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Žēl mūžam ņurdošo ļaužu – viņi nav 
novērtējuši brīvības svētību

Laimīgo laiku mēs tā īsti spējam novērtēt tikai pēc tam, kad kājas atkal pieskaras 
zemei un prāts un sirds nostājas savā vietā. Iet gadi, un mēs ik pa laikam sev 
pārjautājam: „Kurš bija mans laimīgais laiks?”

Daudzi šodien nešaubīgi minēs 1989. gada 23. augusta „Baltijas ceļu” un 
turpmākos trešās atmodas notikumus. Tolaik cilvēki nedomāja, vai un cik tālu 
pasaulē tie atbalsosies.

Izrādījās, „Baltijas ceļš” iedrošināja un turpina iedrošināt ļaudis daudzviet 
pasaulē – gan „Rožu revolūciju” Gruzijā, gan „Oranžo revolūciju” Ukrainā. Pati 
jaunākā „Baltijas ceļa” atbalss ir „Honkongas ceļš”.

„Baltijas ceļa” miermīlīgo akciju 2009. gadā iekļāva UNESCO programmas 
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Tagad „Baltijas ceļš 30” ir izteikts ar 
grafisko zīmi, kas attēlo lielceļu ar Morzes alfabētā rakstītiem burtu kodiem.

„Baltijas ceļu” droši vien atcerējās arī pašlaik Krievijā notiekošo miermīlīgo 
protestu organizētāji. Kaut gan vara apzināti cenšas protestētājus izprovocēt uz 
vardarbīgām izpausmēm, lai pēc tam varētu apsūdzēt nekārtību celšanā un likumīgi 
salauzt viņu pretestību, pagaidām tas nav izdevies.

Zinot Krievijas līdzšinējo revolūciju asiņaino vēsturi un ātri iekvēlināmo nacionālo 
raksturu, domas par šādu protestu lietderību dalās.

Pirms trīsdesmit gadiem mēs piedzīvojām neticamo – starp dažādiem dzīves 
sapņiem gluži kā tāda kalna virsotne no laikmeta miglas iznira sapnis par brīvību.

Vieniem tas iekrita jaunībā, kas jau pati par sevi ir laimīgs laiks, citiem – 
briedumā un vecumā, pēc tam, kad par katru uzdrīkstēšanos bija nācies dārgi 
maksāt.

Tagad daudzi par atmodas laiku rūgti ironizē, sak, ko tad nu esat panākuši. 
Žēl mūžam ņurdošo un neapmierināto ļaužu – viņi tā arī nav novērtējuši brīvības 
svētību un ir palaiduši garām iespēju piedzīvot lidojumu, kas cilvēka mūžā parasti 
notiek tikai vienreiz.

Protams, visi lidojumi reiz beidzas, tomēr paliek apvāršņa izjūta un tas, ko 
tādos brīžos esi sapratis par sevi, citiem un pasauli. Tas kļūst par stipru pamatu, 
uz kā stāvēt grūtos brīžos, kuŗi mūs neizbēgami piemeklēs pēc visām atmodām. ■

Anda Līce
Latvijas Avīze 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, 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 vē-

las 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, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 
Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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Uzmanību maksātājiem
Kad kārtojiet maksājumus, kā 

piemēram biedra naudas utt. caur 
banku, tad lūdzu precīzi uzrādiet 
maksātāja vārdu. Ar iniciāļiem vien 
nepietiek, jo tādā gadījumā sūtītā nauda 
tiek ieskaitīta SLB kontā kā anonīms 
ziedojums. ■

SLB valde

Mūžībā aizgājusi
SLB biedre kopš 2007. gada

Vija Veldze
Dzimusi 1932. g. 13. aprīlī, Latvijā

Mirusi 2019. g. 15. oktobrī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības valdes 

sēdē 22. oktobrī piedalās J. Čečiņš, J. 
Grauds, I. Krūmiņa, K. Ligers, P. Kļaviņš, 
A.Galviņš, I. Brūvere, K. De Witt – Brūvere 
un I. Graudiņa.

J. Čečiņš un J. Grauds piedalījušies 
Kanberas Latviešu biedrības 70 gadu un 
Sprigulīša 65 gadu jubilējā un apsveikuši 
no SLB un LAAJ respektīvi.

Valde pārrunā, kā visslabāk namā 
izkārtot maksājumu nokārtošanu ar 
kredītkartēm, un kā izvērtēt labāko 
sistēmu pieslēgšanai NBN kas tagad ir 
ievilkts Parnell ielā. Jāsalīdzina ātrumi, 
cenas un ko firmas piedāvā.

Tikusies Būvdarbu komiteja. K. 
Ligers sastādīs sarakstu ar prioritātēm 
kas būtu darāms namā. Jāizvērtē, kā 
telpas tiek izmantotas. Jāņem vērā, ka 
lielākie ienākumi ir no sveštautiešu īrēm. 
Svarīga arī būvdarbu izmaksa. Vai vēlams 
piesaistīt profesionālus padomdevējus? 
Jāskatās uz kopējo, nevis tikai atsevišķu 
telpu uzlabošanu. 

Turpinās sarunas par sētas un vārtu 

būvi. Jāievēro ugunsdrošības likumi un 
jāsavieno ar paredzēto nama atslēgu 
sistēmu. Izpētīs dažādas iespējas.

Galvenajām durvīm izkrituši krāsaino 
stiklu lodziņi. Aprunāsies ar Māru Apeli, 
kas ir lodziņu autore, vai viņai iespēja veikt 
labošanas darbus. Komerciāli izmaksātu 
aptuveni $400 par katru lodziņu!

Lielajai zālei jāiegādājas jauni 
pro jek tor i .  Iepr iekšē jos  nop i rka 
lietotus, izmēģināšanai, bet tie tagad ir 
nolietojušies. 

Parnell ielas svētkos paredzēta koŗa 
Balsis, no Latvijas, piedalīšanās. Par 
datumu vēl jāvienojas ar citām pilsētām. ■

Ināra Graudiņa
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Ziemassvētku  
apsveikumi

Ir atkal pienācis laiks, kad SLB biedri, 
kuŗi vēlas novēlēt Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu 2020. gadu saviem draugiem un 
paziņām, to var ievietot decembŗa Ritumā.

Apsveikumus var pieteikt  SLB 
grāmatnīcā darba laikā līdz 16. novembrim.

Apsveikumu maksa $20.00.
Ziemassvētku apsveikumiem doto 

naudu SLB ziedos biedrībai Zvannieku 
mājas Latvijā. Biedrība Zvannieku mājas 
dibināta 2002. gadā un darbojas bērnu 
un ģimeņu tiesību aizsardzības jomā. Tur 
pašlaik dzīvo vairākas ģimenes un kopīgi 
audzina pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnus un pusaudžus, kuŗi ir palikuši bez 
vecākiem. ■

Nākošais Senioru 
saiets!

Nākošais Senioru saiets būs 
piektdien, 8. novembrī – plkst 11.00 
Sidnejas Latviešu namā.

Šīgada tēma Senioru saietiem ir 
bījusi savstarpēja iepazīšanās. Nākošā, 
gada beidzamā saietā paredzētas divas 
daļas.  

Vispirms Vija Sieriņa pastāstīs – 
Kā mēs Vācijā augām Latvijai – par 
Grēvenes Latviešu ģimnāziju, Jāni 
Jaunsudrabiņu, utt.

Tad, kā jau runājām pagājušā saietā, 
katram būs iespēja pastāstīt par to kā 
nokļuvāt Austrālijā. Daudziem 2019. 
gadā apritēja septiņdesmit gadi kopš 
izkāpām no kuģa un spērām pirmos 
soļus uz šī kontinenta. Man piemēram 
ceļš bija no nometnes pie Augsburgas 
uz Neapoli, tad caur Suecas kanālu uz 
Melburnu. Paņemiet līdz fotogrāfijas, 
dokumentus vai citu kādu piemiņas 
lietiņu un dalīsimies ar šim atmiņām un 
izdzersim glāzi šampānieti (vai sulu) 

atzīmējot kopējo 70. gadu jubileju.
Tā kā šis Saiets šogad ir beidzamais 

– decembrī būs eglīte – tad lūdzu visiem 
padomāt par to kā vēlētos turpināt 2020. 
gadā. Ja ir kādi ieteikumi un nevarat 
atnākt novembrī lūdzu atsūtiet vai nu 
man, janis@grauds.com, vai pa pastu 
uz Biedrības adresi, vai atstājiet birojā.
Laipni aicinu visus piedalīties, ja arī 
neesat iepriekš bijuši, esat mīļi gaidīti. ■

Jānis Grauds

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 oktobrī SLB ir apsveikusi 
Pēteri Kļaviņu, Laumu Reinfeldu, 
Tālivaldi Tauriņu, Arnoldu Rodi, Mēriju 
Rodi, Valdi Graudiņu, Anitu Krūmiņu-
Štrausu, Imantu Selingeru un Laumu 
Krādziņu. ■
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LU 100 gadu 
dibināšanas atceres 

akts
100 gadu zīmē jau bija un būs vairāki 

atceres sarīkojumi. Ja 2018. gada 11. 
novembrī varējām svinēt 100 gadu jubileju 
Latvijas de facto atzīšanai no Lielbritānijas 
vadības (ārlietu ministrs Balfūrs atzina 
Latviešu Pagaidu Nacionālo padomi 
par Latvijas pagaidu valdību) un nedēļu 
vēlāk Latvijas neatkarības proklamēšanu 
18. novembrī, tad  šī  gada beigās 11. 
novembrī būs 100 gadu Lāčplēša dienai, 
kad Bermonta armiju sakāva Pārdaugavā, 
atbrīvojot Rīgu no uzbrukuma. 2020. 
gada 11. augustā būs100 gadu jubileja 

mierlīgumam ar Krieviju, kad tā atteicās 
uz mūžīgiem laikiem no Latvijas un 2021. 
gada 26. janvarī 100 gadu Latvijas de 
jure atzīšana no Augstākas padomes, kur 
piedalījās Francija, Anglija, Itālija, Beļģija 
un Japāna.  2022. gada 7. novembrī 
atzīmēs Latvijas satversmes spēkā 
stāšanos pirms 100 gadiem, sākoties 1. 
saeimai (ko pieņēma jau 5. februārī). 

Šogad 28. septembrī bija 100 gadu 
jubileja Latvijas Universitātei, kuŗai aktu 
kopīgi rīkoja S!K!K!S! un K!K!S! Ievada 
vārdus, aktu atklājot, teica Studenšu 
Korporāciju Kopas Sidnejā (S!K!K!S!) 
seniore fil!taut! Gundega Zariņa, zinta, 
apsveicot visus ieradušos, pieminot arī, ka 
operdziedonis Mariss Vētra savās atmiņās 
rakstījis, ka, tikai Latvijas Universitāti 
dibinot, dibināta arī Latvijas valsts un 
aicināja visus kopā nodziedāt Latvijas 
himnu.

Akadēmisko runu „Latvijas Universitāte 
– Sākumā, šodien un nākotnē” teica 
fil! Indriķis Kalniņš, sel, no Korporāciju 
Kopas Sidnejā (K!K!S!), Gundegai Zariņai, 
paskaidrojot, ka viņš beidzis Flinders 
Universitāti Adelaidē, Dienvidaustrālijā 

Ziemassvētki tuvojas, 
piparkūkas jāsāk cept!

Šogad Dāmu kopai ir problēma 
ar piparkūku cepšanu, trūkst cepēju 
lai saceptu tik daudz ka mēs varētu 
apmierināt pircēju vēlmes, līdz ar to 
ienākumi mazāki SLB vajadzībām. 
Mūsu skaits pamazām sarūk – kā 
darītāji tā arī apmeklētāji. Dāmu kopa 
savās iespēju robežās dara ko var, 
lai ienākumi palielinātos, kaut vai 
apkalpojot sarīkojumu apmeklētājus ar 
kūkām, maizītēm, kafiju utt. Vēl viens 
ienākumu avots ir piparkūkas. Tātad, 
ja nav pietiekams skaits cepējas vai 

cepēji, nebūs ienākumi.
Griežamies pie jums, dāmas un 

kungi, ar lūgumu ņemt dalību piparkūku 
talkās trešdien, 6. un 13. novembrī 
ierodoties latviešu namā plkst 9 no 
rīta (jeb jums pieņemamā laikā). Mīkla 
būs jau sagatavota, pusdienas arī jums 
pasniegsim. Būsim priecīgas arī pārdot 
piparkūku mīklu, lai jūs cepot tās savās 
mājās, varētu izjust Ziemassvētku 
smaržas un garšas.

