka Rīhimeki ir strādājis
vairākos vadošos amatos uzņēmumā
"NRC Group", kā arī iepriekš strādājis
aviokompānijā "Finnair Group".

"RB Rail" padomes priekšsēdētājs
Karolis Sankovskis sacīja, ka jaunajam
vadītājam ir nepieciešamā pieredze
dzelzceļa infrastruktūras jomā gan
starptautiskā mērogā, gan lokāli - Rīhimeki
ir plaša pieredze korporatīvo un pārmaiņu
stratēģiju ieviešanā, kā arī starptautisku
uzņēmumu un organizāciju vadībā. Tāpat
Sankovskis atzīmēja, ka "RB Rail" akcionāru
un padomes locekļu viena no pirmajām
prioritātēm jaunajam vadītājam ir sekmīga
būvprojektēšanas posma nodrošināšana
visos "Rail Baltica" dzelzceļa līnijas posmos.
"Esam pārliecināti, ka Rīhimaki personīgais
un kopuzņēmuma komandas ieguldījums
ļaus turpināt projekta gaitas paātrinājumu,"
viņš teica. [….](leta.lv)
8. februārī
Kariņš: Šī gada budžets izpilda visus
iepriekš dotos solījumus
Šī gada budžets izpilda visus iepriekš
dotos solījumus, bet par jaunām prioritātēm
varēs lemt 2020. gada budžeta kontekstā,
piektdien (8. februārī) pēc valdības
ārkārtas sēdes žurnālistiem pauda Ministru
prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Premjers
uzsvēra, ka 2019. gada budžeta rāmis tika
izstrādāts, nepalielinot nevienu nodokli,
nepalielinot budžeta deficītu, kā arī izpildot
visus valdības un Saeimas iepriekš paustos
solījumus, tajā skaitā paredzot atalgojuma
palielinājumu pedagogiem. [...] (leta.lv)
Krievija darīs visu iespējamo, lai
nepieļautu ASV raķešu izvietošanu
Baltijā
Krievijas ārlietu ministra vietnieks
Sergejs Rjabkovs ceturtdien (7. februārī)
paziņoja, ka Krievija darīšot visu iespējamo,
lai nepieļautu, ka Baltijas valstīs tiktu
izvietotas ASV vidēja un tuva darbības
rādiusa raķetes. Preses konferencē atbildot
uz jautājumu, ko darīs Krievija gadījumā,
ja ASV izvietotos savas raķetes Baltijas
valstīs un konkrēti Igaunijā, Rjabkovs teica:
“Es izdarīšu visu, lai tas, par ko jūs teicāt,
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nenotiktu.”
“Un esmu pārliecināts, kas visi, kas
tā vai citādi no mūsu puses ir iesaistīts
ārpolitiskajā darbībā, aizsardzības sfērā
un drošības garantēšanā, strādās kā
vienota komanda, lai nepieļautu, ka rodas
situācija, kas nozīmēs visa tā sabrukumu,
kas desmitgažu garumā veidoja Eiropas
drošības jēdziena būtību,” piebilda Krievijas
ārlietu ministra vietnieks. (la.lv)
Simt septiņdesmit leģionāru
pārapbedīšana – ne tik drīz
Aizvadītajā vasarā Krievijas Novgorodas
apgabalā ekshumēto Otrajā pasaules karā
kritušo latviešu leģionāru mirstīgās atliekas
šobrīd atrodas īpašā glabātavā Novgorodā
vai Sebežā, bet to pārvešana dzimtenē
notiks tikai pēc identifikācijas procedūras
pabeigšanas, kas kopā ar formalitātēm
prasīs aptuveni divus gadus, apstiprināja
Brāļu kapu komitejas (BKK) vadītājs Arnis
Āboltiņš. [….](Latvijas Avīze, autors Viesturs
Sprūde)
Melburnas Latviešu Biedrības Daugavas
skola atsāk darbību
Melburnas Latviešu Biedrības (MLB)
Daugavas skola ir atsākusi darbību
2019. mācību gadā. Šogad savas gaitas
bērnudārzā iesākuši 6 jauni skolēni. “Mēs
varam priecāties, ka mūsu skola turpina
rosīgi darboties un jaunas ģimenes vēlās
piekopt latvisko audzināšanu savās
ģimenēs,” teica skolas pārzinis, Aldis Sveilis,
atklājot skolas gadu 2. februārī.
Diena iesākās ar visas skolas saimes
pulcēšanos Melburnas Latviešu nama Hugo
Misiņa zālē un karogu ienešanu, ko veica
8. klases audzēkņi. Tam sekoja rīta lūgšana
māc. Daiņa Markovska vadībā. Pārzinis
tad iepazīstināja skolas saimi ar jaunajiem
audzēkņiem, kuri ļoti kautrīgi nosauca savus
pirmos vārdiņus. Klātesošos arī iepazīstināja
ar skolotāju sastāvu, kuriem pievienojušies
trīs jauni skolotāji – Ilmārs Kaiva, Sebastiāns
Krūmiņš un Roberts Brenners. Skolas diena
30

