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Sidnejas Latviešu biedrības 2018/2019. gada
darbības pārskats

Ievads.
Šis, Sidnejas latviešu sabiedrībai, ir bijis rosīgs gads, un Biedrībai pie tā ir bijusi
vadoša loma. Esam rīkojuši gan ierastos sarīkojumus gan ir notikuši arī vairāki
viesmākslinieku un viesu koŗu koncerti, un tādi jau tiek plānoti arī nākamajam
darbības gadam. Nu jau trešo gadu pēc kārtas rīkojām Parnell ielas svētkus un,
tāpāt kā pērn, nams izrādījās gandrīz vai pa mazu visiem svētku viesiem. Kaut
daudzi Sidnejas latvieši jau pirms Jāņiem bija aizbraukuši uz Latviju, arī Jāņi bija ļoti
labi apmeklēti. Šai gadā paveikti arī vairāki zāles un skatuves uzlabojumi, no kuŗiem
visredzamākie ir jaunie ekrāni skatuves abās pusēs. Nākamais lielākais plānotais
būvarbs ir nama priekšas pagalma apgaismojuma un drošības uzlabošana ko
ceram pabeigt nākošā gada laikā.
Biedru pārskats.
Gada sākumā, Biedrībā bija 403 biedri.
Šogad uzņemti 5 jauni biedri, mūžībā ir aizgājuši 15 biedri, izstājušies 4 biedri
un izrakstīti 2 biedri.
Gadu noslēdzot SLB bija 389 biedri.
Pašreizējie goda biedri – Anita Apele, Edīte Birzule, Aldis Birzulis,Vija Bruzgule,
Dace Celinska, Vija Erdmane, Ināra Graudiņa, Ojārs Greste, Kārlis Gulbergs, Daina
Jaunbērziņa, Pēteris Kļaviņš, Valdis Krādziņš, Juris Krādziņš, Raimonds Krauklis,
Ināra Krūmiņa, Imants Līcis, Baiba Liepiņa, Juris Liepiņš, Jānis Mačēns, Rūdolfs
Nemme, Ina Rone, Jānis Ronis, Gunārs Zodiņš un Ileana Zvirbule.
Biedru pārskats vecuma grupās.
Gadi
Skaits Procenti
18-30
17
4,37
31-50
49
12,60
51-70
105
26,99
71-80
86
22,11
81 un pāri 132
33,93
Valde.
Jānis Čečiņš – valdes priekšsēdētājs
Turpinājums 5 lpp.

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.

Sidnejas Latviešu biedrības

GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
sestdien, 2019. g. 31 . augustā, plkst. 13.30
Sidnejas Latviešu namā

Paredzētā darba kārta:
1. Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības vēlēšanas
3. Goda biedru uzņemšana
4. 2018. gada pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana
5. 2018/2019. gada darbības pārskats
6. Revidenta ziņojums
7. Debates, pārskata un revidenta ziņojuma pieņemšana
8. SLB un tās nama saimniecības budžets 2019/2020. gadam
9. SLB valdes locekļu un valdes kandidātu vēlēšanas
10. Pārrunas un ierosinājumi.

SLB valdes sēde

Sidnejas Latviešu biedrības 10. jūlija
valdes sēdē piedalījās Jānis Grauds,
Ināra Graudiņa, Imants Līcis, Pēteris
Kļaviņš, Baiba Haringtona. Atvainojušies:
Jānis Čečiņš, Ināra Krūmiņa, Mārtiņš
Tuktēns, Andris Galviņš, Klāra Brūvere,
Ilona Brūvere.
Atlaižot 20% komisiju par Okupācijas
mūzeja pārdotajām grāmatām Biedrības
grāmatnīcā, SLB līdz ar to ir Mūzejam
noziedojusi $73.00.
Jauna drukājamā mašīna ir saņemta
un uzstādīta.
Tāme par jaunās sētas būvi ar diviem
slīdošiem vārtiem nama priekšā un ar
to saistītiem darbiem ir saņemta un

iesniegta pašvaldībai. Dzīvžogs ir jālikvidē
bet mūra sēta paliek.
Valde izsaka pateicību K. Brūverei par
Jāņu sarīkojuma rīkošanu. Atlikums par
labu KD rīkošanai.
Arnolds Vilkins, I. Līča radinieks,
sagādājis materiālus, lai salabotu
grāmatnīcas datoru. Tādēļ jauna datora
iegāde atkrīt. Valde izsaka pateicību
A. Vilkinam.
SLB Pilnsapulce notiks sestdien,
2019. gada 31. augustā plkst. 13.30,
Sidnejas Latviešu namā.
Nākošā SLB valdes sēde notiks
2019. g. 14. augustā, plkst. 19.00 Sidnejas
Latviešu namā. ■
P. Kļaviņš
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Pagājušā
un šinī gadā
augstskolu
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu pašu, jūsu
meitas, dēla, kāda cita rada, paziņas
vai kāda latviešu drauga vārdu nolasa
šā gada 28. septembŗa aktā, lūdzu
paziņojiet vārdu, iegūto gradu vai
diplomu un mācības iestādi, kā arī
kvalifikācijas piešķiršanas datumu,
Dacei Celinskis, 3 Downing St, Epping,
NSW 2121, vai arī ar epastu: maris.
celinskis@gmail.com līdz šā gada 8.
septembrim.■
Dace Celinskis.
Studenšu Korporāciju Kopas
Sidnejā viceseniore

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 jūlijā SLB ir apsveikusi
Haraldu Norīti, Gundaru Saivu, Jāni
Meieru, Inesi Kamenyitzky, Visvaldi
Eisleru, Ausmu Bļodnieci un Zinu
Klampi. ■

Nākošais Senioru
Saiets

Nākošais Senioru saiets būs
piektdien, 9. augustā – plkst 11:00
Sidnejas Latviešu namā.
IEVĒROJIET – sākums plkst. 11.00.
Gauži raud skolas bērni,
Grāmatiņu lasīdami;
Kā tie gauži neraudāja,
Smalki raksti grāmatā.
Mums katram atmiņā skolas gadi.
Bērnu dārzs, pamatskola, vidusskola
un pat augstskola. Skolas gaitas varbūt
sākās Latvijā, vai Vācijā un turpinājās
Austrālijā vai kur citur.
Aicinu jūs visus parakņāties atmiņās,
pameklēt albūmos, atcerēties kādu
gadījumu, kādu sasniegumu vai
vispārēju aprakstu par jūsu gaitām
skolas solos. Varbūt ir bijis skolotāja(s),
kas īpaši ietekmēja vai ievirzīja jūs
izvēlēties ko tālāk mācīties.
Uzrakstiet par to paragrāfu, lapaspusi
vai vairāk. Paņemiet līdz un tad Saietā

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 2009. gada

Anna Grigora

Dzimusi 1920. g. 16. oktobrī, Latvijā
Mirusi 2019. g. 23. jūnijā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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rakstus ieliksim aploksnē bez autora
vārda, izdalīsim tā lai kāds cits nolasa
un tad pārējiem būs jāmēģina atrisināt
kuŗa skolas gaitas aprakstītas. Pēc tam,
tie kas vēlēsies, varēs plašāk pastāstīt
par to ko bija aprakstījuši vai arī par
citām skolas atmiņām. Ja jums kādas

SLB 2018/2019 darbības pārskats ...
Turpinājums no 1. lpp.
Jānis Grauds – priekšsēdētāja
vietnieks, finanses
Andris Galviņš – sekretārs
Klāra Brūvere
Mārtiņš Tuktēns
Ilona Brūvere
Pēteris Kļaviņš
Imants Līcis
Ināra Krūmiņa
SLB valdei gadā bija vienpadsmit
valdes sēdes.
Valdes sēdes protokolēja – Ināra
Graudiņa.

fotografijas un varat tās laicīgi aizdot
pirms Saieta ieskanēt – būs interesanti
tās visiem parādīt.
Nāciet un līdzi ņemiet draugus, kafija
un smalkmaizītes kā parasti, pirms
sākuma un pārtraukuma laikā. ■
Jānis Grauds.

Šogad ir pārvēlami trīs valdes locekļi:
Mārtiņš Tuktēns, Imants Līcis, Pēteris
Kļaviņš.
Ārpus valdes darbojās:
Ināra Krūmiņa – Dāmu kopas
priekšniece
Pēteris Kļaviņš – Rituma redaktors
un vadītājs
Juris Rīmanis – Rituma ekspedītors
Juris Liepiņš – juriskonsults
Ojārs Greste – mājas lapas
sastādītājs
Voldis Kains un Gints Kārkliņš –
apgaismotāji un apskaņotāji.
Ināra Sīkā – revidente.
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SLB algoti darbinieki – Imants
Līcis (administrācija, grāmatnīca un
bibliotēka), Marita Lipska (grāmatvede
un nama apsaimniekošana), Raimonds
Sokolovskis (nama apsaimniekošana).
Paspārnes organzācijas un grupas.
Dāmu kopa – vadītāja Ināra Krūmiņa
Senioru saieti – vadītājs Jānis
Grauds
Zolītes spēles – vadītāja Inese Rone
Sestdienas skola – vadītāji Normunds
Ronis un Ingrīda Veidnere.
Spēļu grupa – vadītāja Vēsma
Putniņa
Valodas klase pieaugušajiem –
vadītāja Linda Ozere.
Sidnejas Latviešu teātris – valdes
priekšsēde Ilona Brūvere
Sidnejas Latviešu vīru koris –
diriģente Daina Jaunbērziņa, valdes
priekšsēdis Andris Jaunbērziņš
Sporta kopa Spars – vadītājs Viktors
Sīkais.
To darbības pārskati ir lasāmi šai
izdevumā.
SLB darbība.
SLB uztur un aprūpē Sidnejas
Latviešu namu. Namu saviem
mēģinājumiem, sanāksmēm, izstādēm
un sarīkojumiem lieto Biedrība un tās
paspārnes organzācijas, kā arī vairākas
korporācijas, korporāciju kopas, ALMA,

SLOA un citas latviešu organizācijas.
SLB arī izīrē nama telpas cittautiešu
organizācijām, kā piemēram Joint Baltic
Committee, Strathfield Musical Society,
un vietējām austrāliešu un korejiešu
grupām. Latviešu īrētāju skaitam
sarūkot, biedrībai ir nepieciešams atrast
īrētājus telpām, lai spētu segt nama
uzturēšanas izdevumus.
Sestdienās Latviešu namā notiek
Sestdienas skola, Spēļu grupa bērniem
pirmsskolas vecumā un latviešu valodas
klase pieaugušajiem.
Latviešu namā atrodas Latvijas
Republikas Goda konsula un Dnister
Ukraiņu kreditkooperatīva biroji.
SLB informācijas biļetēnu Ritumu
sagatavo, drukā un izdod 340
eksemplāros Latviešu namā 11 reizes
gadā. Vairāki desmiti Ritumu saņem
elektroniskā formatā. Rituma izdošanas
darbu brīvprātīgi veic SLB biedri.
Namā darbojas grāmatnīca A.
Priedīte-Rīga, kur var iegādāties
sarīkojumu ieejas kartes, latviešu
grāmatas, rotaslietas un dažādas
preces no Latvijas.
Bibliotēkā visiem Sidnejas latviešiem
ir pieejama plaša grāmatu izvēle.
SLB kafejnīca atvērta sarīkojumu
laikos, pirmdienu SLVK mēģinājumu
vakaros, sestdienas rītos, kā arī
pusdienām ceturtdienās. Par kafejnīcu
atbildīga Dāmu kopa.

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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Elvīras Palavas stipendiju
maznodrošinātiem latviešu valodas
studentiem Latvijā turpinām ar Vītolu
fonda starpniecību. Šogad, tāpat kā
pērn, stipendijas piešķirtas divām
studentēm.
Katru mēnesi SLB apsveic biedrus
kuŗi sasnieguši cienījamu gadu vecumu,
sākot ar 60 gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
Biedrība atbalsta SLB Sestdienas
skolu un Spēļu grupu, kā arī jauniešu
piedalīšanos pasākumos kā Sidnejā, tā
citos latviešu centros
Šinī darbības gadā SLB ir
atsaukusies uz vairākiem lūgumiem
atbalstīt jauniešus piedalīties Annas
Ziedares vasaras vidusskolā, kā arī
sniegusi atbalstu pašai visusskolai un
3x3 saietam.
SLB rīkotie sarīkojumi.
Jūlijā – Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Augustā – SLB 2017.g. pilnsapulce,
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas,
zolīte.
Septembrī – Dāmu kopas
sarīkojums,Ilgdzīvošana, Latvijas
Universitātes dibināšanas atcere,
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas,
zolīte.
Oktobrī – Latvijas Saeimas
vēlēšanas, SLT izrāde Simts gadu simts
minūtēs, Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Novembrī – Valstssvētku akts,
Latvijas grupas Dagamba koncerts,
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas,
zolīte, galda spēles .
Decembrī – SLB darbinieku eglīte,
Senioru saieta eglīte, ceturtdienas
pusdienas, zolīte, galda spēles.
Februārī – Koŗu meistarklase ar Intu
Teterovski, Parnell ielas Svētki, Senioru
saiets, ceturtdienas pusdienas, zolīte.