Lūdzu pieteikt ies pie Ināras 
Krūmiņas 0425 392 288.

Sirsnīgs paldies  un uz redzēšanos! ■
Ināra Krūmiņa

SLB Dāmu kopas priekšniece.
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

un ir speciālists datoru zinībās. Stāstot 
par Latvijas Universitātes aizvēsturi, 
Indriķis Kalniņš vispirms pieminēja, 
ka gandrīz pirms 500 gadiem 1524. 
gadā dibināta akadēmiskā bibliotēka ar 
nosaukumu „Biblioteca Rigensis”, kas 
esot viena no vecākām publiskajām 
grāmatu krātuvēm Eiropā. 1862. gadā 
Rīgā dibināts Politechnikums, kas 1896. 
gadā pārveidots par Rīgas Politechnisko 
Institūtu. Šīs mācību iestādes telpās, 
vēlākajā Raiņa bulvarī, pirmās padomju 
okupācijas laikā, 1919. gada 8. februārī 
dibināta Latvijas Augstskola, bet, pēc 
komūnistu padzīšanas, 28. septembrī 
atklāja neatkarīgās Latvijas laikā. 
1923. gadā nosaukumu 
mainī ja ,  nosaucot  par 
Latvijas Universitāti. 1938. 
gadā Lauksaimniecības 
un Mežkopības fakultātes 
p ā r c ē l a  u z  J e l g a v u , 
izveidojot tur Jelgavas 
L a u k s a i m n i e c ī b a s 
Akadēmiju. Pēc padomju 
okupācijas 1940. gada jūnijā 
universitāte nosaukta par 
Latvijas Valsts Universitāti, 
bet vācu okupācijas laikā 
1942. gadā nosaukums atkal 
mainījās, kad to nosauca par 
Rīgas Universitāti. Pēdējos 
II  Pasaules kaŗa gados 
(1944, 1945) no 60 – 65 % 
LU mācībspēku  devās uz 

Vāciju begļu gaitās un vēlāk no tās tālāk 
uz ASV, Kanādu, Austrāliju un citām 
valstīm. No 1958 – 1990. gadam LU 
nosaukums bija Pēteŗa Stučkas Latvijas 
Valsts Universitāte. Tikai 1990. gada 19. 
martā universitāte atguvusi nosaukumu 
Latvijas Universitāte. 

Patreizējos laikos, 2014. gadā sākās 
jauna LU kampusa būve Torņakalnā. Tur 
2015. gadā ietilpa Ģeografijas un Zemes 
zinātņu fakultāte, Ķīmijas fakultāte un 
Bioloģijas fakultāte, visas novērtētas 
kā pasaules limenī esošas. 2019. gada 
janvārī atklāta Zinātnes māja, kuŗā ir 
Fizikas, Matēmatikas un Optometrikas 
fakultāte un arī ģeodēzijai, informatikai, 

atomfizikai, mechanikai un 
medicīnai ir paredzētas.  
Patreiz LU studentu skaita 
ziņā ir lielākā universitāte 
Baltijas valstīs. 2018. gadā 
tur studēja 15,000. Tajā pašā 
gadā pieteikušies 13,500 un 
uzņemti 3500. Mācībspēku 
skaits  ir 2000. 2019. gadā 
pieteicās 16,000 studentu 
un uzņēma 4100. Patreiz 55 
studentu ir no citām valstīm. 
Populārākā  vietā zinību 
izvēlē ir datoru zinātne, otrā 
– tiesību zinātne, kam, pēc 
kārtas, seko psīcholoģija, 
komunikācijas zinības un 
vadības zinības. No LU 
beigušiem jau 95% tūlīt dabū 

Fi l !  Baiba Bērziņa, 
daugaviete.

Foto: Valdis Krādziņš
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darbu, kas pierāda, ka LU mācības ir 
pasaules līmenī. 

 Nākotnē, 2022. gadā paredzēta 
Rakstu mājas celšana, kur būs vieta 
11,000 studentiem. Tur atradīsies Vadības 
un Ekonomijas fakultāte un fakultātes 
humanitārām zinātnēm, paidagoģijai, 
psīcholoģijai un mākslai, technoloģijai, 
sociālām zinātnēm, vēsturei,  filozofijai 
un tur būs latviešu valodas un vēstures 
institūts, bibliotēka un darīšanu vai 
nodarbošanās (business) inkubators. 
Redzējām arī īsu filmu par to, kā top jauns 
akadēmiskais centrs. 

Visi piecēlās, kad telpā atskaņoja 
Latvijas Universitātes himnu, ko uzrakstījis 
Edvarts Virza un komponējis Jāzeps 
Vītols.

Gundega Zariņa pieminēja, ka mums 
te ir vai bija sakari ar universitātes 
personībām, pieminot Liliju Oliņu, kas 
savā laikā ieguvusi LU  gradu dabas 
zinībās un tuvākā laikā sagaidīs savu 106 
dzimšanas dienu. Tad vēl pieminēja Andas 
Blekas (Black) tēvu Jāni Vēliņu, kas bija 
LU administrācijā un par LU sarakstījis 
grāmatu Mana gaismas pils.

Par profesoru Ernestu Felsbergu, 
ievēlēto LU rektoru, stāstīja viņa mazmeita 
fil! Baiba Bērziņa, daugaviete. Profesors 
Ernests Felsbergs bija augstskolas rektors 
no 1920 – 1922 un pirmais ievēlētais 
rektors 1922 – 1923. 1922. gadā viņu 
ievēlēja Saeimā un viņš bija izglītības 
ministrs 1924 – 1925. Viņš bijis mīļš un 
gādīgs cilvēks, kas gribējis, lai Latvija 
izveidotos par valsti uz kuŗu varam būt 
lepni.

Dzimis 1866. gada Pīkāņos, meža 
mājās Piebalgas tuvumā. Tēvs Reinis 
bijis mežsargs, kas ļoti mīlējis dabu. 
Tēvs nomiris, kad Ernestam bija 2 gadi. 
Māte Katrīna tad apprecējusi Reiņa 
brāli Albertu, kas vēlējies, lai Ernests 
palīdz viņam mežsarga darbā, bet māte 

zinājusi, ka dēlam interesē zināšanas, 
kadēļ sākumā mācījusi pati, bet vēlāk 
sūtījusi pagasta skolās, kur izmācījies par 
skolotāju un viens no viņa skolniekiem bijis 
Kārlis Skalbe. 

Nolicis maģistra eksāmenu 1904. 
gadā, vinš ieguva privāta docenta tiesības 
gadu vēlāk. Viņš arī studēja un strādāja 
Pēterpilī, kur iepazinies un apprecējies 
ar anglieti Ģertrūdi. 1910. gadā viņu 
apstiprināja par profesoru pie Tērbatas 
universitātes filoloģijas un archaioloģijas 
katedrām, vadījis arī Tērbatas universitātes 
mākslas mūzeju. Tērbatas gadi bijuši viņa 
dzīves laimīgākie gadi. Viņa gimenē bija 
trīs bērni: Lūcija, Alberts un Aleksandrs. 
Ģimene ļoti uztraukusies, kad Ģertrūdes 
māte Rosina brauca viesoties no Pēterpils 
un tad bērniem bija steidzīgi jaiemāca 
angļu valoda, lai varētu sarunāties ar savu 
vecomāti. 

Mierīgo dzīvi izjauca I Pasaules 
kaŗš, kad ģimeni bija jāpārceļ uz dzīvi 
Taganrogā, Dienvidkrievijā pie Azovas 
jūŗas. Viņš pats tur ieradies gadu vēlāk 
Ta kā Tērbatas universitāte bija parcelta 
uz Voroņežu Viduskrievijā, tad tur vēlāk 
devās arī ģimene. Kad tur vēlāk plosijās 
pilsoņu kaŗš, baltiešus uzlūkoja par 
ārzemniekiem un neiesauca armijā. 
1920. gadā Latvijas valdība aicināja viņu 
uz Rīgu par mācībspēku. Ceļojums uz 
Latviju bija ilgs un pie Maskavas vilciens 
stāvējis 4 nedēļas. Pie Latvijas robežas 
viņu apcietināja un turēja par ķīlnieku, 
bet vēlāk apmainīja pret apcietinātiem 
krieviem Latvijā. Viņš bijis ļoti laimīgs, ka 
var atgriezties dzimtenē. 

Latvijas izveidošanas darbā viņam 
bijuši tris mērķi: pirmkārt, turpināt Latvijas 
augstskolas pirmā gada vadītāja darbu un 
noorganizēt pašas universitātes iekšējo 
dzīvi, izstrādājot tās satversmi, otrkārt, 
panākt, lai LU top plaši pazīstama pasaulē 
un, treškārt, lai īsā laikā panāktu veco 
universitāšu līmeni. 
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Sidnejas Latviešu sestdienas skolas 
nākošie sarīkojumi Mārtiņa Siliņa zālē.

Sestdien, 16. novembrī plkst. 11:00
Pamatskolas Izlaidums un referāts.

Šogad skolu beidz: – Dainis Galviņš, Sophie Poulos, Milla Sproģis 
un Aleks Taylor. 

Sveika Latvija referāts – Lāra Veidnere un Selga Tuktēna stāstīs 
par šīgada Latvijas braucienu.

Sestdien, 14. decembrī plkst. 10:30 
SLB pamatskolas Ziemassvētku eglīte

Visi mīļi lūgti piedalīties!

Viņš bijis arī Daugavietes goda filistrs 
un priecājies par to, ka daugavietes 
mācēja atrast savu ceļu un vietu latviešu 
sabiedrībā. Sācis slimot ar galvas sāpēm 
un redzes traucējumiem, nepilna gada 
laikā zaudējis acu gaismu un miris 1928. 
gada 31. augustā. Viņa sieva Ģertrude 
mira Latvijā 1947. gadā. Uz ekrāna 
projecēja skatus no mājām, kur viņš 
dzīvojis, sejas un viņa pavadīšanu pēdējā 
gaitā 4. septembrī.

S!K!K!S! viceseniore fil!taut! Dace 
Celinska, daugaviete ziņoja par augstāko 
mācības iestāžu beidzējiem pēdējā gadā.

Dāvids Saracs (Sarac), mātes meitas 
vards Strungs, 3. jūnijā ieguvis bakalaura 
gradu komerczinātnēs (Bachelor of 
Commerce (liberal studies)).

Oskars Andis Graudiņš maijā 
Monaša universitātē ieguvis bakalaura 
gradu neatliekamās medicīnas palīdzībā 
un paramedicīniskā praksē. (Bachelor 
of Emergency Health and Paramedic 
Practice). Šis ir viņa otrais grads un viņš 
strādā par paramediķi Londonā.

Ilona Brūvere 5. septembrī ieguvusi 
Latvijas Universitātē doktora gradu 
paidagoģijā un tās apakšnozarē Skolas 
paidagoģijā (Doctor of Pedagogy – Subfield 
School Pedagogy). Savu disertāciju 
rakstījusi angliski, bet aizstāvējusi angliski 
un latviski. Tā saucas – Principi, kuŗi 
pamato skolotāju uzskatu maiņu par 
skolēniem ar uzvedības atbalstu vajadzību 
(The principles underpinning shifts in 
teacher beliefs about students with 
behaviour support need.)