turpinājās ar valodas, vēstures un citām
apmācībām. Diena noslēdzās ar karogu
nolaišanu un skolas dziesmas – “Daugav'
abas malas” - nodziedāšanu. Pēc tam
skolas saime baudīja pusdienas ar desiņām,
kuras sagatavoja Melburnas Gaidu un
Skautu vienība.
Daugavas skolā šogad macās 35
skolēni. Tā darbojas sestdienās no pulksten
11.30 līdz pulksten 15.30 Melburnas
Latviešu namā. Tuvāku informāciju sniedz
pārzinis Aldis Sveilis: aldis@daugavasskola.
com.au. (Austrālijas latviešu laikraksts
“Latvietis”, autore Iveta Samule, Daugavas
skolas padomes vicepriekšsēde, speciāli
laikrakstam “Latvietis”)
7. februārī
EK Latvijai šogad un nākamgad prognozē
straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas
valstīs
Eiropas Komisijas (EK) jaunākajās
ekonomikas prognozēs lēsts, ka Latvijas
iekšzemes kopproduktam (IKP) šogad un
nākamgad būs straujākā izaugsme Baltijas
valstu vidū. Ceturtdien publiskotajās ziemas
prognozēs EK sagaida, ka Latvijas IKP
šogad pieaugs par 3,1%, bet ekonomikas
izaugsmes temps nākamgad palēnināsies
līdz 2,6%. Savukārt inflācija Latvijā šogad
būs 2,7% un nākamgad saskaņotā patēriņa
cenu indeksa kāpums būs 2,1%, lēš EK.
Tikmēr Lietuvai un Igaunijai EK
prognozē identisku ekonomikas izaugsmi
gan šogad, gan nākamgad. Komisija lēš,
ka gan Lietuvas, gan Igaunijas IKP šogad
pieaugs par 2,7%, bet nākamgad abu valstu
ekonomikas palielināsies par 2,4%. Pēc EK
aplēsēm, Inflācija Igaunijā šogad būs 2,8%
un nākamgad - 2,3%, bet Lietuvā tā veidos
attiecīgi 2,2% un 2,1%. [...] (leta.lv)
6. februārī
Godina ģenerāli Bolšteinu
Rīgas Brāļu kapos vakar (5. februārī)
godināja Latvijas brīvvalsts robežsargu
brigādes komandieri ģenerāli Ludvigu

Bolšteinu 131. dzimšanas dienā. Ikgadējā
atcere šogad bija īpaša ar to, ka tas ir
pirmais Valsts robežsardzes simtgadei
veltītais pasākums. Tajā piedalījās valsts
amatpersonas, robežsardzes vadība,
Latvijas brīvvalsts robežsargu piederīgie
un Latviešu virsnieku apvienības pārstāvji.
L. Bolšteins (dz. 1888. gada 5. februārī,
miris 1940. gada 21. jūnijā) no 1928. gada
24. aprīļa līdz savas dzīves pēdējai dienai
bija Robežsargu brigādes komandieris.
Viņa vadībā Latvijas brīvvalsts robežsardze
izveidota par stabilu, labi organizētu
militarizētu struktūru, izstrādāta jauna
robežapsardzības sistēma, dienesta
instrukcijas, izveidota laba materiāli tehniskā
bāze, organizēta robežsargu apmācība,
uzlaboti robežsardzes dienesta un sadzīves
apstākļi. (Latvijas Avīze)
4. februārī
ASV vēstniece sola atbalstu Latvijas
valdībai
Jaunās valdības darbi cīņā ar korupciju
un naudas atmazgāšanu runās skaļāk par
vārdiem, un korupcijas jautājums valdībai ir
jārisina kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem,
norāda ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita.
Viņa uzsvēra, ka ASV atzinīgi vērtē valdības
ambiciozo deklarāciju, un piedāvā valdībai
turpināt sniegt atbalstu. Vienlaikus viņa
uzskata, ka jaunā Latvijas valdība ir vērsta
uz korupcijas un naudas atmazgāšanas
jautājumu risināšanu. "Kā esam redzējuši
daudzviet pasaulē, korupciju bieži izmanto
naidīgas ārvalstu varas, lai veidotu ietekmi
un radītu nestabilitāti. Ir nepieciešams
izmantot vienotu un visaptverošu valdības
pieeju korupcijas un naudas atmazgāšanas
novēršanai," piebilda diplomāte. Viņa jau
decembrī vērsa uzmanību, ka Latvija var
darīt un tai ir jādara daudz vairāk cīņā ar
korupciju. "Daži teiks, ka korupcijas apmēri
ir mazinājušies, un tā ir taisnība. Tomēr es
zinu, ka neesmu vienīgā, kas apzinās šo
problēmu," sacīja vēstniece. (Latvijas Avīze)
1. februārī