Martā – Pārrunas par nākošām
Kultūras dienām Sidnejā, Ivara Štubja
CD albuma atklāšana, Senioru saiets,
ceturtdienas pusdienas, zolīte.
Aprilī – Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Maijā – Kabarē de Rīga izrāde,
Sporta kopas Spars galda tenisa
sacīkstes, Senioru saiets, ceturtdienas
pusdienas, zolīte.
Jūnijā – Jāņi, Kabarē de Rīga izrāde,
Aizvesto piemiņas akts, Pavārkursi,
Senioru saiets, ceturtdienas pusdienas,
zolīte.
Katra mēneša (atskaitot janvāri)
pirmajā trešdienā notiek Zolītes spēles,
otrajā piektdienā Senioru saiets un katru
ceturtdienu (izņemot nedēļās kad notiek
Senioru saiets) pusdienas.
Finasiālais pārskats.
Ievietots 8. lpp. šinī Ritumā.
Noslēgumā.
SLB valde izsaka pateicību visiem
biedriem un organizācijām, kas ir
strādājuši, palīdzējuši un veicinājuši
Biedrības darbu ar darbiem,
ziedojumiem un padomiem. Bez biedru
un citu labvēļu aktīvas līdzdalības,
SLB nevarētu pastāvēt un sekmīgi
turpināt darboties. Sidnejas Latviešu
biedrība ir Sidnejas latviešu sabiedrības
stūrakmens. Bez tās, un bez tās
aprūpētā nama, ir grūti iedomāties,
ka pastāvētu organizēta latviešu
sabiedrība. Aicinu ikvienu nākt talkā un
vai nu Sidnejas Latviešu biedrībā, korī,
deju kopā, kultūras dienu rīkotājos, vai
kādā citā latviešu organizācijā, pielikt
plecu tā lai mūsu sabiedrība varētu
pastāvēt un darboties vēl piecus, desmit
un piecdesmit gadus. ■
Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdētājs.
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SLB Finansiālais pārskats par 2018/19. g. un 2019/20 .g. budžets (nav revidēts)

8

Ritums

2018 / 2019. gada darbības pārskats.
SLB informācijas biļetēns Ritums tika
sagatavots un izsūtīts 11 reizes.
SLB biedru skaits šī darbības gada
beigās bija 389. Ritumu saņem 312
biedri un 25 pārējie Rituma abonētāji,
no tiem 19 ir brīveksemplāri, kuŗi tiek
aizsūtīti citām biedrībām, bibliotēkām uc.
313 Ritumi tiek izsūtīti Sidnejā, Kanberā
un citur Jaundienvidvelsā dzīvojošiem
abonentiem, 34 uz citām Austrālijas
pavalstīm un 14 uz ārzemēm.
Ritumu sagatavo, iespiež un izdod
Sidnejas Latviešu namā. Rituma
redaktors un salicējs ir Pēteris Kļaviņš.
Redakcijā vēl darbojas korektore Linda
Ozere un Kristīne Kugrēna, kas pārraksta
manuskriptus. Ritumu iespiešanai
sagatavo Pēteris Kļaviņš un rakstu
korektore Linda Ozere. Iespiešanas un
salikšanas talkās piedalījās Juris Kažoks,
Jānis Ronis, Edgars Nemme, Rūdolfs
Nemme, Ilga Riņģe, Juris Rīmanis un
Aivars Siderenko.
Redakcija saka sirsnīgu paldies
visiem tālākminētiem korespodentiem,
kuŗi kuplināja Rituma saturu ar rakstiem,
dzejām un kritiku visās Rituma nodaļās
– darbības pārskatos, lasītāju domās,
latviešu organizāciju darbā un citur.
Korespondenti bija (alfabētiskā kārtībā):
Aira Birziņa, Ilona Brūvere, Jānis
Čečiņš, Rūdis Dancis, Skaidrīte Darius,
Raitis Eglītis, Jānis Grauds, Baiba
Harrington, Ivars Ījabs, Daina Jaunbērziņa,
Andris Jaunbērziņš, Pēteris Kļaviņš,
Ligita Kovtuna, Juris Krādziņš, Valdis
Krādziņš, Vita Kristovska, Ināra Krūmiņa,
Artūrs Landsbergs, Imants Līcis, Anda
Līce, Juris Lorencs, Marika McCue, Klāra
Mētra, Andrejs Mežmalis, Gunārs Nāgels,
Ilga Niradija, Dimis Pešudovs, Richards
Puisēns, Betija Plūme, Mārtiņš Pučka,
Pauls Raudseps, Lauma Reinfelde,

Agnese Rimicāne, Inta Rogers, Andra
Ronis, Iveta Rone, Normunds Ronis,
Guntars Saiva, Vija Sieriņa, Ināra Sīkā,
Viktors Sīkais, Raimonds Sokolovskis,
Sarma Strazda, Maruta Dēliņa-Tauriņa,
Elmārs Vanags, Toms Veidners, Vītolu
Fonds, Gundega Zariņa.
Redakcija arī pateicās visām
organizācijām un individiem, kuŗi atbalstīja
Ritumu ievietodami sludinājumus un
ziņojumus Rituma slejās.
Katrā Rituma izdevumā tiek ievietotas
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas
Ziņas, kuŗu atbildīgā redaktore ir
Ināra Sīkā. Katrā Rituma izdevumā
tiek ievietotas arī Sidnejas ev. lut.
latviešu draudzes, Latviešu ev. lut.
Vienības draudzes un Latviešu sporta
Jaundienvidvelsā ziņas.
Lai sniegtu lasītājiem ziņas par
notikumiem Latvijā, Ritumā ir ievietoti
izvilkumi no PBLA ziņu apskatiem.
Rituma abonentu ģimenes locekļi, kuŗi
nerunā latviski var iegūt informāciju par
notikumiem Sidnejas latviešu biedrībā
lasot “What’s on at the House” angļu
valodā.
Rituma redakcija sirsnīgi pateicās
visām organizācijām un to pārstāvjiem,
kuŗi regulāri sniedza pārskatus un
informāciju par savu organizāciju darbību.
Vislielāko paldies izsaku visiem Rituma
darbiniekiem, bez kuŗu brīvprātīgā
un nesavtīgā darba Ritums nevarētu
pastāvēt. ■
Pēteris Kļaviņš

SLB bibliotēka

2018 / 2019. gada darbības pārskats.
Bibliotēka ir atvērta lasītājiem
ceturtdienās, Senioru saieta laikā no
plkst. 11.00 līdz 12.00 un sestdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00 sazinoties
ar Baibu Harringtonu SLB grāmatnīcā.
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Bibliotēkā ir ap 2500 grāmatu
– zinātniska satura, stāsti, romāni,
noveles, lugas, atmiņas u.c.
Grāmatu ziedojumi ir saņemti gan
no lasītājiem, privātpersonām, gan arī
organizācijām.
Bez grāmatu aizņēmējiem bibliotēku
izmanto arī SLB sestdienas skolas
audzēkņi, sameklējot materiālus un
informāciju skolas darbam. ■
Imants Līcis

Sprigulītis 65. gadu jubileju septembrī
un uz 36. Jaunatnes dienu tautas deju
uzvedumu Melburnā, šī gada beigās.
Jautrā pāŗa mēģinājumi notiek
piektdienās, pulksten 19.30, Sidnejas
Latviešu namā. Kā vienmēr, mīļi gaidīsim
jaunus dejotājus un tādus dejotājus, kas
vēlētos atgriezties dejotāju saimē. ■
Iveta Rone un Sarma Strazda
2019. gada jūlijā

Jautrais pāris

Sidnejas Latviešu
vīru koris

2018/2019. gada darbības pārskats
Aizgājušajā gadā,
tautas deju kopā
Jautrais pāris ir
dejojuši 34 dejotāji.
Jautro pāri turpina
vadīt Iveta Rone un
Sarma Strazda, un
par pavadījumu vēl arvien rūpējas
Sandra Dragūna.
2018. gada decembrī Jautrais pāris
nosvinēja Ziemassvētkus Perkumu
ģimenes viesmīlīgajās mājās un mēneša
beigās lielākā daļa dejotāju devās
uz Adelaidi, lai piedalītos Austrālijas
Latviešu 57. Kultūras dienu tautas deju
uzvedumā.
Februārī oficiāli atsākām gada
darbību ar pilnsapulci un saviesīgu
tikšanos, pie Ērikas un Valža Strazdiem,
ko tikai pāris nedēļas pirms tam bijām
apsveikuši viņu kāzu dienā. Mums
šogad ir piebiedrojušies vēl daži jauni
dejotāji un ar viņiem kopā mēs visi
atsvaidzinam atmiņās latviešu tautas
deju pamatprincipus.
Jūnijā Jautrais pāris, kā vienmēr,
dejoja Sidnejas latviešu Jāņu
sarīkojumā. Pašlaik gatavojamies uz
ukraiņu neatkarības dienas svētkiem
augustā, uz Kanberas tautas deju kopas
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2018/2019 gada darbības pārskats.
Korī joprojām aktīvi
darbojās ap 25 koristu un
6. augustā pēc lielajiem
dziesmu svētkiem,
atsākām mēģinājumus
iestudēt dziesmas
garīgam koncertam
Dievam Un Latvijai.
Vairākus gadu desmitus Sidnejā nav bijis
šāds koncerts, izņemot Kultūras Dienās.
Koncerts bija ļoti labi apmeklēts un veltīts
Latvijas simtgadei. Ziedojumu nosūtījām
Vītola Fondam „Dāvana Latvijai“.
Koncertu noklausīties bija atnākusi
pasaules slavenā Latviešu Operas
zvaigzne Maija Kovaļevska. Koris saņēma
skaistu pārsteigumu, proti „epastu" no
Maijas. Liels gandarījums korim ka viņa
mūsu sniegumu un ielikto darbu tik ļoti
novērtēja.
Pāris nedēļu laikā iestudējām
programmu svinīgam valsts svētku 100
gadu jubilejas aktam, kur dziedājām trīs
dziesmas kā vienība un trīs dziesmas
apvienotā jauktā korī. Liela privilēģija
visiem bija dziedāt kopā ar Maiju
Kovaļevsku kantāti Tēvijai. Pavadītājs
bija slavenais austrāliešu pianists Roland
Peelman. Pasniedzām Maijai koristu

ziedoto naudu viņas labdarības fondam
un grāmatzīmi pianistam, kā piemiņu šim
vēsturiskam gadījumam.
Koris un diriģente saņēma ielūgumu
piedalīties Latvijas lielā vīru koŗa
dižkoncertā, tieši 18. novembrī, ko
organizēja profesors Edgars Račevskis.
Korim un diriģentei veltītā dziesma –
Zeme, ko diriģente tika ielūgta novadīt, tika
atskaņota koncertā. Ivars Birze nodeva
rakstisku sveicienu profesoram SLVK un
diriģentes vārdā.
Līdztekus mācījāmies KD dziesmas,
piedalījāmies kopmēģinājumā ar Aldi Silu
un rīkojām tradicionālo eglītes vakaru 8.
decembrī.
Bijām ļoti priecīgi un pagodināti ka
Maija Kovaļevska pieņēma mūsu ielūgumu
piedalīties eglītes vakarā. Pavadījām
jauku, vakaru kopā ar ģimenes locekļiem
un ar mūsu ļoti sirsnīgo, draudzīgo viešņu.
Uz KD Adelaidē aizbrauca 10 koristi.
Lielais jubilejas gads pavadīts ar godu.

Daudzas skaistas, neaizmirstamas
atmiņas!
2019.gada sākumā pēc nopelnītās
atpūtas, vairāki koristi piedalījās SLB
rīkotās Parnell ielas svētkos, un kā vienība
koris iesāka savu 63. darbības gadu
4. martā ar gadskārtējo pilnsapulci. Ar
aklamāciju ievēlēja esošo koŗa priekšnieku
Andri Jaunbērziņu un valdes locekļus
Ivaru Birzi, Pēteri Erdmani, Robertu Luci,
Andreju Mačēnu un Andreju Upenieku.
Tieši 4. martā koŗa iecienītam
dibinātājam Raimondam Krauklim apritēja
95. mūža gadi. Koristi un draugi bija
sanākuši kuplā skaitā viņu godināt un
pakavēties skaistās atmiņās. Priekšnieks
nolasīja Raimonda dzīves stāstu un
diriģente pasniedza ziedu klēpi un pateicās
viņam par pašaizliedzīgo darbu koŗa
labā. Jubilāram pasniedza Vijas SpoģesErdmanes darināto ierāmēto foto montāžu
no Raimonda koŗa dzīves ar koristu
parakstiem. Jauks sākums koŗa gadam!

1919 – 1990
Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes dibināšanas atceres

AKTĀ
Sestdien, 2019. g. 28. septembrī, plkst 15.00
Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā
Pēc Akta saviesīgs brīdis ar atspirdzinājumiem
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Bez Raimonda lielās jubilejas, koŗa
goda biedres Ārija Zodiņa un Māra
Timermane arī svinēja ievērojamas
dzimšanas dienas martā un aprīlī.
Diriģente pateicās viņām par ilggadīgo
pašaizliedzīgo darbu. Ārija ir tuvu pie
50 gadiem strādājusi koŗa labā. Koŗa
biedre veicinātāja Vija Spoģe-Erdmane
pievienojās jūnijā ar savu jubileju šai
iecienītai koŗa locekļu grupai. Dāmas tika
suminātas ar dziesmu un ziediem.
Piedalījamies Svētā Jāņa draudzes
dārza svētkos 5. maijā nodziedot 6
dziesmas.
Jūnijā/jūlijā 6 koristi atradās ārzemēs
– divi no tiem, Ojārs Greste un Andrejs
Mačēns piedalījās Kabarē de Rīga Latvijas
turnīrā. Apsveicām, un novēlējām labas
sekmes.
Trīs koristi piedalījās Melburnas koŗu
svētkos 21. jūlijā kur arī Dainas koris
svinēja savu 35.gadu jubileju. Ivars Štubis
nolasīja sveicienus no diriģentes un koŗa
saimes.
Koris rīkos gadskārtējo koncertu
svētdien 20. oktobrī. Nosaukums Pie Tēvu
Zemes Dārgās. Piedalīsies viesdiriģents
Ivars Štubis un pavadītājas Ingrīda
Šakurova un Daina Kaina. Mēģinājumi jo
projām notiek pirmdienas vakaros plkst.
18.30. Kā vienmēr aicinam un gaidam
jaunus dziedātājus. ■
Andris Jaunbērziņš
SLVK priekšnieks.

