




Nr 747 2017. g. aprīlī

Turpinājums 4. lpp.

Uzruna Sidnejas Latviešu biedrības  
65 gadu jubilejā 

Cienījamie viesi, Sidnejas Latviešu biedrības biedri, dāmas un kungi!
Sidnejas Latviešu biedrības pirmsākumi jau meklējami 1947. gadā 

dibinātajā Austrālijas Latviešu Labdarības Biedrībā. Tās mērķi bija rūpēties 
par Vācijā palikušo tautiešu labklājību, un sabiedriski-kulturālu pasākumu 
rīkošanu, bet tās statūti neļāva tai iegādāties nekustāmus īpašumus, un 

Sidnejas latviešiem trūka pašiem savās mājas, kur tie varēja pulcēties. Tādēļ 1951. gadā 
Labdarības biedrības valde pilnsapulcei lika priekšā jaundibināmās Sidnejas Latviešu 
biedrības statūtu projektu, un pašas Labdarības biedrības likvidēšanu.

1952. gada 1. februārī 11 dibinātāji parakstīja un Jaundienvidvelsas valdībai iesniedza 
jaunos Sidnejas Latviešu biedrības statūtus kurus valdība apstiprināja 3. martā.

Lietas strauji iet uz priekšu – 26. martā dibinātāji izrauga pagaidu valdi,  un jau 31. 
martā, pēdējā Labdarības biedrības biļetēnā,  tā aicina ikvienu latvieti kļūt par Sidnejas 
Latviešu biedrības biedri. Un tiem, kas 3 mēnešu laikā iesūta savu pieteikšanās lapu, 
nav jāmaksā tā gada biedru maksa, tikai iestāšanās maksa.

Neviens no 11 dibinātājiem vairs nav šai saulē, bet mūsu vidū šodien ir gan 3 no 
tiem kuŗi, noteikti ne  biedru maksas atlaides dēļ, bet gan latviska gara un piederības 
dēl, iestājās biedrībā jau tās dibināšanas gadā. Tie ir Ināra Upīte, Uldis Siliņš un Kārlis 
Gulbergs.

Pastāvēs kas pārvērtīsies!  
Šie Raiņa vārdi sevī iekļauj visu dzīvās radības, visu cilvēces, visu sabiedrības 

patiesību. Nekas nestāv uz vietas, un ja tas stāv, vai pat tikai apstājas, tad citi kas iet 
uz priekšu tam aiziet garām un tas tiek atstāts un aizmirsts.

Austrālijas Latviešu Labdarības Biedrība efektīvi pārvērtās par Sidnejas Latviešu 
biedrību un nu lietas strauji gāja uz priekšu.

Sidnejas Latviešu biedrības mērķis bija apzināt tautiešus un iegūt līdzekļus ar kuŗiem 
tad varētu iegādāties īpašumu latviešu sabiedriskajām vajadzībām. Sadarbojoties ar 
pārējām Sidnejas latviešu organizācijām izveidoja nama padomi, kas tad rūpējās par 
līdzekļu vākšanu un plānošanu.

1953. gada oktobrī ir atrasts īpašums ar dzīvokļu ēkām Stratfildā, un jau tā paša 
gada 18. novembŗa aktā Biedrības priekšsēdis Mārtiņš Siliņš svinīgi paraksta pirkšanas 
līgumu. 1954. gadā biedrība pārvācas uz jauno īpašumu, un sākās zāles plānošana 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, otrdienās no plkst. 14.00 – 17.00, ceturtdienās 
no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem 

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Strādājošiem $38.00 pa gadu.
Pensionāriem $33.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $440.00.

Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2017. gada 
abonēšanas maksa ir $44.00

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.

SLB biedru maksas
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

cienījamu gadu vecumu sākot ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, 
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.

2017. gada martā SLB ir apsveikusi 
Andri Kaņepi, Elmāru Vanagu, Annu 
Liepiņu, Raimondu Kraukli, Aleksi 
Zundānu, Zentu Feldmani, Valiju 
Mikolaju un Elmāru Liepiņu.

Senioru saiets  
ceturtdien 13. aprīlī

Lūdzu ievērojiet, ka aprīļa otrā 
piektdiena ir Lielā Piektdiena, tādēļ 
saiets šoriez ir ceturtdienā.

Saietu ievadīs Jānis Grauds, 
pastāstot par savu ceļojumu valstī, 
kur nezin vai kāds cits no mums ir bijis 
– Romānijā. Savu stāstījumu Jānis 
papildinās ar slīdītēm. Jānis jau iepriekš 
ir dalījies ar mums savos ceļojumos, 
un tas vienmēr ir bijis interesants un 
saistošs sniegums.

Pēc starpbrīža, atspirdzināšanās 
ar Dāmu kopas sniegtiem gardumiem 
un pačalošanu ar draugiem, ska-
tīsimies par čigāniem Latvijā un 
dokumentālfilmu „Nedzimusē paaudze” 
par dzimstības trūkumu Latvijā un tās 
iemesliem, kā arī dokufilmu par 1990. 
gada maija notikumiem un Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanas 
pasludināšanu. 

Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
8. martā

Sidnejas Latviešu biedrības 8. marta 
sēdē piedalījās Andris Galviņš, Jānis Grauds, 
Jānis Čečiņš, Mārtiņš Tuktēns, Imants Līcis, 
Pēteris Kļaviņš, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, 
Ināra Graudiņa  un Ināra Krūmiņa.

Notika ilgākas pārrunas par nama 
jumta atjaunošanu. Pieprasīta arī tāme par 
skatuves ārējo sienu atjaunošanu, jo metāla 
sienas diezgan sarūsējušas un iespējams, ka 
ir izdevīgāk pie viena visu atjaunot. 

Vel arvien nav atrasti cilvēki kuŗi būtu 
ar mieru palīdzēt ar nama sīkremontiem un 
mājas lapas atjaunošanu. 

Nolemj atbalstīt četru Sidnejas jauniešu 
piedalīšanos Sveika Latvija braucienā ar 
$500 katram.

Pārrunā 65 gadu jubilejas norisi. Uzrunas 
teiks Jāņi – Cečiņš, Ronis un Grauds.

Latvijas Kultūras ministrija izsludinājusi 
konkursu diasporas Latvijas simtgades 
svinību atbalstam. Uz to pieteiksies PBLA 
pārstāvot visu kontinentu latviešu centrālās 
organizācijas. Ja sekmēsies, Austrālijai 
potenciālā summa varētu būt ap 11,000 
EUR gadā, uz 3 gadiem (2017, 2018, 2019). 
Kā iespējamus ieteikumus valde pārrunā: 
Latviešu filmu festivālu, 18. novembŗa svētku 
svinību raidījumu no Latvijas, SLT Kabarē 
de Rīga jauniestudējumu ar Austrālijas 
un Latvijas turnejām, gleznu izstādes, 
rakstus presē, u.c. Simtgades svinības 
Sidnejā koordinēs LAAJ vicepriekšsēdis 
Jaundienvidvelsā Jānis Grauds, bet 
pieteikumu konkursam no Austrālijas LAAJ 
prezidijs Melburnā.

J. Čečiņš.
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SLB 65 gadu jubileja ...
Turpinājums no 1. lpp.

Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz 
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā. 

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme, 
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.

Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds, 
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs 
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas 
konta numuru.

Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.

Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā eiro.

un 1957 gadā  līdzekļu vākšana jaunai 
zālei. Pirmie būvdarbi sākas 1958 gada 
decembrī, un zāli iesvēta jau 1959 gada 
18. novembrī. 

Vecā ēka jau kalpojusi vairākus gadus 
– mēģinājumiem, skolai, sanāksmēm, 
sarīkojumiem, biroja vajadzībām un pat 
kur citu pilsētu viesiem apmesties; bet 
tagad beidzot ir liela zale sarīkojumiem 
koncertiem, teātriem, sporta spēlēm un 
ballēm. 

Sabiedriskā aktivitāte pieaug, un 1963. 
gadā biedrība iegādājas lauku īpašumu 
Straumēnus. 1968. gadā rodas doma par 
vecās ēkas pārbūvi. Pat neaicināti, ļaudis 
paši piesaka ziedojumus un 1974 gadā 
pārbūvēto ēku var iesvētīt.

Tomēr, ne visiem ar to pietiek. Skolai 
trūkst telpas un 1978. gadā priekšsēdis 
Vidvuds Koškins piesaka jauno skolas 
telpu būvi. Tai vēl 1981. gadā seko 
kafejnīcas un foajē pārbūve, tad skatuves 
piebūve.

Lietas nolietojas un sadrūp un ja tās 
netiek pārvērstas tad tās arī nepastāv. 

2013. gadā bija vajadzīga nama foajē 
atjaunošana un šogad, Jūsu šīs dienas 
dalības maksas kā arī es ceru, Jūsu 
ziedojumi, ies lai mēs varam atjaunot 
zāles un skatuves jumtus. Paldies tiem 
kuŗi, nemudināti, jau ir ziedojuši jaunajam 
jumtam.

Bet tas viss par sabiedrību?
Nenoliedzami mēs visi redzam, ka 

aktīvo darītāju un dalībnieku skaits sarūk, 
un daži saka, ka drīz jau viss būs jāklapē 
ciet. Bet vai tā ir? Uz nama pamatakmens 
iesvētīšanu 1958. gadā ieradās ap 400 
cilvēku, šodien 59 gadus vēlāk mēs šeit 
esam 174. Jā, protams, ka tas ir mazāk, 
bet tas tomēr nav maz! 

Ejot te Stratfildā biedrības sestdienas 
skolā man mācīja, ka latvieši ir sīksta 
ziemciešu tauta, ka tā pārcietusi 
visādas okupācijas, visādas grūtības un 
pazemojumus. Pirms 99 gadiem šī sīkstā 
tauta dibināja valsti, pirms 65 gadiem, 
okupantu atšķelta no tautas vairākuma, 
sīksta tautas daļa dibināja Sidnejas 
Latviešu biedrību.

SLB statūtos jau no pašiem sākumiem 
ir ierakstīta rūpēšanās par Sidnejas 
un apkārtnes tautiešu labklājību un 
kulturālo dzīvi. Bieži vien biedrība pati 
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ierosināja dibināt vienu vai otru vienību. 
Dažreiz tās darbojās kā biedrības nozares 
– kā piemēram bibliotēka; dažreiz kā 
autonomas vienības – Sidnejas Latviešu 
teātris;  vai arī tādas kas ir autonomas, 
bet tomēr nesa biedrības vārdu – kā 
piemēram Sidnejas Latviešu biedrības 
Jauktais koris, vai mūsu visu iecienītā 
Dāmu kopa. Protams, ka Sidnejā jau 
visu laiku ir darbojušas daudzas citas 
organizācijas, bet ja nav neviens cits 
kas kaut ko rīko, tad biedrība ķeras pie 
grožiem. Ir rīkoti Jāņi, referāti, koncerti, 
balles, svētku akti, raibās programmas un 
polītiskas diskusijas, kultūrfilmu izrādes 
un lotto spēles. Un ja varat kaut ko 
iedomāties ko nepieminēju – to droši vien 
arī kādreiz biedrība ir rīkojusi. Pēdējā 
gadā pat, Sidnejas latviešu biedrība, un 
ar biedrību saistītās organizācijas, sarīkoja 
74 atsevišķus sarīkojumus un pasākumus. 

Pastāvēs kas pārvērtīsies!
Neviena sabiedrība nestāv uz vietas, 

un nevienā sabiedrībā visi nav ar vienādām 
interesēm. Ir svarīgi ka mēs apzinām 
mūsu sabiedrības dažādos apstākļus un 
intereses un ejam laikiem līdzi. Latviešu 
valodas prasme kļūst švakāka. Ir jauktas 
laulības ar saviem spiedieniem. Ja agrāk 
varējām rēķināties ar lielu apmeklētāju 
skaitu gandrīz jebkam ko rīkojām, tad 
tagad publika ir izvēlīgāka. Ārpus latviešu 

sabiedrības notiek daudz kas interesants, 
itsevišķi jauniešiem. Tomēr, kad atrod 
pareizo atslēgu, tad ļaudis nāk – janvārī 
uz Sirdsbalsi bija pār par 200 skatītāju, 
februārī Parnell ielas svētkos vairāk nekā 
300 apmeklētāju. Jūs te šodien!

Sidnejas Latviešu biedrība – tās biedri, 
valdes locekļi, priekšsēži un labvēļi ir 
daudz darījuši, un daudz atbalstījuši visus 
šos 65 gadus. 

Varam būt lepni, ka Sidnejā iesākās, un 
vienmēr biedrības atbalstu ir guvuši daudzi 
Austrālijas latviešiem nozīmīgi pasākumi 
– Kultūras dienas, Teātŗu festivāli, 
Rakstnieku dienas. Šī gada beigās šeit 
namā norisināsies 35. Jaunatnes dienas. 
Vairums no rīkotājiem šodien ir klāt. 
Nākammēnesi, te notiks pirmā Jauno 
profesionāļu sanāksme, kuŗas rīkotājas 
ir jaunatbraucējas no Latvijas. Arī viņas 
ir te klāt.

Pateiksim paldies visiem! Visiem kuŗi 
agrāk darīja, un visiem kuŗi dara tagad! 
Bet darbs nav padarīts…

Biedrībai ir jāturpina meklēt un veidot 
to kas interesē mūsu biedriem un Sidnejas 
latviešu sabiedrībai. To, kas palīdzēs 
nodrošināt mūsu, un Latvijas, nākotni. Es 
aicinu Jūs visus – nāciet talkā. 

Pastāvēs kas pārvērtīsies!
Jānis Čečiņš
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Pārvietojamā pasu darbstacija Austrālijā  
no 08.10.17 – 28.10.17. Iesniegumus iesūtīt LR 

goda konsuliem Austrālijā līdz 31.05.17

Lai nodrošinātu Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošos Latvijas pilsoņus 
ar derīgām pasēm un e-ID kartēm, Ārlietu ministrija un Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde (PMLP) plāno veikt izbraukumu ar mobilo 
pasu darbstaciju laikā no 2017. gada 8. oktobŗa līdz 28. oktobrim. 
Austrālijā būs iespējams noformēt pases Pertā, Adelaidē, Melburnā, 
Brisbanē un Sidnejā.
Informāciju par pasu noformēšanu sniedz Latvijas goda konsuli 
Austrālijā:
Pertā: Jānis Purvinskis Epasts:
janis@msvillage.com.au Tel: 08 9582 5221
Adelaidē: Dr Valdis Tomanis Epasts: baltic@westnet.com.au
Tel: 08 8332 3922
Melburnā: Jānis Dēliņš Epasts: latcon@ozemail.com.au
Tel: 03 9824 0707
Brisbanē: Juris Meija Epasts: intrade@netspace.net.au
Tel: 07 3202 5900
Lūdzam Latvijas pilsoņiem Sidnejā izpildīt iesnieguma anketi un 
aizsūtīt Aldim Birzulim. Epasts: abirzulis@bigpond.com Tel: 02 9555 
7270
Iesniegums pases noformēšanai jāiesniedz goda konsuliem līdz 
2017 gada 31. maijam.
Iesnieguma anketes pases noformēšanai ir dabūjamas Sidnejas 
Latviešu nama grāmatnīcā.
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Visi ceļi šā gada 
decembrī vedīs uz 

Sidneju!
Ar prieku un lepnumu Sidnejas 

jaunieši ziņo, ka 2017. g. decembrī 
Sidnejā notiks 35. Austrālijas Latviešu 
Jaunatnes dienas. Rīcības komiteja, 
Aijas Dragūnas un Tāļa Štubja vadībā, 
dedzīgi strādā, un var jau atklāt 
Jaunatnes dienu emblēmu. Emblēmu 
ir izstrādājis talantīgais Sidnejas 
jaunietis, grafiķis Kaspars Moore. 