Graduantus godinot,visi klātesošie, 
kājā piecēlušies, dziedāja Gundegas 
Zariņas vadīto Nevis slinkojot un pūstot, 
kam vardus sacerējis Františeks L. 
Čelakovskis (1799 -1852), no čechu 
valodas atdzejojis Juris Alunans (1832 
– 1864) un melodiju komponējis Jurjānu 
Andrejs (1856 – 1922)

Aktu pabeidza ar Gaudeamus, ko 
vadīja fil! Valdis Krādziņš, frat.lett.

Pēc akta apmeklētāji pavadīja 
saviesīgu brīdi ar atspirdzinājumiem, 
svētku klinģeri un citiem uzkožamiem, 
glāzi vīna vai sulas. ■

Juris Krādziņš 
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Senioru saiets 
oktobrī

11.oktobŗa senioru saieta pirmā 
daļa bija veltīta dzejniekam Jānim 
Ziemeļniekam, par kuŗu šo rindiņu 
rakstītājs teica, ka daudzi būs par viņu 
dzirdējuši, bet maz to, kas viņa dzejoļus 
lasījuši. Līdzīgi Fricim Bārdam vinš 
slimoja ar nierēm un abiem mūžs ar to 
bija saīsināts. Fricis Bārda dzīvoja 39 
gadus, Ziemeļnieks tikai 32. Ziemeļnieka 
īstais vārds bija Jānis Krauklis, bet, kad 
viņš aiznesa savu pirmo, iespiešanai 
domāto dzejoli laikrakstam Dzimtenes 
Vēstnesis 1916. gadā, tā redaktors 
Āronu Matīss viņam ieteica lietot 
pseidonīmu Ziemeļnieks. Kā dzejniekam, 
kam ir gan nopietna, gan jautra dzeja, 
viņam dzejolī, ko reizēm dzied jautrā 
sabiedrībā, ir rindas: „Sēžaties ap 
galdu, saucat meitenes...” No kāda viņa 
nopietna dzejoļa klases biedrs šo rindiņu 
rakstītājam pēc latviešu ģimnazijas 
Vācijā  pabeigšanas   ierakstīja atmiņu 
albūmā Ziemeļnieka dzejoļa pantu: 

„Es arī spēle liktens nagos spējos,
Kam vara nav no labā ļauno šķirt, 
Es piedzimu, kaut piedzimt nevēlējos
Un nomiršu, kaut nevēlēšos mirt.”
Tiešām, mēs varam gan izplānot, ko 

sava mūža gaitā vēlēsimies darīt, bet 
mums nav nekādas teikšanas ne par 
mūža sākšanu, ne beigām. Te nāk prātā 
kāds kuriozs gadījums, par ko rakstīja 
šejienes avīzē, ka kāds bērns iesūdzējis 
savus vecākus par to, ka tie laiduši viņu 
pasaulē bez viņa atļaujas.

Dzejnieka biografija nav atrodama 
ne skolas grāmatās, ne daudzās 
agrākās literātūras vēstures grāmatās, 
un tādēļ ziņas par viņa dzīvi bija 
sameklējamas vienīgi Latvijā iespiestā 
„Latviešu literātūra biografijās.” Tur 
cita starpā arī lasām, ka nieŗu slimības 

uzliesmojuma nomierināšanai, ārsts 
viņam jau 1916. gadā parakstījis opija 
devu, pie kuŗas dzejnieks pieradinājies 
narkotikai. Dzejnieks dzimis 1897. gada 
24. decembrī Bilskas pagastā un miris 
1930. gada naktī no 17. uz 18. jūniju 
Rīgā. Pirmā lielinieku okupācijā 1919. 
gadā vinš iesaukts sarkanarmijā, bet 
slimības dēļ jau pēc mēneša atbrīvots 
no dienesta.. Bijis ievēlets arī par 
Strenču izpildkomitejas sekretāru, bet 
neatzinis lielinieku teroru, sarakstījis 
satīrisku dzejoli par Strenču varasvīriem 
un drīzumā atteicies no amata. Pēc 
vidusskolas beigšanas kā eksterns 1920. 
gadā, viņš, cita starpā, bijis redakcijas 
loceklis laikrakstā Jaunākās Ziņas un 
žurnālā Atpūta. Viņa četri dzejoļu krājumi 
ir Aizejošais un Nezināmā (abi 1923), 
Skūpsts (1928) un Naktis (1929). Izdotas 
arī viņa kopotas dzejas gan Latvijā, gan 
trimdā.

Ziemeļnieka dzejoļus izteiksmīgi 

Kārlis Gulbergs un Juris Krādziņš
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skandēja Kārlis Gulbergs. Tajos pieminēti 
gan citi rakstnieki kā Anna Brigadere 
un Teodors Zeiferts, gan dzejnieka 
mīlestība uz grāmatām un ģeografiskām 
kartēm, gan reliģiskiem tēmatiem par 
Kristus piedzimšanu, augšāmcelšanos 
Lieldienās, Jūdasa nāvi un Lācara 
atdzīvināšanu, par ko pats pamodinātais 
bijis skumjš, ka viņam atkal būs jācieš 
no jauna. Dažos pieminēta arī saldā 
opija smarža, bet nobeigumā no franču 
dzejnieka Bodlera tulkotais, nesaistītā 
valodā rakstītais dzejolis par viņa mīlu 
uz mākoņiem, kas debess bezgalībā slīd.

Otrās daļas sākumā vispirms 
dzirdējām kādu Ellas Mačēnas dziesmu 
Cēsu koŗa izpildījumā.

Tālāk Jānis Grauds parādīja Rīgas 
televīzijas pārraidīto Pasaules latviešu 
kultūras konferenci, kuŗā kādi 20 
dalībnieki no dažādām vietām runāja 
par latvisko identitāti. Kristīne Saulīte 
pieminēja to, kas visus satur kopā. 
Kanādas dziesmu svētku vadītājs un 
Kultūras fonda valdes priekšsēdis 
Juris Ķeniņš pieminēja mūsu kopības 
sajūtu. Par izglītību runāja Kultūras 
dokumentācijas nozares vadītāja Inese 
Auziņa – Smite. Šī bija jau trešā reize, 
kad tāda konference notikusi un ik pa 
pieciem gadiem, un tajā bijušas arī 
parallēlas sesijas. 

Vēl pieminēja Tālivalda Ķeniņa   
dzimšanas dienas svinības, kuŗās kā 
solists dziedāja Eduards Vācietis, ērģeles 
spēlēja Ilze Reine, bet sarīkojumu ar viņa 
kantāti Kurzemes kareivim Sv. Jāņa 
baznīcā, Rīgā vadīja Māris Sirmais. 
Tālākā norisē Juris Ķeniņš stāstīja par 
savu tēvu, pieminot arī viņa kompozīciju 
Nogrimušā pilī. Dēls arī ir komponists 
un pieminēja, cita starpā, fūgu un 
kontrapunktu.

Rādīja arī skatus no atjaunotās VEF 
Kultūras pils.

Novembrī seniorus aicināja pastāstīt 
par savu nokļūšanu Austrālijā, bet 
apspriešanai nākošā saietā atstāja 
jautājumu par to, ko vēlas redzēt un 
dzirdēt nākamgad. ■

Juris Krādziņš

Vai dziedāsi korī 
2020. gada Kultūras 

Dienās?
2020. gadā 58. ALKD notiks Sidnejā 

un, kā parasti, tās būs no 26. decembŗa 
līdz 1. janvārim. KD programma vēl tikai 
top, bet kopkora koncerts noteikti būs 
un tas solās būt ar kuplu dziedātāju 
skaitu. Interesi piedalīties ir izteikuši 3 
kori no Latvijas, un mēs būtu priecīgi, 
ja piedalītos latviešu kori arī no citām 
zemēm.

Varbūt Tu arī es domājis/domājusi 
piedalīt ies un piedzīvot ne t ikai 
dziesmas spēku, bet arī nodibināt 
jaunas draudzības un pavadīt vērtīgu 
un jauku laiku kuplā latviešu sabiedrībā? 
Mēs visi esam lasījuši, ka dziedāšana 
korī atbalsta fizisko un garīgo veselību! 

Un tagad būtu tieši pareizais laiks 
sākt dziedāt korī. Kāpēc? Jo mēs 2019. 
gada novembrī sāksim mācīties 2020. 
gada KD dziesmas! Visi kopā. Nekas 
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nav palaists garām pat gadījumā, ja līdz 
šim Tu neesi dziedājis korī.

Un, lai mēs visi – koristi Austrālijā un 
Latvijā – būtu „uz tās pašas lappaspuses”, 
Gints Ceplenieks, Dziesmu Svētku 
virsdiriģents un Doma koŗa skolas 
direktors, būs Sidnejā, Melburnā un 
Adelaidē un mācīs koŗus šajās pilsētās. 
Ja jūs dzīvojiet citās pilsētās, esiet mīļi 
lūgti uz mēģinājumiem novembrī, bet 
tā kā katru nedēļu droši vien nebūs 
iespējams doties uz mēģinājumiem, būs 

arī ieraksti, no kuŗiem varēs mācīties.  
Un vēl, 2020. gadā, gatavojoties KD, 
atkal būs iespēja mācīties un dziedāt 
pie virsdiriģentiem no Latvijas!

Tātad uzlaboj iet  vesel ību un 
piederības sajūtu, un dodieties uz: 
Sidnejas latviešu namu, svētdien, 
2019. gada 17. nov. plkst. 13.00 ■

Ilona Brūvere,
58. Austrālijas Latviešu Kultūras 

Dienu vārdā

PAZIŅOJUMS PAR MOBILO PASU DARBSTACIJU 
AUSTRĀLIJĀ

2019. gadā Latvijas Ārlietu ministrija plāno pārvietojamās pasu stacijas izbrau-
kumu uz trīs pilsētām Austrālijā – Sidneju, Adelaidi un Melburnu.

 Sidnejas Latviešu namā 23. un 24. novembrī, plkst 9.00 – 18.00
 Nepieciešams iepriekš pieteikties pie Mārtiņa Tuktēna.

 Adrese: 32 Parnell St, Strathfield, NSW, 2135
 Saziņai: Latvijas goda konsuls Mārtiņš Tuktēns
 syd.lat.consul@gmail.com  Tel. +614 130 019 95

Lai pieteiktos pases un/vai personas apliecības noformēšanai, personai līdz  
7. novembrim ir jāuzrāda šādi dokumenti vai to kopijas Latvijas goda konsulam 
tajā pilsētā, kurā plānots ierasties uz pieņemšanu:
 1. aizpildīts un parakstīts iesniegums. 
 2. pašreizējā Latvijas pase vai personas apliecība;
 3. ja dokumentu pieprasa pirmo reizi – PMLP lēmums par reģistrāciju
   pilsonībā un personas koda piešķiršanu;
 4. dokuments, kas apliecina pastāvīgu uzturēšanos Austrālijā (piemēram,
   Austrālijas pilsoņa pase, vīza vai uzturēšanās atļauja).
  Oriģinālie dokumenti būs jāuzrāda pieņemšanas laikā Austrālijā, tāpēc
  lūdzam tos ņemt līdzi.

Samaksāt par pakalpojumu varēs uz vietas ar bankas norēķinu karti
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Latviešu ciems Melburnā
Laiks atbrīvot naudu ceļojumiem un izpriecēm! Pārdodiet savu vērtīgo 
īpašumu un nopērciet lētu moderni pārbūvētu māju Latviešu Ciemā.
Divu guļam istabu māja ar lielu glīti iekartotu dārzu ciema centrā. 
Māja ir labā stāvoklī, bet ir iespēja uzlabot pēc pašu izvēles.

Māja Nr 23/61 Fraser Crescent $280,000

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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Pie tēvu zemes 
dārgās

Sidnejas Latviešu vīru kora koncerts 
Sidnejā

Sidne jas  Latv iešu v ī ru  koŗa 
gadskārtējais koncerts ar šī gada tēmu 
Pie Tēvu zemes dārgās izskanēja 
saulainā, 20. oktobra pēcpusdienā 
Sidnejas Latviešu namā. Ļaužu 
pieplūdums, kas pirms koncerta līdz 
malu malām pildīja nama pagalmu, 
kafejnīcu un lielās zāles priekštelpu 
(Balto zāli) piešķīra dienai ne tikai 
svētku sajūtu, bet arī liecināja par 
sabiedrības cieņu un mīlestību, ko 
koris ir ieguvis tā 63 darbības gados. 
Kopā ar Sidnejas Latviešu biedrību un 
latviešu skolu, SLVK ir pieskaitāms pie 
latviešu sabiedrības stūrakmeņiem, 
kas kalpojis latviešu dziesmai un tās 
cienītājiem no pirmajiem iebraukšanas 
gadiem. Šeit, liels nopelns pieder koŗa 
mākslinieciskai vadītājai un diriģentei 
Dainai Jaunbērziņai, kas kori vada jau 
39 gadus.