SLB grāmatnīca Rīga

2018 / 2019. gada darbības pārskats
Grāmatnīca ir atvērta trīs dienas
nedēļā un stundu pirms lielākiem
sarīkojumiem. Tur var iegādāties
jaunas vai lietotas grāmatas, latviskas
apsveikumu kartiņas, tautiskas
rotas lietas, dažādus rokdarbus,
kompaktdiskus un DVD, kā arī izīrēt
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video vai DVD filmas. Tur var arī nopirkt
dažādus Latvijā ražotus produktus (skat.
reklāmu). Viens no jaunākiem preču
variantiem ir “Madara” – Latvijā ražoti
augstas kvalitātes kosmetikas produkti.
Grāmatnīcā var samaksāt SLB
biedra maksas, Rituma abonēšanu,
vai iegādāties biļetes uz dažādiem
sarīkojumiem.■
Imants Līcis

SLB Dāmu kopa

2018/2019 gada darbības pārskats
Ir pagājuši jau 45 gadi kopš 1974.
gadā toreizējais SLB priekšsēdis Vidvuds
Koškins lūdza Vandu Treimani nodibināt
pie Biedrības Dāmu kopu. Pa šiem
gadiem ir mainījies kopas satāvs. No
oriģinālajām dalībniecēm ir palikušas trīs,
kas savu iespēju robežās „pieliek savu
roku" kopas darbā. Tās ir Vija Bruzgule,
Ilga Mačēna un Ināra Krūmiņa.
Katru gadu aizvien vēl cepam
piparkūkas, turam bufeti Jāņu sarīkojumā,
kafejnīcu atveram dažādos sarīkojumos,
kā arī uz pieprasījumu, rīkojam komeršu
un bēru mielastus.
Lielāko daļu no ienākumiem nododam
SLB darbam. Parasti Jāņu bufetes
atlikumu ziedojam jauniešu darbam.
Šī gada atlikumu ziedosim Sidnejas
Kultūras dienu vajadzībām. Bez tam
ziedojām arī no saviem ienākumiem
Okupācijas mūzejam.
Kā jau visur un vienmēr, ir arī
problēmas – ar mūsu ceturtdienas
pusdienu gatavošanu, jo jaunākās kopas
dalībnieces vēl aizvien nodarbojās ar
„maizes pelnīšanas" darbu, līdz ar to
nevar piedalīties ceturtdienu pusdienu
gatavošanā. Ceram, ka vismaz šogad
varēsim trīs reizes mēnesī tās gatavot.
Personīgi, pateicos mūsu kopas
dalībniecēm par draudzību un labo

sadarbošanos, viņas arī ziedo, bez
sava laika arī līdzekļus sekmīgai kopas
darbībai. Tāpat sirsnīgs paldies kopas
atbalstītājiem un visiem kam ir vēlme lai
mūsu Biedrība un nams vēl ilgi pastāv.■
Ināra Krūmiņa.
SLB Dāmu kopas priekšniece.

Sporta kopa SPARS

2018/2019 gada darbības pārskats.
Spara prezidents ir Viktors Sīkais
un kasieris Toms Veidners. Spara kopā
pašlaik ir 30 biedri un kopa piedalījās
sekojošās nodarbībās. Pagājušā gada
septembrī Spars vadīja SLB Skolas
sporta dienu, kur piedalījās 14 bērni no 4
lidz 13 gadu vecuma. Spars arī februārī
vadīja Jaundienvidvelsas peldēšanas
sacensības, kur piedalījās 27 bērni
un vecāki. Sportistu apbalvošana un
pusdienas Sidnejas Latviešu namā notika
šī gada maijā kuŗā piedalījās bērni un
viņu vecāki. Spara vīriešu basketbolisti
arī piedalījās Austrālijas Latviešu
Meistarsacīkstēs Adelaidē pagājušā
gada decembrī. Spara vīriešu basketbola
komanda piedalās Benkstaunas Meistaru
(35 gadi+) sacensībās katru ceturtdien
un pašlaik spēlē ar labām sekmēm un
iespēju iekļūt fināla spēlēs. ■
Toms Veidners

SLB pamatskola,
spēļu grupa un
vidusskola

Sidnejas Latviešu biedrības
pamatskolas, spēļu grupas un
vidusskolas 2018/19. gada darbības
pārskats.
Šogad skolas vadību jau otro gadu
vada Normunds Ronis, kam palīdz liels

vecāku pulks. Skola čakli darbojas un
mums šogad ir 3 klases kuŗās mācās
bērni no 5 līdz 12 gada vecuma – skolā
ir 20 bērni un 8 bērni spēļu grupā.
Bez tam arī notiek valodas stunda
ģimenēm, kas sāk mācīties latviešu
valodu. Andris Galviņš ir skolas vadītāja
vietnieks. Dana Anspal pārņēma darbu
kā skolas kasiere un kārto visus papīra
un revīzijas darbus, lai skola saņemtu
Jaundienvidvelsas valdības pabalstu.
Ingrīda Veidnere pieskata, ka stundas
norit laicīgi.
Skola atsāka 2019. gada darbu
piedaloties SLB Parnell ielas svētkos ar
dziesmām un kūku tirdziņu. Februārī arī
notika Spara peldēšanas sacensības,
ko rīkoja Toms Veidners un Viktors
Sīkais. Pateicamies Sparam par
ilggadīgo atbalstu iespēju piedalīties
gan peldēšanā, gan vieglatlētikā.
Aprīlī notika Lieldienu nodarbības –
olu krāsošana, rokdarbi, spēles un
šokolādes meklēšana. Maijā nosvinējām
ģimenes dienu ar priekšnesumiem,
ziediem un pusdienām. Citi jauki
pasākumi bērniem bija Ivara Štubja
priekšnešums Dabas Miers (martā),
Spara galda tenisa sacencība (maijā)
un Mārtiņa Beķerejas Meistaklases
bērniem (junijā).
Kā jau gadiem ilgi iegājies, Dace
Celinska māca latviešu valodu mūsu
jaunākajai klasei. Pārējos bērnus
šogad sadalījām klasēs pēc valodas
līmeņiem nevis bērnu vecumiem. Šīs
klases māca Velga Galviņa, Daira
Tuktēna, Ingrīda Veidnere un Valdis
Krādziņš. Zinta Harrington norīkoja
bērniem lasīšanas grupas. Valdis
Krādziņš māca vēsturi un ģeografiju.
Māra Moore un Ingrīda Veidnere
pasniedz iecienītās ‘projekta klases’
kur notiek īsas mācību programmas par
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interesantiem tematiem latviešu valodā.
Bērni ir arī veikuši interesantas mākslas
nodarbības. Lūdzam pieteikties pie
Normunda Roņa, ja Jums būtu idejas
vai interese novadīt kādu projektu,
mēs vienmēr meklējam palīgus. Tā ir
vienreizēja iespēja iepazīties ar mūsu
sabiedrības jaunākiem dalībniekiem,
noziedojot tikai dažas nedēļas. Šogad
mums Kims Līgers mācīja bērniem par
Rigas architektūru un Zinta Harringtona
mācija „kā strāda ķermenis”. Paldies
Zintai un Kimam.
Sandra Dragūna turpina mācīt
dziedāšanu, un Sarma un Aleksis
Strazdi vada tautas dejas. Abus
demonstrējām Jāņos, piedaloties ar
dziesmām un dančiem. Vēl šogad stāv
priekšā, Ziemassvētku eglīte.
Pauls Sproģis ar palīgiem katru
nedēļu gatavo gardas pusdienas un
pusdienas atpūtas laikā galdiņi kafejnīcā
ir vienmēr pilni. Protams ka kafiju var
dabūt jebkurā laikā.
Mums ir čakla vecāku grupiņa kas
vada spēļu grupu zem skolas spārna.
Spēļu grupa sākās plkst 10os Mārtiņa
Siliņa zālē. Bērni dzied un iet rotaļās, tad
pāriet uz citām nodarbībām – līmēšanu,
spēlēšanos ar mantiņām un pasaciņu
klausīšanos. Spēļu grupas bērni vienmēr
iepriecina visus ar saviem mīlīgiem
priekšnesumiem skolas sarīkojumos.
Sidnejas latviešu skola notiek
Sidnejas latviešu biedrības telpās
sestdienās no 9.30 līdz 13.00. Aicinām
iepazīties ar mūsu saimi, arī pusdienojot
ar mums plkst.11.40. Labprāt pieņemam
jaunus skolēnus un skolas palīgus.
Sīkāku informāciju par skolas klasēm,
nodarbībām (un brīvdienām) var saņemt
rakstot sydneylatvianschool@gmail.
com ■
Normunds Ronis
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TIARA – kronis
kormūzikas daiļradē
– koncertē Sidnejā

Kopš Gondvana
(Gondwana) Pasaules koŗu
festivāla atklāšanas koncerta
15. jūlija vakarā Sidnejas
Operas namā, kuŗā piedalījās
Rīgas Doma meitieņu koris TIARA,
šejienes latviešu savstarpējās sarunās
ir valdījusi tikai viena doma, viena runa.
„Vai biji...? Vai redzēji...? Vai dzirdēji
TIARU? Vai klausījies pārraides? Vai
– komentatoru cildinošās atsauksmes?”
Tā tas turpinājās visu nedēļu, līdz
paši sagaidījām daudzināto TIARU
ar diriģenti Airu Birziņu un koŗa darba
komandu – kormeistari Zani Stafecku,
pianisti Veroniku Rinkuli un koŗa
menedžeri Madaru Boku – ar īpaši mums
sagatavotu koncertu Sidnejas Latviešu
namā, 19. jūlija vakarā. Ne aukstums,
ne tumsa, ne Sidnejas pēcdarba smagā
satiksmes stunda nebija atturējusi
jūsmīgos dzirdētgribētājus no šī ilgi
gaidītā koncerta.
Pirms nododos mums veltītā koncerta
aprakstam, dažos vārdos gribu ieskicēt
festivālu pašu. Gondwana Pasaules koŗu
festivāls ir liela apjoma pasākums, kas
ir pulcējis bērnu un jauniešu koŗus no
visas pasaules. Rīgas Doma meiteņu

koris TIARA ir viens no astoņiem
ielūgtajiem ārzemju koŗiem. Ārzemju
koŗiem pievienojas tik pat liels skaits
Austrālijas koŗu, kopumā 16, kas visas
nedēļas gaŗumā kopā mācās, kopā
mūzicē. Šī gada festivāls – pirmais
tāda mēroga pasākums Austrālijā –
noris Sidnejas bērnu koŗa 30 gadu
pastāvēšanas zīmē. Festivāla iniciatore
un muzikālā vadītāja, kā arī jubilārkoŗa
diriģente ir plaši pazīstamā, Austrālijas
ordeņa saņēmēja Lina (Lyn) Williams
AM.
Sekojot festivāla spraigajai norisei,
kur koncerti un meistarklases, sadalīti
starp Operas namu un Sidnejas
konservatoriju, notiek katru dienu, visu
dienu, mēs vēl jo vairāk novērtējam
mums novēlēto koncertu Latviešu namā.
No cilvēcīgā viedokļa raugoties, ir tikai
viens jautājums: pa kuŗu laiku jūs, mīļās
TIARAs meitenes, paspējāt sagatavot
koncertu mums? Par šo dārgo dāvanu,

paldies no mums visiem! Paldies, no
visas sirds!
Korī dzied 45 meitenes no 11-16
gadu vecumam. Koncertam sākoties,
meitenes ieņem vietu pie zāles
dibensienas, ko grezno augsti pacelts,
liela formāta Brīvības pieminekļa attēls.
Zem tā, Lielvārdes jostas savijums.
Apgaismojuma mirdzumā skats ir
apburošs. Meiteņu viegli oranžie tērpi
atrod atbalsu pieminekļa pamtakmeņu
rudajā krāsā. Nezinu, vai tērpu krāsas
izvēle ar nolūku vai bez, bet skats
priecē un atgādina nenoliedzamo, ka
latviešu dziesma, ko dziedās meitenes,
no senseniem laikiem ir ierakstīta tautas
brīvības idejas pamatos.
Par TIARAs tērpu un skatuviskās
stājas skaistumu komentēja arī
noslēguma koncerta ABC Classical
raidstacijas komentatore.
Turpinājums 23. lpp.

Sidnejas Latviešu vīru koŗa 63. darbības
gada koncerts.