Dāvina vairāk nekā 50 mapes ar
dokumentiem
Ārlietu ministrija Latvijas starptautiskās
"de iure" atzīšanas priekšvakarā saņēmusi
vērtīgu dāvinājumu – Nīlsa Dālmana,
bijušā pirmā Latvijas goda konsula Briseles
reģionā un Flandrijā darba gaitā uzkrātos
dokumentus. Tās ir vairāk nekā 50 biezas
mapes, kurās pārsvarā ir sarakste ar
fiziskām un juridiskām personām Latvijā
un ārvalstīs, aptverot laika periodu no
1990. līdz 2014. gadam. Šie dokumenti
atspoguļo goda konsula darbību, sākot
nozīmīgu politisko, administratīvo un
finanšu jautājumu risināšanu pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas 1990. gadā,
dokumentējot arī valsts pirmos soļus ceļā
uz iestāšanos ANO, NATO un darbību
pie Eiropas Kopienas. Ārlietu ministram
Edgaram Rinkēvičam arhīvu simboliski
pasniedza goda konsula atraitne, vācu
izcelsmes ekonomiste Paula Dālmane.
(Latvijas Avīze)
30. janvārī
Daudzbalsīgs Otrā pasaules kara
vēstījums
Vakar (29. janvārī) lasītājiem vērtēšanai
nodota ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu izdotā vēsturnieka Ulda Neiburga
grāmata "Grēka un ienaida liesmās! Latvijas
Otrā pasaules kara stāsti".
Izdevniecībā "Latvijas Mediji"
sagatavotais darbs ir 2014. gadā izdotā
sējuma "Dievs, Tava zeme deg!" turpinājums.
"Tās ir grāmatas dvīnes," saka pats autors.
Izdevniecības vadītājas Evijas Veides
vārdiem sakot, "Grēka un ienaida liesmās!"
ierindojama to "Latvijas Mediju" grāmatu
virknē, kas ļauj lasītājiem uztveramā
veidā stāstīt par sarežģīto: "Ceram, ka šī
grāmata būs ķieģelītis zināšanu, izpratnes
un atcerēšanās namā, kas svarīgs mums
visiem." Arī paša Ulda Neiburga iecerē tā ir
kā "rokasgrāmata par Otro pasaules karu",
kas, balstoties akadēmiskos pētījumos,
ļauj viegli uztveramā veidā saprast, kas
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mūsu zemē notika traģisku un dramatisku
notikumu piesātinātajā laikā starp 1941.
gada vasaru un 1945. gada maiju. Par to
arī vēstīts grāmatā apkopotajos 33 stāstos.
Notikumu ir daudz – nacionālo partizānu
cīņu sākums 1941. gada jūlijā, kaujas par
Liepāju, holokausts, Latvijas romu jeb čigānu
iznīcināšana mazpilsētās un laukos, latviešu
karavīri padomju pusē, padomju uzlidojums
Rēzeknei, Jelgavas nopostīšana, latviešu
leģionāru cīņas pie Mores un Kurzemē, kā
arī atsevišķu personību – Herberta Cukura,
Vasilija Kononova, Ernesta Laumaņa –
apraksti un daudz kas cits.
"No akadēmiska pētījuma šī grāmata
atšķiras ar to, ka autors nevienā brīdī
nevairās no subjektivitātes – ne savas, bet
to cilvēku, kuri runā grāmatā apkopotajos
vēstījumos. Viņu jūtas un emocijas netiek
slāpētas. Līdz ar to arī Otrā pasaules kara
vēsture no abstrakcijas kļūst par kaut
ko cilvēcīgu, daudzbalsīgu," grāmatas
atklāšanā atzīmēja sociālās atmiņas
pētnieks Mārtiņš Kaprāns. (Latvijas Avīze,
autors Viesturs Sprūde)
29. janvārī
Publicēti pērn vasarā Volhovā atrasto
latviešu leģionāru vārdi
Biedrība "Brāļu kapu komiteja" un
meklēšanas vienība "Leģenda" publicējusi