Šī gada koncerts izskan īpašā zīmē. 
Diriģente Daina to velta sava tēva, koŗa 
mūža biedra Artūra Eglāja piemiņai. 
Artūrs Eglājs pārkāpa mūžības slieksni 
šī gada 21. jūlijā, Melburnā. 

Diriģentes Dainas 
sastādītā programma 
ir īpaši bagāta ne tikai 
d z i e s m u  s k a i t ā  u n 
izvēlē, bet arī izpildījumu 
d a ž ā d ī b ā .  K o p u m ā 
dzirdam 22 dziesmas, 
sadalītas pa programmas 
trim daļām. Dzirdam gan 
latv iešu komponistu 
o r i ģ i n ā l d z i e s m a s , 
gan tautas dziesmas.  
Programmu izpilda divi 
d i r iģent i  – dir iģente 
D a i n a  J a u n b ē r z i ņ a 

un viesdiriģents Ivars Štubis, divas 
pavadī tā jas– Ingr īda  Šakurova, 
klavieres, un Daina Kaina, vijole, un 
koris pats – 28 vīru sastāvā. Drukātās 
programmas daiļo ietērpu darinājusi 
Vija Spoģe-Erdmane. Programmas 
vāku rotā samazināta koncertafiša, kas 
attēlo spirgti zaļu bērzu birzi ar lapiņām 
tik vārām, kas šķiet trīsam no mūsu acu 
skata. Vai tā mūsu, 50 gadu sapņos un 
dziesmās lolotā, tēvu zeme? 

Koncertam sākoties, koris ieņem 
vietu pie zāles dibensienas. Sienu 
rotā liela formāta Brīvības pieminekļa 
attēls, SLVK emblēma un Latvijas 
simtgades Dziesmu svētku gājienā kora 
nestais karogs. Simbolika neizpaliek. 
Vai dziedam Rīgā, vai Sidnejā, mēs 
dziedam Brīvības pieminekļa paēnā.

Pirmā dziesma, Emīla Dārziņa Pie 
tēvu zemes dārgās (Kristofs F.von 
Šillers/atdz.Auseklis) pasvītro koncerta 
tēmu, piešķirot noskaņu visam, kas 
seko. Dziesmu novada Ivars Štubis. 
Diriģenta drošā pārliecība pārnesas 
korī, kas tādā pat mērā atsaucas 
dziesmas izpildījumā ar vīru spēku un 
enerģiju.

Seko divas diriģentes Dainas vadītas 
dziesmas: Atvara Sirmā Tēvzemei 
(Krisrīne Bitēna-Sirmā) un Edgara 

Račevska Zeme ar Jāņa 
Akurātera vārdiem. Pirmā 
izskan ar teiksmainu 
l i egumu kā  lūgums 
saulītei sasildīt, apmīļot 
Latvijas zemīti. Iejūtīgais, 
vijīgais izpildījums veido 
brīnišķu saskaņu ar 
dziesmas tekstu. 

Otrā dziesma, Edgara 
Račevska Zeme, kaut 
jauna, ir dziesma ar 
„vēsturi” (nesenu). Šī ir 
dziesma, ko Dziesmu 

Turpinājums 21. lpp.

Koŗa vadība – Andris un 
Daina Jaunbērziņi

FOTO: Ojārs Greste
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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 
 “PIEMIŅAS 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 novembrī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2019. gada 2. novembrī, plkst. 12.00 – 13.30.
Cūkas cepetis, gaļas pankūkas un citi gardumi.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.

Labdien visiem DV 
Ziņas lasītājiem!

Liels paldies ka esat uzticējuši  
priekšsēža amatu man uz vēl vienu 
gadu. Kaut gan nebija citi kandidāti, 
uzskatu to par godu. Nodaļas valdē  
turpinās strādāt Gundega Zariņa un  
Romāns Senkevičs.   

2018. gada beigās svinējām 
Ziemassvētkus un atvadījāmies no 
Latvijas 100 gadu svinībām. 2019. gadā  
centāmies uzturēt un uzlabot nodaļas 
dzīvi. Patiešām liels prieks, ka draugi un 
biedri var regulāri tikties un draudzīgā 
vidē baudīt pusdienas un pavadīt kopēju 

laiku. Aizvadītā gadā, esam gatavojuši 
10 pusdienas un atzīmējuši svarīgās un 
svinamās dienas. 

Marta mēnesī bija Leģiona dienu 
atcere, vispirms Rukvuda kapos, un 
pēc tam DV namā. Nodaļas valdei rūp 
bēdīgais stāvoklis Rukvuda kapos, 
un kaut reizi gadā sakārtojām DV 
nodalījumu, daudzi kapi izskatās atstāti 
un pārauguši.   

4. maija pusdienās atzīmējām Baltoā 
galdauta dienu un jūnijā bija Jāņu 
sarīkojums kopā ar YACAH. 

Liels paldies valdes locekļiem 
Gundegai un Romānam par līdzšinējo 
darbu, Ilgai Nirādijai par padomiem un  
par valdes un nodaļas dzīves rakstiem 

Lāčplēša dienas 100 gadu atceres sarīkojums
Sestdien, 2019. gada 2. novembrī, plkst 13.00
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DV ziņās. Tā pat, liela pateicība Wynn 
Jumiķai par viņas palīdzību saimniecības 
laukā. Novēlu visiem  spēku un prieku 
nākotnes darbiem.  

Esmu vienmēr gatava uzklausīt 
biedru ieteikumus, ierosinājumus  un 
padomus, kā Sidnejas nodaļa var 
papildināt vai paplašināt savu darbību 
lai labāk kalpot saviem biedriem un  
Sidnejas latviešu sabiedrībai. Tāpat, 
ja kāds vēlas piedāvāt palīdzīgu roku, 
variet man zvanīt (0409 027 994), vai 
sūtīt ēpastu uz sidneja.dv@gmail.com

Daugavas Vanagi sasauksimies! ■
Ināra Sīkā

DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

DV Sidnejas 
nodaļas gadskārtējā 

pilnsapulce
Pilnsapulce notika š.g. 5.oktobrī, 

DV namā, Benkstaunā. Par sapulces 
vadītāju izraudzīja Juri Liepiņu, 
par protokolētāju Gundegu Zariņu. 
Iepriekšējo protokolu pieņēma bez 
grozījumiem. Valdes priekšsēde Ināra 
Sīkā sniedza plašu pārskatu par 
aizgājušā gada nodaļas darbību.  
Valde ir centusies iespēju robežās 
atzīmēt DV tradicionālās atceres 
dienas, kā arī turpināt sadraudzības 
pēcpusdienu katra mēneša pirmajā 
sestdienā, pasniedzot pusdienas. 
Katru piektdienas pēcpusdienu namā 
notiek novusa spēles. Neskatoties 
uz Sidnejas lielajiem attālumiem, 
i r  apciemot i  s l imnieki  un vecie 
ļaudis, mājā, slimnīcā, veco ļaužu 
aprūpes namā. Šo grūto pienākumu 
ir uzņēmusies G. Zariņa. Ir izvesta 
gadskārtējā DV Austrālijas valdes 
ziedojumu akcija. Ņemot vērā, ka daļa 
no īpašuma ir izīrēta YACAH, Your 

Age Care At Home, arī otrā māja ir 
izremontēta. Galvenajā ēkā ir paveikti 
vairāki remonti un uzlabojumi. 

Janvārī namā pārgulēja deviņi viesi 
no Latvijas: vīru koŗa Gaudeamus 
un deju kopas Rotaļa dalībnieki. 
Regulāri to izmanto viens Sidnejas 
Rietumu universitātes mācībspēks 
no Melburnas, dažreiz arī kāds mūsu 
tautietis, kam vajaga naktsmāju. 
Februārī DV namā notika Baibas 
Harringtonas organizētā grāmatu 
pakošana sūtīšanai uz Latviju. DV 
Sidnejas nodaļa nosūtīja kā ziedojumu 
42 kastes uz norādītām vietām. Kopā 
ar privātiem sūtījumiem 98 kastes tika 
pārvestas uz Adelaidi tālākam  ceļam 
ar tilpni uz Latviju. 

Latvijā finansiāli atbalstītas dažādas 
institūcijas: Daudzbērnu/Audžu ģimeņu 
biedrība,Vīriešu veselības centrs, 
Okupācijas mūzeja Nākotnes nams, DV 
Latvijā Slokas ielas īpašuma remonta 
projekts, zāļu apgāde bijušajiem 
leģionāriem.

   Austrālijā atbalsts sniegts Sidnejas 
Latviešu biedrības sestdienas skolai, 
projektam Sveika Latvija, Sidnejas 
jauniešiem Latvijas 100 gades ietvaros, 
Kultūras dienām Adelaidē.

Nobeigumā Valdes priekšsēde 
pateicās visiem DV Sidnejas nodaļas 
biedriem un labvēļiem, kas ar darbu, 
ziedojumiem vai citādi atbalstījuši DV 
organizācijas mērķus un pasākumus.

Kasieris Romānss Senkēvičs 
norādīja, ka nodaļas finansiālie pārskati 
ir izsniegti visiem klātesošiem.

Galvenie ienākumi ir no nogul-
dījumiem(%), īres maksas un CBA 
akciju augļiem (dividends). Nodaļas 
valde ir saimniekojusi budžeta ietvaros.  
$28,614 zaudējums segts no rezerves  
fonda. 

Sapulces vadītājs nolasīja Toma 
Veidnera  revizi jas ziņojumu par 
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2017/18.finansiālo gadu, apstiprinot, 
ka visi ieraksti atbilst  attaisnojošiem 
dokumentiem. Dace Bogdanoviča 
sniedza rev iz i jas z iņo jumu par 
gadskār tē jās  DVAV z iedo jumu 
vākšanas akcijas. Klātesošie visus 
ziņojumus pieņēma vienbalsīgi. Arī 
pret nākamā gada budžetu nebija 
iebildumi: ienākumi S60,900, izdevumi 
$99,660, (ieskaitot  $47,000 dažādi 
ziedojumi), iztrūkums $38,760 tiks segts 
no rezerves fonda.

Tā kā nebija iesniegts neviens 
pieteikums valdes amatiem, tad 
nodaļas valdi apstiprināja līdzšinējā 
sastāvā: valdes priekšsēde Ināra 
Sīkā, valdes locekļi: Gundega Zariņa, 
Romāns Senkēvičs, revidents Toms 
Veidners. Šis dienas kārtas punkts 
izraisī ja iebi ldumus no Riharda 
Puisēna, norādot, ka pēc noteikumiem 
nominācijas formas valdes amatiem 
bija jāiesniedz līdz š.g. 5. septembrim. 
Diemžēl viņš paziņojumu saņēmis tikai 
8. septembrī. Jaunievēlētajai valdei 
jācenšas, lai turpmāk šādas kļūdas 
nenotiktu. R. Puisēns arī ierosināja, lai 

valde izstrādā  plānu nama uzkopšanai 
un tālākai labiekārtošnai. Arī zāle 
jāatbrīvo no nevajadzīgām mantām. 
Viņš iesniegs valdei attiecīgu  sarakstu.

Pilnsapulces tālākā gaitā valdes 
priekšsēde  pasniedza DVAV Atzinības 
rakstu R. Senkēvičam par nopelniem 
organ izāc i jas  darbā.  Atz in ības 
raksts piešķirts arī Sidnejas latviešu 
sabiedriskai darbiniecei B. Harringtonai 
par izcilo darbu organizējot grāmatu 
sūtīšanu uz Latviju.