Pie Tēvu Zemes Dārgās
Svētdien, 2019. gada 20. oktobrī,
plkst. 13.00 Sidnejas Latviešu namā.
Piedalās diriģente un mākslinieciskā vadītāja Daina Jaunbērziņa
viesdiriģents Ivars Štubis
Pavadītājas: Ingrīda Šakurova, klavieres Daina Kaina, vijole
Ieeja $30
skolniekiem bez maksas
Biļetes rezervējamas SLB grāmatnīcā 97448500
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Latviešu ciems Melburnā

Laiks atbrīvot naudu ceļojumiem un izpriecām! Pārdodiet savu vērtīgo
īpašumu un nopērciet lētu moderni pārbūvētu māju Latviešu Ciemā.
Divu guļamistabu māja ar glīti iekārtotu dārzu ciema klusā stūrītī,
kas nepieprasa daudz pūļu tā uzturēšanai.
Māja No 3/61 Fraser Crescent $320,000

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Crescent Wantirna South Vic 3152, Tel: 03 9800 2977,
epasts: administration@latvianfs.org.au
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OKUPĀCIJAS MŪZEJA GRĀMATAS
Jau vairākus gadus Sidnejas Latviešu biedrība ir atbalstījusi
Okupācijas Mūzeju nepieprasot pārdošanas likmi par tā pārdotām
grāmatām. Tādā veidā šajā finansiālā gadā Sidnejas Latviešu
biedrība ir noziedojusi Okupācijas Mūzejam $73.00.
Grāmatnīcā Rīga ir pārdošanā šādas OM grāmatas un DVD:
Via Dolorosa – 6. grāmata – Sastādījusi Anda Līce.
Sveša vara – Māra Bišofa zīmējumi un Andas Līces apceres
Viņi ceļā – Anna Velēda Žīgure
Stūra māja – OM izdota
Tik mana Latvija – (Dažādi)
...pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis – Regīna Ezera
Es lauzu, tu lauzi – Sandra Kalniete
Nezūdamība – Jānis Liepiņš
Latvijas Okupācijas Mūzejs 1940-1941
Diplomātiskā cīņa
Kolhozi – izd. M. Goppers
Starp divām pasaulēm – Ieva Ešinska
Vēl tā gribējās dzīvot – Rūta Upīte
DVD – Stacija Latvieši 1937
DVD – Gulags
DVD – Gvido Zvaigzne
Angliski
The KGB Building – OM publication
Among the living and the dead – Inara Verzemnieks
(Two) sides – (various)
Up Against the Wall – Vincent Hunt
Trapped in Siberia – Juris Jankovičs
Soviet Milk – Nora Ikstena
The Case for Latvia – Jukka Rislakki
With dance Shoes in Siberian Snows – Sandra Kalniete
DVD - The train station Latvians 1937
17

Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Grāmatas

Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25

Okupācijas muzeja grāmatas:

Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
LOM Biedrība
“PIEMI
ŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

2019. gada kalendārs ar vārda dienām
Rotaslietas

Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Dažādi kompaktdiski

CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
„TĀ KĀ TAKA” Cena $15
SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2019. gada augustā.

DVCV sēde Toronto

2019. g. no 9. līdz 11. jūlijam notika
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes
sēde, Sidrabenē – skaistā Sv. Andreja
draudzes lauku īpašumā, netālu
no Toronto pilsētas Kanādā. Sēdes
dalībnieki bija DV priekšnieks Gunārs
Spodris, DVCV kasiere Asja Ramata,
DVCV informācijas nozares vadītāja
Silvija Kaugere, Anglijas pārstāvis
Aivars Sinka, ASV pārstāvji Līga Nutere
un Zigurds Rīders, Kanādas pārstāve
Gunta Reynolda, Latvijas pārstāvis
Andrejs Mežmalis un es pate, Ināra Sīkā
kā Austrālijas pārstāve.
Sēdes vadībā bija DV priekšnieks
Gunārs Spodris un pēc sēdes
atklāšanas, informācijas nozares
vadītāja Silvija Kaugere nolasīja Latvijas
Valsts prezidenta apsveikumu, ar
šādiem vārdiem –

Sveicu visu zemju Daugavas
Vanagus, Daugavas Vanagu Centrālās
Valdes svinīgās sēdes dalībniekus!
Paldies jums par ieguldījumu Latvijas
valsts neatkarības atjaunošanas
procesā Atmodas laikā un labajiem
darbiem Latvijai arī tagad!
Vēlu aktīvu un raženu darbu Latvijas
labā arī turpmāk!
Latvijas Valsts prezidents Egils
Levits
Sēdes laikā izskatījām visu zemju
pārskatus un atskaites par 2018. g.
darbību. Pasaules mērogā biedru skaits
uz 31-12-2018 datumu ir samazinājies.
DV biedru skaits ir, – Kanādā 304,
Austrālijā 404, ASV 1104, Anglijā 843
un Latvijā 562. It īpaši, visiem interesē
DVCV Pārstāvniecības darbība un
sasniegumi.
2018. gadā naudas palīdzību
saņēma 161 bijusie leģionāri un gaisa

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2019. gada 3. augustā, plkst. 12.00 – 13.30.
Cūkas cepetis un citi gardumi.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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spēku izpalīgi un 8 atraitnes. Pabalsta
lielums bija EUR140 katram, izmaksājot
EUR70 divas reizes gadā. Medicīniskā
aprūpe turpinās un 2018 gadā izdalīja
zāles EUR 60,927 vērtībā. Medicīnas
sadale notiek kā līdz šim reiz mēnesī
DVL īpašumā Slokas ielā. Paši leģionāri
var personīgi saņemt ārsta izrakstītās
zāles un tiem kuŗi dzīvō ārpus Rīgas,
vai kuŗi paši netiek, zāles tiek aizvestas
uz mājām.
Daudzbērnu un Audžubērnu
gimenēm pabalsts tiek izmaksāts
divas reizes gadā, kopumā EUR30,478
apmērā. Privātā aprūpe turpinās un tiek
izdalīta pēc ziedotāja norādijumiem. Tā
pat Vītoļu fondu stipendijām izmaksāts
EUR 17,021 un Okupācijas mūzeja
nākotnes namam izmaksāts EUR
11,411.
DV Latvijā jau 5 gadus rīko skolnieku
konkursu Pazīsti latviju, kuŗā piedalās
gadrīz visas Valmieras skolas 9. klases
studenti. 2019. gadā tiek plānots pirmo
reizi noturēt šo konkursu arī Latgales
skolās. Visas Latvijas mērogā, ar

labu atsaucību, notiek DVL rakstveida
skolēna konkurs Oskars Kalpaks.
DVCV Informācijas nozares vadītāja
Silvija Kaugere aicina visām DV zemēm
un nodaļām regulāri sūtīt rakstus par
darbību, lai tos ar ievietot mājas lapā
dvcv.lv.
Kā DVCV pārstāvis Diasporas
konsultatīvās padomē tika apstiprināts
DV Anglijas pārstāvis Aivars Sinka.
Aivarm ir plaša pieredze Daugavas
Vanagu organizāijā un latvišu sabiedrībā.
Viņa dalība, kā DV parstāvis diasporas
sēdēs un darbos būs pozitīvs un vērtīgs
devums.
Pēc sēdes pārrunām bija daudz ko
pārdomat un apsvērt. Bija plaši tēmati,
kur ne vienmēr vienbalsīgi domājām.
Šeit ir trīs sēdes lēmumi.
1.Sākot ar 2020. gadu DV
Mēnešraksts esošā formātā tiks
pārtraukts. Tā vietā izdos vienu
elektronisku eksemplāru gadā, (ar
iespēju izdrukāt), līdzīgi gadu grāmatai.
Valde uzdod DVCV prezidijam rast
praktisku izkārtojumu un vadlīnijas šai

No kreisās – Aivars Sinka, Ināra Sīkā, Zigurds Rīders, Asja Ramata, Līga Nutere,
Gunārs Spodris, Gunta Reynolda, Silvija Kaugere, Andrejs Mežmalis
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izmaiņai.
2. Samazināt DV dotācijas summu
sākot ar 2020. gadu uz 9 eiro par katru
biedru DV zemēs ārpus Latvijas. DVL
dotācijas līmenis paliek 5 eiro par katru
biedru.
3.Atlikušos līdzekļus (1921,31EUR
apmērā), kas bija nozīmēti studentu
stipendijām, pārskaitīt DV Latvijā, lai
veicinātu jaunatnes radošo konkursu
rīkošanu.
DVCV sēdes „vakara” programmā
baudījām Sidrabenes un Toronto DV
nodaļas viesmīlību. Vecās draudzības
atjaunojās un jaunas veidojās. Skanēja
dziesmas, visādas interesantas
pārrunas un zolītes spēles. Nākošā
DVCV sēde ir paredzētā 2020. gadā
5-7.jūnijā Klīvlandē, ASV. ■
Ināra Sīkā

Trīs karogi

Piezīmes no DV vēstures
Rakstveida nobalsošanā 2000.gadā,
visiem DVCV locekļiem balsojot „par”,
tika apstiprināts, ka uz Latviju pārvedīs un
nodos Latvijas Kaŗa mūzeja glabāšanā
trīs Daugavas Vanagu tradīciju karogus.
Nolēma to darīt Valmierā, 10.DV Globālo
dienu atklāšanas akta ietvaros. Daudziem
nav zināma šo karogu vēsture, tālab
dažās rindiņās to pieminēšu.
Jau 1952. gadā DVCV par DV
organizācijas karogu pieņēma Latviešu
leģiona 32. grenadieru pulka kaujas
karogu. Šo karogu 32. pulkam 1944.
gada aprīlī pasniedza Liepājas
pilsētas un apriņķa pašvaldības un
citas organizācijas. Karoga kātam
piestiprinātas 27 plāksnītes, kuŗās
ierakstīti to pašvaldību un organizāciju
vārdi, kas karogu pulkam pasniedza.
Karogs ir sarkanbaltsarkans, tā devīze:
„Tēvu zemes mīlestību / Mēs ar darbiem

rādīsim”.
Kopš Opočkas kaujām karogs 32.
pulku pavadījia visās kaŗa gaitās un bija
arī līdzi gūstā Zēdelgemā. 1952. gadā
pulkvedis Kripēns to nodeva Daugavas
Vanagu organizzācijai ar vēlējumu, lai tā
karogu aiznestu atpakaļ uz Tēvzemi
– Latviju. Zīmīgi, kad Valmierā karogu
nodeva Latvijas Kaŗa mūzeja glabāšanā,
karognesējs un pavadoņi bija kādrezējā
32. grenadieru pulka kaŗavīri.
Latviešu leģiona 15. divīzijas prettanku
diviziona karogs. Šo karogu 1943. gada
novembrī arī dāvāja Liepājas pilsēta
un tajā ietilpstošās saimnieciskās un
administratīvās organizācijas. Karogs
prettanku divizionam ir gājis līdzi daudzās
kaujās Krievijā un Vācijā. Otrā pasaules
kaŗa beigās arī karogs nokļuva gūstā
Putlosā. 1952. gadā tas tika pieņemts kā
DV otrais tradīciju karogs. No 1961. gada
līdz DV 10. Globālām dienām karogs bija
DV Austrālijas valdes gādībā. Valmierā
karogu Latvijas Kaŗa mūzeja glabāšanā
nodeva bijušie Latviešu leģiona 15.
divīzijas prettanku diviziona kaŗavīri.
Par Latviešu leģiona piemiņas
standarta izgatavošanu bija rūpējušies
Daugavas Vanadžu un Vanagu saime
Austrālijā. Standarta vienā pusē ir
vārdi: „Mans gods ir uzticība”, bet otrā:
„Tēvzemei un Brīvībai”. Šo grezno
standartu 1971. gadā, DV 2. Globālās
dienās Toronto, kā Austrālijas vanagu velti
organizācijas 25 gadu darbības zīmē DV
Centrālai valdei pasniedza toreizējais DV
Austrālijā valdes priekšsēdis Valentīns
Rolavs. Turpmāk svinīgā aktā leģiona
piemiņas standarts nododams tai zemei,
kuŗa rīko nākamās DV Globālās dienas.
Tā standartu uzglabā līdz nākamām
DV Globālām dienām, kad to nodod
tālāk. Tādā secībā standarts nonāca DV
10.Globālās dienās Valmierā.
Beigas nākošā Ritumā
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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

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

Sestdien, 7. septembrī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

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.

Sestdien, 5. oktobrī, plkst. 10.00
DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā
pilnsapulce.

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

Sestdien, 3. augustā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

Sestdien, 5. oktobrī, 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
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

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.
22

TIARA – kronis kormūzikas ...
Turpinājums no 15. lpp.