166 kritušo latviešu leģionāru vārdus,
kuri tika atrasti 2018. gada Novgorodas
apgabalā Krievijā tā sauktajā Volhovas
frontē, pamestā Latviešu leģiona kapsētā.
Šis saraksts vēl nav pilnīgs, jo joprojām nav
noslēgusies zinātniski vēsturiskā ekspertīze,
portālam "Delfi" norādīja "Leģendas"
vadītājs Tālis Ešmits. Viņš pagaidām
neatklāja, vai pēc vārdu noskaidrošanas
kādiem no kritušajiem leģionāriem ir
atradušies arī radinieki. "Pētniecības darbs
vēl nav noslēdzies, tā kā pilnīgs kritušo
leģionāru saraksts vēl tiks precizēts,"
uzsvēra Ešmits.
Krečno kapsētā ekshumēto leģionāru
saraksts pieejams šeit:
https://www.facebook.com/Legenda.
Diggers/photos/a.246753918805046/1255
114061302355/?type=3&theater
Portāls "Delfi" jau rakstīja, ka pagājušā
gada augustā Novgorodas apgabalā Krievijā
meklēšanas vienība "Leģenda" sadarbībā ar
Brāļu kapu komiteju ekshumēja 171 Otrajā
pasaules karā krituša latviešu leģionāra
mirstīgās atliekas. Latviešu meklēšanas
vienībai izdevās Volhovas purvos atrast
Latviešu leģiona 2. brigādes štāba vietu,
kurai blakus atradusies liela frontē kritušo
karavīru kapsēta. Kapsēta atradusies pie
Turpinājums 35. lpp.

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
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 31. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 3.
J.Turmanis
Svētdien, 10.
J.Rīmanis
Svētdien, 17.
I.Birze
Svētdien, 24.
U.Hāgens

Svētdien, 31.
Judy Trumpmanis
APRĪLĪ
Svētdien, 7.
A.Kristovskis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien, 3.
L.MacPherson
Svētdien, 10.
B.Liberta/R.Hāgens
Svētdien, 17. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien, 24.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 31.
A.Medne/S.Graudiņa
APRĪLĪ
Svētdien, 7.
L.MacPherson
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
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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

Svētdien, 31. plkst. 9.30 Gavēņa IV
dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Kas ir Paradokss? Paradokss ir tavs
spēka punkts (point of power). Jo –
ja tu vienlaicīgi saproti fenomenus,
kuŗi šķiet pretēji, tad tas nozīmē: tev
ir jābūt centrā starp tiem – kā arī tiem
abiem ir jāizriet no tevis. Un tādēļ tas
novieto tevi tieši vidū, tieši līdzsvara
punktā, balansā – un tas ir tavs spēka
punkts.
R.S.
(Bībelē sk. Lk.2:35, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 Gavēņa I
dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 Gavēņa II
dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 9.30 Gavēņa III
dievkalpojums.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 3.
Olafs Šics
Svētdien, 10.
Olafs Šics
Svētdien, 17.
Olafs Šics
Svētdien, 24.
Olafs Šics
Svētdien, 31.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.
Gundega Zariņa
Svētdien, 10.
Marita Lipska
Svētdien, 17.
Gundega Zariņa
Svētdien, 24.
Marita Lipska
Svētdien, 31.
Gundega Zariņa
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell St, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes

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

PBLA ziņas

Turpinājums no 32. lpp.

sādžas Krečno, kas kopš Otrā pasaules
kara ir pamesta, un šobrīd atrodas praktiski
necaurejama purva vidū.
Pēc atrašanas kritušo karavīru
mirstīgās atliekas tika nodotas "Volksbund
Deutsche Kriegsgraberfursorge" rīcībā
un tās joprojām atrodas Krievijā. Vācu
organizācijas speciālisti veic zinātniski
vēsturisko ekspertīzi, un tikai tad kritušie
karavīri tiks nogādāti dzimtenē. Pagaidām
nav zināms, kad tas varētu notikt.
Darbi Krečno sādžas vietā gan vēl
nav pabeigti, jo vēl viena daļa no bijušās
karavīru kapsētas palikusi nepārbaudīta.
Šogad vasarā "Leģenda" atkal plāno doties
uz Volhovas purviem turpināt ekshumācijas
darbus. [...] (delfi.lv, autors Viesturs
Radovics, portāla delfi.lv žurnālists)
25. janvārī
Nākusi klajā grāmata par trimdas
latviešu mūziķi Andri Vītoliņu
Nupat klajā nākusi kultūrvēsturiska
grāmata par talantīgo trimdas mūziķi no
Zviedrijas Andri Vītoliņu , kurš daudziem
palicis spilgtā atmiņā no viņa rīkotiem
burvīgiem "Jaunatnes rītiem" Eiropas
latviešu Dziesmu svētkos no 1964. līdz
1989. gadam, kā arī leģendārajās Pasaules
latviešu Dziesmu dienās Gotlandē (1979) un
Minsterē (1984; 1987).
Grāmatā "Andris Vītoliņš rakstīja un citi
rakstīja" lasāmi arī plaši apraksti par ELJA
(Eiropas Latviešu jaunatnes apvienību)