Atbildot uz  jautājumiem, Ināra 
sniedza tuvāku informāci ju par 
ziedojumiem uz Latviju, par iespaidiem 
DV centrālās valdes sēdē Kanadā,  
tikšanos ar Latvijas Daugavas vanagiem 
Slokas ielas īpašumā, Rīgā un iespēju 
apsveikt DV priekšnieku  Gunāru Spodri 
viņa 80.dzimšanas dienā.

Pilnsapulci nobeidza ar DV himnu 
Še kopā mēs biedri Andreja Medņa 
klavieru  pavadījumā.

Sekoja tā lākas pārrunas p ie 
pusdienu galda un glāzes vīna. ■

Ilga Niradija

Daugavas Vanagu namā var iegādāties  
 divas jaunas grāmatas.

   Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam 
(izdota 2019.g.)
Ievada vārdos,  Imants Balodis raksta – „”..šo izdevumu  veltu  latviešu 
jauniešiem, kas izauguši brīvā valstī un kuŗu sirds deg par Latvijas nākotni.. „ 
 $ 10.00
2019.gada izdevums Angļu valodā  „Up against the wall – The 
KGB and LATVIA”   by Vincent Hunt.  
„Through eyewitness interviews – many never before in English – the author 
assembles a graphic picture of KGB methods and the stages of post-war 
control in Latvia „                    $15.00
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

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

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

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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2. novembrī, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 2. novembrī, plkst. 13.00 

Lāčplēša dienas 100 gadu atcere.
Sestdien, 7. decembrī, plkst. 12.00 

DV Ziemsvētku eglīte. Varēsit iegādāties 
piparkūkas.

Ceturtdien, 19. decembrī plkst. 
11.00 veco łaužu aprūpes YACAH (Your 
Aged Care at Home) Ziemsvētku eglīte. 
Visi laipni ielūgti!

Katru piektdienu no plkst. 13.00 
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org
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dziedājumu un dzejnieka spēcīgajiem 
vārdiem. Īpaši šajā dziesmā novērtējam 
koŗa skaidro izrunu, kur nezūd ne vārds 
no Petera spēcīgā teksta: Latvijas nav 
ne sudrabā, ne zeltā...Latvija, Tev, 
pieder pēdējais vārds!

Programmas pirmā daļa beidzas 
ar dir iģentes Dainas novadītām 
divām dziesmām: Ernesta Vīgnera 
Kā Daugava vaida (Auseklis) un Jāņa 
Norviļa Mūsu zeme (Rainis) kuŗu dažkārt 
pazīstam kā Daugav’s abas malas. 
Abas iekrāso dzīvas un gleznainās 
interpretācijas. Pirmajā – Kā Daugava 
vaida – kontrastiem bagātais izpildījums 
ritmā, dinamikā, frāzējumos spilgti attēlo 
dziesmas dramatisko stāstījumu. Otrai 
– Daugav’s abas malas – diriģente 
Daina uzliek savu radošo, interpretatīvo 
zīmogu, sadalot pēdējā panta (kas ir 
pirmā panta atkārtojums) pirmo frāzi 
atsevišķās, nesaistītās skaņās, dziesmā 
parādot, kā varētu būt, ja Daugavas abas 
malas būtu sadalījušās. Interesanta 
doma, interesantā skaņu attēlojumā. 
Taču tas nenotika ne dziesmā, ne dzīvē. 
Savā tālākajā gaitā likteņupe Daugava 
apvieno abas malas vienā, vienotā 
Latvijas zemē.

Otrā daļa sastāv no septiņām 
dziesmām, no kuŗām trīs novada 

dir iģents Ivars: 
Edgara Račevska 
Dzīvā dziesma ar 
bijušās Sidnejas 
d z e j n i e c e s , 
nela iķes Elgas 
Lejas vārdiem, 
Va l d a  Z i l v e r a 
Dziesma dziesmai 
(tautas dziesmu 
teksts) un Emīla 
Dārziņa Mirdzi kā 
zva igzne ,  kam 
vārdus devis Kārlis 
Jēkabsons.

Pie tēvu zemes dārgās
Turpinājums no 14. lpp.

svētku virsdiriģents Račevskis pērn 
veltīja diriģentei Dainai un SLVK. 
Veltījumam līdzi nāca aicinājums 
dziesmu novadī t  18.  novembŗa 
Valstssvētku koncertā Rīgā. Tas 
nenotika. Diriģente Daina palika šeit, 
lai iestudētu Sidnejas Valstssvētku 
aktam/koncertam iecerēto programmu – 
Kantāti Tēvijai ar operdziedones Maijas 
Kovaļevskas un Sidnejas apvienoto 
koŗu līdzdalību. Toties mēs, šodien, 
baudam privilēģiju dzirdēt veltījuma 
pirmatskaņojumu Austrālijā. Latvijā 
dziesma jau ir dziedāta. Izpildījums dod 
godu Maestro Račevskim, Sidnejas 
Latviešu vīru korim un mums kā 
pirmatskaņojuma saņēmējiem. Paldies. 

Nākošās divas dziesmas pieder 
diriģentam Ivaram. Pacilātu atsaucību 
gūst Imanta Zemzara Vairogi ar Vitauta 
Ļūdēna vārdiem. Marša ritms un 
spraigais dziedājums ar tikpat spraigu 
Ingrīdas Šakurovas klavieru pavadījumu 
raisa smaidus un aplausus. Dzīvojam 
dziesmai līdzi. Raimonda Paula dziesma 
Dzīvības mūžīgais vārds ar Jāņa 
Petera vārdiem saista ar pārliecināto 

Diriģents Ivars Štubis – Dzīvības mūžīgais vārds
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Patīk visas, bet saviļņojumu izraisa 
Dziesma dziesmai ar tās skaisto tekstu, 
plašo, melodisko plūdumu, līdzsvaroto 
balsu sadalīšanos dziesmas gaitā un 
mērīto skaņas pieaugumu dziesmas 
gaŗumā. Dārziņa dziesmā Mirdzi kā 
zvaigzne no jauna novērtējām koŗa 
labo dikciju un izcilo elpas kontroli 
dziesmas melodisko plūdumu veidojot.

Otrā daļa nobeidzas ar diriģentes 
Dainas novadītām četrām dziesmām. 
Ērika Ozoliņa dziesmas Jāņu nakts 
(Māra Kalēja) sapņaino noskaņu skaisti 
iekrāso Dainas Kainas vijole. Iejūtīgā 
izpildījumā seko Jurjānu Andreja (1856-
1922) sensenā dziesma Lūk roze zied 
(Ansis Līventāls). Šo vīri dzied ar 
jauneklīgu jūsmu un atdevi dziesmai. 
Teklas Ilsteres dziesmu Tēvu zeme 
runā (Ilze Kalnāre) izceļ Toma Mačēna 
basso cantante solo, kas izskan kā 
dzejnieces skicētais zemes sauciens 
latvietim „neaizmirst tās mājas...” 

Kā pēdējo dzirdam tautā iemīļoto, 
Raimonda Tiguļa Lec, saulīte ar 

Rasas Bigavičutes-Pēces vārdiem. 
Izjustais izpildījums ietver tiklab koŗa 
dziedājumu kā izteiksmīgo klavieru/
vijoles pavadījumu. Kā tautas ilgu 
atbalss skan vijoles smeldzīgais Pūt 
vējiņi motīvs. Dziesmu sveicam ar 
ilgstošiem aplausiem un saucieniem. 

Koncerta trešā daļā izskan vislielākā 
dažādība kā dziesmu izvēlē tā 
izpildījumos. Skan oriģināldziesmas, 
skan tautas dziesmas, dziesmas ar 
solo un dueta pienesumu. Pirmās trīs 
dziesmas novada diriģente Daina. 

Raimonda Paula Tautas acis (Māris 
Čaklais) ar Oskara Štubja iejūtīgo, 
lirisko solo gūst sevišķu atsaucību. 
Skaistā pilnskanīgā dziedājumā seko 
tautas dziesma Es atnācu uguntiņu, 
Zigmāra Liepiņa apdarē. Tad vēl 
Raimonda Paula Tēvs, māmiņa ar 
Jāņa Petera vārdiem. Dziesmu izpilda 
koris ar brālēnu Ivara un Oskara 
Štubju solo un dueta dziedājumiem. 
Kaut abi ir tenori, tembru atšķirības, 
kas iekrāso solo partijas, līdz asarām 

Diriģente Daina Jaunbērziņa – Apkal manu kumeliņu
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skaisti saliedējas dueta pasāžās. Uz 
klausītāju neatlaidīgo pieprasījumu, 
dziesmu atkārto. 

Mainas diriģenti, Ivaram novadot 
paša, skaisti darināto tautas dziesmu 
Cīrulīti, mazputniņi. Seko Kur tad 
Tu nu biji, Raimonda Paula apdarē. 
Pēdējā ir priekšnesums pats par sevi. 
Dzīvo, enerģisko dziedājumu pavada 
tikpat dzīvīgs pavadījums, atdarinot 
malšanas un bīdelēšanas saraustīto, 
nemitīgo ritmu. Dziesma nobeidzas ar 
spēcīgi izblētu disonanci un sparīgu 
kājas piesitienu. Ar sajūsmu esam 
dzīvojuši āzīša nedarbiem līdzi un 
ar aplausiem pieprasām dziesmas 
atkārtojumu.

Vīru dziesmas prieks un enerģija 
kulminējas koncerta pēdējās dziesmās. 
Diriģē Daina. Brašā izpildījumā, marša 
ritmā izskan Nevienam es nedošu 
Edgara Račevska apdarē. Ar tādu 
pat sajūsmu, jautrā danču ritmā ar 
vareniem Ē-o saucieniem – Jura 
Vaivoda Vai tādēļ nedziedāju?

Par koncerta naglu izvēršas 
Jura Vaivoda Apkal manu kumeliņu 
ar Rūdol fa Blaumaņa vārdiem. 
Izpildījumam gatavojoties, no koristiem 
atdalas trīs: tēvs Roberts Lucis, dēls 
Jānis Lucis un Ivars Štubis. Jaunie 
apjožas ar ģitārām, tēvs ieņem vietu 
pie klavierēm. Tad, it kā ar kaŗa bungu 
rīboņu, korim, solistiem un pavadītājiem 
dziedot un spēlējot, skaļi un bravūrīgi 
izskan bramanīga puiša stāsts, kā viņš 
ar kumeliņa palīdzību ir saskaldījis 
ledus kalnu, atkausējis meitu mātes 
sirdi un pa pļavas taciņu aizvedis tīkoto 
mātes meitu ar visām villainēm. 

Klausītāju sajūsma sit augstu vilni. 
Aplaudējam, saucam un kājām rībinām 
tik, cik spējam. Dziesmu atkārto, 
klausītājiem dziesmas ritmu sitot līdzi. 
Brīnišķīgs, vienojošs moments, kas 
neatšķir kori no klausītājiem. 

Ar aplausiem izlūdzam piedevu. 
Ar prieku vērojam, ka iepriekšējās 
dziesmas izpildītāji paliek savās vietās. 
Atskan Jura Kulakova Par spīti grūtiem 
laikiem ar Eduarda Veidenbauma 
(1867-1892) pārlaicīgajiem vārdiem. 
Izpildījumā kūsā tā pati enerģija, tā 
pati lielā skaņa kā iepriekšējā dziesmā. 
Dzirksti piešķir dzīvā saspēlē, spontāni 
veidotais pavadījums, ko austrāliešu 
vidē sauc par „jamming”. Šī koncerta 
ietvaros dziesma pieņem īpaši trāpīgu 
nozīmi. Kā tas ir gadījies, kā ne, tieši šim 
koncertam pēkšņi un bez brīdinājuma 
iztrūkst skaņu un apgaismojuma 
techniskie pakalpojumi. Taču par spīti 
trūkumam arī šai gadījumā dziesma 
uzvar. Ar smaidu, kas kliedē sašutumu, 
vīri dzied:

Par spīti grūtiem laikiem
Dzied jautri mūsu bars.
Prieks spīd uz visiem vaigiem
Kā gaišais saules stars. 
Un tā arī ir. Prieks spīd uz visiem 

– koncerta dalībnieku un klausītāju 
–  vaigiem.