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Šī vakara programma sniedz
plašu un bagātu kormūzikas klāstu.
Saskaņā ar festivāla jaunrades temu
dzirdam septiņus šodienas komponistu
orģināldarbus un virkni (8) mūsu
iemīļoto tautas dziesmu, jaunās, svaigās
apdarēs. Dziesmu autori, visi ir latvieši.
Meitenes dzied bez nošu grāmatām,
bez dziesmu tekstiem. Savu daļu, tāpat
bez nošu raksta, bez teksta veic diriģente
Birziņa. Viss, viss, kas priekšnesumam
vajadzīgs, kā meitenēm tā diriģentei,
ir galvā. Atdeve pieder priekšnesuma
mirklim un izpildījuma iejūtībai – maģija,
kas piesaista klausītājus un liek mums
just un strāvot dziesmai līdzi.
Dziesmu veidojumi ir rūpīgi un smalki
izstrādāti. Tāpat arī kustības un dažādu
perkusiju pielietošana priekšnesuma
bagātināšanai. Priecē skaidrā teksta
izruna, tīrie toņi, līdzsvarotie sabalsojumi
un izjusti niansētā dinamika. Taču tas,

kas sajūsmina, kas ausīs skan vēl ilgi,
ilgi, ir koŗa daiļā pilnskanība, augsto
toņu ēteriskais lidojums un kluso vietu
skanīgums.
Koncertu atklāj Jāņa Lūsēna Karoga
dziesma. Dziesmas klusais, maigais
iesākums un izjustais dziedājums
momentā saviļņo un piekaļ klausītāju
pie vietas. Izpildījums dod jaunu
ieskatu dziesmas interpretācijā. Tikai
meitenes, tikai viņas spēj tik klusi
un maigi uzlikt rokas brīvas Latvijas
karogam. Izjusto dziedājumu padziļina
Veronikas Rinkules klavieru pavadījums.
Aizkustinošs priekšnesums.
Līdzīgā noskaņā izskan Bruno
Skultes Lūgšana, kas ar savu sirsnīgo
vienkāršību TIARAs izcilajā dikcijā,
„Mūžīgais Dievs, mani gaišu un saulainu
dari,” piešķir dziesmai dziļi personīgas
lūgšanas aspektu.
Seko vēl četras mūsdienu komponistu
dziesmas, kuŗas meitenes izpilda
orģinālvalodās, a capella dziedājumā:
Ērika Ešenvalda Spring, the sweet

Koŗa kopskats
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spring un Lux aeterna, Andra Dzenīša
The Drop un Austriņas Laudamus in
Domine.
Šīs dziesmas parāda, cik daudzpusīga ir šodienas kormūzika.
Dziesmas vairs nav statenisks,
četrbalsīgi harmonizēts monolīts,
bet skaņu audums, kur daudzkrāsu
pavedieni, toņi un pustoņi nemitīgi
krustojas un vijās, veidojot skaņdarba
veselumu. Auduma bagātību papildina
daždažādas perkusijas, glāžu mūzika
un balss atdarinātas dabas skaņas:
ūdens pilēšana, putnu dziesmas,
vīterošana, vēja brāzmas, lietus šalkas,
un citas. To visu varam saklausīt
un apbrīnot Ešenvalda, Dzenīša un
sekojošo tautas dziesmu apdarēs.
Pirms pievēršos tautas dziesmām,
gribu vēl pieminēt Austriņas jautro,
gleznaino Laudamus in Domine.
Gaišais, skanīgais a capella
dziedājums, ko papildina tamburīna
ritma piesitieni, uzbur veselas ainas
no seno vidējo austrumu kultūrām,
kur ļaudis nekautrējās slavēt Dievu ar
dziesmu un deju.
Tā pati priekšnesumu dažādība
un nokrāsu bagātība, kas iezīmēja

orģināldziesmas, turpinās tautas
dziesmu apdarēs: Raimonda Paula
Skaisti dziedi lakstīgala, Uģa Prauliņa Es
uzkāpu kalniņā, Valta Pūces Lēni, lēni,
Lauras Jēkabsones Zemļi zvaigzneite
porgoja, Andra Sējāna Saulīt’ vēlu
vakarā, Valda Zilvera Vēja māte, Juŗa
Vaivoda Caur sidraba birzi gāju un
Andra Kontauta Saules meitas sagšas
raksta. No virknes sīkāk pievērsīšos trim
dziesmām.
Raimonda Paula Skaisti dziedi
lakstīgala saista ar dziesmas vienkāršo
stāstījumu, melodisko plūdumu un
vārda vispilnākā nozīmē – ar bel
canto dziedājumu. Lakstīgalas lomu
un dziesmu brīnišķi aizstāj Veronikas
Rinkules klavieru pavadījums.
Sevišķi bagāts un gleznains
izpildījums pieder Lauras Jēkabsones
Zemļi zvaigzneite porgoja. Rūpīgi
izstrādās kustības un balsu sadalījumi,
kur vienas dzied, otras lalina un trešās
veido ritma skaņas, atveido debess
spīdekļu mirgu debesīs un tā atspulgu
zemes virsū. Mirgo dziesma, mirgo
debess, līdz nakts burvību nomaina
diena. Ar lepnumu vēstu, ka ar šo
dziesmu zem virsraksta „A Star passed

Mūžībā aizgājusi

Marta Rozentāla
Dzimusi 1919. gada 13. augustā, Dobelē, Latvijā
Mirusi 2019. gada 20. maijā, Cessnock, Austrālijā

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam.
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Sēro meitas Ilze un Anita, mazdēls
Džeims, znots Filips un radi Latvijā.

over", TIARA atklāja lielā festivāla
nobeiguma koncertu Sidnejas Operas
namā, 21.jūlijā.
Tikpat gleznaini izskan Valda Zilvera
dziesma Vēja māte. Plašais, noteiktais
dziedājums, apņēmīgais skaņas
pieaugums turpat dziesmas gaŗumā un
smaga ritma klavieru pavadījums liecina
par Vēja mātes nopietniem nodomiem.
Tad, tikpat pēkšņi kā sācies, norimst vējš
un izskan dziesma, it kā nekas nekad
nebūtu bijis.
Koncerts beidzas ar, nu jau latviešu
klasikā iegājušo, Mārtiņa Brauna Saule,
pērkons, Daugava. Pie klavierēm
šoreiz nesēž autors pats, bet tikpat
veiksmīga, tikpat prasmīga Veronika
Rinkule. Lai cik bieži dziedāta, lai cik
bieži dzirdēta, dziesma nebeidz
saviļnot. Aizkutinājums kāpj
acīs kā meitenēm tā mums.
Dziesmā no jauna izjūtam, mūsu
senās un nepārraujamās saites
ar Latvijas zemi un tautu. Ar
izjustiem aplausiem sveicam kori
un sveicam dziesmu.
Seko pateicības no abām
pusēm – ciemiņiem un
mājniekiem. SLB priekšsēža
vietnieks Jānis Grauds ar ziediem
pateicas tālajām viešņām – korim,

Atvadām, spraigā dziedājumā ar
enerģiskām kustībām meitenes nodzied
vēl vienu lietus dziesmu. Steigas dēļ,
dziesmas pieteikums izpaliek. Izrādās,
ka autobus, kas meitenes vedīs uz
naktsmājām pilsētas otra pusē, jau
gaida pie durvīm. Tik vien spējam kā ar
skatiem meitenes pavadīt.
Meitenēm priekšā ir vēl viena
darba diena ar mēģinājumiem lielajam
nobeiguma koncertam Sidnejas Operas
namā. Tad, koncerts pats. Pēc tā, ar
pirmo gaismiņu jau otrās dienas rītā koŗa
saime dodas uz Kernsu (Cairns), kur 25.
jūlijā izskanēs mazāka formāta festivāla
turpinājums. Piedalīsies trīs ārzemju
kori – Latvijas, Igaunijas un Francijas
meiteņu kori, Kernsas Gondvana

FOTO: Vija Erdmane

FOTO: Vija Erdmane

Diriģente Aira Birziņa ar ziediem

diriģentei un koŗa komandai –
par brīnišķīgo koncertu. Koŗa
vadība savukārt – par sirsnīgo
uzņemšanu. Īpašu paldies
izsaka abiem Sidnejas Jāņiem
(Čeciņam un Graudam) par tālā
ceļa pavēršanu un līdzināšanu.
Tāpat – paldies izskan arī Ilzei
Nāgelai par informatīviem
rakstiem laikrakstā Latvietis
(#545 un #549), naktsmāju
devējiem / devējām un latvisko
vakariņu virējām par garšīgo
maltīti koŗa saimei.

Lietus dziesma atvadām
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aborigēnu bērnu koris un vairāki vietējo
skolu kori. Vēlam veiksmi un panākumu
prieku. Jūsu dziesma priecē plaši.
Ko steigas dēļ nepaspēju pateikt
Sidnejas Latviešu namā, to pasaku
tagad: „Mīļās TIARA meitenes! Jūs savu
vārdu esat iedziedājušas Austrālijas
latviešu un austrāliešu sirdīs un mūzikas
apziņā.
Brauciet atkal! Mēs jūs ļoti gaidīsim ■.”
Lauma Reinfelde

Jānīt’s nāca pa
gadskārtu 2019

Sidnejas Latviešu nama apmeklētāju
pārpilni piepildītā lielajā zālē 22. jūnijā
risinājās 2019. gada Jāņu sarīkojums.
Nama priekšā uzcelti goda vārti,
pa kuŗiem ienākt apmeklētājiem.
Sarīkojumu šogad vadīja Klāra Brūvere
un viņas vadītie nākamo Kultūras
dienu darbinieki. Sarīkojums iesākās

ar pusdienām, kuŗās varēja nopirkt
desiņas ar sutinātiem kāpostiem un
rupjās vai saldskābās maizes šķēlītēm.
Protams, varēja iegādāties arī pīrāgus,
smalkmaizes un kūkas, tāpat arī kafiju
vai tēju, skārdenes ar Latvijas (Cēsu
vai Valmieras) alu vai kvasu, sulu vai
karstvīnu.
Kad ēstgriba bija apmierināta,
apmeklētājus uzrunāja pati vadītāja,
apsveicot Jāņa bērnus un aicinot
nodziedāt pirmo un otro dziesmu ar
pirmām rindām: Sit, Jānīti, vara bungas
un Jānīt’s nāca pa gadskārtu. Pēc tām
sagatavotos priekšnesumus sniedza
sestdienas skolas skolnieki, gan lielāki,
gan mazāki, Jautrais pāris ar tautas
dejām un Sidnejas latviešu jauktais
koris ar trim dziesmām, kas saucās Jāņu
diena, Rīgā iešu es, māmiņa un Jāņu
diena, svēta diena.
Pēc kāda laika sekoja kopdziesma
ar nosaukumu Visas bija Jaņu zāles un
Jautrā pāŗa tautas deju uzvedums. Kā
jau parasts, Jāņos programmas lapas ar
tautas deju nosaukumiem neraksta. Pēc
ilgāka laika sekoja vispirms kopdziesma

Nākamais Ritums būs 2019. gada septembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. AUGUSTAM.
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Kas tos Jāņus sagaidīja, kuŗā jau
ieskanējās arī atvadu vārdi Še nāksim
citu gadu, še bij’ laba dziedāšana.
Tomēr, kā jau katru gadu, bija arī
Apdziedāšanās, kuŗās pamīšus pa
pantam dziedāja „meitas” un „puiši”,
gan jaunāki, gan vecāki. Ja sākumā
„meitas” dziedāja: „Jānītim, bralītim,
tam bārdiņa nesukāta, bet puiši:
„Šais mājās’i laiskas meitas suni sūta
govi slaukt’i.”, tad beigās gan meitas

Seniori par
grāmatām, dzejoli un
krāsām

12. jūlija senioru saietā Jānis Grauds,
sakarā ar saietā paredzēto programmu,
vispirms laida apkārt lapiņu, kuŗā
aicināja atnākušos pateikt savu mīļāko
krāsu.
Saieta pirmo daļu iesāka šo rindiņu
rakstītājs, vispirms paskaidrojot, ka
viņam nevienas vismīļākās grāmatas
nav, jo laiku gaitā vairākas grāmatas
sajūsminājušas lielākā vai mazākā
mērā. Kā viņam pirmās un arī tai pašā
laikā visvecākās latviešu literātūrā viņš
nosauca brāļu Kaudzīšu Mērnieku
laikus un Pumpura Lāčplēsi. Tā kā

šo grāmatu viņa mājās neesot bijis,
ar tām iepazinies caur šo grāmatu
drāmatizējumiem:Pāvila Gruznas,
saukta Pē – Gē, drāmatizēto Mērnieku
laiki, kas „vecā drukā” izdota 1911.
gadā un Raiņa Uguni un nakti, kuŗā
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Skolas bērni dejo Jāņos

dziedāja: „Smuks puisītis gaŗām
jāja, sauca mani līdzi nākt; māte
laida līdz pusnakti, es paliku visu
nakti”, bet „puiši” :”Tu meitiņa, es
puisītis, mainīsim gredzentiņus;
liekam kaulus čupiņā, taisām
jaunu dvēselīti.” Noslēgumā visi
salīga, jo, kad beigas labas, viss
labs: „Dziesmu dēļ, labi ļaudis,
ienaidiņu neturiet. Dziesmu
dziedu, kāda bija, ne tā manis
darināta.”
Ar to, tomēr, vēl sarīkojums
nebeidzās: mūzikanti spēlēja,
bet apmeklētāji, gan veci, gan
jauni, gāja rotaļās, iesākot ar Visi dara
tā, turpinot ar dejām, ieskaitot Plaukstiņu
polku un Pērkonīti.
Visjautrākie, kā vienmēr, bija gados
visjaunākie, kas blakus telpā lēkāja un
rullējās. Kā viņiem, tā citiem šis Jāņu
sarīkojums pabeidzās un uz nākamo
būs vēl ilgi jāgaida. ■
Juris Krādziņš

Juris Krādziņš
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operas libretam Raiņa drāmatizētais
Lāčplēsis. Uguns un nakts viņam
vecāku uzdāvināta 1941. gadā, ko viņš
sev visur nesis līdz un 1943. gada 8.
maijā pamatskolas izlaidumā, tāpat
kā citiem absolventiem, uzdāvināti
Kaudzīšu Mērnieku laiki. Ugunī un
naktī piemināmas daudzas filozofiskas
rindas, kuŗas teic Spīdola, un to nozīme
liekas mistiski un grūti uzmināma. – Kā
kuriozu gadījumu viņš pieminēja cara
laika krievu cenzora izgrieztās rindas
Pumpura Lāčplēsī, kas dīvainā veidā
nav atjaunotas Latvijas neatkarības
laikā un trimdas izdevumos pēc kaŗa,
un tikai padomju Latvijas Lāčplēša
izdevumā, cita starpā, ir cenzora
svītrotais pabeigums pēc vārdiem
par rēgaino cīņu Lāčplesim ar Melno
bruņenieku:
Un ar reizi nāks tas brīdis,
Kad viņš savu ienaidnieku
Vienu pašu lejā grūdīs,
Noslīcinās atvarā
(jābūt cenzora nostrīpotām beigu rindām:)
Tad zels tautai jauni laiki,
Tad būs viņa svabada