Pēdejos gados ir ierasts, par spīti 
Jaunatnes dienu nosaukumam, ka kautgan 
rīkošanas darbu uzņemas jaunieši, baudīt 
sarīkojumus var visi! Programmā ir paredzēti 
atklāšanas koncerts ar jauniešu mūzikāliem 
priekšnesumiem, tautas deju uzvedums, 
jaungada balle, un ir iecerēts ka piedalīsies 
viesi no Latvijas.  Tuvāka informācija sekos.

Mēs aicinam visus uz Sidneju, lai kopā 
varam kopt latviešu kultūras tradīcijas un 
priecāties par jauniešu darbu. Jaunatnes 
dienu rīcības komiteja ir pateicīga par 
sabiedrības atbalstu. Gaidīsim Jūs mūsu 
sarīkojumos. Starplaikā, ja vēlaties palīdzēt 
ar rīkošanu, vai atbalstīt Jaunatnes dienas 
finansiāli, lūdzu rakstīt 35jdsydney@gmail.
com vai apmeklēt Jaunatnes dienu Facebook 
lapu www.facebook.com/JDSAustralija. 

Uzredzēšanos Sidnejā 27. – 31. decem-
brī!

Aija Dragūna un Tālis Štubis

Plkv. Oskara Kalpaka 
piemiņai

Pulkveža Kalpaka, viņa 
bataljona un Studentu rotas 
p i e m i ņ a s  d i e v k a l p o j u m s 
Svētā Jāņa baznīcā 12. marta 
pēcpusdienā iesākās ar svinīgu 
Latvi jas karogu ienešanu. 

Gājienu vadīja mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson), patr., kam sekoja 
Korporāciju Kopas Sidnejā (K!K!S!) seniors 
Indriķis Kalniņš, sel., ar karogu Valdis 
Krādziņš, frat. Lett., Juris Liepiņš, frat. 
Lett., Māris Celinskis, frat. Latav., un Kārlis 
Dragūns, sel.; ar Daugavas Vanagu Latvijas 
karogu Andrejs Mednis, frat. Curs., Helmuts 
Vabulis, frat. Metr., un Gundega Zariņa, zinta. 
Pēc karoga novietošanas tuvu altārim visi 
dziedāja pirmo dziesmu Dievs, Tavā priekšā 
nākam ar karogu. Ērģeles spēlēja Tamāra 
Koškina.
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Fotografijā ir redzams sabiedriskais nams ciemā, kuŗā notiek 
sarīkojumi un nodarbības gandrīz katru dienu. Namā ir vairākas 
istabas piemērotas sešu cilvēku sēdēm vai sarīkojumiem ar 80 
viesiem.

Ciemā ir 54 vien vai div guļamistabu atsevišķas mājiņas būvētas 
skaisti koptā darzā. Mājiņas ir prīvātīpašumā ar „strata title”. Dažas 
mājiņas ir tagad pārdošanā, cena starp $250,000 un $380,000.
Piedāvājam Jums apskatīt šo brīnišķīgo izdevību dzīvot latviešu vidē.
Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces: 
Ingrīda Hawke: 60 Fraser Cres Wantirna South Vic 3152, 
Tel: 03 9800 2977, Epasts, administration@latvianfs.org.au
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Saīsināto sākuma liturģiju 
mācītājs lasīja no 27.psalma 
un apustuļa Pēteŗa 1. vēstules. 
Svētrunā mācītājs atzīmēja, ka 
daudzi atdevuši savas dzīvības 
cīņā par brīvību, bet Oskars 
Kalpaks kļuvis par simbolu 
cīņai par Latvijas neatkarību. 
Ir ļoti svarīgi, lai mēs šīs 
cīņas nekad neaizmirstu. 
Līdz ar pulkvedi Kalpaku mēs 
pieminam arī viņa bataljonu un 
Studentu rotu. Sagadīšanās 
dēļ šīsdienas dievkalpojums 
notiek tajā Ciešanu laika 
svētdienā, ko atzīmē ar 
vārdu Reminiscere, piemiņas 
svētdienu. Šajos laikos daudzi 
domā tikai par sevi un savām 
vajadzībām un dara to, kas 
katram patīk. Oskars Kalpaks 
nepadevās šaubām, bet 
uzklausīja aicinājumu cīnīties 
par savu tautu un zemi, dodot 
vislielāko upuri, ko cilvēks var dot. Jāņa 
evanģēlijā rakstīts 15. nodaļas 13. pantā: 
„Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, 
ja kāds savu dzīvību nodod par saviem 
draugiem. Ja būsim vienoti savā ticībā 
un apliecināsim Jēzu kā savu Kungu, tad 
Kungs mūs paklausīs un Dievs svētīs 
Latviju. – Pēc dziesmas Dievs, sargi mūsu 
tēvu zemi, dievkalpojums pabeidzās ar 
Latvijas himnu, pēc kuŗas svinīgais karogu 
gājiens atstāja baznīcu.

Sidnejas ev.–lut. draudzes namā 
Indriķis Kalniņš, sel. aicināja Kārli Dragūnu, 
sel. teikt runu, kuŗā viņš pieminēja, ka O. 
Kalpaks piedzimis pirms 135 gadiem un 
jau bērnībā zinājis, ka būs kaŗavīrs. Tālāk 
viņš pastāstīja par Kalpaka izglītību līdz 
kaŗaskolai, kuŗu beidzis, viņš piedalījās 
I Pasaules kaŗā, kur ieguva 6 ordeņus 
un arī visaugstāko, Svētā Juŗa ordeni 
un zobenu. 1917. gadā vinš ieguva 
apakšpulkveža pakāpi. Brīvā laikā viņš 

apmeklēja koncertus un spēlēja vijoli. 
Latvijas brīvības cīņās viņš izveidoja pirmo 
latviešu bruņoto spēku vienību, kas bija 
maza, bet labi organizēta. Tā arī sargāja 
Latvijas pagaidu valdību ceļā no Rīgas līdz 
Jelgavai. Tai bija arī studentu rota, kuŗā 
pēc Selonijas lēmuma iestājās visi seloņi. 
To vadīja kapteinis Nikolajs Grundmanis. 
O. Kalpaks pavēlēja saviem kaŗavīriem 
izturēties saudzīgi pret civiliedzīvotājiem. 
Viņš krita sadursmē pie Airītēm 1919. 
gada 6. martā. Pagaidu valdība izsludināja 
sēras uz divām nedēļām un apbedīja 
kritušo varoni vispirms Liepājā, bet vēlāk 
dzimtas kapos Meirānos, kur 1927. gada 
atklāja pieminekli. Krievu okupācijas laikā 
viņu nepieminēja, bet tautas atmiņā vinš 
palika. Tautas aptaujā par populārākiem 
latviešiem viņu ierindoja 7. vietā. 

Indriķis Kalniņš pateicās Kārlim 
Dragūnam par runu un dāmu kopai par 
garšīgām maizītēm saviesīgā brīdī, kuŗā 

No kreisās: Andrejs Mednis frat. Curs., Helmuts 
Vabulis frat. Metr., Gundega Zariņa zinta, Voldis 
Kains sel., mācītājs Kolvins Makfersons patr., Māris 
Celinskis frat. Latav., Juris Liepiņš frat. Lett., Kārlis 
Dragūns sel. un Valdis Krādziņš frat. Lett.
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DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI

SVĒTDIEN, 2017. gada 30. aprīlī, plkst. 11.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush.

Dārza svētkus ievadīsim ar dievkalpojumu.
Pēc dievkalpojuma, ierastais Dārza  svētku

sarīkojums ar pusdienām, loterijām, kūku galdu,  
un jautru  sabiedrību.

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties  Draudzes Dārza
svētkos.

Senioru saiets un 
priekšlasījums par 
rakstnieku Ēriku 

Ādamsonu
Šo rindiņu rakstītājs iesāka senioru 

saietu 10. martā Sidnejas Latviešu 
namā Mārtiņa Siliņa zālē, pieteicot 
savu priekšlasījumu par rakstniekiem, 
kas savus darbus raksta par cilvēkiem, 
ievērojamām personām, kas dzīvojušas 
ārpus viņu pašu zemes un Kārļa Gulberga 
lasīto latviešu dzejnieka Ērika Ādamsona 
dzeju. Viņš savā dzejā piemin dažādas 
neparastas personas un dzīvniekus ar 

svešādiem vārdiem. Kā pirmo Kārlis 
Gulbergs deklamēja dzejoli par mācītāju 
Ernestu Gliku, kuŗš ievērojams ar to, 
ka sākumā gan nemācēdams latviešu 
valodu, to iemācījās no savas draudzes 
un kalpones Martas, kas vēlāk kļuva 
par krievu cara Pēteŗa I sievu un, pēc tā 
nāves, par Krievijas ķeizarieni Katrīnu I. 
No nākamā dzejoļa Dziesma par bēdām 
te pierakstīts viens pants:

Un ja es būtu padišachs,
kas sēd zem baldachīna
Un viņam pieder Persija
un visa Indoķīna, 
Un kaut uz balta ziloņa
līdz Palmirai es jātu,
Bet, kā no bēdām aizbēgt prom,-
ir tad es nezinātu.
Pēc trešā dzejoļa Dziesma par 

neirastēniju sekoja priekšlasījums, kuŗā 
pieminēja rakstniekus ar savām lugām 
par personām, kas dzīvojušas ārpus 
Latvijas, kā Rainis ar lugu Jāzeps un 
viņa brāļi, Andrass (kādreizējais Rīgas 

vēlāk Andrejs Mednis dziedāja Augstienē 
pie Madonas, Gundega Zariņa Balto rozi 
un vēlreiz Andrejs Mednis Kur tu augi 
daiļa meita.

Juris Krādziņš
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pilsētas galva Andrejs 
Andersons) ar lugu Kēniņš 
Dāvids, Augusts Saulietis ar 
lugu Ķēniņš Zauls, Aspazija 
ar lugu Boass un Rute, 
vācietis Fridrichs Šillers, kas 
rakstījis lugu par francūzieti 
Orleānas jaunavu Žannu 
D’Arku, skotieti Mariju 
Stjuarti, itāli Fiesko, kas 
saceļas pret Dženovas 
valdnieku (dodžu) un vācieti 
Ģēti, kas rakstījis par itāļu 
dzejnieku Torkvato Tasso. 
Pavisam dīvains gadījums ir 
ar spāņu rakstnieku Kalderonu (1600 – 
1681), kas sacerējis lugu Dzīve ir sapnis 
(La vida es sueno) par tālo Poliju, par 
kuŗu ne viņš, ne viņa lugas skatītāji neko 
nevarēja zināt, jo tā atradās no Spānijas 
„aiz trejdeviņiem mežiem”, bet šo vietu 
izvēlējies, domājams tādēļ, ka lugā 
minētie notikumi „taču nekad nevarētu 
notikt Spānijā”. Lugā Polijas ķēniņš liek 
ieslodzīt savu dēlu kādā alā, jo viņam 
pareģots, ka no tā nekas nevarētu iznākt. 
Kad nu citi viņam pārmet cietsirdību pret 
savu dēlu, viņš to pavēl izlaist no alas un 
pasludināt par valdnieku, bet civilizācijā 
neieaudzis, dēls valda tik nežēlīgi kā 
mežonis un tāpēc viņš ir atkal ar steigu 
jaiesloga alā. Dēls ir apjucis, jo vairs 
nezina, vai viņa īsais valdīšanas laiks 
ir bijis sapnis, jeb sapnis ir tas, ka viņš 
atkal atrodas alā. Kad dēlu beigās atkal 
izlaiž no alas, viņš turpmāk valda taisni 
un godīgi. 

Sekoja Ērika Ādamsona dzejoļu 
lasīšanas turpinājumi. Kā pirmo Kārlis 
Gulbergs skaidri un izteiksmīgi deklamēja 
Dziesmu par vilku, kas rij un kož ar prieku 
„pat tēvam, mātei, sievai, draugam”, jo

To saku arī es par sevi –
Es – kas par visiem plēsīgāks.
Kādēļ Tu, Kungs, man zobus devi?
Vai aizmirsi, ka kost tie sāks?

Vilka dziesmai sekoja 
Dz iesma par  sesku  un 
Dziesma blaktij, izpelnoties 
skaļus aplausus.

Priekšlasījuma turpinājumā 
bija atmiņas par iepazīšanos 
ar Ērika Ādamsona dzeju 
no priekšlasījuma par viņu 
kādā rakstnieku parādē, 
ko Vācijas nometņu laikā 
lasīja Tībingenas students 
Jānis Krēsliņš seniors un īss 
stāstījums par Ērika Ādamsona 
(1907 – 1946) īso dzīvi. Viņš 
bija precējies ar dzejnieci 

Mirdzu Ķempi (1907 – 1974). Abi slimoja 
ar tuberkulozi, bet Ēriks Ādamsons mira 
jau 39 gadu vecumā, kamēr Mirdza 
Ķempe sasniedza 67 gadus. 

Noslēgumā Kārlis Gulbergs attēloja 
Ērika Ādamsona Matroža romanci un 
deklamēja Sapņu pīpi, kuŗā dzejnieks tikai 
pasmaida par Peru ķēniņa godu, pērļu 
mucu, Sabas ķēniņieni un Dalailāmas 
gudrību, jo „man ir sapņu pīpe un man 
pieder viss.” 

Tad saieta vadītājs Ivars Šeibelis, 
vispirms apbalvoja dzejoļu deklamātoru 
u n  p r i e k š l a s ī j u m a  t e i c ē j u  a r 
atspirdzinājumiem dāvanu tūtā, un tad 
parādīja uz ekrāna Amatas ciemu sniegā 
ar ledus hokeja spēlmaņiem un 1. maija 
svinības okupācijas laikā. 

Pēc starpbrīža, vispirms, saieta 
dalībnieki SLB valdes priekšsēža Jāņa 
Čečiņa vadībā nolemj, ka, tāpēc, ka 
to nevar rīkot Lielā Piektdienā, saiets 
jāpārceļ uz ceturtdienu, 13. aprīli.