Seko aplausi, ziedu veltes un 
pateicības diriģentiem, solistiem un 
pavadītājiem. Vēl īpaša pateicība 
izskan no kora uzticīgā cienītāja Kārļa 
Gulberga. Koŗa 63 gadu pastāvēšanas 
laikā, Kārlis ir iztrūcis tikai no viena 
koncerta. Pateicībā, Kārlis pasniedz 
diriģentei Dainai sarkanas rozes. 

Ar izjustiem aplausiem izvadam 
kori no koncertzāles. Taču šķirties vēl 
nespējam. Vēl brīdi pakavējamies, 
daloties jūsmā, pie vīna glāzes un 
uzkodām, ko sagādājušas SLVK 
dāmas. 

Tad, savu rūpju nastiņu nemanot 
nolikuši, arī mēs, atraisīti un brīvi, 
dodamies mājup. ■

Lauma Reinfelde
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Izcila un interesanta 
personība Latvijas 

Valsts svētkos
Dagmāra Beitnere–Le Galla Sidnejā

L a t v i j a s  R e p u b l i k a s  S a e i m a s 
priekšsēdētājas biedre Dagmāra Beitnere–
Le Galla būs Sidnejā lai piedalītos mūsu 
Latvijas Valsts dibināšanas atceres aktā ar 
svētku runu.

Viņas uzrunas pieteikums latviešiem 
Austrālijā:

Latvijas valsts dibināšanas gadadienā 
piedāvāju pārdomāt kas mūs veido par 
latviešiem - ģimene? izglītība? sabiedrība? 
Ir latviskums, un ir latvietība - ko izsaka katrs 
no šiem jēdzieniem. 

Vēsturiski raugoties 19. gadsimts ir 
moderno nāciju veidošanās laikmets. 
Kāds spēks pamatoja un mudināja pirmos 
latviešu intelektuāļus veidot pašizpratni un 
pašvērtību būt latvietim – veidot kultūru 
un dibināt nacionālu valsti. Latvietība un 
valsts nācija. Kā mūsos darbojas sociālais 
raksturs un kas tas ir? Ar kādiem modernā 
laikmeta šķēršļiem latvietības uzturēšanai 
jāsastopas šodien. 

Dagmāra Beitnere-Le Galla ievēlēta 
par Saeimas deputāti 2018. gadā un ir 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 

sekretāre un Pilsonības, migrācijas 
un sabiedrības saliedētības komisijas 
locekle. Kā savas sabiedriskās 
aktivitātes viņa uzskaita:

• Eiropas socioloģijas asociācijas 
(ESA) biedre, 

• ESA Kultūras socioloģijas 
komitejas locekle, 

• Sabiedriskās izglītības un 
kultūras veicināšanas biedrības 
Fronda biedre, 

•  Jū rma las  A i zsa rdz ības 
biedrības dalībniece, un

•  b i jus i  Jū rma las  Domes 
deputāte.

V i ņ a i  p i e š ķ ī r a  d o k t o r a 
grādu socioloģijā par pētijumu: 
Pašreference Latviešu kultūras 
paradigmā 20. gs. 20.-40.g. un 90. 
gadi līdz mūsdienām.

Saraksts ar starptaustiskām 
konferencēm un seminār iem 
kur viņa piedalījusies ir garš, 
un daudzās publikācijas skaidri 
apliecina Dagmāras plašo interešu 
lauku – ieskaitot kultūras un mākslas 
socioloģiju un cilvēkzinātni.. 

Tas viss liecina ka Valsts svētku 
apmeklētājiem būs informējošas 
atbildes tiem jautājumiem ko viņa 
uzstādījusi savā pieteikumā. Mēs 
ar Jāni Čečiņu tikāmies ar Dagmāru 
Rīgā un varam apliecināt ka viņas 
runā paredzēts daudz kas par ko 
pārdomāt. 

Gaidīsim Jūs Latvijas Valsts 
d ib ināšanas atceres  aktā , 
pirmdien 18. novembrī plkst. 
19:00 Latviešu namā. Visi laipni 
lūgti! Svinēsim mūsu latvietību un 
latviskumu. 

Apliecināsim, ar pi lnu zāl i 
klausītājiem, ka šī atcere mums 
tikpat svarīga kā agrākajos gados. ■ 

Jānis Grauds
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Svētkus ievadīja svinību norises 
vadītāja, Maruta Walsh, sveicot 
klātesošos.

KLB priekšnieks, Juris Jakovics, īsi 
pastāstīja biedrības vēsturi un pēdējos 
darbības gados rīkotās atceres – 
Latvijas Simtgadi un Baltijas ceļu.

Sprigulīšu vadītājs, Tomas Walsh, 
pateicās Sprigulīša dibinātāju saimei 
un viņu atbalstu vēl līdz šai dienai. Viņš 
pateicās Sidnejas deju kopai Jautrais 
pāris par draudzību un sadejošanos 
(kopš 1955. gada) un kas vaiņagojās 
ar unikālo Saules jostu. Viņš pateicās 
Melburnas deju kopām Piektais ritenis 
un Ritenītis par viņu klātbūtni svētkos.

LAAJ priekšsēdis Jānis Grauds 

LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ 
GADSKĀRTĒJĀ LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA 

Kopš 1951. gada LAAJ uztur, veicina, atbalsta, mudina un apvieno vietējo 
latviešu organizāciju sabiedrisko darbību un izglītības pasākumus.  Ir 
svarīgi, ka šis darbs tiek turpināts! To varam godam veikt tikai ar Jūsu 
finansiālo atbalstu.

Šī gada mērķis ir $30,000.
Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu.  Katrs dollars ir svarīgs.   

Lūdzu atgriezt ziedojumu anketu vai elektroniskos ziedojumus paveikt 
līdz novembŗa beigām.

Ja neesat saņēmuši anketu un vēlaties ziedot, lūdzu apskatiet:  
www.laaj.org.au/ziedot 

Paldies!
LAAJ prezidijs

LŪGUMS KATRAM KAM LATVIETĪBA SVARĪGA

Kanberas latviešu 
saimes Lielā diena
Šī gada 21. septembrī, Austriešu 

kluba telpās, Mawson, tika svinētas 
Kanberas latviešu biedrības 70 gadu, 
un, Kanberas latviešu  tautu dejas kopas 
Sprigulītis 65 gadu darbības atceres 

Kanberas aktīvo latviešu skaits ir 
ļoti sarucis, bet, tomēr, bija ļoti liels 
prieks  skatīt lielo apmeklētāju pulku 
(aptuveni 200) šajās svinībās. Viņu vidū 
bija biedrības garo gadu atbalstītāji un 
Sprigulīšu saimes, nu jau trīs paaudžu, 
bijušie dejotāji un atbalstītāji. Viesu 
pulkā bija draugi, dejotāji un, atbalstītāji 
no Sidnejas un Melburnas.
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sveica un pasniedza abām – Kanberas 
latviešu biedrībai (Juris Jakovics) 
un Kanberas latviešu tautas deju 
kopai Sprigulītis (Tomas Walsh) LAAJ 
Atzinības rakstus par darbošanos 
latvietībā. 

Apsveicēju pulkā bija Sidnejas 
latviešu biedrības priekšnieks Jānis 
Čečiņš, sava laika bijušais KLB 
priekšnieks Andrejs Bobets un Kanberas 
DV nodaļas valdes vārdā,  un Kanberas 
latviešu ev. lut. draudzes vārdā Inta 
Skrīvere.

Ar puķēm, no dejotāju saimes 
Sprigulīšus un Sprigulīšu dibinātāju un 
bijušo  vadītāju (60 gadus), Skaidrīti 

Sprigulīšu svētku viesi

LAAJ valdes priekšsēdis Jāni Grauds 
pasniedz LAAJ Atzinības rakstu; no 
kreisās LAAJ valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds, Sprigulīšu vadītājs Tomas Walsh 
un KLB priekšsēdis Juris Jakovics

Dariusu, sveica Iveta Rone un Sarma 
Strazda (Sidneja), un Naomi Withers 
(Melburna) un šodienas Sprigulīšu kopa, 
bet ar koka rungu, atmiņās no Saules 
jostas, Linda Graudiņa (Melburna).

Izsakot pateicību, ar ziediem 
Sprigulīši godināja savu dibinātāju saimi 
– Vitu Eversoni, Intu Skrīveri, Skaidrīti 
Dariusu, Tāli Burkevicu un Juri Skuju.

KLB ar ziediem pateicās Andrejam 
Grigulim par viņa 30 gadu darbošanos 
KLB valdē. 

R a k s t i s k i  a p s v e i k u m i  b i j a : 
Sprigulīšiem – Zinta Walsh, pieminot 
savu skaisto laiku Sprigulīša dejas 
solī. Biedrībai – Iveta Laine, Melburnas 
latviešu biedrības priekšsēde, un Ināra 
Graudiņa Okupācijas Mūzeja pārstāve 
Austrālijā.

Nākamā vakara daļa piederēja tautas 
dejai.

Turpat stundu garā dejojumā 
piedalījās Sidnejas Jautrais pāris 
(vadītāja Iveta Rone), Melburnas 
Piektais ritenis (vadītāja Naomi Withers),  
Ritenītis (Maijas Drēziņas vadībā) un 
Kanberas Sprigulītis (vadītājs Tomas 
Walsh)

Bija prieks, skatoties, dejas, vieglo 
soli, un dejotāju prieku deju dejojot. 
Jāpiemin arī mazie dejotāji, kas ļoti 
nopietni dejoja Tūdaliņ, tagadiņ. 

Deju noslēgumā, vakara vadība, ar 
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Aicinājums 
piedalīties aptaujā
Latvijas Universitātes migrācijas 

pētnieku grupa š.g. 22. septembrī 
uzsākusi lielāko migrācijas tematikai 
veltīto aptauju, kuŗā tiek aicināti piedalīties 
gan tie tautieši, kas pastāvīgi vai daļēji 
dzīvo ārpus Latvijas, gan tie, kas pēc 
dzīves vai darba ārzemēs ir atgriezušies 
Latvijā. Šāda mēroga aptauja Latvijā tiek 
veikta jau otro reizi.

Pētījums tiek īstenots Latvijas Zinātnes 
padomes finansētā projekta Labklājība un 
integrācija migrācijas kontekstā ietvaros. 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā jūtas 
mūsu tautieši ārvalstīs, padziļināti 
analizējot visdažādākās jomas, kas ir 
aktuālas migrantiem, tostarp veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību, 
psiholoģisko labklājību, iekļaušanos 
darba tirgū un prasmju novērtēšanu 
ārvalstīs un Latvijā u.c. 

Sevišķa uzmanība pievērsta tam, 
kā mainījušies no Latvijas izbraukušo 
cilvēku dzīves apstākļi un nākotnes plāni, 
kas ir mudinājis vai kas kavējis atgriezties 
Latvijā. Īsāk sakot – jaunā pētījuma centrā 
ir emigrantu un remigrantu labklājība. 

Šajā aptaujā īpaši aicinām piedalīties 
trimdas latviešus un viņu pēctečus, jo 
pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai veiktu 
precīzāku Latvijas diasporas apjoma 
novērtējumu.

Anketa pieejama latviešu, krievu 

Tautas deju vadītāji svinībās – no 
kreisās: Maija Drēziņa (Ritenītis), 
Tomas Walsh (Sprigulītis), Naomi 
Withers (Piektais ritenis), Ivete Rone un 
Sarma Strazda (Jautrais pāris).

puķēm, pateicās deju kopu vadītājiem 
par skaisto sniegumu.

Sekoja vakariņas. Dace un Peter 
De Dekker bija rotājuši vakariņu  telpu 
– uz galdiem grezns puķu sakārtojums,  
bet telpas malās attēli  no garo gadu 
darbības.