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Baiba Haringtona stāstīja par
dzejoļiem, kam bijusi liela nozīme
nesenā pagātnē, savu stāstījumu
iesākot ar 2013. gadu, kad bijusi svinēt
Jāņus pie Cepļu saimnieces Ilzes
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Baiba Harringtona

Tērmanes. Visi līgojuši, bet Baibas
vīrs nodziedājis austrāliešu dziesmu
par valsējošo Matildu. Līgotāju pulkā
bijusi arī dzejniece Astrīde Ivaska,
kas nolasījusi divus savus dzejoļus,
no kuŗiem vienā pieminēts somu epa
Kalevala dziedonis Veinemeinens un
palikusi pie ugunskuŗa vēl pēc tam, kad
citi gājuši gulēt. Zīmīgs esot A. Ivaskas
atsauciens uz kādu Māras Zālītes
dzejoli. 1982. gada vasaras Laras lapā
ir Māras Zālītes dzejolis Ķēde, kuŗas
pirmie divi panti ir:
Vēl rijas ir, kur barot sentēvu veļus.
Vēl dažas takas turp ved,
Bet būvēsim lielos ceļus.
Vēl taču rijas ir un pirtis, kur dzimt,
Un smēdes.
Ja mūs nekaļ neviens,
Tad kalsimies paši.
Par ķēdi.
Šim dzejolim Lāras lapā seko
Astrīdes Ivaskas Variācija par Māras
Zālītes dzejoli Ķēde:
Mēs cirtīsim mūžības zirgam aploku,
Lai ganas tepat. Pie mums.
Mēs apjāsim Jāņu naktī loku
Ar to, kas musu mantojums.
Mēs izkalsim Māras koku.
Abpus Daugavai dzirkstis birs.
Mēs saslēgsim roku loku.
Kas neizirs.
Baiba Haringtone teica, ka abi dzejoļi
norāda uz Baltijas ķēdi, kas septiņus
gadus vēlāk bija no Tallinas līdz Viļņai.
Pēteris Kļaviņš par savu mīļāko
grāmatu nosauca Mērnieku laikus, ko
saņēmis pamatskolas izlaiduma dienā
1944. gada 5. aprīlī. Šī ir viena no divām
grāmatām, kuŗas viņš paņēmis līdz no
Latvijas, kad tā paša gada beigās ar
ģimei bēga no Lielvārdes uz Talsiem
ar diviem zirgu vezumiem. Mantas gan
palika Talsos, bet viņš pats un ģimene ar

kuģi un vilcienu aizbraukuši līdz Berlīnei,
kur strādājis dzelzceļa darbnīcās, bet
vēlāk ar ģimeni devies uz Baireitu.
Vectēvs viņam grāmatu iesējis cietos
vākos, lai tā būtu izturīgāka.
Uz ekrāna vēl rādīja tautiskus
simbolus un dziedāja Bēdu manu lielu
bēdu.
Saieta otra daļā TV raidījumā jaunais
prezidents Egils Levits teica runu un
nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Savā runā viņš iztirzāja piemineklī
iekalto vārdu „Tēvzemei un brīvībai"
nozīmi. Kā šie trīs vārdi mums uzliek
pienākumu nodrošināt ka Tēvzeme ir
brīva.
Vaira Vīķe – Freiberga stāstīja par
bibliotēku un pieminēja, ka studiju laikā
iepazinusies arī ar franču, vācu un
spāņu literātūru.
Varis Brasla stāstīja par Mērnieku
laiku iestudēšanu un pastāstīja arī, ka
mācījies kopā ar V. Pūci pie režisora
Cechova.
Jēkabpils bibliotēkā stāstīja un rādīja
dziesmu klades ar ierakstītāju vārdiem.
Bija vēl paneļa debates par valodu
Paula Raudsepa vadībā, kur katrs
izteica savas domas par valodu.
Debatēs bija, cita starpā, tādi jautājumi,
kā, kas ir valoda mūsdienu pasaulē? Vai
mēs veidojam valodu, vai valoda veido
mūs? Kas būs nākotnē svarīgākais
sarunu veids? Rakstītai valodai ir
tā priekšrocība, ka to var lasīt un
pārlasīt vairākas reizes. Tā arī ierosina
domāšanu. Telefona saruna iztraucē
domas. Bilžu grāmatām bērniem Latvijā
ir uzvaras gājiens.
Aija Andrejeva dziedāja Tu un es.
Saieta beigās Jānis Grauds varēja
ziņot, ka zaļai krāsai ir visvairāk
pieteikušo. Zaļā krāsa, cita starpā
norādot uz dabu, radot atdzimšanu,
jaunības izaugsmi un līdzsvaru. ■
Juris Krādziņš

Sidnejas latviešu
sabiedrības dižgari

Carnikavietis MĀRTIŅŠ EDUARDS
SILIŅŠ – Latvietis ar lielo L
Carnikavas novada kapsētā bijušajā
upurēšanas vietā senajiem dieviem,
t.s. "Siguļu kalna" visaugsākajā vietā
atrodas daļa no Siliņu dzimtas kapiem.
To grezno Agritas Krieviņas-Siliņas
veidotā pāršķeltā buru laiva – viena
puse no tām simbolizē Latvijā pavadīto
laiku, otra – Austrālijā. Dzimtas kapos
atdusas Mārtiņš Eduards Siliņš (19001980). Viņa kapakmeņa uzraksts „Mans
zelts ir mana tauta" ar vienu teikumu
raksturo cilvēka mūžu.
Latvijā tēvs bija pazīstams kā Eidis,
bet Austrālijā kā Mārtiņš.
1970. gada 20. novembrī, atzīmējot
Mārtiņa Siliņa 70.dzimšanas dienu,
žurnālists Aleksandrs Zariņš laikrakstā
Austrālijas Latvietis rakstīja: „Katru brīvu
brīdi veltīdams latviešu sabiedrībai,
Mārtiņš Siliņš katru dienu – septiņas
dienas nedēļā! – būdams latviešu
namā, kārtojis sarīkojumu zāles
celšanu, vecā nama remontus, lauku
īpašuma Straumēnu iegādi un izbūvi.
Būdams Sidnejas latviešu biedrības
valdes priekšsēdis kopš 1953. gada,
darbodamies visu laiku Sidnejas
latviešu teātŗa valdē, vadīdams režijas
un spēlēdams izrādēs, dziedādams
SLB jauktajā korī un Sidnejas latviešu
vīru korī, vadīdams ev. lut. Vienības
draudzes kori, piedalīdamies Austrālijas
latviešu kultūras dienās un ALA delegātu
kopsanāksmēs, Mārtiņš Siliņš kļuvis par
mūsu kopīgo centienu simbolu.
Būdams absolūta godīguma
iemiesojums un nekad neprasīdams
otram darīt to, ko spēj padarīt pats,
M. Siliņš sev bieži nevajadzīgi darījis
pāri. Protams, reizi pa reizei biedrības
un citās pilnsapulcēs pacēlušās balsis
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par jaunu ceļu meklēšanu, bet tās allaž
apklusušas M. Siliņa pārliecināto un
reālitātē balstīto argumentu priekšā."
		 *
Mans tēvs Mārtiņš Eduards Siliņš,
dzimis 1900. gada 11.novembrī, bija
zvejnieks ar mākslinieka dvēseli.
Mārtiņa Eduarda Siliņa credo ir lasāms
Sidnejas latviešu vīru kora apsveikumā
viņa 60. dzimšanas dienā. Viņa dzīves
teiksma esot izteikta trīs zīmēs: Dievs,
Tēvzeme, Darbs. Tie bijuši viņa dzīves
galvenie raksti – visi trīs rakstīti lieliem
burtiem.
Lai kristīgā baznīca man piedod,
pirmajā vietā viņam bija tēvzeme.
Liktenis tēvam nebija iedalījis labas
kārtis. Pagastskolu viņš pabeidza divos
gados. Vecāki gribējuši sūtīt jūrskolā,
bet reālskolas skolotājs, kas vasarās
dzīvojis Mēnesdēlu mājās, sacījis, ka
Eidim esot ievirze uz garīgām lietām,
un tā viņš 1912. gadā nonāca Rīgas
pilsētas reālskolā.
Tēvs par savu agrīno dzīvi stāsta tā:
„Skolā sabiju 3 gadus, bet, frontei
tuvojoties, to evakuēja uz Krievijas
vidieni. Tēvs, kam draudēja iesaukšana
armijā, aizbrauca uz Rēveli, tagadējo
Tallinu, un iestājās Krievijas tirdzniecības
flotē. Līdz ar to es, nepilnus 15 gadus
vecs, no skolnieka vienā rāvienā kļuvu
par saimnieku un vienīgo apgādnieku
80 gadus vecajai tēva mātei un 5
gadus vecajai māsai un paša mātei,
kas smagi saslima ar sirdi. Tā nu viens
pats aru, pļāvu un zvejoju, bet ziemā
kopā ar kalponi cirtu malku, lai to trīs
reizes nedēļā vestu uz Rīgu pārdot un
tā sagādātu ģimenei uzturu. Tēvs jau
no mazām dienām nekad nebija mani
lutinājis, tā kā grūtības mani nesalauza,
bet tikai nostiprināja gribas spēku visai
turpmākai dzīvei."
Tēvs vienmēr bijis pienākuma
cilvēks. Deviņpadsmit gadu vecumā viņu
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iesauca Latvijas armijā. Ārsta pārbaudē
izmeklētājs ārsts viņu mēģinājis no
iešanas armijā atrunāt, teikdams:
„jaunais cilvēk, vācieši drīz būs Rīgā!"
Tēvs tomēr nav ļāvies atrunāties.
Tēvu iedalīja 9. Rēzeknes kājnieku
pulkā, un jau pēc nedēļas viņš pie
Bolderājas cēlās pāri Daugavai un pēc
Rīgas ieņemšanas piedalījās Kurzemes
atbrīvošanā. Vēlāk tēvs stāstīja, ka
Atbrīvošanas cīņu laikā trīs dienas
pārticis no purvā salasītām dzērvenēm,
un par naktīm, ko pavadījis kapsētā lielā
aukstumā, pārnakšņojot uz kāda kapa.
Viņam toreiz licies, ka sliktāk vairs nevar
klāties, un viņš devis sev solījumu nekad
nežēloties. Savu vārdu viņš ir turējis
visu mūžu.
		 *
Šķiet, ka brīvvalsts sākuma gadi
viņam bija skaists laiks. „Atceros, ka
dziedāšana kādu laiku bija lielā cieņā",
savās atmiņās raksta tēvamāsa Elza
Siliņa-Pūce, „svētdienas pievakarēs
mūsmājās sanāca bariņš kaimiņu
jauniešu. Brālis aizrautīgi spēlēja vijoli
un stāstīja jokus, par kuŗiem pats
pirmais sirsnīgi smējās." Tēvs savu
humora sajūtu bija mantojis no mātes
un tēva, kas bija „praktisks jokdaris".
1927. gadā viņš apprec Carnikavas
pamatskolas skolotāju Elzu Vilhelmīni
Paegli, kas bija laba tēlotāja teātrī
un koŗa dalībniece. 1930. gadā viņu
ģimenē ierodas dēls Uldis.
Dienišķo maizi tēvs pelnīja ar zveju.
Darbs bija smags, bet ienesīgs. Viņš ir
savas vadus zvejas draudzes stūrmanis
kārbā „Līgo". Šī ir pirmā motorkārba
Carnikavā. Blakus darbam viņš turpina
izglītību pašmācības ceļā – apgūst
mūzikas teoriju, vijoles, harmoniju un
ērģeļu spēli, beidz Aizsargu diriģentu
kursus, dzied Carnikavas labdarības
biedrības korī, piedalījies kā korists,