Saieta turpinājumā vispirms gaŗa, 
ļoti informatīva filma par laiku Latvijā no 
1945. līdz 1990. gadam, kuŗā vēstures 
skolotāja Linda Gavare vispirms 
paskaidroja, ka padomju okupācijas laikā 
individuālisma vietā valda kollektivisms 
gan ar kolchozu dibināšanu saimniecību 
vietā, gan krievu valodu, ko pastiprināti 

Juris Krādziņš
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Kad apkopt māju un dārzu paliek  
par grūtu un esiet gatavi pārcelties  

uz mazāku īpašumu, apsveriet izvēles un 
novērtējiet ieguvumus 

Viena stāva 
dzīvoklis pilsētā 

Dzīvoklis seniorļaužu 
ciemā 

Dzīvoklis daudz 
stāvu mājā 

 Mazāks dzīvoklis 
 Mazāks dārzs 

 Mazāks dzīvoklis 
 Mazāks dārzs mājās apkārtnē 
 Māja ir privatīpašums 
 Celtnes un dārzi apkopti 
 Līdzīga vecuma iemītnieki 
 Dzīve ciemā ir droša 
 Ciemā ir palīdzība 

negadījumos 
 Medicīniskā ātrā palīdzība 

katru dienu 24 stundas 
 Skaistas un ērtas sabiedriskās 

telpas 
 Regulāri dievkalpojumi uz 

vietas 
 Plaša bibliotēka 
 Frizētava 
 Ciema autobusi 
 Daudz organizētu darbību: 

Novuss, “bowls” (telpās), utt 
 Draudzība pēc izvēlēs, ciemā 

dzīvo dažādu profesiju 
pārstāvji 

 Mierīga dzīve – mierīgs prāts 

 Mazāks dzīvoklis 
 Bez dārza 

Tuvāko informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces  
Ingrīdas Hawke: 60 Fraser Cres Wantirna South Vic 3152,  

Tel: 03 9800 2977, epasts, administration@latvianfs.org.au 

māca skolās. Staļina laikā (1945 – 1953) 
valda nežēlība un represijas. Tā kā 
valdība sagaida pretošanos kolchoziem, 
jau 1948. gada 28. novembrī lemj par 
izsūtīšanām, kas notiek 1949. gadā no 
25. – 28. martam, kas lielā skaitā skar 
zemniekus, bet arī citus, kā, piemēram, 
pretpadomju partizānu atbalstītājus 

un arī katru, ko turēja aizdomās. Bez 
tiesībām atgriezties dzimtenē deportēja 
43.000 no Latvijas, 20.000 no Igaunijas 
un 30.000 no Lietuvas. Par izsūtīšanu 
stāstīja Zigrīda Susaļinska, kuŗu 13 gadu 
vecumā deportēja uz Sibiriju. 50to gadu 
beigās apturēja vēl gluži neiznīcināto 
nacionālo polītiku, kad no Maskavas 
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atsūtīja nākamos padomju 
Latvijas vadītājus. Radīja 
jaunas „tautas dziesmas”, 
piemērotas krievu saukļiem, 
piemēram: „Es tev, kaimiņ, 
teikšu tā, labi mūsu kolchozā”. 
1959. gadā varasvīrs Pelše 
aizliedza svinēt Jāņus. Bija 
jāizgudro jauni nosaukumi 
jāņogām un jāņtārpiņiem. 
Tāpat aizliedza teātrī uzvest 
Skroderdienas Silmačos, jo 
tur darbība notiek Jāņos. 
Sastādīja aizliegto grāmatu 
sarakstu. Draudēja Brīvības 
pieminekļa nojaukšana, ko paglāba 
tēlniece Vera Muhina. Pēc Staļina nāves 
1953. gadā kādus 31.000 atlaida no 
Sibirijas, bet bija grūtības atrast darbu un 
arī dzīvokļus, jo agrākos bija ievākušies 
ieceļotāji no Krievijas. Kruščeva laika 
(1953 – 1964) sākumā atklāja Staļina 
nežēlību. Radās jauni dzejnieki kā Ojārs 
Vācietis, Vizma Belševica, Ārija Elksne, 
bet atkusnis bija tikai uz īsu laiku. Tad 
arī kādus 2 000 latviešu komūnistus 
izkliedēja. Latviešu īpatsvars mazinājās 
un, ja 1935. gadā tas bija 77%, tad 1989. 
gadā tikai 52%. Kādi 700 000 nelatviešu 
ienāca Latvijā. Pie varas nāca Pelše un 
Voss. 

1964. gadā gāza Kruščevu, un PSRS 
„aizmiga” Brežņeva laikā (1964 – 1982), 
kā to filmā atzīmēja. Vēstures doktore 
Daina Bleire stāstīja par speciāliem 
labumiem nomenklatūrai (padomju 
varas „izredzētiem”), kam bija speciāli 
pārtikas veikali un speciālas klīnikas 
slimiem. Par šo laiku vēl stāstīja Dainis 
Īvāns, kas domāja, ka latviešiem par maz 
komūnistu partijā (ne tā, kā Lietuvā, kur 
tāpēc nebija no Krievijas iebraukušo), 
kas varētu pretoties Maskavas draudiem. 
Radās disidenti, kas prasīja Latvijas 
neatkarību. Par tiem runāja Knuts 
Skujenieks. Gandrīz visus apcietināja. 

Ievērojamākais no visiem 
bija Gunārs Astra, kas savā 
prāvā teica: „Es ticu, ka 
šis laiks izgaisīs ka ļauns 
murgs”. Klusa pretestība 
bija visur. Par teātŗa dienām 
teica: ”Teātŗa diena ir tāda 
diena, kas ir tikai viena”. 
Ojārs Vācietis deklamēja 
savu dzejoli Turies. Dziesmu 
svētkos lielā sajūsmā dziedāja 
Pūt, vējiņi. Pretestība arī 
ar rokfestivāliem. Grupai 
Pērkons 80tos gados vairākas 
reizes bija aizliegums.

Ārpus PSRS nemieri bija Polijā. 
Krievijas sabrukums sākās Gorbačova 
laikā (1985 – 1991). Gorbačovs 
vēlē jās valsts s is tēmu glābt  ar 
atklātību (glasnost) un pārkārtošanos 
(perestroika). Sākās dažas reformas 
ar pārmaiņām no apakšas. Lai kaut 
kas notiktu, nepieciešamas idejas. 
Pārmaiņas sākās ar atsevišķu cilvēku 
idejām un atsevišķu cilvēku uzstāšanos.   
1986. gada dibinājās Helsinku grupa 
86. Lika ziedus pie Brīvības pieminekļa. 
Dainis Īvāns pieminēja protestus par 
Daugavas glābšanu, kam 1987. gadā 
bija panākumi, kad Daugavas pārmaiņu 
projektu pārtrauca kā neiespējamu (Ar 
„Daugavas pārmaiņu" ir domāti aizsprosti 
pie Daugavpils, kas appludinātu 
Daugavas līkumus aiz tās?). Rakstnieku 
Savienības plēnumā Mavriks Vulfsons 
paziņoja par Molotova–Rībentropa 
paktu, kāds līdz tam bija noslēpts. Ieva 
Akurātere dziedāja Palīdzi, Dievs, visai 
latviešu tautai. Izveidojās Tautas fronte 
un Latvijas Neatkarības kustība. 1989. 
gada 23. augustā izveidoja Baltijas ceļu 
ar pusotra miljona cilvēkiem  no Tallinas 
cauri Rīgai līdz Viļņai. 1990. gada maijā 
Augstākā padome nobalsoja par Latvijas 
neatkarību, kam sekoja 7 dienu barikāžu 
laiks Rīgā, kad apsargāja pastu, telegrafu 

Kārlis Gulbergs
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un valdību ar 6 cilvēku upuriem. 1991. 
gada 21. augustā, izmantojot nemierus 
Krievijā, pasludināja Latvijas neatkarības 
atjaunošanu, ar ko arī beidzās Latvijas 
okupācijas laiks.

Otrā f i lmā t iesību z inātnieks 
profesors Ringolds Balodis stāstīja 
par četriem simboliem, kas ir kādas 
valsts neatņemamas sastāvdaļas: 
valoda, karogs, himna un ģerbonis. 
Atstājis valodas pārrunas filmas beigām, 
profesors vispirms pastāstīja par idejas 
rašanos jau no teikām vai fragmenta 
Atskaņu chronikā, kur pieminēts 
cēsinieku karogs. Pēc īstās krāsas un 
2:1:2 proporcijas pieņemšanas karogs 
galīgi apstiprināts 1923. gada 16. janvāŗa 
likumā, padomju laikā aizliegts kā 
pretpadomju aģitācijas un propagandas 
līdzeklis, bet no jauna apstiprināts 1998. 
gada 6. aprīlī.  Himnas teksts pirmo reiz 
dziedāts Latviešu biedrības zālē un pēc 
tam Pirmos Vispārīgos dziesmu svētkos 
1873. gadā, bet sākumā ar Baltijas 
nosaukumu Latvijas vietā. 1920. gada 
7. jūnija satversmes sēdē to paziņo par 
himnu un pēc padomju aizlieguma laika 
atkal dziedāja 1990. gada 15. februārī, 
kad tai atjaunoja Latvijas himnas statusu. 
Himnu var grozīt tikai ar divu trešdaļu 
Saeimas vairākumu. Pirmo ģerboni 
izstrādāja Burkards Dzenis un Ansis 
Cīrulis līdz 1918. gada 6. decembrim, 
bet tas ļoti atšķīrās no vēlākā, kas galīgi 
pieņemts 1999. gada 1. janvarī. Ģerbonī 
ir 19 saules stari pa vienam katram 
apriņķim, bet tagad vairs apriņķu nav, ir 
cita skaita novadi, tāpēc to skaitu būtu 
jāmaina. Sarkana lauva no Kurzemes/
Zemgales, sudraba grifs Vidzemei 
un Latgalei, 3 zvaigznes Kurzemei/
Zemgalei, Vidzemei un Latgalei. Ģerboni 
var grozīt ar 50% plus 1 balss vairākumu 
Saeimā.

Latviešu valodā pirmo reiz rakstīts 
Viļņas katoļu katechisms. Tajā arī Glika 

tulkotā Bībele. 1932. gadā Latvijas 
senāts atzina latviešu valodu par valsts 
valodu no valsts sākumiem. 1940. gadā 
padomju okupācijas iestādes latviešu 
valodu pazemināja līdz papildus valodas 
statusam. Jau 1988. gada nobalsojumā 
atzina latviešu valodu par valsts valodu 
un 2004. gadā Eiropas Savienībā par 
vienu no tās valodām. Pēc valodas 
pretinieku ierosinājuma referendumu par 
latviešu valodu rīkoja 2012. gadā un ar 
nobalsošanu tajā apstiprināja latviešu 
valodu par vienīgo Latvijas valodu, ko 
Saeima var grozīt tikai ar divu trešdaļu 
balsu vairākumu.

Juris Krādziņš 

Zelta Čiekurs 
Bioloģijas doktoram 

Dainim  Ruņģim
Šī gada martā Latvi jas Lauk-

saimniecības universitātes lielajā aulā, 
Latvijas valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa klātbūtnē, notika mežzinātņu 
nozarē izcilu darbinieku apbalvošana.

Zelta čiekuru saņēma Latvijas valsts 
mežzinātnes institūta Silava vadošais 
pētnieks, ģenētisko resursu centra 
vadītājs, bioloģijas doktors Dainis 
Ruņģis.

Dainis Ruņģis pēc savu akadēmisko 
gradu iegūšanas Austrālijā, pārcēlās 
uz dzīvi Latvijā, un, iesaistījās darbā 
pie Latvijas valsts  mežzinātņu institūta 
Silava, kā galvenais  augu molekulārās  
ģenētikas pētnieks.

Savā darba jomā viņš,  ar moderniem 
aparātiem molekulārās ģenētikas 
pētīšanai, izveidoja laboratoriju, kas 
var sacensties ar citu Eiropas valstu 
augsti nostādītajām laboratorijām. 
Šajā laboratorijā, jaunie zinātnieki, 
Daiņa Ruņģa vadībā, veic sekmīgus 
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SLB izbraukums uz

Dienvidkrastu
trešdien, 2017. gada 10. maijā

Satikšanās plkst. 7.00 no rīta pie Latviešu nama,

Apmeklēsim Shellharbour, Berry, un  
Kiama Blowhole.

Brauciena izmaksa $40.00 ieskaitot lauku pusdienas (picnic).

Katrs ir atbildīgs par savu nealkaholisku dzeramo.

Pieteikšanās pirms 1. maija pie Ineses Rones 9416 8227.

pētījumus.
2016. gadā tika pabeigti trīs zinātniski 

pētījumi:
La t v i j as  Z inā tnes  padomes 

finansētais pētījums – „Parastās 
priedes (Pinus sylvestris L) molekulārās 
rezistences mechānismu izpēte’’

Eiropas Sociālā fonda finansētais 

pētījums - „Savvaļas sugu ģenētiskā 
monitoringa sistēmas izveide’’ Pirmo 
reizi Latvijā ar molekulāriem marķieriem 
analizēta mežu dzīvnieku – vilku, lūšu 
un briežu – sugu, Latvijas populāciju 
struktūra un ģimeņu struktūra.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonda  
finansētais pētījums – „Veģetatīvi 
pavairojamo ātraudzīgo koku  sugu 
kionu identifikācijas technoloģijas 
izstrāde” 

Dainim Ruņģim ir 34 zinātniskas 
publikācijas, un, savus pētījumu 
rezultātus viņš ir lasījis 26 zinātniskās 
konferencēs,  no kuŗām 17 bi ja 
starptautiskās konferences.

Dainis Ruņģis bija rosīgs Austrālijas 
latviešu sabiedrisks darbinieks. Ar savu 
dzīves biedri Daci viņi bija tautas deju 
kopu Kanberas Sprigulīša, Sidnejas  
Jautrā pāŗa, un Saules jostas dejotāji.

Daiņa un Daces ģimenē aug trīs 
meitas – Kaiva, Meta un Zīle.

Skaidrīte Dariusa

Dr Dainis Ruņģis ar apbalvojumu – Zelta 
čiekuru. 
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1+1=1 
Nākošā SLT izrāde
Kā tas var būt ka viens un viens ir tomēr 

tikai viens.  Vienkārši – ja saliek divus 
viencēlienus lai iznāk viena izrāde.

Nav jau pirmā reize kad uz mūsu 
skatuves vienā izrādē redzam divus 
viencēlienus. Iemesli to darīt dažādi.

Kāpēc šoreiz divi viencēlieni?
SLB sestdienas skolas audzēkņi 

vienmēr, kā mācību daļa, iestudējuši 
ludziņu un to uzveduši gada izlaiduma 
sarīkojumā.  Viņi ir arī piedalījušies SLT 
iestudējumos – Kaleidoskopos, Burvis 
no Oza zemes. Pagājušo gadu viņu 
entūziasms un varēt spēja gatavojot 
uzvedumu pelnīja plašāku audienci kā 
tikai piederīgos, kas ierodas uz izlaiduma 
aktu. Tā tika lemts ka SLT rīkos nākošo 
izrādi ar diviem viencēlieniem vienu no 
tiem skolas audzēkņu izpildijumā. Jādod 
iespēja jaunam talantam uzstāties.

Ko varat sagaidīt?
S e s t d i e n a s  s k o l a s 

audzēkņ i  uzs tās ies  ar 
–  Bac i l ius  šausmīgus , 
ludziņa, kas tika sarakstīta 
3x3 nometnes jaunākai 
paaudzei dot iespēju visāda 
vecuma bērniem piedalīties. 
Tā pārstrādāta un Ilonas 
Brūveres (ilggadīga drāmas 
pasniedzēja SLB sestdienas 
skolā) režijā sola skatītājiem 
iespē ju  pasmie t ies  un 
papriecāties pa jauno cilvēku 
enerģisko pieeju uz iztēli.

Skolas ansambl is  – 
Dainis un Emīls Galviņi, Lilita 

Goldsmita (Goldsmith), Annika un Kaija 
Mora (Moore), Kārla Tuktēna, Dzelme un 
Krusa Neimligeres, Arons un Maija Peiris, 
Sofija Poulos, Mila un Tija Sproģes, Aleksis 
Teilor (Taylor), Lara un Sigrīda Veidneres, 
un Mili Walker. 

Pēc starpbrīža būs kārta Sidnejas 
Latviešu teātrim. Jānis Grauds izvēlējies 
Latvijas autora Andra Ūdra komēdiju 
Psihotropais nams. 

Psihotropais nams – nav nekas 
nopietns, nav nekas pamācošs.

Autors par lugu: „Vai var uzrakstīt lugu, 
neievērojot nekādus dramaturģijas, fizikas 
vai citus likumus? Nezinu, bet mēģināju. 
Rezultātā tapa naivs stāsts par naiviem 
cilvēkiem ar naivu iznākumu. Vairāk 
lasīšanai, kā iestudēšanai.” 