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
un KLJS (Komiteju Latviešu jaunatnes
sadarbībai) Zviedrijā, kur Andris Vītoliņš
bija ļoti aktīvs (KLJS svarīga loma toreiz
bija arī Latvijas Ministru prezidenta tēvam
Uldim Kariņam). Grāmatu "Andris Vītoliņš
rakstīja un citi rakstīja" visizdevīgāk var
nopirkt Okupācijas muzeja grāmatu galdā
Rīgā, Raiņa bulvārī 7. Citur grāmatu par
Andri Vītoliņu pagaidām var iegādāties
vienīgi grāmatveikalu "Globuss" tīklā Rīgā
un Latvijā.
Grāmatas "Andris Vītoliņš rakstīja
un citi rakstīja" sastādītāja Baiba Alise
Vītoliņa ir ilggadējā Okupācijas muzeja
biedrības aktīvā biedra un atbalstītāja
Andreja Ozoliņa māsa. Grāmatas anotācijā
viņa par Andri Vītoliņu raksta: “Reiz dzīvoja
fantastisks cilvēks mazā latviešu kopienā
trimdā. Satikāmies un kopsolī nogājām
52 garīgi bagātīgus un laimīgus gadus
– atskaitot lielāko zaudējumu – meitas
pāragro aiziešanu viņsaulē. 1990. gada
vasarā sākām pakāpeniski atgriezties
dzimtenē. Daudz noticis gandrīz vienlaikus:
Andris darbojies sabiedrībā, jaunatnes
organizācijās, draudzēs (piecās, bet ne
gluži vienlaikus). Bez tam viņš rakstīja
presē un arī lekcijas dažādiem kursiem.
Un komponēja. Mācīja mazus ansamblīšus
papildskolās, vasaras nometnēs, bērnu
svētkos. Tad – Jaunatnes rīti trimdas
Dziesmu svētkos!
Tie paņem viņu visu un arī sievu un
meitu! Un veicināja jaunas mūziķu paaudzes
izaugsmi trimdā.” (Autors Ģirts Zēgners)
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What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
The Parnell Street Fair seemd to not have lost any of its pulling power, in spite of
the fact that this year we didn’t have a well known choir from Latvia, or a Centenary
flag to grab everyone’s attention. But we did have popular Song Festival conductor
Ints Teterovskis return to lead both the Sydney Latvian Male Choir singers and
the Mixed Choir in a series of popular and as yet unheard melodies. Add to that
the newly formed youth ensemble Vēja bērni (Children of the Wind), a hilarious
song skit from the theatre group, all capped off with rousing sing-along led by Ints.
Thanks to all the participants, to the Lavian Society’s and Daugavas Vanagi ladies
for feeding everyone, to the market stall holders and to Dnister for donating the
raffle. With full bellies, goodies in our pockets and songs in our hearts, it was no
wonder that everyone left with a smile on their face.
A week earlier 36 people eager to improve their voices, breathing and overall
health were led by Ints Teterovskis through a voice Masterclass. Starting from
basic posture, positioning of the tongue in the head and being conscious of one’s
breath, it is amazing what sound quality can be obtained by anyone in just a few
hours, when you know the right techniques.

Ivars Štubis – Nature’s Peace (Dabas Miers) CD presentation,
12 noon, Friday 8th March and Saturday 9th March.

3rd generation Australian-Latvian singer-songwriter Ivars Štubis has just
released a new album with nature sounds from Latvia, blended with his own
compositions for various instruments. Ivars will talk about the composition,
recording and production of his latest CD as well as perform a number of pieces
from it. The Friday show is part of the monthly Senior’s gathering, while Saturday’s
show comes at the end of classes for the Saturday Language School. Everyone
welcome!

Valdis Dombrovskis – 2 p.m., Sunday 17th March

Former Prime Minister of Latvia (2009 – 2014) and current European
Commission Vice-President for the Euro and Social Dialogue, Valdis Dombrovskis,
will give a talk about his views on the current state of the European Union, Latvia,
Brexit and other related issues. The talk will be in Latvian.

Edited by Pēteris Kļaviņš
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