visos brīvās Latvijas
bija viens no tautas nama
Dziesmu svētkos, spēlē
celšanas iniciatoriem
teātrī un aktīvi piedalās
un darbu vadītājiem.
sabiedriskajā dzīvē.
Carnikavas biedrības nama
celšana no 1930.-1933.
Tēvs ir bijis Zvejniecības
gadam tēvam deva pieredzi,
biedrības priekšsēdētājs,
ko viņš vēlāk varēja izlietot,
beidzamais Labdarības
topot Sidnejas latviešu
biedrības valdes priekšnamam.
sēdis, beidzamais Aizsargu
nodaļas priekšnieks, vietējās
Otrais pasaules kaŗš
Turības nodaļas vadītājs un
tēvam pagāja garām. Viņš
vietējā teātŗa režisors. Kaut
bija t.s., C grupā, kuŗai bija
arī izglītība palikusi pusceļā, Mārtiņš Siliņš – SLB uzdevums apsargāt Gaujas
tēvs bija ļoti spējīgs cilvēks dibinātājs un valdes dzelzceļa tiltu.
ar asu prātu un spēju īsi un priekšsēdis 21 gadu.
Vācijas laikā Mārtiņš
loģiski izteikties.
Siliņš darbojies IRO
Reiz, runājot par Carnikavas kā ierēdnis, kamēr to likvidēja.
labdarības biedrības statūtiem, tēvs Altgarges un Dēdelsdorfas nometnēs
diskutējis tik pārliecinoši, ka jurists bijis administrators un saimniecisks
jautājis „jaunais cilvēk, vai jūs esat darbinieks.
advokāts?" „Nē", tēvs atbildējis, „es
		 *
esmu parasts zvejnieks".
1951. gada martā Siliņu ģimene
Viņam bija perfekta krievu un vācu ierodas Sidnejā un Mārtiņš un Elza
valoda, angļu valoda pietiekama. Vienu piebiedrojas nelielajam aktieru pulciņam,
gadu viņš mātei mācīja pat franču lai dibinātu Sidnejas latviešu teātri.
valodu, cik nu atcerējās no reālskolas
1953. gada 31. jūlijā M. Siliņu ievēl par
laikiem.
SLB valdes priekšsēdi. Ar šo brīdi sākas
1933. gadā Carnikavas labdarības rūpes par kopēju latviešu namu. 1953.
biedrība uzcēla savu namu ar sarīkojuma gada otrajā pusē Kārlis Nīcis bija atradis
zāli, kuŗā bija vietas 350 personām, piemērotu īpašumu Parnel ielā 32/34
un plašu skatuvi. Namu atklāja ar Stratfīldā un 18. novembŗa valsts svētku
R. Blaumaņa lugas Skroderdienas akta laikā pirkšanas līgumu paraksta M.
Silmačos izrādi. Tai sekoja Ed. Vulfa Siliņš, A. Tauriņš un F. Lakševics.
Svētki Skangalē, kuŗā tēvs tēloja veco
„Mūsu devīze nama jautājumā ir
Bumbieri, un daudz citu lugu. Veco un paliek līdzšinējā," saka SLN pr-dis
Bumbieri tēvs spēlējis vairākkārt un tā M.Siliņš, „Viens visu latviešu nams par
bija viņa mīļākā loma. Vācijā tēvs pēc visu latviešu līdzekļiem. Visiem vienādas
atmiņas atjaunoja Ed. Vulfa lugu Svētki tiesības un tarifs nama lietošanā un
Skangalē, lai tos nospēlētu Altgarges vienādi pienākumi tā celšanā".
nometnē. Jāpiebilst, ka vēlāk ASV
SLB priekšnieks M. Siliņš saka:
atradās viens lugas eksemplārs, un, «Ievērojot īpašuma atrašanās vietu un
kad salīdzināja, neprecizitātes bija apbūves gabalu dārdzību Stratfildā,
nenozīmīgas. Viņš bija atcerējies visu objekta cena, kas ir 6000 austr. mārciņu,
lugu no galvas!
uzskatāma par mērenu. Sidnejas latviešu
Ar jaunā nama atklāšanu Carnikavā nama padomes darbības noteikumi
sākās jauns laikmets. Mārtiņš Siliņš
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paredz, ka visas organizācijas telpu
maksas ziņā padotas vienādiem
noteikumiem."
Tēvs tika daudz laika pavadījis
apstaigājot latviešu mājas un vācot
ziedojumus. Daudzās vietās viņu uzņēma
ar smīnu un pārākuma sajūtu, bet tēvs to
nelikās zinot. Fotogrāfs Grapmanis pat
teicis „zināt, mēs mīlam labi paēst". Bet
tēvs neuzdeva.
Nama atklāšana notika 1959.
gada 18. novembrī. Pirms atklāšanas
māc.P.Laiviņš AL rakstīja: „gaŗa būtu
vārdu virkne, kam jāsaka paldies par to,
ka varam ieiet savā namā, bet nevaru
paiet garām trim vārdiem, kas uz saviem
pleciem iznesa vislielāko darba slodzi.
Tie ir Mārtiņš Siliņš, Reinis Zusters un
Indulis Nīcis." Par zāles būves darbu
veikšanu viņus visus trīs ilgi ar aplausiem
godināja apmeklētāju simti. M. Siliņš visu
trīs vārdā pateikdamies smaidot teica:
„Tas ir padarīts."
Tēvs bija SLB priekšnieks 1953.1974. gadam. Pienāca brīdis, kad
paklausot dažu valdes locekļu ultimātam
vairs nekandidēt uz priekšēža amatu,
viņa vietā ievēl Videvudu Koškinu, ko
viņš uzskatīja gandrīz kā par dēlu. Tēvs

turpina darboties SLB valdē, arī kā
darbvedis un grāmatvedis.
Par savu darbu mūzikas laukā M.
Siliņš saka: „Kopš 1954. gada, kad
mani aicināja vadīt Vienības ev. lut.
draudzes kori Sidnejā, esmu sācis arī
„komponēt", kaut skaidri apzinoties
zināšanu trūcīgumu harmonizācijā. Manu
pirmo dziesmu Ezers, kas ar M. Ķempes
tekstu veltīta mana dzīves drauga
piemiņai, uzņēma atzinīgi. Iedrošināts,
turpināju rakstīt un tā radās daudz citas
dziesmas.
M. Siliņa 60 dzīves gadu godināšanā
Virsnieku apvienības atziņu izteica pulkv.
A.Krīpens: „Presē rakstīts, ka mums
trimdā ir par daudz ģenerāļu un maz
kaprāļu. Mārtiņš Siliņš ir ūnikums, jo viņš
ir kā ģenerālis, tā kaprālis."
Tēvs bija ārkārtīgi aizmāršīgs attiecībā
uz mazsvarīgām lietām. Cik lietussargu
netika uz brīdi pakārti pie autobusa durvju
roktura un tur atstāti, cik iekāpts svešās
kalošās, kad pašam savas bija palikušas
mājās.
Mans tēvs nekad nav kārojis vai
saņēmis ne prēmijas, ne arī kādus
apbalvojumus. Vai viņš tās būtu aizmirsis
saņemt?

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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1978. gadā tēvs ievietots Lidkombes
slimnīcā ar smadzeņu trieku, no kurienes
viņš gan atgriežas mājās, bet ne vairs
sabiedriskā darbā. Mārtiņa Siliņa ēra
Sidnejā bija beigusies.
1980.gadā tēvs jau bija piedzīvojis
smadzeņu triekas lēkmi, un savas
dienas vadīja mājās. Sevišķi grūti gāja ar
mazgāšanos. Uz dušas telpu viņš aizgāja
pats, apsēdās krēslā un bieži noģība.
Šaurās telpas dēļ man bija tikpat kā
neiespējami viņu dabūt ārā, kamēr viņš
atkal atgriezās pie samaņas. Beidzamo
ziemu es nevarēju nekur vakaros iziet.
Es atceros, kā mēs abi ar tēvu
braucām mašīnā uz Intensīvās aprūpes

Līgo svētki Kanberā

nodaļu (Intensive care ward). Viņš man
prasa: „Vai tad tiešām nekā vairs nevar
darīt?" Es viņu mierinu, ka slimnīcā būs
ērtāk. Visi papīri ir nokārtoti, es atvados
un eju. Viņš tik intensīvi raudzījās man
pakaļ kā zinādams, ka redz mani pēdējo
reizi.
Nākamā dienā zvana telefons.
Slimnīca. Tēvs miris. Un tas bija tas?
		 *
SLB Informācijas biļetenā, 1980.
gada 2. jūnijā rakstīts: „Siliņš Mārtiņš
svešas zemes robežās veidoja pats
savu Latviju – tas bija Sidnejas latviešu
nams". ■
Uldis Siliņš
Ar priekšnesumiem saietu
kuplināja Kanberas latviešu tautas
d e j u k o p a S p r i g u l ī t i s To m a s a
Walsh vadībā. Dejotajās dejās bija
ietilpināta deja Tūdaliņ, tāgadiņ, ko
sprigulīšu mazie dejotāji veica ar lielu
nopietnību.
Svētku mielastu bija sagādājušas
nodaļas vanadzes.
Kā vienmēr, loterijas klāsts bija

FOTO: Andrejs Grigulis

Jāņu bērni sanākuši, no maliņu
maliņām...
Līksmos latviešu tautas Jāņu
svētkus, Daugavas Vanagu Kanberas
nodaļa svinēja, ar saietu, šī gada 22.
jūnijā, Imanuela baznīcas zālē, Lyons.
Bija sanācis neparasti liels līgotāju
pulks – svētku telpā, visi stūri bija
pilni, skanēja ļaužu
tērzēšana un mazo
bērnu čalas; dažas
līgotājas rotājās
ar skaistiem ziedu
vaiņagiem.
Saietu atklāja
DV Kanberas
nodaļas valdes
priekšsēde
Inta Skrīvere.
Ar skaistām
Jāņu zālēm viņa
sveica Kanberas
vienīgo Jāni – Jāni
Stambuli.
Sprigulīša dejotāji un Kanberas nodaļas vanadzes
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bagāts, un viens gāja mājās ar
kaudzi, otrs, tukšām rokām.
Viss tīrais ienākums tiek veltīts
labdarībai Latvijā. ■
Skaidrīte Dariusa

spēlē bingo kamēr lielā istabā notiek
novuss spēles. Otrdienās sanāk daži
nopietni kāršu spēlētāji uz Canasta.

Vēlreiz no Latviešu
Ciema

Turpināšu rakstīt par Melburnas
Latviešu Ciemu. Jau stāstīju par
Aprūpes namu tur augšā ceļa otrā pusē
kur pieejama prefesionāla 24 stundu
kvalificēta aprūpe un notiek visādi
sarīkojumi un dievkalpojumi.
Ciemā ir 54 vienu vai divu guļamistabu
atsevišķas mājas būvētas skaisti koptā
dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar „strata
title”. Un 7 no tām ir augšā blakus
aprūpes namam. Tām ir skats uz
Dandenong kalniem un esmu par to
greizsirdīga. Manai mājai skats uz
prieku namu kur spīd skaistais auseklis
apgaismots vakaros. Tas man patīk.

Laikam būs jāpaskaidro par mūsu
prieku namu, jo es saprotu ka Latvijā
tas nozīmē ko citu, ne tās lietas par ko
mēs priecājamies. Pirmdienās dāmas
vingro ar tai-chi DVD agri no rīta un
pēcpusdienā ripina bumbas. Trešdienās
34

Katru mēnesi vienā piekdienā
notiek zupu vakars ko Erika un Svens
sagatavo. Visi ierodamies 17.os ar savu
dzērienu un maksu. Sēžam ap galdiem
un baudam vakariņas. Tur aicināti visi
no Ciema mājiņām kā ari draugi no
ārpuses, piem. tie novusa spēlētāji kas
šeit nedzīvo. Mums pasniedz bļodu ar
zupu un tad saldo ēdienu. Beidzamo
reiz bija debišķīgs debess mannā.
Pa starpu notiek daudzas draudzīgas
sarunas.

Citā mēneša piektdinā mēs sanākam
turpat kopā uz jautro vakaru. Katrs
atnes uzkožamos un dzērienus ar ko
dalīties ar draugiem. Visi esam draugi!
Dziedam latviešu dziesmas un stāstam
jokus, dažreiz nerātnākus un pa retam
angļu valodā.

Šo namu izmanto viesībām ko
rīko iedzīvotāji jeb citi no latviešu
organizācijām vai ģimenēm. Te ir ļoti
spējīgas dāmas, Vilma un Erika, kas
māk sataisīt garšīgu galdu viesībām.
Mums gan te labi veicās!
Būsat lasījuši ka nesen sarīkojām 70
gadus Austrālijā svinības un novembrī
Melburnas kausu dienu ar vinestiem.

Ir jau arī citas nodarbības, tā kā
olu krāsošana, un uz Jāņiem taisam
jāņu sieru lai no visiem pagaršot. Proti
mazākās grupās satiekamies vienotru

PBLA ZIŅU APSKATS
15. jūlijā
Austrālijas latviešu dāvana Latvijas
100 gadei. Sidnejas latviešu teātra
viesizrādes LATVIJĀ
No 2019. gada 19. jūlijam līdz 18.
augustam ar teatrāli muzikālu uzvedumu
Kabarē de Rīga vairākās Latvijas pilsētās
viesosies Sidnejas Latviešu teātris (SLT).

mājās, vai nu ieēst vai tik iedzert un
parunāties.
Katru nedeļu busiņs no Ciema ved
uz veikalu tos kas negrib vairs paši
braukt. Katru mēnesi busiņš ved uz
pusdienām Daugavas Vanagu telpās.
Kad ir sarīkojums Latviešu namā busiņš
ir gatavs aizvest. Tad nav jādoma par
noparkošanu un Melburnas satiksmi.
Mēs esam izlutinati!
Katrs no mums ir iekārtojies pēc
savas gaumas mājiņās. Dažiem
vairāk mantu, citiem mazāk un māja
izskatas lielāka. Daudzi ir pārbūvējuši
par daļai, itsevišķi vannas isatabas
iekārtu, jo orģinālā māja ir no 1980’iem
gadiem. Skaisti ir redzēt ka esam labi
iedzīvojušies un sadraudzējušies.
Vēl ir tukšas mājiņas un es tā gribētu
redzēt vēl vairākus no Sidnejas, ja tikkai
kaitinātu melburniešus. ■
Selga Pešudovs
Foto uzņēmumi ir mani.