Tās autora domas, tomēr lugā dod 
daudz iespējas to darīt saistošu un 
interesantu skatītājiem, un ansamblis ar 
prieku iesaistījies iestudējuma realizēšanai.  

Pensionāre Laila Purgaile aizvada 
savas vecumdienas jaukā divstāvu 
namā, auklēdama savu kaķīti Murīti un 
rušinādamās pa puķu dobēm. Dzīve kā 
pasakā, ja vien dažādus uztraukumus 
neradītu viņas kaimiņi. Būdama kārtīga 
pi lsone, Lai las kundze par katru 
aizdomīgāko notikumu informē brašos 

Jaunie aktieri Bacilius šausmīgus izrādē.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca  
„Rīga” piedāvā:

Jaunākās grāmatas 
Biruta Apene-Clark
„Domu kamols” – dzejas un patiesi stāsti $20
Uldis Siliņš
„Atskatīties, pasmaidīt...” – autografiskas piezīmes $25
Ināra Strunga 
„SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu $20

Okupācijas mūzeja grāmatas:
„DIEVS, TAVA ZEME DEG” $35 – Jauna grāmata
„VIŅI CEĻĀ” $20
„VIŅI SVEŠOS PAGALMOS” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $45 
„SVEŠA VARA” $25
„THERE WAS SUCH A TIME” $25
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $30

Rotas lietas
Nameja, 7-dienu u.c. gredzeni, kā arī dažādas citas latviskas sudraba 
rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Jaunākais CD izdevums 
Latvijas vokālā grupa „Latvian voices” CD $15
Seventh Heaven, Wishing a Merry Christmas

SPECIĀLS dubult CD IZDEVUMS  „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ” $20
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas 
divos kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c.

PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Pelēkie zirņi
Selgas cepumi
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policistus, lai tie ievieš kārtību.
Par autoru – Andris Ūdris ir atkal 

guvis atzinību kā lugu autors, kad viņam 
šogad piešķīra trešo vietu nacionālo 
lugu konkursā par lugu Apsolu. No trim 
apbalvotajām lugām šī ir vienīgā, kuŗas 
dramaturģiskais konflikts risināts starp 
jauniem cilvēkiem šodienas pilsētā.

Vīņš pats raksta – Ļoti nopietni līdz šim 
esmu piegājis tikai divām lugām.  Viena 
no tām – „Apsolu”. Joprojām ceru, ka šī 
luga būs pirmā, kas piedzīvos izpildījumu 
profesionālā teātrī. Otra “nopietnā” tikko 
neveiksmīgi startēja Dailes teātŗa lugu 
konkursā. Pagaidām vēl nezinu, bet 
ir doma, ka šī būs jāmēģina nopietni 
pārstrādāt un iesniegt Latvijas teātriem.

Nopietn i ,  va i  ne t ik  nopie tn i , 
Pshihotropais nams, mūsu iestudējumā 
sola baudu.

Par ansambli – Lailas Purgales 
lomā redzēsiet Boniju Viļumu, ar pieredzi 
Latvijā, un tagad vairākās SLT izrādēs 
– Kaleidoskopā, Zaļā zona, Gāju putni.  
Policijas ierēdņu lomās – Andris Kariks un 
Edgars Pudāns. Andri jau visi pazīst, viņš ir 
viens no SLT ansambļa pamatakmeņiem, 
Edgaru pirmo reiz redzējām Zaļā zonā. 
Ainārs, Lailas kaimiņš būs Ojārs Greste, 
arī viens no ansambļa pamatakmeņiem. 
Cilvēkus policijas iecirknī tēlos Anita Kaze, 
atceraties viņas tēlu, putnubiedēklis, 
Burvis no Oza zemes izrādē.  Daudz-
sološs ansamblis.

Izrādes:
Sestdien 29. aprīlī un svētdien 30. 

aprīlī – abās dienās plkst. 14.00.  
Jānis Grauds.

Pumpurs Crescent
Kanberas pilsētas plānošanas 

pārvalde (National Capital Development 
Commission – NCDC),  godinot  bijušo 
Kanberas pilsētas plānotāju Oskaru 
Pumpuru, nosauc viņa vārdā – Pumpurs 

Crescent, vienu no ielām Kanberas 
jaunajā priekšpilsētā – Taylor.

Oskars Pumpurs dzima 1920. gada, 
1. martā, Balvos, un mūžībā aizgāja 
1992. gadā, 25. augustā, Kanberā. 

Savas  uzsāktās architektūras  
studijas Rīgas universitātē, viņš 
pabeidz Vācijā, Braunšveigas Techniskā  
universitātē, iegūstot architekta - 
inženiera diplomu.

Iebraucot Austrāli jā, Kanberā, 
pēc līguma laika nostrādāšanas, viņš 
iesaistās darbā, Iekšlietu ministrijā  
(Department of Interior), kā techniskais  
zīmētājs. 1958. gadā viņš tiek pārcelts 
un paaugstināts kā pilsētas plānotājs,  
jaunajā  Kanberas pilsētas plānošanas 
pārvaldē, kur viņš strādā līdz aiziešanai 
pensijā.

Savā, turpat 33 gadu plānošanas 
karjerā, viņš bija iesaistīts  četru, jaunu, 
Kanberas centru – Belconnen, Woden 
Valley, Weston Creek un Tuggeranong 
plānošanā, kā ari jau eksistējošā centra 
Civic paplašināšanā. Viņa darba jomā 
ietilpa arī priekšpilsētu plānošana.

Oskars Pumpurs mīlēja dabu, un, 
pēc atvaļināšanās no darba, 1982. 
gadā, iegādājās sev nelielu lauku 
īpašumu Murrumbateman NSW.  
Savā saimniecībā viņš pielietoja 
ekoloģisku, dabas aizsargājošu, 
zemes izmantošanu. Viņš arī mēģināja 

Oskars Pumpurs savā Kanberas mājā. 
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pārliecināt vietējo pašvaldību par 
nepieciešamību aizsargāt dabu.

Oskara dzīves biedre Irma (viņsaulē),  
bija rosīga Kanberas latviešu saimes 
darbiniece – ilggadīga Kanberas 
Latviešu ev. lut. draudzes ērģelniece, 
un, vairāku gadu Kanberas latviešu 
jauktā koŗa diriģente.

Viņu dēls Jānis, 1975. gadā , 
Austrālijas Nacionālā universitātē,  
ieguva dabas zinātņu fakultātē Bachelor 
of Science gradu zooloģijā un ekoloģija. 
Pārceļoties uz dzīvi Jaundienvidvelsas 
ziemeļos, un, strādājot foto uzņēmumā, 
viņš pievērsās dzīvnieku ilustrācijām 
žurnālos un grāmatās.

Skaidrīte Dariusa

Ciešanu laika 
priekšlasījums

Pēc Ciešanu laika dievkalpojuma 
5. martā Sidnejas ev.-lut. Latviešu 
draudzes mācītājs Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson) nolasīja 
priekšlasījumu draudzes namā, kuŗā 
paskaidroja Ciešanu laika nozīmi, no 
kuŗas te sekos daži subjektīvi atstāstīti 
izvilkumi.

Ciešanu laiks sākas ar Pelnu dienu, 
trešdien šogad, 1. martā un ilgst 46 
dienas līdz Lieldienām. Ciešanu laikā ir 
40 darba dienas un 6 svētdienas. Skaitlis 
40 ir nozīmīgs Bībelē, jo 40 dienas velns 
kārdinājis Jēzu tuksnesī, 40 dienas 
Mozus runāja ar Dievu Sīnaja tuksnesī, 
kur saņēma 10 baušļus, 40 gadus 
ebrēji klejoja tuksnesī pirms apsolītās 
zemes sasniegšanas. Atšķirīgā veidā 
pareizticīgo (grieķu katoļu) Ciešanu 
laiks ir 55 dienas, jo viņiem pirms pilna 
Ciešanu laika ir vēl sagatavošanās laiks 
ciešanām. 

Sešām svētdienām, šogad no 5. 

marta līdz 9. aprīlim, ir doti atšķirīgi 
nosaukumi. Pirmā svētdiena latīņu 
valodā ir Invocavit, kas nozīmē „viņu 
sauc”, otrai nosaukums ir Reminiscere 
ar nozīmi pieminēšana, trešai – Oculi 
ar nozīmi acis, ceturtai Laetaie, kas ir 
priecas svētdiena, piektai – Judica ar 
nozīmi tiesas jeb soda svētdiena un 
sestai - Palmarum jeb palmu svētdiena 
(latviešiem Pūpolu svētdiena. Red.).

Mācītājs vēl paskaidroja par parašām 
Ciešanu laikā, piemēram izvairīšanās 
no gaļas, bet viņš tādu rīcību atstāj katra 
paša izvēlei. Katoļiem priekšciešanu 
dažas dienas saucas par Carnevale, 
ar nozīmi „atvadīšanās no gaļas” un 
beidzas ar „mardi gras”, jo mardi franču 
valodā ir otrdiena un to  angļu valodā 
sauc par „Shrove Tuesday”,. 

Palmu svētdienā Jēzus iejāja 
Jeruzālemē uz ēzeļmātes. Tiem tauta 
svieda zem kājām palmu zarus, jo 
domāja, ka Jēzus kā Mesija, „Pestītājs”, 
atbrīvos viņus no romiešu virskundzības. 
Bet, tā kā nekas tāds nenotika, jo Jēzus 
valstība nebija no šīs pasaules, tad 
tauta no Viņa novērsās. 

Tie bija tikai daži zīmīgi izvilkumi no 
gaŗā un ļoti informatīvā priekšlasījuma. 

Juris Krādziņš

Neformāla 
dziedāšanas klase
Klase notika svētdien, 29. janvārī 

latviešu nama Mārtiņa Si l iņa zālē. 
Piedalīšanās maksa bija pret brīvprātīgu 
ziedojumu. Bija sanākuši apmēram 30 
dalībnieki, bija daži kuŗi saprata tikai 
angliski. Tāpēc Ints iesāka runāt latviski, 
pārtulkojot angliski, bet, kad atjēdzās ka 
tas visu procesu pagarinās, turpināja angļu 
valodā jo to visi saprata. Ints sākumā runāja 
par savu dziedāšanas pieredzi pielietojot 
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daudzveidīgus piemērus un turpināja par 
pareizu technikas pielietošanu.

Iesākām praktisko daļu ar ķermeņa un 
sejas vingrinājumiem, arī izmantojot sejas 
viebšanu, lai atslābinātu muskuļus. Ints 
uzsvēra, ka ir svarīgi pareizi lietot mūsu 
elpošanas un dziedāšanas sistēmu un 
izskaidroja kā mūsu ķermeņus visizdevīgāk 

Ilona Brūvere, Indulis Krādziņš un Ints 
Teterovskis

izmantot efektīvai dziedāšanai. Tad pēc viņa 
piemēra sākām vingrinājumus, saturot labu 
stāju un elpošanas režīmu. Neilgi vēlāk bija 
laiks pārtraukumam. 

I l ona  un  K lā ra  B rūve res  b i j a 
sagatavojušas veselīgas un garšīgas 
vieglas pusdienas, ko starplaikā baudijām. 
Otrā daļā mēs turpinājām vingrināt mūsu 
balss saites ar iedziedāšanu, kamēr 
Ints cītīgi klausījās un, kā jau labs 
skolotājs, viņš centās ik katram palīdzēt 
uzlabot dziedāšanas procesu. Palēnām 
arī progresējām uz daudzbalsīgiem 
vingrinājumiem. Tad kopīgi nodziedājām 
dažas dziesmas un vispēdīgi daudzbalsīgi 
nodziedājām Pūt vējiņi. 

Tiešām ticu ka nodarbības bija ļoti 
derīgas ikvienam, kas piedalijās un grupā 
varēja skaidri dzirdēt lielu uzlabojumu kad 
pielietoja to ko Ints ieteica. Gaidīsim Intu 
atpaķaļ Austrālijā! Vēl labāk, brauksim uz 
Latviju! 

Indulis Krādziņš.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2017. gada aprīlī

Leģionāru piemiņa 
Rukvudas kapos un 

DV namā
Latviešu leģiona piemiņu Rukvudas 

kapsētā tieši leģiona piemiņas dienā, 16. 
martā, līdzīgi iepriekšējiem gadiem, iesāka 
ar ziedu nolikšanu piemiņas vietā leģionāru 
nodalījumā. To savā laikā Daugavas vanagu 
vajadzībām bija iegādājies un novēlējis 
nelaiķis Ed. Piķelis, kas  vēlāk miris kādā 
negadījumā Kvīnslandes raktuvju šachtā. 
Piemiņas brīdis šogad aizlija. Nebija jau lietus 
visu laiku, jo reizēm noskaidrojās, bet citubrīd 
lija atkal. Kapos ar Daugavas Vanagu karogu 
stāvēja Gundega Zariņa, piedalījās vēl kādi 
astoņi dalībnieki no Daugavas vanagu 
Sidnejas nodaļas un Korporāciju Kopas 
Sidnejā. Piemiņas vārdus teica Vienības 
draudzes mācītājs Raimonds Sokolovskis. 

Svētbrīdi iesāka ar baznīcas dziesmu 
Dievs, sargi mūsu tēvu zemi. Svinīgos 
vārdos, citu starpā, mācītājs apliecināja, 
ka Latvijai bijis krāšņākais liktenis, bet bija 
arī laiki, kad ar asinīm vajadzēja pierādīt 
savu mīlestību. Šodien mēs pieminam 
tos, kas savu mīlestību pierādīja cīnoties 
kaujas laukos un tagad atdusas kapos. Tie 
tagad ir Kristus valstībā īpašā godā, jo nav 
lielākas mīlestības par to, ko atdodam par 
saviem līdzcilvēkiem. Arī Kristus atdeva 
savu dzīvību, lai mēs, notīrīti, būtu „baltās 
drānās”, kā to metaforiski nosaucam. Ir 
svarīgi rakstīt mūsu patieso vēsturi un to 
nodot tālāk mūsu nākamām paaudzēm, 
tāpat par mūsu karogu ar balto krāsu vidū 

Valdis Krādziņš, Gundega Zariņa un 
Helmuts Vabulis Rukvudas kapos.
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un sarkanām asins krāsām abās pusēs. 
Izlūdzam Kunga svētību, lai mūžīga slava 
tautas varoņiem, latvju valodai, latvju ticībai 
un latvju garam. Kā otro dziedāja dziesmu 
Mēs viena tauta, viena saime, kam sekoja 
lūgšana, to pabeidzot ar Kristus lūgšanu un 
aicinājumu visiem kopā dziedāt Dievs, svētī 
Latviju.