Noslēgumā - Danču vakars Tomasa 
Walsh un Jauniešu vadībā.

Mūziķu – Aija Dragūna, Maija 
Drēziņa, Ronan Larmanis, Kaspars 
Moore un Kaspars Švolmanis – raitais 
spēlējums, mudināja ikvienu, jaunu un 
vecu, mesties dejas solī. Un dancis pēc 
danča, gan Mugurdancis, gan Palēciena 
deja vijās ar citām; Dejas telpa bija 
pina ar dejotājiem, maziem, jauniem 
un veciem.

Pienāca pusnakts, un Lielā diena 
bija beigusies .

Kā var pāris vārdos pateikt tik garu 
gadu paveikto, sasniegto un sapņoto.

Vecie devās mājup atmiņās, bet 
jaunie ar priecīgi pavadītu dienu.

Atceres noskaņa bija skaisti attēlota 
Daces De Dekker zīmētajā, un puķu 
rotājumā iespraustajā kartē: Kartes 
vienā pusē uz Latvijas kontūru, Rīgas 
panorāma, uz kartes otro pusi, Latvijas 
kontūra, un sprigulīšu ķenguru pāris, 
dejodams, ceļā uz Latviju. ■

Skaidrīte Dariusa
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vai angļu valodā. Rēķinoties ar cilvēku 
aizņemtību, tiek piedāvāta iespēja 
aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas 
versiju.

Pirmais šāda veida pētījums tika 
veikts 2014. gadā Eiropas Sociālā fonda 
atbalstītā projekta Latvijas emigrantu 
kopienas ietvaros un tas kļuva par lielāko 
no vienas valsts izceļojušo iedzīvotāju 
aptauju Eiropā, kurā piedalījās 14068 
cilvēki. Pateicoties ārvalstīs dzīvojošo 
atsaucībai, aptaujas rezultāti izraisīja 
plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā 
un ļāva lauzt daudzus iesīkstējušus 
stereotipus par tautiešiem ārzemēs.

Aptaujas metodoloģija un rezultāti 
lika pamatus ne tikai sistemātiskai 
informācijas ieguvei par ārvalstīs 
dzīvojošo pieredzi, dzīves gaitām un 
Latvijas diasporu kopumā, bet aktualizēja 
arī nepieciešamību izprast remigrācijas 
procesus, iespējas un ierobežojumus, 

Pļaujas svētki Sv. 
Jāņa baznīcā un 
Draudzes namā

Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes 
Pļaujas svētku dievkalpojums 22. 
septembrī Svētā Jāņa baznīcā iesākās 
ar Mateja Klaudija dziesmu Roberta 
Bērziņa atdzejojumā: Mēs aŗam un 
mēs sējam gan sēklu tīrumā, Bet augļus 

Sporta kopa Spars sveic Valdi Graudiņu 
viņa 90. dzimšanas dienā!

Sporta kopas Spars priekšsēdis Viktors Sīkais apsveic Spara goda biedru Valdi 
Graudiņu viņa 90 gadu dzimšanas dienā š.g. 16. oktobrī.

Uzņēmumā – Ināra Graudiņa, Valdis Graudiņš un Viktors Sīkais

atgriešanās motivāciju, kas tika padziļināti 
pētīta LU projektā Atgriešanās Latvijā.

Iepriekšējā pētī juma rezultātu 
kopsavilkums pieejams: https://migracija.
lv/doc/latvijas-emigrantu-kopienas-
zinojums.pdf.■

Saite uz aptauju: https://aptauja.
migracija.lv/index.php/474733?lang=lv                                                 
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Nākamais Ritums būs 2019. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. NOVEMBRIM.

gaidīt spējam, pēc debess padoma. 
Sprediķim mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson}bija izvēlējies 
dažus pantus no 116. psalma, kas 
iesākas ar vārdiem: „Kā es atmaksāšu 
tam Kungam par visu, ko Viņš man labu 
darījis?” un svētrunā, cita starpā, teica: 
„Kad jūs pēdējo reizi pateicāties Dievam 
par to, ka esat tik brīnisķīgi radīti? Savā 
bezgalīgā gudrībā Dievs jūs radīja. Viņš 
deva jums acis, ausis, muti, sajūtas, 
spēju mīlēt, priecāties, dzīvot. Viņš 
jums deva smadzenes, kas spēj darīt 
tik daudz. Apstājaties un pateicaties 
Dievam, ka esat tik brīnisķīgi radīti.” 
Dievkalpojumu pabeidza ar dziesmu: 
Dievs, pateicos par katru saules staru, 
Ar ko Tu mūsu dienas gaišas dari.  

Pēc dievkalpojuma dievlūdzēji devās 
uz Draudzes namu, kuŗā bija sagatavots 
svētku mielasts. Līdzīgi iepriekšējiem 
gadiem tur varēja izvēlēties vai nu 
desas ar sutinātiem kāpostiem vai gaļas 
pankūkas ar ievārījumu un buljonu, bet 
pēc tam smalkmaizes, kūkas vai torti ar 
kafiju vai tēju. 

Bija aicināts arī mūzikants Ross Maio 
ar akordeonu, kas spēlēja uz skatuves 
gan senas gan modernas melodijas. Vēl 
uz galdiem bija izdalītas aplūkošanai un 
minēšanai krāsainas bildes ar cilvēku 
acīm un ievērojamu senatnes celtņu 
vai dabas skatiem no dažādām zemēm. 
Šoreiz nebija jāsacenšas to minēšanā, 
bet mācītājs atklāja 20 nosaukumus, 
kuŗu starpā bija Sv. Pēteŗa laukums 
Vatikānā  un seno inku Maču Piču 
drupas Perū. 

Draudzes dāmu kopa, tāpat kā 
iepriekšējos gados, Tamāras Koškinas 

vadībā, kopā ar dažiem vīriešu kārtas 
pārstāvjiem izdalīja ēdienu vai pārdeva 
biļetes lielai un mazai loterijai, kuŗām 
bija daudz laimestu, kuŗus izsauca 
sarīkojuma beigās.

Paldies rīkotājiem un viņu palīgiem 
par jauko sarīkojumu, uz kuŗu nu būs 
atkal jāgaida kādu gadu.■

Juris Krādziņš

SLVK sveic 
Pēteri Kļaviņu 90. 
dzimšanas dienā

Esam sanākuši kopā šovakar kā 
koŗa saime atzīmēt mūsu ilggadīgā 
korista, mūža biedra, dziesmu drauga 
un līdzgaitnieka Pēteŗa Kļaviņa dižajo 
90. gadu dzimšanas dienu.

Kā mēs visi zinām, Pēteris ir 
Latviešu sabiedrības stūrakmens un ir 
pašaizliedzīgi kalpojis un strādājis – ļoti 
bieži līdz agrai rīta stundai, gatavojot 
gan informācijas biļetēnu Ritumu, 
gan drukājot programmas visādām 
organizāciju sarīkojumiem.

Nezinu citu organizāciju kuŗai ir tik 
izsmeļošs, informatīvs biļetēns. Tas viss 
Pēteŗa nopelns. Apbrīnojams darbs!

Ir jau arī citi neskaitāmi darbi ko 
Pēteris ir sekmīgi veicis sabiedrības 
labā.

Arī mēs, esam ļoti daudz ieguvuši no 
Pēteŗa mūžgarās pieredzes.

Savā un koŗa vārdā sirsnīgi pateicos 
Tev, Pēter, par tiem daudziem drukas 
darbiem ko Tu esi veicis, ieskaitot koŗa 
pārskatus un visas mūsu programmas. 
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Tu esi vienmēr atradis laiku savā ļoti 
aizņemtā darba dzīvē vīru korim un 
mēs visi esam ļoti pateicīgi par Tavu 
padomu, labo sadarbību, palīdzību un 
draudzību. Esam pateicīgi arī par tiem 
30 nodziedātiem gadiem vīru korī !

No personīgā viedokļa, pazīstu 
Pēteri visu savu mūžu. Esmu ar Pēci, 
Pēteŗa vecāko dēlu, vienos gados 
un bērnībā abas ģimenes pavadīja 
daudzas jaukas dienas kopā gan 
Melburnas pludmalēs, gan mājās. 
Vēl tagad spēlēju savā mājā Maijas 
Kļaviņas izmeklētās klavieres, kuŗas 
sāku dauzīt jau četru gadu vecumā!

Nesu sirsnīgus sveicienus Tev arī no 
savas ģimenes.

Novēlam Tev pavadīt skaistas dienas 
Melburnā kopā ar Tavu ģimeni svinot 
tik ievērojamu jubileju un bagātu dzīvi.

Lūdzu saņemi šo aso atspirdzinājumu 
no koŗa saimes un no sevis un savas 
ģimenes dāvinu šos ziedus.

Uzdzersim šampanieti tagad Pēteŗa 
labai veselībai, izturībai un spēkam 
nakotnē un baudīsim Ārijas Zodiņas 
cepto kliņģeri.

Sveicinam mēs sveicinam,
Jubilāru sveicinam,
Sveiks lai dzīvo sveiks,
Sveiks lai dzīvo sveiks!

Daina Jaunbērziņa 
SLVK diriģente.

Mana Māja Ciemā Nr1
No mājiņu pircējiem, daži ievācās 

mājiņā tāda ka tā ir jo pārdevēji jau 
šo to modernizējuši, bet ir jau vienmēr 
iespēja pašam pielāgot savai patikšanai. 
Gribu pastāstīt par dažām no manām 
intervijām ar tiem kas paši lika pārbūvēt 
sev Ciema mājiņu. Ir jau arī tie kas 
taisījuši ļoti mazas maiņas, kā durvis uz 
garāžu, apsildīšanas veidu, mākslīgo 
zāli pagalmā utt.

Sākšu ar Zaigu Ozoliņu kuŗa pārcēlās 
no Sidnejas pirms 3 gadiem. Kad jautāju 
kādēļ atbrauca uz Ciemu, Zaigas atbilde 
bija ka vēlējās dzirdēt latviešu valodu un 

dziesmas. Tēvs un māte jau aizsaulē, 
viņa atstāja māsu ar meitu Sidnejā lai 
pārceltos uz latviešu vecoļaužu Ciemu 
kam nodokļi nav tik lieli kā mītnēs ko bija 
apskatījusi Sidnejā.

Zaiga atstāja savus radus un draugus 
bet te Melburnā atradās trīs māsīcas ar 
ģimenēm un tie palīdzēja iekārtoties. 
Lielākais palīgs pārbūves lietām bija 
māsīcas znots.

Zaigas māja bija no orģinālām 
vienguļamistabu bet garāža jau bija 
pārbūvēta par dzīvojamo istabu. 
Svarīgākais darbs bija modernizēt 
vannas istabu. Vannas vietā tagad ir 
skaisti plaša duša un vietā kur vecā 

SLVK saime.
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duša bija ir iebūvēts skapis ar plauktiem 
un tam aizmugurē, virtuves pusē, 
pieliekamais. Svarīgi arī ka pievienota 
ir dārza noliktava lai ievietotu tur veļas 
mašīnas un kaķiem pakaiši. Zaigai ir 
divi skaisti, melni kaķi kas nosaka viņas 
dzīvi. (Kā jau visi kaķi!)

Aizmugures durvis neved tieši dārzā 
bet pajumta istabā kur gaisma un svaigs 
gaiss caur tīklu sienām. Aiz tām dārzā 

redzami krūmi un ziedi. Trepītes ar 
margu atļauj dārzā pastaigāt par izklāto 
celiņu.

Zaiga ir ļoti priecīga dzīvojot šeit 
Ciemā kaut virtuve vēl nav pārbūvēta. 
„Jādabū darbs un jāiekrāj, lai to panāktu” 
smejās Zaiga. ■

Selga Pešudovs

Sveiciens visiem 3x3 
draugiem!

Ļoti strauji tuvojas 
2020. gada janvāris, kad 
norisināsies kārtējais 
3x3 saiets Austrālijā.

Aicinām braukt un 
piedalīties un izdzīvot 
kārtīgu latviešu kopā 

būšanu veselas nedēļas garumā. 
Esam sagatavojuši vērā ņemamu 
programmu ar dažādu Latvijas viesu 
piedalīšanos. 