Tūres mērķis ir stiprināt saikni un veicināt
sadarbību starp latviešiem Austrālijā un
Latvijā.
Jāņa Čečiņa veidotā iestudējuma
Kabarē de Rīga pamatā ir viesnīcas Hotel
de Rome restorāna viesmīļa Aleksandra
Bāra atmiņu grāmata Mani skaistākie gadi
Latvijā. Tajā aprakstīti patiesi notikumi
par dzīvi Rīgā pērnā gadsimta 20. – 40.
gados. Uzvedums vienlaikus ir gan
izglītojošs, gan izklaidējošs, jo daudziem
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maz kas zināms par to, kā jaunieši,
mākslinieki, bagātnieki vai parastais
rīdzinieks izklaidējās un priecājās Latvijas
valsts pirmajos divdesmit pastāvēšanas
gados. Izrādē skan tā laika mūzika.
Kabare de Rīga - Viesizrādes Latvijā
notiek no 19.07 2019 līdz 18.08.2019
Uzvedumā piedalīsies Sidnejas un
Austrālijas Latviešu teātru (SLT un
ALT) aktieri, kā arī slavenais latviešu
čellists no Adelaides. Jānis Čečiņš, Ojārs
Greste, Andris Kariks, Anita Kaze, Andrejs
Mačēns, Viktorija Mačēna, Linda Ozere,
Pēteris Saulītis, Jānis Laurs. Viņiem
pievienosies viesmākslinieki no Latvijas.
SLT savu pirmo izrādi – Mārtiņa
Zīverta drāmu Tīreļpurvs – nospēlēja
1951. gadā. Jaundibinātā teātra izrādes
notika īrētās telpās līdz 1959. gadam, kad
Sidnejas Latviešu biedrība uzcēla savu
namu Stratfīldā. Teātris savas darbības
laikā nepārtraukti iestudējis gan latviešu
autoru lugas, gan arī pasaules klasiku.
SLT viesizrādes Latvijā notiek ar
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas,
Latvijas Nacionālā kultūras centra un
Pasaules brīvo latviešu apvienības
atbalstu (PBLA).
(Lana Kazlauskiene, Latvijas
Nacionālais kultūras centra Sabiedrisko
attiecību speciāliste)
12. jūlijā
Latvija nosoda Maskavā plānotā
Baltijas valstu "atbrīvošanas" salūta
rīkošanu
Maskavā plānotā Baltijas valstu
galvaspilsētu "atbrīvošanas" salūta
rīkošana ir nepieņemama un uzskatāma
par nedraudzīgu rīcību, aģentūru LETA
informēja Ārlietu ministrijā.
Latvija kategoriski nosoda pēdējā
laikā Krievijā valdošos centienus attaisnot
Staļina un Hitlera kopīgi pastrādātos
noziegumus, tostarp Molotova-Ribentropa
pakta noslēgšanu. "Īpaši ciniski ir Maskavā
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organizēt Baltijas valstu galvaspilsētu
"atbrīvošanas" salūtus pakta noslēgšanas
80. gadadienā," uzsvēra ministrijā.
Saistībā ar minēto šodien uz Latvijas
Ārlietu ministriju ticis izsaukts Krievijas
pagaidu pilnvarotais lietvedis Vadims
Vasiļjevs, kuram norādīts, ka Maskavā
plānoto svētku uguņošanu par godu
padomju karaspēka veiktās Rīgas
pilsētas atbrīvošanas no vācu okupācijas
75.gadskārtai Latvijas puse uzskata par
nepieņemamu un nedraudzīgu rīcību.
"Apsveicot nacisma sagrāvi,
atgādinām pasaulei, ka Latvijai, Lietuvai
un Igaunijai brīvības un neatkarības
atjaunošana notika 45 gadus vēlāk, jo
Sarkanās armijas ienākšana nozīmēja
padomju okupācijas atjaunošanu,"
uzsvērusi Ārlietu ministrija.
Kā ziņots, Krievijas Rietumu militārais
apgabals otrdien paziņoja, ka šogad
un nākamgad Maskavā notiks 17
salūti, lai atzīmētu 75.gadadienu kopš
padomju karaspēka ieiešanas dažādu
Austrumeiropas un Viduseiropas valstu
galvaspilsētās.
22.septembrī tādā pašā veidā
paredzēts atzīmēt 75.gadadienu, kopš
padomju karaspēks ieņēma Tallinas.
Lietuvas Ārlietu ministrija ceturtdien
izteikusi Krievijas vēstniecības pārstāvim
protestu pret Maskavas nodomu rīkot
salūtu, atzīmējot 75.gadadienu, kopš
Viļņa un Kauņa atbrīvotas no nacistiskās
Vācijas spēkiem, uzsverot, ka padomju
okupācija Lietuvai neatnesa brīvību.
Trešdien uz Igaunijas Ārlietu ministriju
arī tika izsaukts Krievijas vēstniecības
pārstāvis un viņam tika izteikts protests
saistībā ar šiem plāniem.
Savukārt 13.oktobrī Maskavā
paredzēts salūts, lai atzīmētu Rīgas
ieņemšanas gadadienu.(Leta.lv)
11. jūlijā
EK Latvijai šogad prognozē otru
Turpinājums 38. lpp.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 11. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 25. plkst. 10.00 – dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
PĻAUJAS SVĒTKI
Svētdien, 22. septembrī, plkst.11.00
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien,4.
J.Turmanis
Svētdien,11.
I.Birze
Svētdien,18.
J.Rīmanis
Svētdien,25.
U.Hāgens

SEPTEMBRĪ
Svētdien, 1.
Judy Trumpmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien,4.
L.MacPherson
Svētdien,11.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,18.
L.Vilciņa/A.Zīda
Svētdien,25.
B.Liberte/R.Hāgena
SEPTEMBRĪ
Svētdien,1.
L.MacPherson
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
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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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Apsveicamies ar 50 gadu jubileju kopš
pirmais cilvēks mūsu ērā staigāja pa
Mēness virsmu! Vēlamies sasniegumu
atkārtot un doties tālāk – uz Marsu, kā
arī vēl dziļākā Kosmosa pētniecībā!
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
AUGUSTĀ
Svētdien, 4. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 11. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Bībeles stunda.
Svētdien, 25. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
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
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Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
1/13 Ireland St, Burwwod,
2134
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š. g. 12. maija pilnsapulces
lēmumu, draudzes nodevas par 2019.
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa
adresi, 11. Byanbi Place Castle
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz
“Latvian Unity Congregation” vārda.
Informāciju var saņemt no zemāk
minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
Parnell St 32, 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
PBLA ziņas

Turpinājums no 36. lpp.

straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas
valstīs
Eiropas Komisijas (EK) jaunākajās
ekonomikas prognozēs lēsts, ka Latvijas
iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad
pieaugs par 3%, mūsu valstij paredzot otru

straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas
valstu vidū.
Trešdien publiskotajās prognozēs
EK arī sagaida, ka Latvijas ekonomikas
izaugsmes temps nākamgad palēnināsies
līdz 2,8%, salīdzinot ar 4,8% izaugsmi pērn.
Savukārt inflācija Latvijā šogad būs
3,1%, bet nākamgad saskaņotā patēriņa
cenu indeksa kāpums būs 2,5%, lēš EK.
Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas
valstīs EK prognozē Lietuvā, kur, pēc EK
aplēsēm, IKP šogad palielināsies par 3,1%.
Komentējot prognozi Latvijai, EK
priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā
dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis
uzsvēra, ka, Latvijas ekonomikas izaugsmi
šogad virza joprojām spēcīgais iekšzemes
pieprasījums un eksporta pieaugums. Kā
riska faktori tālākai ekonomikas izaugsmei
jāmin darbaspēka pieejamība, ka arī
starptautiskie tirdzniecības konflikti un ar
tiem saistītā nenoteiktība eksporta sektorā.
[....] (Leta.lv)
Levits: Latvijai nākamajā dekādē jākļūst
par paraugu citām valstīm
Latvijai nākamajā dekādē jākļūst par
modernu, ilgtspējīgu Ziemeļeiropas valsti,
kura varētu būt paraugs citām, svinīgajā
uzrunā Saeimā sacīja jaunais Valsts
prezidents Egils Levits, kurš šodien nodeva
svinīgo solījumu. Levits uzsvēra, ka valsts
kopējo labumu rada daudzas paaudzes
un mēs esam tikai daļa no to ķēdes.
"Mūsu valsti esam saņēmuši mantojumā
no citām paaudzēm. Mūsu uzdevums
nākamajām paaudzēm ir nodot labāku,
nekā to saņēmām," teica Levits. Valsts
prezidents norādīja, ka savā darbā vēlas
domāt par trīs darbības virzieniem solidaritāti, piederību un ilgtspējību.
"Latvija ir viena no nevienlīdzīgākajām
valstīm Eiropas Savienībā. Tā ir ielaista
slimība. Gudra solidaritāte nav tikai
ienākumu pārdale, bet gan arī ienākumu
iegūšana ar darbu," pauda Levits, aicinot

visus kopā veidot ilgtermiņa politiku.
Savukārt tāda piederības loma, kas ir
saistīta ar nacionālo identitāti, globalizācijas
laikmetā sākusi pieaugt. "Piederība latviešu
nācijai ir priekšnosacījums Latvijas valsts
pastāvēšanai. Latvijas nākotnei vajadzīga
visu cilvēku iesaiste," pauda Levits. Valsts
prezidents norādīja, ka pie identitātes
pieskaitāms arī respekts pret dabu. Tāpat
Levits pauda, ka ir jāveic nopietns nesenās
vēstures izvērtējums no demokrātiskām
pozīcijām un latviskumam nepieciešams
dot dziļāku saturu nekā ikdienā par to ir
pierasts runāt.
"Mēs esam neatņemama Rietumu daļa,
nevis kaut kāds tilts starp Rietumiem un
Austrumiem. Šo metaforu es kategorisku
noraidu. Latvijai nākamajā dekādē jākļūst
par modernu, ilgtspējīgu Ziemeļeiropas
valsti, kura varētu būt paraugs citām
valstīm. Mana vīzija par Latviju nozīmē,
ka jānovērš esošie trūkumi, no mēsliem,
kas sakrājušies pēdējos 30 gados, jāizmēž
māja," pauda Levits.
Valsts prezidents svinīgajā uzrunā
norādīja, ka ir vēl daudzas jomas, kurās
reformas ir tikai apzināšanās stadijā.
"Mūsu izpratne par ekonomikas pamatiem
jāpielāgo mūsdienu situācijai. Modernai
ekonomikas politikai jāsasaista šie posmi
vienotā ķēdē. Mēs varam ne vien efektīvi
uzlabot Latvijas valsti, bet esam spējīgi
un gatavi dot savu pienesumu Latvijas
attīstībai. Mums jārūpējas, lai tehnoloģiju
attīstība cilvēka autonomiju neapdraudētu,"
norādīja Levits.
Pirmdien, 8. jūlijā, par Latvijas Valsts
prezidentu oficiāli kļuva Levits. Bijušo
Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi
maija beigās par labāko kandidātu valsts
augstākajam amatam atzina Saeimas
vairākums. Saeimas ārkārtas sēdē Levits
deva svinīgo solījumu, un tajā brīdī sākās
viņa kā Valsts prezidenta pilnvaru termiņš.
[….] (LSM.lv)
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4. jūlijā
Pasaules latviešu jaunatnes seminārs
“2x2” Kanādā pulcē jauniešus no 11
valstīm
3. jūlijā noslēdzās pasaules latviešu
jaunatnes seminārs “2x2”, kas pirmo
reizi pēc 30 gadiem notika Kanādā,
netālu no Toronto. Seminārā piedalījās
gandrīz 70 latviešu jauniešu no 12
pasaules valstīm (tostarp ASV, Kanādas,
Latvijas, Īrijas, Austrālijas, Krievijas), lai
pilnveidotu zināšanas, diskutētu, dziedātu,
dejotu, izjustu savu latvietību un dalītos
iedvesmojošā pieredzē.
“2x2” seminārs ir unikāla satikšanās
vieta, kur pulcējas latviešu jaunieši un
iedvesmojoši lektori no visas pasaules.
Tā bija intensīva nedēļa, kurā dalībnieki
guva jaunas zināšanas par latviešu

kultūru un mākslu, sevis un citu vadīšanu,
latviešu valodu, politiku, vēsturi un
uzņēmējdarbību. Viņi iepazina jaunus
draugus, apguva jaunas prasmes,
sadziedājās un sadejojās, meklēja
latvisko identitāti pagātnē, tagadnē un
nākotnē, kā arī diskutēja par aktuāliem
jautājumiem Latvijā un pasaulē,” pauž
2019. gada Kanādas semināra “2x2”
vadītājs matemātiķis Jānis Lazovskis.
Šogad seminārs notika neilgi pirms
Toronto Dziesmu svētkiem, Toronto
latviešu kopienas īpašumā “Saulaine”.
Svētkos piedalījās gan Kanādas semināra
“2x2” dalībnieku koris diriģentes,
Latviešu dziesmu un deju svētku fonda
viceprezidentes Krisītes Skares vadībā,
gan deju kopa horeogrāfa, “Es izjāju prūšu
zemi” Ņujorkā izdejošanas idejas autora,
Jura Goguļa vadībā.

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.
During last month there were two such events at the House. On 22. of June
we celebrated Jāņi in the main Hall. The celebration was extremely well attended.
There was food and singing of traditional Jāņi songs and dancing of traditional
dances.
Jāņi is a traditional Midsummer Solstice festival in Latvia, when the longest
day is followed by the shortest night. Bonfires are lit at the highest places because
according to tradition the „blessing" from the bonfire radiates from the fire as far
as the bonfire can be seen.
The next event was on the 19. of July when we had a special concert by the
Rīga Cathedral Girls choir TIARA who were on a ten day concert tour in Australia
as part of Gondwana World Choral Festival held in Sydney in July. The concert
at Latvian House comprised 15 songs, all by Latvian composers, of which 8 were
original arrangements of our traditional folksongs.
The Gondwana World Choral Festival concerts were held at the Sydney Opera
House and the NSW Conservatorium of Music.
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