Divas dienas vēlāk, 18. martā pēc 
pilnsapulces Daugavas Vanagu Sidnejas 
nodaļas namā bija latviešu leģionāru piemiņas 
akts, kuŗā pēc garšīgas sakņu viras Gundega 
Zariņa, vispirms pieminot Daugavas Vanagu 
Sidnejas nodaļas atklāšanas aktu pirms 65 
gadiem, 1952, gada 6. martā, lūdza valdes 
priekšnieku Helmutu Vabuli teikt leģiona 
piemiņas runu. Savā runā Helmuts Vabulis 
kādiem 16 apmeklētājiem pastāstīja par 
leģiona izveidošanos, pieminot, ka pēc 
Latvijas atbrīvošanas no krievu okupācijas, 
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vācieši bija pārliecināti, ka viņiem palīgus 
nevajaga, jo viņi vieni paši tiks ar krieviem 
galā. Tomēr neilgi vēlāk atļāva dibināt kādus 
40 policijas bataljonus, katru ar kādiem 1,000 
vīriem, kas kopskaitā varētu būt kādi 40,000, 
lielceļu un dzelzceļu apsardzībai. Vēlāk 
dibināja divas leģiona divīzijas ar kādiem 
10,000 līdz 15,000 katrā. Latvieši vēlējās, 
lai par leģiona vadītāju ieceltu ģenerāli 
Rūdolfu Bangerski ar štaba priekšnieku 
Silgaili un lai iesauktiem dotu 6 mēnešus 
laika Latvijas teritorijā sagatavoties cīņām 
austrumu frontē. Vācieši šādus noteikumus 
nepieņēma, neatļaujot arī ne īpašas latviešu 
uniformas, ne karogu, ne latviešus leģiona 
vadībā, bet atļāva R. Bangerskim tikai kā 
inspektoram leģiona pārraudzību. Leģions 
cīnījas austrumu frontes ziemeļu daļā, 
kur 1944. gada 16. martā divas divīzijas 
cīnījas kopā. Leģionāriem bija grūta un 
nepatīkama dzīve. Kaut gan vecie vācu 
ģenerāļi apgājās diezgan godīgi, jaunākie 
bija pilni ar nacionālsociālistu idejām un 
uzspieda savu gribu. Tajā pašā gadā, pēc 
Krievijas atstāšanas, leģions cīnījās pie 
Aiviekstes un citur, pagaidot kamēr vācu 
vienības tiek ārā no Igaunijas, tie vēlāk kopā 
ar latviešu 19. divīziju cīnījās Kurzemē. 15. 
divīziju aizsūtīja it kā uz apmācībām Vācijā. 
Arī krievu kaŗa vienībās bija iesaukti latvieši, 
kas Kurzemē bija novietoti iepretīm latviešu 
vienībām, kas cīnījas kopā ar vāciešiem pret 
krieviem. Pēc akta pārrunas vēl turpinājās 
pie pankūkām, kafijas vai tējas tases vai 
vīna glāzes leģiona dienas 73 gadu piemiņai.

Juris Krādziņš  

Pankūku ceturtdiena 
Sidnejā   

Austrālijas vietējo latviešu vidū tā jau 
ir izveidojusies par iecienītu tradīciju, 
ka daudzu gadu garumā katra mēneša 
pirmajā ceturtdienā Sidnejas Daugavas 
Vanagu namā cilvēki satiekas  uz pildīto 
pankūku pusdienām, kurām gatavošanās 
sākas jau vairākas dienas iepriekš. 

Kā zināms, Latvijā bieži ciemiņi tiek 
cienāti ar pašceptām pankūkam. Ja vēl 
ciemiņus izdodas pacienāt ar  pašu dārzā 
izaudzēto ogu vai augļu ievārījumu, 
ciemošanās un ēdiena baudīšanas prieks 
noteikti sniegs pozitīvas emocijas  vēl uz 
ilgu laiku. Viesošanās ir ne vien lieliska 
iespēja baudīt pašgatavotu maltīti, bet 
arī satikt cilvēkus, kurus ikdienā varbūt 
neizdodas sastapt  pārāk bieži attāluma 
vai dzīves aizņemtības dēļ. 

Arī man  marta pirmajā ceturtdienā 
bija iespēja palīdzēt Sidnejas Daugavas 
Vanagu virtuvē maltītes gatavošanā, 
palīdzot sagatavot pildītas pankūkas, 
cept ābolu plātsmaizi, drumstalu maizi 
un ķimeņmaizītes, kā arī  klausīties 
Austrālijas latviešu dzīves stāstus un 
atmiņas par viņu Latviju. Apbrīnojami, 
ka cilvēki, kuri, savu dzimteni atstāja kā 
mazi bērni (daži vairāk kā  septiņdesmit 
gadus atpakaļ), joprojām runā skaidrā 
latviešu valodā un, neskatoties uz aktīvo 
ikdienu  tālajā Austrālijā, katru dienu 
domā  par savām dzimtajām vietām un arī 

Ceturtdien, 2017. gada 4. maijā plkst 12.00

Baltā galdauta svētki atzīmējot 1990. gada 4. maiju un
Kurzemes cietokšņa atceri.

Sidnejas nodaļas vanadžu kopas gadskārtējais labdarības sarīkojums.

 Pusdienas.  Priekšnesumi.  Programma.  Loterija
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seko līdzi notikumiem Latvijā. Pietiekami 
daudzi latvieši, kas jau ilgus gadus dzīvo 
Austrālijā, neskatoties uz savu ievērojamo 
vecumu, regulāri mēro tālo ceļu uz Latviju, 
lai viesotos dzimtenē un apciemotu savus 
radus. 

Šajās kopā būšanas reizēs redzama 
skaudrā dzīves realitāte: laiks nežēlo un 
negaida nevienu un varbūt tieši,  paliekot 
vecākiem, šie kopā sanākšanas pasākumi 
kļūst vēl būtiskāki ne vien tāpēc, lai satiktu 
savus tautiešus un savā starpā runātu 
latviski, bet arī, lai kopīgi atcerētos savas 
bērnības un jaunības dienas Latvijā, kas 
daudziem uz mūžu palikušas spilgtā 
atmiņā. 

Austrālijas latvieši savas atmiņas 
par dzimteni izpauž dažādos veidos, 
piemēram, Sidnejas latviete Biruta Clark, 
kas Austrālijā ieradās gandrīz septiņdesmit 
gadus atpakaļ,  savas atmiņas par Latvijā 
pavadīto bērnību un kara gadiem, stāstu 
un dzejas veidā ir aprakstījusi 2014.gadā 
Latvijā izdotajā grāmatā „Domu Kamols’’:

Tu mana sapņu pilsēta pie jūras,
Tu mana sapņu vietiņa,
Kādēļ man ir tādas jūtas,
Vai vēl es reizi Tevi redzēšu?
Ir pagājuši ilgi gadi,
Es esmu tālu pasaulē,
Bet kādēļ mani moka jūtas,
Ardievu brīdī gūtas – tur tālumā. 
(dzejolis „Tu mana pilsēta pie jūras" 

sarakstīts 1982. gadā Austrālijā). 
Klausīties cilvēku atmiņu stāstus ir 

neticami interesanti, jo tie atklāj skarbo 
Latvijas un Eiropas vēsturi, kas ietekmējusi 
tik daudzu cilvēku likteņus un izsvaidījusi 
latviešus pa visu pasauli. 

Ilgus gadus dzīvot vairākus desmitus 
tūkstošus kilometrus prom no Latvijas 
un ik dienu, saglabāt mīlestību pret  
dzimteni savā sirdī,  spēj saprast tie, kuŗi 
ir izdzīvojuši līdzīgu pieredzi, atstājot 
dzimteni, dodoties trimdā vai tas būtu 

piecdesmit vai desmit gadus atpakaļ. 
Katram mums ir savs stāsts un atmiņas 
par savu Latviju. 

Latvija ir maza valsts un latviešu skaits 
pasaulē samazinās, tāpēc jo īpaši būtiski 
ir vienam otru atbalstīt un pieminēt savās 
domās dzimteni, kā arī, cik vien iespējams, 
sekmēt Latvijas izaugsmi, neskatoties uz 
to, kuŗā pasaules malā mēs katrs atrastos. 
Latvija rīt būs tāda, kādu to ar savām 
domām un darbiem veidojam šodien. 

Sintija Bernava
Biedrības ‘’Donum Animus’’ valdes 

priekšsēdētāja ar ilggadēju darba 
pieredzi, strādājot Latvijas Republikas 
parlamentā, Ministru kabinetā Latvijā 
un strādājot ar attīstības sadarbības 
jautājumiem attīstības valstīs.

Ārkārtējā pilnsapulce
Sestdien 2017.g. 18. martā Sidnejas 

DV namā sanāca 17 balsstiesīgi biedri 
ārkārtējā pilnsapulcē, lai spriestu par 
izsludināto propozīciju principā pārdot 
pedējo 3 pokermašīnu ‘licenses’.  
Sidnejas DV nodaļas biedru skaits ir 
mazāks par 100 un pēc likuma vajag 
biedru piekrišanu. Mašīnas kā tādas 
nav vērtīgas, bet katrai mašīnai ir sava 
‘license’ kam ir liela vērtība. Priekšnieks 
Helmuts Vabulis atklāja ārkārtējo 
pilnsapulci un Juris Liepiņš kā vienīgais 
kandidāts tika iecelts kā sapulces 
vadītājs un Inara Sīkā kā protokolētāja. 
Sapulce pieņēma Ināras nolasītos 2015. 
g un 2016. g. pilnsapulces protokolus 
un pēc pārrunām vienbalsīgi pieņēma 
izsludināto propozīciju. Tūlīt nolasīja 
tās dienas protokolu, ko klātesošie 
pieņēma, tā dodot Sidnejas valdei 
apstiprinājumu vest tālāk sarunas 
sakarā ar mašīnu ‘licenses’ pārdošanu. 
Pēc sapulces sekoja Latviešu leģiona 
atceres sarīkojums.
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
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 jewelry.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 6. aprīlī, plkst. 12.00 

Saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien,4. maijā plkst. 12.00  

Baltā galdautu diena. Atzīmēsim 1990 
gada 4. maiju un Kurzemes cietokšņa 
atcere.  Gadskār tē ja is  vanadžu 
labdarības sarīkojums

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

Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz 
14.00 biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Ģimenes diena 
Kanberā

Kanberas latviešu biedrības februāŗa 
saietu, šī gada 25. februārī, Imanuela 
baznīcas zālē, Lyons, rīkoja KLB pieaicinātā 
jaunā (trešā) paaudze Ivetas Bales vadībā.

Izvēlētā saieta tēma bija Ģimenes 
diena, ar domu pulcināt ģimenes kopīgā 
pēcpusdienā – satikties maziem, jauniem 
un veciem.

Šī doma īstenojās, un saietā bija 
dzimtas ar divām un trīs paaudzēm, un, 
viņu vidū, Eversonu dzimta ar četrām  
paaudzēm.

Apmeklētāju skaits bija neparasti kupls 
– satikās paziņas, kas gadiem ilgi nebija 
redzējušies. Bija apmeklētāji, kuŗi, izlasot 
paziņojumu par saietu, bija atnākuši meklēt 
pairušo saiti ar latvietību. Bija nelatvieši, 
kuŗu kādreizējās dzīves bija savijušās ar 
latviešiem.

Paskaidrojums
SLB 65 gadu jubilejā, kad izsniedzu 

Kultūras ministrijas atzinības rakstus 
Ilonai Brūverei un Jāni Čečiņam, 
neizskaidroju, ka Kultūras ministre 
rakstus bija atvedusi uz Kultūras dienām 
Melburnā, kur tos pasniedza klātesošiem. 
Tā kā ne Ilona ne Jānis bija tai laikā 
klāt tad atzinības rakstus atsūtīja man 
pasniegt mūsu jubilejā. 

Kas man vēl bija jāpaziņo bija ka arī 
Dainai Jaunbērziņai, vīru koŗa diriģentei 
un mākslinieciskai vadītājai, bija pieškirts 
Kultūras ministrijas atzinības raksts par 
nozīmīgu ieguldījumu dziesmu un deju 
svētku tradīcijas un latviskās identitātes 
stiprināšanā.

Es atvainojos, ka netiku to darījis.
Jānis Grauds.

Latviešu soprāns 
Gunta Cēse  

atgriezusies Melburnā
Gunta Cēse pirmo reizi Austrālijā 

v iesojās 2015.  gada septembrī , 
piedaloties  Starptautiskajā Elizabetes 
Koneles dramatiskajiem soprāniem 
veltītajā konkursa finalā Sidnejā. 

Pēc konkursa Gunta apceļoja arī 
draugus Melburnā un Adelaidē, 
abās pilsētās uzstājoties ar operu 
āriju programmu, kā arī sniedzot 
dziedāšanas meistarklases 
Adelaides konservator i jas 
vokālās nodaļas studentiem un 
strādājot pie Melburnas jauktā 
kora DAINA vokālā skanējuma.

Šoreiz dziedātāja ir atbraukusi 
uz Austrāli ju atvaļinājumā, 
pirms lielas darba spriedzes 

uzsākšanas Vācijā, kur septembrī 
pārcelsies uz Štrālzundes pilsētu pie 
Baltijas jūras, kur viņa divus gadus 
būs Pomerānijas operas soliste un 
dziedās dažādas lomas kā piemēram 
Amēliju Dž.Verdi operā Masku balle, Dž. 
Pučini Tosku (titulloma), Blānšu A.Previn 
Ilgu tramvajs u.c. Pašlaik dziedātāja ir 
brīvmāksliniece  un dzīvo Nirnbergā, bet 
uzstājas ar koncertiem visā Vācijā un ir 
vokālais pedagogs Nirnbergas Pilsētas 

teātra bērnu operas korī.
Soprāns  v ieso jas  t i ka i 

Melburnā, atkal strādājot ar 
kori DAINA un arī uzdāvinot 
Melburnas tautiešiem koncertu 
Latviešu namā un priekšnesumu 
plašākai publikai, Melburnas 
pilsētas centrā, St Michael’s 
Uniting Church.

Anita Andersone
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Pulkveža Oskara 
Kalpaka atcere 

Kanberā
Pulkvedis un viņa gars.

Šā gada 4. martā, Imanuela baznīcas 
zālē, DV Kanberas nodaļa rīkoja, 
pulkveža Oskara Kalpaka atceres 
saietu.

Saietu atklāja, un atceres runu 
teica DV Kanberas nodaļas valdes 
priekšsēde Inta Skrīvere.

Viņa lasīja izvilkumus no mācītāja 
Gunta Kalmes sprediķa Pulkvedis un 
viņa gars (grāmata – Durvis uz mājām. 
Mācītāja pārdomas par savas tautas 
vēsturi).

Guntis Kalme raksta: „Cilvēkam 
ir daudzas Dieva dotas dāvanas... 
dvēseles un pār l iecības spēks. 
Kalpakam bija Dieva dāvana šo spēku 
atraisīt arī savos zēnos. Brīvības cīņu 
fotogrāfijas rāda... jauniešus un pat 
pusaudžus Latvijas armijas rindās. 
Pulkvedis zināja, par ko viņš cīnās, un 
tādēļ viņš savu pārliecību spēja iedvest 
arī saviem kaŗavīriem".

Kalpakiešu lakoniskie vārdi: „Ar viņu 
mēs uzvarēsim" ir piemineklis Kalpaka 
garam.

Guntis Kalme iztirzā divus svarīgus 
jautājumus – 

Kāpēc mums Kalpaks tika dots.
„Lai dibinātu Latvijas armiju un 

sāktu Latvijas atbrīvošanu. Mums 
vajadzēja kādu, kas bezcerīgā brīdī 
veiktu neiespējamo! Viņā iemiesojās 
visas mūsu tautas gadsimtiem ilgu alkas 
pēc brīvības".

Kāpēc mums Kalpaks tika ņemts.
„Ja viņš nebūtu aizsaukts tik ātri, 

mums pašiem tad nevajadzētu pūlēties, 
mēs varētu tikai raudzīties... Kalpaks 
tika ņemts, lai mēs nestu tālāk viņa 
garu..."

Inga Piekalna ar abiem vecvecākiem – 
Colin Bales un Minjona Piekalna. 
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Saietu atklāja KLB priekšnieks Juris  
Jakovics. 