B ied r ība  „Skaņumā ja ”  mūs 
iepazīstinās ar dažādu tradicionālo 
mūzikas inst rumentu spēl i ,  kā 
arī dančiem un rotaļām, palīdzēs 
bērniem apgūt dančus un rotaļas, 
bērnu nodarbībās. Būs arī iespējams 
apgūt kokles spēli un noklausīties 
lekcijas – paraugdemonstrējumus par 

tradicionālo mūziku.
Šoreiz gan pieaugušajiem, gan 

bērniem būs iespējams atsvaidzināt un 
nostiprināt latviešu valodas zināšanas. 
Uz saietu no Latvijas brauks latviešu 
valodas pasniedzēja ar filoloģijas 
doktora grādu valodniecībā – Inga 
Laizāne. 

Ikdienā Inga pasniedz latviešu 
valodu ārzemju studentiem, kas 
devušies mācīties medicīnu Latvijā vai 
ieceļotājiem, kas Latviju izvēlējušies 
par vietu, ar ko saistīs savu nākotni 
un veidos ģimeni. Pasniedzējas 
zinātniskās intereses saistītas ar 
latviešu valodu kā svešvalodu. Inga 
stāsta, ka viņas darbs un latviešu 
valodas mācīšana un pilnveidošana ir 
arī viņas sirdslieta.

SLB ir piekritusi atbalstīt savus 
biedrus 3x3 dalībai  un piedāvā saviem 
biedriem segt bērnu un jauniešu 
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dalības maksu 3x3 saietā. 
Vairāk informācijas par saietu 

saieta Facebook lapā:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

Australia3x3/ ■

PBLA ZIŅU APSKATS

Artūrs Landsbergs
3x3australia@gmail.com

23. oktobrī
"Printful" piektā ražotne tiks atvērta 
Spānijā 

Nākamgad darbu uzsāks "Draugiem 
Group" uzņēmuma "Printful" jaunais 
ražošanas un p iegādes centrs 
Spānijā, nodrošinot aizvien pieaugušo 
pieprasījumu Eiropas e-komercijas 
tirgū. Jaunā ražotne sāks darbu 1800 
kvadrātmetru plašās telpās netālu no 
Spānijas pilsētas Barselonas, radot 
aptuveni 40 jaunu darba vietu. "Eiropa 
ir mūsu otrs lielākais e-komercijas 
tirgus pēc Ziemeļamerikas. Atverot 
otro ražotni Eiropā, sekojam mūsu 
stratēģijai ASV, kur ražotnes ir katrā 
krastā, lai mēs būtu tuvāk klientiem," 
sacījis "Printful" izpilddirektors Dāvis 
Siksnāns. 

Latvijas ražotnei, strādājot ciešā 
sadarbībā ar jauno ražotni Spānijā, 
"Printful" spēs apkalpot klientus 
Eiropā ātrāk un kvalitatīvāk.Turpmāk 
piegādes, piemēram, Spānijas un 
Portugāles klientiem notiks 24 līdz 
48 stundu laikā. Jūnijā darbu uzsāka 

"Printful" Spānijas birojs Barselonā. 
Spānijas uzņēmuma izveidē plānots 
investēt trīs miljonus eiro. Tiek uzsvērts, 
ka spāņu valodas ieviešana palīdzējusi 
trīskāršot "Printful" pārdošanas 
rādītājus Spānijā un tie turpina augt. 
Spānijas e-komercijas tirgus šobrīd 
piedzīvo strauju izaugsmi. Aplēses 
rāda, ka šā brīža 23,6 miljoniem 
pasūtījumu gadā līdz 2021. gadam 
pievienosies vēl 5,6 miljoni. 

"Printful" ir drukas, šūšanas un 
piegādes ārpakalpojumu uzņēmums, 
kas  sn iedz  i n t e rne ta  ve i ka lu 
īpašniekiem iespēju piedāvāt pircējiem 
vairāk nekā 160 dažādu produktu, 
pašiem neieguldot ražošanas iekārtās. 
Uzņēmuma starptautiskā komanda 
strādā Latvi jā, ASV, Spānijā un 
Meksikā. Šobrīd apdrukāti vairāk nekā 
13 miljoni produktu. "Printful" centrālais 
birojs, kurā strādā vairāk nekā 250 
cilvēku, arī turpmāk atradīsies Rīgā. 
AS "Printful Latvia" pērn, kas bija 
pirmais pilnais darbības gads, strādāja 
ar 11,461 miljona eiro apgrozījumu, bet 
kompānijas peļņa bija 4,229 miljoni 
eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. 
[...] (delfi.lv)
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Mežam veltīta kolekcijas monēta 
Latvijas Banka ir izlaidusi sudraba 

kolekcijas monētu “Meža veltes”. 
Latvi jas dabai veltītā monēta ir 
vēstījums par Latvijai raksturīgām un 
populārām vērtībām un tradīcijām, 
kuras veido piederības sajūtu Latvijai 
un vieno tās iedzīvotājus. Monēta 
veidota, godinot Latvijas mežus, to 
sniegtās veltes un ar mežu saistītās 
tradīcijas (sēņošana, ogošana u. c.). 
Monēta maksā 47 eiro, iegādes limits 
vienai personai ir divas monētas. 
Monētas maksimālā tirāža ir 4000 
eksemplāru. Skat.: www.e-monetas.
lv (Diena)
17. oktobrī
Purgaile: Latvijā bankas joprojām 
atmazgā netīro naudu 

Latvijas bankās joprojām tiek 
atmazgāta netīrā nauda, ceturtdien 
(17. oktobrī) "Delfi TV" intervijā ar 
Jāni Domburu sacīja Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 
padomes priekšsēdētājas amatam 
virzītā Santa Purgaile. Viņa atzina, 
ka Latvijā joprojām notiek netīrās 
naudas atmazgāšana, lai gan nevarēja 
nosaukt konkrētus faktus. "Zinu, 
ka ir pāris bankas, kurās ir nopietni 
jāizvērtē darbības, procedūras un viss 
pārējais," piebilda Purgaile. Vienlaikus 
viņa stāstīja, lai arī ir pieņemtas 
izmaiņas finanšu jomas regulējumā, 
patlaban "deg" atsevišķu "Moneyval" 
rekomendāciju ieviešana. 

Tāpat viņa norādīja, ka bankas 
i r  pan ikā  par  tām uz l i k ta j iem 
pienākumiem finanšu noziegumu 
apkarošanā. "Bankas ir nelielā panikā, 
jo, lai izpildītu visus normatīvus, tiek 
slēgti konti, kurus varētu paturēt, 
tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt 
skaidru metodoloģiju un procedūras," 
sacīja Purgaile. Jau ziņots, ka Ministru 
kabinets ir atbalstījis bankas "Citadele" 

valdes locekles Purgailes kandidatūras 
virzīšanu uz Saeimu apstiprināšanai 
FKTK vadītājas amatā. (leta.lv)
16. oktobrī
Okupācijas muzeja “Nākotnes 
namā” pabeigti 80% darba, svinēs 
spāru svētkus 

Piektdien, 18. oktobrī, pulksten 13 
pie topošā Latvijas Okupācijas muzeja 
mūriem VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi” (VNĪ) kopā ar muzeja, Kultūras 
ministrijas un būvnieka pārstāvjiem 
svinēs nozīmīga posma pabeigšanu 
“Nākotnes nama” būvniecībā – spāru 
svētkus, informē VNĪ valdes locekle 
Kitija Gruškevica. 

Šobrīd muzeja jaunajā daļā – 
“Nākotnes namā” – paveikti aptuveni 
80% darbu, savukārt vecajā muzeja 
daļā – ap 20% darbu. Jaunajā daļā 
notiek inženiertīklu izbūve, bet vecajā 
daļā saskaņā ar tehniskās pārbaudes 
rezul tāt iem not iek demontāžas 
darbi, antikorozijas pasākumi un 
būvkonstrukciju stiprināšana. Visā 
kompleksā turpinās darbs pie jumta 
izbūves, kā arī notiek labiekārtošanas 
darbi  – kāpņu izbūve un ārējo 
inženiertīklu izbūve. 

Latv i jas  Okupāc i jas  muzeja 
pārbūves projektā “Nākotnes nams” 
saglabāta latviešu arhitekta Gunāra 
Birkerta ideja – arhitekta 2001. 
gadā dāvinātās Okupācijas muzeja 
pārbūves skices. Muzeja jaunā 
koncepcija paredz 1970. gadā būvēto 
ēku papildināt ar baltu piebūvi un 
stikla sienu, kā arī piešķirt muzejam 
mūsdienu funkcionalitāti. Vienlaikus ar 
muzeja pārbūvi un “Nākotnes nama” 
būvniecību jaunajai ēkai Strēlnieku 
laukumā uz Daugavas pusi piekļausies 
arī Padomju okupācijas upuru piemiņas 
memoriāls – mākslas objekts “Vēstures 
taktīla”. (la.lv)
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst. 10.00 – lasītais 

dievkalpojums. 
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Valsts svētku 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Mirušo 

piemiņas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – 1. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00.   Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien,3. J.Turmanis
Svētdien,10. I.Birze 
Svētdien,17. J.Rīmanis

Svētdien,24. U.Hāgens
DECEMBRĪ
Svētdien,1. Judy Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

NOVEMBRĪ
Svētdien,3. L.MacPherson
Svētdien,10. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,17. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,24. L.Vilciņa/A.Zīda
DECEMBRĪ
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 drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
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 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
 1/13 Ireland St, Burwwod,  2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kas ir Cilvēka spēkos? Cilvēkam nav 

dots mainīt Harmoniju un Mūžību. 
Viss pārējais ir cilvēka spēkos. "Jo Tas 
Viņam ir visu nodevis zem Viņa kājām; 
bet, kad saka: viss Viņam nodots, – 
tad, protams, izņemot To, kas Viņam 
visu nodevis." (I Kor.15:27)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 17. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 Kapusvētki 

Rukvudā, latviešu nodalījumā.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 3.  Olafs Šics
Svētdien, 10.  Olafs Šics

Svētdien, 17.  Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS

Svētdien, 3.  Gundega Zariņa
Svētdien, 10.  Marita Lipska
Svētdien, 17.  Gundega Zariņa

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 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

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.

Just recently, in late October, we‘ve heard the rousing  concert  by the Sydney 
Latvian Male Choir, now in November, it’s time to give way to the spoken word.

Sydney Latvian Theatre – Hullabaloo in the Marketplace, 
Saturday 2nd November 1:30 p.m. and Sunday 3rd 5 p.m.

Love, thievery, thuggery, mismatching and general misunderstanding and 
merrymaking in a typical smalltown marketplace.  A rousing farce incorporating 
some of the best known popular Latvian songs.  Even if  you don’t understand 
the language, you’ll have no problems following the ever predictable antics of the 
stallholders and customers on a typical smalltown market day.

Declaration of Independence Commemoration,  
Monday 18th November, 7p.m.

As every year, the Declaration of Independence will be commemorated with a 
talk and concert at the Latvian House. This year’s speaker is Dagmāra Beitnere–
Le Galla, Deputy Speaker of the Saeima (Latvia’s parliament). Dagmāra is a cultural 
sociologist with a PhD from the University of Latvia, where she also continues to 
work as the lead researcher at the Institute of Philosophy and Sociology.

The concert will feature performances by both the Sydney Latvian Male Choir 
and the Sydney Latvian Mixed Choir , as well as a couple of songs by the Sydney 
Latvian Youth Ensemble.

How Latvia fell in Love with „Kabarē de Rīga”,  
Sunday 24th November, 3 p.m. 

This July and August the Sydney Latvian Theatre took their review Kabarē de 
Rīga on a month long tour to Latvia. They received an overwhelming reception. 
Even the local organisers were amazed at the public response and the sold-out 
shows!

In a casual atmosphere members of the cast will show excerpts from the various 
shows and recount their experiences and impressions of a month spent in Latvia 
as a travelling theatre troupe.  ■
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