Turpinājumā Maree Burke ( ī ru 
izcelsmes) stāstīja par viņas bijušo vīra 
māti, latvieti, un iepazīšanos ar latviešu 
kulināro mākslu. Ar humoru viņa stāstīja par 
viņu ik nedēļu kopīgo pārtikas iepirkšanos – 
skābi kāposti, sālītas siļķes, skābs krējums, 
un rupjā maize. „Iemācījos gatavot latviešu 
ēdienus, un pieradu pie latviešu dzīves 
veida" teica Maree.

Skaidrīte Dariusa, savu kārt, stāstīja par 
savu vecmāmiņu, pieminot vecmāmiņas 
dzīves gudrību, un vecmāmiņas stāstu par 
Burvju  apli, un tā brīnumaino spēku.

Tālāk, saieta ritējumā, jauni un veci, 
ielocīja kājas rotaļā Kumeliņi.

Telpā bija iekārtoti galdi, pie kuŗiem 
jauniņā paaudze varēja paskatīties bērnu 
grāmatas, vai izmēģināt roku zīmēšanā. 
Uz uzstādītā ekrāna (Juris Jakovics), visu 
laiku ritēja videofilma ar dejām un rotaļām.

Saiets notika divās valodās – latviešu 
un angļu.

Skaidrīte Dariusa
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Žanis Mediķis un Arvīds Purvis.
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Noslēgumā Skrīvere lasīja Leonīda 
Breikša dzeju „Brīvības pieminekļa 
balāde".

Vēlāk, pie kafijas galda, viens no 
saieta dalībniekiem bija atnesis parādīt  
viņa tēva, bijušā virsleitnanta, leģionāra,  
Jūlija Burkevica, toreizējo 1937. gadā, 
kā Latvijas Kaŗa skolas audzēkņa, 
rakstīto domrakstu (rokrakstā, ar zīmuli), 
kuŗā tiek pieminēts pulkvedis Kalpaks, 
un viņa loma Latvijas armijā.

Saieta apmeklētāju vidū vēl bija divi 
Latvijas brīvības cīnītāji, Otrā pasaules 
kaŗa, leģionāri, Arvīds Purvis un Žanis 
Mediķis.

Skaidrīte Dariusa

Latviešu  
valodas klases 
pieaugušajiem

Jau daudzus gadus Latviešu 
namā notiek latviešu valodas klases 
pieaugušajiem. Klases notiek neformālā 
gaisotnē, izmantojot latviešu valodas 
mācību materiālus un informāciju par 
interesantiem notikumiem Latvijā. 
Dalība bez maksas

Klases notiek katru otro sestdienu 
no 11.30 - 1.30 pēcpusdienā

Pieteikšanās pie Daigas Kurpnieces 
(0420 874 228) vai Sidnejas Latviešu 
nama birojā.

Daiga Kurpniece

Ar skatu uz nākotni
Sidnejas Latviešu biedrība svin savu 
65 gadu pastāvēšanas jubileju

Teic, ka redzamākā īpašība, kas 
atšķir tautu no tautas, kultūru no kultūras 
ir veids, kā kāda tauta svin savus 
svētkus. Latviešu svētki vienmēr ir bijuši 
kaut kas liels, skaists un nozīmīgs, 
kas spilgti atšķir svētku dienas no 
ikdienas. Ne par velti senie latvieši savus 
svētkus sauca par godiem. Tas bija katra 
saimnieka gods dot svētkiem to labāko 
no savas rocības, spēka un spējām, bet 
ciemiņa gods – doto ar godu saņemt. 
Visas šīs latvisko svētku īpašības, kas 
izpaužas lielumā, skaistumā un nozīmē, 
pa pilnam baudījām mēs, svētku viesi, 
SLB 65 gadu pastāvēšanas jubilejā 
šī gada 19. martā, Sidnejas Latviešu 
namā. 

Nama lielās zāles durvīm atveroties, 
acīm paveras brīnumains skats – 
skaistums, kas apbur. Pustumšā zāle no 
malas līdz malai ir pilna ar balti klātiem 
galdiem, tumšsarkanu rožu rotātiem. 
Bagātais aukstais galds tik gaŗš, ka otra 
gala nesaskatīt. Vietas, ar galda kartēm 
apzīmētas, ir klātas 174 personām. Vai 
šaubāmies par svētku lielumu? 

Blāvi izgaismoto skatuvi grezno 
Daces Celinskas sārto liliju sakārtojumi, 
bet ielogo mūsu piederības zīmes – 
izgaismotie, Latvijas ģerbonis un Vijas 
un Pētera Erdmaņa darinātā SLB 
emblēma. 

Ja ir  kāda patiesība latviešu 
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sakāmvārdam, ka mazs cinītis gāž lielu 
vezumu, tad šis pirmais acu uzmetiens 
ticējuma patiesību apstiprina. Mums 
nav darba komandu, ko iesūtīt, lai 
veiktu lielos darbus. Mēs esam mazas 
grupiņas labas gribas cilvēku, kas 
spēkus saliedējot, veic visu, kas veicams 
– lielos un mazos darbus. Tur, sestdienas 
skolas vecāki pie zāles sakārtošanas 
un galdu klāšanas; tur, Dāmu kopa 
pie svētku mielasta sagatavošanas 
un pasniegšanas; tur, mākslinieki, 
apgaismotāji un skaņu techniķi pie 
kopiespaida veidošanas un Rituma 
redaktors pie programmas salikšanas 
un drukāšanas. Mums nav cilvēku, kas 
aicināti, atbildētu ar nē. Varbūt, tieši tur 
slēpjas mūsu spēks un pastāvēšanas 
noslēpums. 

Kā godos pienākas, pie durvīm mūs 
sagaida nama tēvs, SLB priekšsēdis 
Jānis  Čečiņš. Palīgos tam ir jauneklis 
Tālis Štubis. Ar smaidu un sveicienu 
tie saņem viesus, pasniedzot glāzi 
dzirkstoša šampanieša. Pateicamies, un 
dodamies uz norādītajām vietām.

Jubilejas svinīgā daļa sākas ar 
priekšsēža uzrunu. Saturīgās uzrunas 
tema ir Raiņa nemirstīgie vārdi Pastāvēs, 

kas pārvērtīsies. Ar šiem vārdiem J. 
Čečiņš sasaista SLB vēsturisko izveidi no 
tās pirmsākumiem Austrālijas Latviešu 
Labdarības biedrībā līdz šodienai. 
Labdarības biedrība, kas dibinājās 1947.
gadā, kalpoja tautiešu tā laika rūpēm un 
vajadzībām. Toreiz mērķis bija rūpēties 
par Vācijā palikušajiem tautiešiem, kā 
arī pēc pašu prasībām pēc sabiedriski 
kulturāliem pasākumiem. 

Ar visiem tās labajiem mērķiem, 
Labdarības biedrībai bija liels trūkums. 
Tās statūti nepieļāva nekustama 
īpašuma iegādi. Latviešiem trūka māju, 
ko saukt par savu. Lai stāvokli labotu, 
Labdarības biedrība izstrādāja un 
iesniedza Jaundiendidvelsas valdībai 
jaunu statūtu projektu, kas pieļautu 
nekustama īpašuma iegādi. Valdībai 
statūtu projektu pieņemot, Austrālijas 
Latviešu Labdarības biedrība labprātīgi 
un oficiāli 1952. gada 3.martā pārtapa 
par Sidnejas Latviešu biedrību.  

Nevienam no 11 dibinātājiem vairs 
neesot šai saulē, J.Čečiņš ar dziļu cieņu 
un ziediem sveica biedrus – Ināru Upīti, 
Kārli Gulbergu un Uldi Siliņu kā biedrības 
orģinālos biedrus, kas sastāvējuši 
biedrībā kopš tās dibināšanas. 

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēža Jāņa Čečiņa uzruna. 
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Bez liekas minstināšanās jaunā 
biedrība jau 1953. gadā atrod un 
iegādājas īpašumu. Taču īpašuma 
iegāde sagādā jaunas rūpes. Ja nu reiz 
ir nams, tad, kā statūtos paredzēts, tam 
arī būtu jākalpo tautiešu labklājībai un 
sabiedriski kulturālās dzīves prasībām. 
Jaunajās telpās trūkst zāles, trūkst 
pietiekami skolas un sanāksmju telpu, 
bibliotēkas, pienācīgas virtuves, 
kafejnīcas, u.t.t. Biedrībai pieaugot, 
pieaug arī vajadzības. Pārbūves, 
piebūves, izbūves, telpu paplašināšanas, 
atjaunošanas un remonta darbi seko 
viens otram līdz pat šodienai. Taču 
šodien, ar lepnumu varam teikt, ka 
Latviešu nams kalpo visām mūsu 
sabiedriski kuturālām vajadzībām. 
Nama paspārnē, mājvietu sev atradušas 
ir visas Sidnejas latviešu organizācijas, 
ne tikai tās, kas saistītas ar biedrību, 
bet arī autonomas vienības. Namā ir 
vietas kā latviešu skolas bērniem tā 
sabiedrības senioriem. Sarīkojumu 
ziņā vien, kā nama tēvs J. Čečiņš ziņo, 
pagājušā gadā SLB paspārnē ir notikuši 
74 dažāda veida un apjoma sarīkojumi. 

Taču SLB sekmīga pastāvēšana 
nesaistās ar nama pārbūvi vien. Ir 
jārēķinas ar redzamām pārmaiņām 
sabiedrībā pašā. Kā J. Čečiņš atzīst, 
sarūk biedru skaits, vājāka kļūst 
valodas prasme, un arvien vairāk mūsu 
sabiedrībā ir jaušams jaukto laulību 
iespaids. Manām arī, ka mūsu jauniešus, 
bez latviešu sabiedrības piedāvājumiem, 
valdzina un saista citi interešu loki ārpus 
mūsu vides. Bet, ja gribam domāt par 
biedrības nākotni, tad ar minētajām 
pārmaiņām ir jārēķinās. J. Čečiņš atzīst, 
ka ir jādod vieta mūsu bērnu cittautiešu 
partneriem mūsu vidū. Ir vērts papētīt, 
un tad veidot to, kas interesē biedriem un 
plašākai latviešu sabiedrībai. Ir jāapzin 
apstākļi un jāiet laika garam līdzi. Ja 
atrod pareizo atslēgu, saka J. Čečiņš, 

tad tauta arī nāk. 
Ar vēlreizēju uzsaukumu, Pastāvēs, 

kas pārvērtīsies, J. Čečiņš aicina mūs 
visus nākt talkā, SLB nākotnes ceļu 
īstenojot. Ar aplausiem svētku dalībnieki 
apliecina, ka esam gatavi līdzgājēji SLB 
izveides nākamajā posmā.

Uzrunai seko Dievs, svētī Latviju, 
kam tūlīt, bez pārtraukuma, divu SLB  
bijušo priekšsēžu uzrunas. Uzrunas izceļ 
katra sava laika spilgtākos notikumus un 
sasniegumus. 

Jāņa Roņa (1996-2009) uzrunu 
nolasa dēls Normunds Ronis. 

Priekšsēža J. Roņa laikā tiek 
izkrāsots nams, iestādītas ceturdienas 
pusdienas, SLB darbinieku Ziemas 
svētku eglīte, nodibinātas stipendijas 
Latvi jas student iem un uzsākta 
sadarbība ar Rīgas Latviešu biedrību.

J. Ronis izsaka paldies gaŗai virknei 
kolēģu un palīgu, kas viņam kā “lauku 
puikam no Bauskas” ir palīdzējuši 
noturēties par SLB priekšsēdi 13 gadus. 
Izskan arī pateicība dzīves biedrei 
Inesei par neizsīkstošo atbalstu 13 gadu 
gaŗumā. 

Jānis Grauds (2009-2015) savu 
uzrunu iesāk ar J. Čečiņa citēto Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies. No savas puses 
viņš piemetina, cik svarīgi, it sevišķi 
strauju pārmaiņu laikos, ir izšķirties 
par pareizo rīcību, pareizo virzienu. 
Šādas izšķiršanās priekšā, J. Grauda 
priekšniecības laikā tiek nostādīta SLB 
un visas Sidnejas un apkārtnes latviešu 
sabiedrība. Tiek saņemts piedāvajums 
pārdot Latviešu namu. Protams izdevīgi. 
Dilemma: pieņemt vai nepieņemt? Un, 
kā atšķirt iespējamu sapni no potenciāla 
murga? 

Pilnsapulce nolemj piedāvājumu 
noraidīt, neriskējot izmainīt pazīstamo 
un iemīļoto pret nezināmo. 

Toreiz, saka J. Grauds, bija pareizi 



34

nepārdot, un palikt kur esam. Bet, kā 
būs nākotnē? Var gadīties, ka kādreiz 
būs atkal jālemj. 

Svinīgo daļu nobeidzot, nodziedam 
mūsu darba himnu Nevis slinkojot un 
pūstot. 

Seko pusdienas. 
Nama tēvs, pa galdam vien, mūs 

aicina pie Dāmu kopas skaistā, bagātā 
aukstā galda. Dažs labs pa div’, trim 
lāgiem šķērso zāli, lai no jauna uzpildītu 
šķīvi. Nav šaubu, ka esam svētkos – 
latviskos svētkos!

Pusdienām ejot uz otru pusi, nama 
saimnieks J. Čečiņš mums atgādina, 
kādēļ mēs šeit šodien esam. Vicinādams 
tukšu, zaļu spaini, J. Čečiņš stāsta, ka 
vēl vakar, tieši tur, kur šodien sēžam, 
tecējis ūdens. Straumēm vien. Un, 
taisni uz galvas! Vakar, spainis ķēris 
lietus straumes no caurā jumta. Šodien, 
tas gaidot mūsu ziedojumus, lai līdz 
nākamajiem svētkiem namam varētu 
uzlikt jaunu jumtu. Jā, ir reizes, kad pat 
spaiņi runā. 

Pārējo programmu, secības kārtībā 

sastāda koncerta 1.daļa, apsveikumi, 
koncerta 2. daļa, kafija un kliņģeris, bet 
noslēgumā, koncerta 3. daļa ar jauniešu 
ansambļa priekšnesumiem. 

Koncerta 1. daļu izpilda adelaidieša 
Jāņa Laura līdzatvestais Adelaides 
ansamblis. Ansambli sastāda Jānis 
Laurs (čells), Ewen Bramble (čells) 
un Michael Ierace (klavieres). Rakstu 
mūziķu vārdus tā, kā tie parādās 
programmā, jo nezinu pianista uzvārda 
pareizo izrunu. 

Programma ir saistoša ar savu 
daudzveidību. Pārstāvēti ir dažādi 
laikmeti un stili. Izvēlētie mūzikas gabali 
ir īsi, kodolīgi, bet izteikti gleznaini. 
Izpildījumos netrūkst humora, patiesas 
iejūtības un meditatīva dziļuma. Kā 
tāda, programma ir īpaši piemērota 
gadījumam: pēcpusdienas stundai un 
pilnai zālei labi paēdušu svētku viesu.

Kā pirmo, ansamblis atskaņo baroka 
meistara Hendeļa sonātes sol minorā 
Adagio un Allegro. Līdzsvarota saspēle 
un iejūtība raksturo sēri dziedošo 
Adagio. Jautrāku tempu un noskaņu 

Ellas Mačēnas kompozīcija Dziesma atmiņai, veltīta Sidnejas Latviešu biedrības 
65. gadu jubilejai. Jānis Laurs (čells), Ewen Bramble (čells) un Michael Ierace 
(klavieres)
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uzņem Allegro. 
Gabalam izskanot, J. Laurs sveic 

SLB tās jubilejas gadījumā, un pateicas 
par ielūgumu būt mūsu vidū. Viņš 
piezīmē, ka Sidnejas Latviešu nama 
skatuve viņam nav sveša, bet pazīstama 
kopš 12 gadu vecuma.

Nākošos divus īsgabaliņus Bela 
Bartoka Vasaras nakts dziesma un 
Zobgalīga dziesma ievadot, J. Laurs 
iepazīstina mūs ar ungāru tautības 
Bartoku (1881-1945) kā gara radinieku. 
Līdzīgi mums, Bartoks ir vērtējis 
tautas mūziku kā kultūras kodolu, bieži 
ievijot tautas mūzikas motīvus savos 
skaņdarbos. J. Laurs izteic personīgu 
prieku, ka tautas mūzikas vērtība un 
tradīcija, kas ar to saistās, tiek novērtēta 
un turpināta latviešu skolās joprojām 
šodien. 

Tad, pienāk brīdis tam, ko šķiet, 
mēnešiem ilgi esam gaidījuši: sidnejietes 
Ellas Mačēnas veltījums Sidnejas 
Latviešu biedrības 65 gadu jubilejai tā 
pirmatskaņojumā – Dziesma atmiņai. 
Ellu iepazīstinot, J. Laurs viņu uzteic kā 
komponisti, kas raksta tiklab Austrālijas 
orķestriem  kā koriem Latvijā. 

Dziesma atmiņai ir īpaša noskaņas 
dziesma ar meditatīvu noslieci. Ja 
piever acis, tad gabala sākumā tikpat kā 
„redzēt,” kā dziesma, liegi taustīdamās, 
kautko meklē – varbūt, kādu senu 
atmiņu vai dziesmas pavedienu. Vidus 
daļas iztirzājumā dziesma pieaug, kļūst 
drošāka, līdz šķiet, ka meklēto atrod! 
Brīdi, atradumu aplūkojusi, apglāstījusi, 
apmīļojusi, gabalam dziestot, tikpat lēni 
un liegi tā dārgo atradumu atliek atpakaļ 
atmiņu plauktā. Ansambļa iejūtīgā 
saspēle liecina, ka Dziesma atmiņai ir 
mūziķiem sagādājusi tikpat lielu baudu 
kā mums klausītājiem. Paldies! Sveicam 
Ellu, un sveicam viņas Dziesmu atmiņai 
ar mūsu sirsnīgākajiem aplausiem. Lai 
nākotnē būtu vēl un vēl! 

Seko vēl divi humoristiski Bartoka 
īsgabaliņi: Odu deja un Spilvenu deja, 
kas tiklīdz sākušies, pēkšņi beidzas. 

Koncerta pirmo daļu nobeidz 
Emīla Dārziņa Melancholiskais Valsis. 
Atskaņojums liek zālei atplaukt smaidā 
un svētku labsajūtā.

Apsveikumu daļā, raitā secībā 
Andris Galviņš pieteic mutisko sveicienu 
nesējus. Daudzie apsveikumi liecina par 
SLB redzamo vietu latviešu kopienā. Kā 
pirmais, SLB sveic Latvijas goda konsuls 
Melburnā Jānis Dēliņš. Seko Jura 
Jakoviča nestie sveicieni no Kanberas 
Latviešu biedrības un Ilzes Radziņas – 
no Adelaides Latviešu biedrības. SLB 
pamatskolas sveicienus un pateicību 
nodod Ingrīda Veidnere. Sidnejas 
Latviešu vīru koris, Dainas Jaunbērziņas 
vadībā, savus sveicienus un pateicību 
izteic dziesmā, braši nodziedot trīsreizīgo 
Lai dzīvo! No Sidnejas Latviešu teātŗa 
sveic Ilona Brūvere; no deju kopas 
Jautrais pāris – Iveta Rone. Pateicībā 
par atbalstu un latvisko paspārni, ko deju 
kopa ir saņēmusi, kopas vadītāja I. Rone 
pasniedz nama tēvam neatklāta satura 
pudeli, bet Dāmu kopas priekšniecei 
Inārai Krūmiņai – rozes. No sporta kopas 
Spars, biedrību sveic Viktors Sīkais. No 
Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes sveic 
mācītājs Kolvins Mekfersons (Colvin 

Latvijas goda konsuls Melburnā Jānis 
Dēliņš apsveic Sidnejas Latviešu 
biedrību.
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S. MacPherson); no Latviešu ev.lut. 
Vienības draudzes – mācītājs Raimonds 
Sokolovskis un Marita Lipska. Ināra 
Graudiņa nes sveicienus un pateicību 
no Okupācijas Mūzeja biedrības par 
SLB nenogurstošo atsaucību ziedojumu 
vākšanas akcijā. Viņa vēsta, ka SLB 
vārds ir lasāms Mūzeja lielāko ziedotāju 
goda plāksnē, kas lasāms visiem, 
mūzejā ieejot. 

Tad vēl seko Normunda Roņa nestie 
sveicieni no kādreizējās jauniešu grupas 
Dukduks, kas vēl nesenā pagātnē 
sanākuši kopā, lai mūzicētu sev un 
citiem par prieku. Tagad, daudziem 
laulības slieksni pārkāpjot, dukdukieši 
pārkārtojušies pagaides “penzijā,” 
lai audzinātu jaunus dziedātājus un 
spēlētājus latviešu sabiedrībai.

Kā pēdējā, ar personīgu sveicienu 
SLB sveic nesenā Latvijas latviete 
tagad sidnejiete Aija Brūvere ar 

izjustu R. Blaumaņa Tālavas taurētāja 
skandējumu.

Rakstiskos apsveikumus nolasa 
Andris Galviņš. Saņemti ir sveicieni 
no sekojošām organizācijām: LAAJ 
sveicienus sūta Kristīne Saulīte, LAAJ 
priekšsēde; Rīgas  Latviešu biedrība—
Guntis Gailītis, RLB priekšsēdētājs; 
bezvārda e-pasta sveiciens no Latviešu 
biedrības Rietumaustrālijā; Daugavas 
Vanagu Sidnejas nodaļa – Helmuts 
Vabulis, nodaļas priekšnieks. Helmuta 
Vabuļa rakstisko sveicienu mutiski 
papildina Vanadžu priekšniece Gundega 
Zariņa. Sveicienu no Latvijas Nacionālā 
archīva sūta archīva eksperte Meldra 
Usenko. Ar personīgu sveicienu SLB 
sveic kādreizējais sidnejietis, sabiedriski 
rosīgais Jānis Daniklifs no Londonas.

Apsveikumu daļai beidzoties, 
Jānis Grauds pieteic un pasniedz 
Latvijas Kultūras ministrijas individuālos 
atzinības rakstus Ilonai Brūverei un 
Jānim Čečiņam par latviskas identitātes 
un latviešu kopienas stiprināšanu. 
Sveicam godam pelnītās atzinības 
saņēmējus ar sirsnīgiem aplausiem.

Koncerta 2. daļā no jauna mūsu 
priekšā stājas Adelaides ansamblis, 
enerģiskā saspēlē atskaņojot Vivaldi 
koncerta diviem čellam sol minorā 
dzīvīgo pirmo daļu. Seko Jāņa Mediņa 
iemīļotā Ārija, īpaši skaistā aranžējumā 
(Michael Ierace) diviem čelliem. Taču 
par šīs koncertdaļas kroni izvēršas 
divas tautas dziesmas—Rīgā dimd un 
Kur tad tu nu biji, pianista M. Ieraces 
aranžējumos. Patīk svaigā pieeja un 
humoristiskā interpretācija melodijām, 
kas mums gēnos ierakstītas. Kā piemēru, 
minu mums pazīstamo āzīti, kas šoreiz 
savu nedarbu gājienos izmēģina sānsoli 
pat džesa virzienā. Kaut tā nekad nebija 
paredzēts, ir skaidrs, ka pat āzītis saprot, 
ka pastāvēs tikai tas, kas pārvērtīsies. 

Ziedi, skūpsti un mūsu jūsmīgi 

 Adelaides Latviešu biedrības priekšsēde 
Ilze Radziņa.
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Iepr iekšējais Sidnejas Latv iešu 
biedrības priekšsēdis Jānis Grauds.
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aplausi sveic Adelaides mūziķus. 
Starplaikā, mums par spirdzinājumu 

svētku mielasta galds ir pārtapis par 
klinģera un kafijas galdu. Ejam no jauna 
stiprināties. 

 Koncerta trešo un pēdējo daļu izpilda 
jauniešu ansamblis Ellas Mačēnas 
(klavieres), Ivara Štubja (akustiskā 
ģitāra) un Jāņa Luča (elektriskā ģitāra) 
sastāvā. Ansambļa dalībnieki visi dzied, 
un reizē arī spēlē. Priekšnesums sastāv 
no septiņām dziesmām, jauniešu pašu 
aranžējumos. Dažādība, dzīvīga saspēle 
un mūzicēšanas prieks viscaur raksturo 
priekšnesuma izpildījumu. 

Dziesmās klausoties, izjūtu, cik 
neizsmeļams ir mūsu tautas dziesmu 
pūrs. Bartokam bija taisnība. Tautas 
melodijas, apvienotas ar tekstos pausto 
tautas dzīves ziņu, veido kultūras kodolu. 
Laikmetiem mainoties, mainās kodola 
apvalks, piem. mūzikālās izteiksmes 
stils, taču kodols vienmēr paliek tas 
pats. Vajag tikai jauniešu enerģijas un 
iztēles, lai to no jauna gaismā celtu, 
jaunā laikmeta valodā.

Kā pirmo, ansamblis dzied (un spēlē!) 
Latvijas popmūziķa Renāra Kaupera 
sacerēto Gods Dievam augstībā. 
Imanta Ziedoņa dziesmas teksts, šķiet, 
ietver jauniešu ansambļa un mūsu visu 
novēlējumu Sidnejas Latviešu biedrībai: 
“[Lai] kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts!”

Seko piecas tautas dziesmas: Cīrulīti, 
mazputniņi; Div’ dūjiņas; Kas spīdēja, kas 
vizēja; Māte mani gauži rāja; un Bij’ man 
vienas meitas dēļ(i); katra savā īpašā 
aranžējumā un izpildījumam pieskaņotā 
sastāvā. Tad vēl noklausāmies Latvijas 
folkloras ansambļa Iļģi radīto Seši jauni 
bandinieki. Šīs dziesmas izpildījumā 
uzliesmo ģitāristu lieliskā saspēle, 
gandrīz sacensības līmenī. Intensīvā 
saspēle izpelna klausītāju tikpat 
intensīvu līdzsekošanu. 

Jauniešu dzirkstīgo uzvedumu 

svētku viesi saņem ar atjaunotu 
možumu, vētrainiem aplausiem un kāju 
rībināšanu. Pacilājums ir taustāms, bet 
tai pašā brīdī iezogas skumjas. Jubileja 
ir izskanējusi. 

Izejot laukā, manām, ka krēslojas 
vakars. Kaut ielas spuldžu atspulgā pār 
ietvi krīt dziļas ēnas, ir mūsu ceļš šķiet 
gaismas klāts! 

Ir labi būt kopā. Lai būtu tā vēl ilgi, ilgi!
Lauma Reinfelde
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Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis 
Jānis Čečiņš ar komponisti Ellu Mačēnu 
un čellistu Jāni Lauru

Sidnejas Latviešu 
Organizāciju 

Apvienības sēde 
SLOA sēde notiek 2017. gada 

1.martā Sidnejas Latviešu namā.
Sēdē piedalās 9 organizāci ju 

pārstāvji, kā arī saņemti vairāki rakstiski 
ziņojumi.

Pēc darba kārtas un iepriekšējā 
protokola pieņemšanas priekšsēdis 
J. Grauds pateicas S!K!K!S! par 2016.
gada 18. novembŗa akta rīkošanu, 
kā arī  v isām organizāci jām par 
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Nākamais Ritums būs 2017. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2017. g. 15. APRĪLIM.

atsaucību Latvijas simtgades karoga 
sarkanbaltsarkanā ceļa izkārtošanā 
un pastāsta par korespondenci ar 
premjēra M.Baird biroju šai sakarībā. 
Visi organizāciju vadītaji tika lūgti 
piedalīties Simtgades karoga sveikšanā 
2. februārī konsulātā..

 Priekšsēdis arī ziņo, ka aizrakstījis 
Latvijas  Ārlietu ministrijai interesējoties 
par jauna konsula iecelšanu Sidnejā, 
bet saņemtā atbilde ir ļoti vispārīga un 
viņu neapmierina.

Bez kārtējās korespondences no 
LAAJ saņemta aptauja par LAAJ 
mājas lapu, kas parsūtīta biedru 
organizācijām, tāpat arī epasts sakarā 
ar SBS konsultāciju par nākotnes 
darbību. Saņemta pateicība no SLVK 
par apsveikumu vīru koŗa 60 gadu 
jubilejas koncertā un paziņojums no 
S!K!K!S!, ka prezidijs 2016./17. gadam ir 
seniore Dace Bogdanoviča, viceseniore 
Andra Rone, sekretāre Valda Taylor.

2018. gadā LAAJ prezidijs pārnāk 
uz Sidneju. J.Grauds ziņo, ka ir 
runājis ar vairākiem potenciāliem 
kandidātiem LAAJ priekšsēža amatam, 
bet līdz šim neviens nav piekritis 
amatu uzņemties. J. Čečiņš min, ka 
prezidija priekšsēdim ir jābūt interesei 
par politiskiem notikumiem Latvijā. 
J. Ruņģis uzskata, ka jautājumi kuŗus 
būtu svarīgi turpināt risināt ir prasība 
pēc Latvijas vēstniecības Austrālijā un 
reprezentācija pie Austrālijas valdības 
(īpaši sakarā ar tirdzniecību), kā arī 
uzturēt sakarus ar Latvijas valdību caur 
PBLA biroju. Būtu vēlama pieredze 
LAAJ darbā. Pārrunā dažādas iespējas 
ieskaitot lūgt Melburnai uzņemties 

prezidēšanu uz vēl vienu gadu un 
vienojas, ka jāturpina aktīvi meklēt, 
lai priekšsēža amata kandidātam būtu 
iespēja jau šogad piedalīties PBLA sēdē 
septembrī Rīgā. Tā kā SLOA priekšsēdis 
parasti ir LAAJ vicepriekšsēdis JDV, 
tad šo jautājumu atliek līdz kamēr būs 
izveidots LAAJ prezidijs nākamajiem 
trim gadiem.

Ir bijis ierosinājums LAAJ aicināt 
kādu prominentu Austrālijas politiķi 
kā runātāju valsts svētkos, kā veidu 
piesaistīt šejienes politiķu uzmanību 
Latvijas interesēm pašreizējā politiskajā 
situācijā. LAAJ prezidijs ir nolēmis, ka tas 
būtu piemērotāk citā forumā. S!K!K!S! 
ierosinājis to darīt 14. jūnijā, kas kopīgs 
visiem baltiešiem un notiek angliski. 
Nācis arī ierosinājums aicināt runāt kādu 
no neatkarīga pētniecības institūta (piem 
Lowy), kurš varētu būt labāk informēts 
par stāvokli Baltijā. J.Ruņģis min, ka 
pēdējā Sidnejas prezidija laikā mainīti 
LAAJ statūti izņemot politisko daļu, 
cerībā iegūt labdarības organizācijas 
statusu nodokļiem. J.Grauds prasa par 
vajadzību pēc lobijista pie valdības, bet 
tas ir dārgi un pašreiz nav vajadzīgs. 

J.Grauds aicina vīru kori šogad 
uzņemties rīkot 18. novembŗa aktu. 
G.Zodiņš to pārrunās ar vīru kora valdi. 
18. novembris šoreiz iekrīt sestdienā, 
bet sarīkojuma laiks būtu atkarīgs no tā 
kad ierastos svētku runas teicējs. 

J.Grauds domā, ka jāizrauga persona, 
kas būtu atbildīga par Simtgades svinību 
koordinēšanu Sidnejā. Viņš gribētu 
piestrādāt lai uz 2018.gada 18.novembri 
pulcinātu kopā pēc iespējas daudz 
latviešus (kā?). Svinības būtu jārīko 
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Latviešu namā. Tiek pārrunāts vai rīkot 
3 gadus, kā to paredzēts darīt Latvijā 
vai koncentrēties uz 2018.gadu vai tikai 
uz  pāris sarīkojumiem. Latvijas valdība 
ir izsludinājusi konkursu uz financiālu 
atbalstu no Simtgades biroja (Kultūras 
ministrijas). Pieprasījumi jāiesniedz 
kopīgi Austrālijas mērogā PBLA līdz 
15. martam. Informāciju izsūtīs visām 
organizācijām. Austrālija varētu cerēt 
saņemt apm. 11,000 eiro gadā uz 3 
gadiem, bet būtu jābūt arī vietējam 
līdzfinancējumam. Pārrunā dažādas 
idejas ieskaitot:
- pārraidīt dzīvus 18.novembŗa notikumus 

Rīgā pie Brīvības pieminekļa, 
- tā kā 18.novembris būs svētdiena  tad 

būtu labi svinēt visās vietās Austrālijā 
reizē radot kopības sajūtu, 

- ar kaut ko līdzīgu Kabare de Rīga 
apbraukāt visas Austrālijas pilsētas 
un aizbraukt arī uz Latviju, 

- dziedāšanas maratons uzsverot 
dziedāšanas kultūru

- braukt pa Austrāliju popularizējot 
Latviju, sasaistīt ar aborigenu kultūru

- kopīgas idejas varētu no Sidnejas JD 
izplatīt pa visu Austrāliju

- aicināt tautiešiem savā dzimšanas 
dienā ziedot naudu kopējam mērķim 
Latvijā

- Kalendāru Latvijas simtgadei ar 
vēlējumiem – kur to sūtīt?

Nolemj nākamo pāris mēnešu laikā 
rīkot atklātu tikšanos par Simtgades 
programmu, kur varētu piedalīties visi 
kam ir interese.

Seko organizāciju ziņojumi:
S!K!K!S! – D.Bogdanoviča ziņo, ka 

darbība turpinas kā parasts.
Jautrais pāris – Iveta Rone rakstiski 

ziņo, ka kopš SLOA septembŗa sēdes, 
Jautrais pāris ir piedalījies AL56KD 

tautas deju uzvedumā Melburnā
- JP vadītājas piedalījās tautas deju 

meistarklasē, ko vadīja Deju svētku 
virsvadītājs Jānis Purviņš

- Ar priekšnesumiem piedalījās Parnell 
ielas svētkos un gādāja goda sardzes 
vairākiem Latvijas simtgades karoga 
godināšanas pasākumiem Sidnejā.

- Kā parasti, darbības gadu iesāka 
ar JP pilnsapulci un priecājas, ka ir 
pieteicies prāvs skaits jaunu dejotāju.

- Šī gada beigās Sidnejā būs Jaunatnes 
dienas, kur JP piedalīsies tautas deju 
uzvedumā un JP dejotāji arī veido JD 
rīcības komitejas kodolu.

- Pirms Jaunatnes dienām JP ir arī 
paredzēts dejot gan Jāņos, gan 
dažādos festivālos austrāl iešu 
publikai.

Okupācijas mūzejs – I.Graudiņa 
rakstiski ziņo ka risinās OM būvdarbu 
lieta. Kad būs tuvākas ziņas darīs to 
zināmu laikrakstos un biļetēnos. 

Kopš pēdējās SLOA sēdes OM par 
labu, saņemti 32 ziedojumi, no tiem 12 
NN iekārtošanai. Saziedotā kopsumma 
$ 9,885-00

Kreditkooperatīva Dnister OM kontā 
ir $ 55,613.96. Šai laika sprīdī, OM 
vadība nav lūgusi pārsūtīt naudu uz 
kontu Rīgā. 

2017 .  gada  f eb ruā r ī  Ba iba 
Harringtone pārbaudīja OM kases 
grāmatas, konstatējot, ka visi uzrādītie 
dokumenti saskan ar ierakstiem.

Ar OM galdu piedalījusies AL42KD 
tirdziņā (ienākums $ 940-00) un SLB 
Parnell ielas svētku tirdziņā (ienākums 
$205) 

Ir nodevusi, no OM grāmatu galda 
atsūtītās grāmatas, SLB Grāmatnīcai, 
pārdošanai par komisiju. 

I.Graudiņa izsaka lielu pateicību 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai arī
www.slb.org.au

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

SLB, it sevišķi Imantam Līcim, par 
pretīmnākšanu OM labā.

SLB DK – I.Krūmiņa ziņo ka dāmu 
kopas darbs rit uz priekšu kā parasts. 
Dāmas gatavos auksto galdu SLB 65 
gadu jubilejas svinībām.

SLB – J.Čečiņš ziņo ka kopš pēdējās 
sēdes SLB rīkojusi kokteiļu pieņemšanu 
18.novembrī (par ko bijušas dalītas 
domas), darbinieku eglīti un Parnell 
ielas svētkus š.g. februārī. 19. martā 
notiks SLB 65 gadu jubilejas svinības. 
J.Čečiņš min, ka biedrība mēģina savos 
sarīkojumos vairāk iesaistīt sestdienas 
skolas skolniekus. Pēdējā gadā ir cēlies 
sveštautiešu telpu īrētāju skaits. 

DV – G.Zariņa ziņo, ka DV 16.martā 
rīkos Leģiona atceri kapos un pēc 
tam DV namā. Maijā būs Kurzemes 
cietokšņa atceres sarīkojums.

Vienības draudze – G.Zariņa ziņo, 
ka paredzēts rīkot Pļaujas svētkus, 
ģimenes dienu un 12.martā Kalpaka 
dievkalpojumu. Reizi mēnesī pēc 
dievkalpojuma notiek Bībeles stundas. 

Sidnejas Ev.Lut. latviešu draudze 
– E Timermanis ziņo, ka draudze turpina 
darboties kā līdz šim. Februārī sveica 
Simtgades karogu baznīcā. Draudzei 
pašreiz ir 257 locekļi. Ceturtdienas rītos 
sanāk Bībeles studiju grupa. 

SLVK – G. Zodiņš ziņo, ka šogad 
vīru koris paredzējis dziedāt 14.jūnija 
un 18.novembŗa aktos, kā arī koncertā 
baznīcā Pļaujas svētku laikā. 5. novembrī 
būs vīru koŗa dziesmu pēcpusdiena un 
16. decembrī eglīte.

Kasieres ziņojums – D.Bogdanoviča 
ziņo, ka divas organizācijas vēl 
nav samaksājušas pagājušā gada 
nodevas. Kasē pašreiz ir $5,000 termiņa 
ieguldījuma kontā un $4,599 bankā. 
Pēdējā gadā ienākumi no procentiem 
bijuši $117. Viņa arī ziņo, ka 18. 
novembrī ieņemts $720 un atlikums 
$200. Izdzēra 2 dučus šampanieti. 
S!K!K!S! noziedoja dzeltenmaizi ko 
piedāvāja pie šampanieša.

Pēc organizāci ju z iņojumiem 
J.Čečiņš vēl pastāsta, ka ir runājis ar 
Sidnejas JD rīcības komiteju par Jāņu 
sarīkojuma rīkošanu, kas dotu iespēju 
popularizēt Jaunatnes dienas, kā arī 
to izmantot līdzekļu vākšanas nolūkos. 
JD Komiteja vēl nav atbildējusi.

J.Čečiņš arī pateicas sidnejiešiem 
par palīdzību rīkojot Sirdsbalss koncertu 
un stāsta, ka koncerta dalībnieki viņam 
izteikušies, ka Sidnejā izjutuši lielu 
pretīmnākšanu un sajūsmu no publikas 
un naktsmāju devējiem.

AR
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PBLA ZIŅU APSKATS

3. martā
Grāmata par grūto valstiskuma dzimšanu 

Latvijas valsts 100. gadadienu gaidot, 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Ārlietu 
ministrija un Latvijas Arhīvistu biedrība 
kopīgiem spēkiem sagatavojusi izdevumu 
“Latvija Parīzes Miera konferencē 1919. 
gadā. Delegācijas sēžu protokoli”. 

Izdevuma 383 lappusēs iekļautas liecības 
par Latvijas delegātu neatlaidīgajām pūlēm 
pēc Pirmā pasaules kara beigām pierādīt 
Rietumu lielvalstīm neatkarīgas Latvijas 
valsts tiesības uz eksistenci un starptautisku 
atzīšanu “de jure” – uzdevumi, ko izdevās 
izpildīt tikai daļēji. 

Parīzes Miera konference bija Pirmā 
pasaules kara uzvarētājvalstu forums. Tas 
sākās 1919. gada janvārī un noslēdzās ar 
Versaļas miera līguma ar Vāciju parakstīšanu 
1919. gada 28. jūnijā. Konferences laikā 
noformulējās pēckara Eiropas starptautiski 
politiskais iekārtojums, pazīstams kā 
“Versaļas sistēma”; tika iedibināti idejiskie 
pamati ANO priekštecei Tautu savienībai 
un apstiprināta vairāku uz bijušo impēriju 
drupām radušos valstu patstāvība. Baltijas 
valstis, tajā skaitā Latvija, šajā kategorijā 
tomēr neietilpa un baltiešu delegācijas rīkojās 
Parīzes konferences kuluāros neoficiālā 
statusā. Neviens nesteidzās apstiprināt tās 
“de jure”, pirmkārt jau tādēļ, ka nebija skaidrs, 
ar ko noslēgsies Pilsoņu karš Krievijā – 

pretlielinieciskie spēki tajā joprojām uzstāja 
uz “vienoto un nedalāmo”. 

Kā liecina protokoli, tā bija skarba un 
neatlaidīga cīņa, kas noritēja apskaužamā 
latviešu diplomātu pārliecībā par izvēlētā ceļa 
pareizumu, risinot ne tikai diplomātiskus, bet 
arī piezemētus saimnieciskus jautājumus un 
cenšoties kliedēt katastrofālo informācijas 
trūkumu, kāds Rietumos valdīja par Latviju. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
Latvijā izvietos gaisa kontroles centru 

Vācijas bruņotie spēki aprīlī Latvijā atkal 
izvietos pārvietojamo Gaisa kontroles un 
ziņošanas centru, vakar (2. martā) Rīgā 
žurnālistiem pastāstīja Vācijas aizsardzības 
ministre Urzula fon der Leiena. 

Urzula fon der Leiena norādīja, ka Vācijai 
atkal ir svarīgi parādīt saviem draugiem 
solidaritāti, turklāt Vācija nav aizmirsusi, 
ko nozīmē dzīve pie austrumu robežas. 
Vācijas aizsardzības ministre arī pauda 
pateicību Latvijas karavīriem, kuri iepriekš 
atvairījuši uzbrukumu Vācijas diplomātiskajai 
pārstāvniecībai Afganistānā. 

Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis (ZZS) pauda visdziļāko pateicību 
Vācijai par ieguldījumu Baltijas valstu 
drošības stiprināšanai. Viņš uzskata, ka 
starp Latviju un Vāciju pastāv liels potenciāls 
aizsardzības nozares stiprināšanā. 

Integrēts Baltijas valstu gaisa telpas 
kontroles sistēmā, pārvietojamais Gaisa 
kontroles un ziņošanas centrs bija daļa no 
NATO gaisa telpas novērošanas un kontroles 
sistēmas. [...] (Latvijas Avīze)
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Turpinājums 46. lpp.

6. martā
Visā Latvijā godina Oskara Kalpaka 
piemiņu  

Latvijā šodien (6. martā) vairākās vietās 
godina pirmā latviešu atsevišķā bataljona 
komandiera Oskara Kalpaka piemiņu. Jau 
pulksten 10 no rīta Aizsardzības nozares 
vadība nolika ziedus pie Kalpaka pieminekļa 
Rīgā.  

Savukār t  pu lks ten 12 p iemiņas 
pasākums notika pulkveža O. Kalpaka 
atdusas vietā Lubānas novada Visagala 
kapos. Visplašākais pasākums notiek 
Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītēs”. 
Tajā piedalās Aizsardzības ministrijas 
par lamentā ra is  sek re tā rs  Andre js 
Panteļējevs, Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš, 
Zemessardzes 45. bataljona pārstāvji un 
Nacionālo bruņoto spēku Orķestra Jūras 
spēku grupa. 

Pasākuma laikā svinīgo jaunsarga 
solījumu dos jaunsargu kandidāti, kā arī 
jaunie zemessargi dos zvērestu. Tāpat 
Kalpaka piemiņai Varakļānu kultūras namā 
notiks Nacionālo bruņoto spēku orķestra 
koncerts. 

Kalpaka piemiņas vieta un muzejs 
“Airītes” izveidoti vietā, kur 1919. gada 6. 
martā Atbrīvošanās cīņu laikā krita pulkvedis 
Kalpaks, kapteinis Nikolajs Grundmanis, 
virsleitnants Pēteris Krievs un leitnants 
Johans Hanss Šrinders. Muzeja ēkas 
atjaunotas 2013. gada 6. martā un tajās 
izveidota ekspozīcija, kurā atspoguļo Kalpaka 
personību un apskata viņa darbību Pirmā 
pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu 
laikā. (skaties.lv)
Mežaparka Lielās estrādes teritorijai 
noteikts nacionālo interešu objekta 
statuss 

Mežaparka Lielās estrādes teritorijai 
noteikts nacionālo interešu objekta statuss, 
tā 7.martā lēmusi valdība. Īpašā statusa 
piešķiršana nepieciešamības gadījumā 
paātrinās Mežaparka Lielās estrādes 

būvniecības procesus, kas ļaus savlaicīgi 
sagatavot nepieciešamo infrastruktūru XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku norisei, portālam lsm.lv pavēstīja 
Latvijas Nacionālais kultūras centra (LNKC) 
pārstāve Inga Bika. 

Jau kopš 1955. gada estrāde ir bijusi 
Dziesmu un deju svētku koncertu un 
mēģinājumu norises vieta un ir faktiski 
neaizstājama svētku norisē, Dziesmu un 
deju svētku dalībnieki to dēvē par tradīcijas 
svētvietu. Koncerti, kas Dziesmu un deju 
svētku laikā notiek estrādē, no sabiedrības 
puses ir īpaši pieprasīti. 

Estrāde būvēta 1955. gadā un laika 
gaitā ir kļuvusi par nacionālās kultūras 
vērtības un par UNESCO Cilvēces mutvārdu 
un nemateriālā kultūras mantojuma 
meistardarbu atzītās Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas spilgtāko notikumu norises vietu. 
Tādējādi, ņemot vērā savu funkciju, estrāde ir 
uzskatāma par nozīmīgu nacionālās kultūras 
objektu visas valsts mērogā. 

Jau vēstīts, ka 5. janvārī tika prezentēts 
Mežaparka Lielās estrādes pirmā posma 
būvprojekts, ko paredzēts realizēt līdz 2018. 
gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju 
svētkiem, un Kultūras ministre Dace Melbārde 
(Nacionālā apvienība) pauda bažas, ka, ja 
estrādei netiks piešķirts nacionālo interešu 
objekta statuss, būvnieki var bremzēt 
pārbūves procesu ar pārsūdzībām. Vēlāk 
šīs bažas apstiprinājās, jo tika saņemtas 
divas sūdzības, un Rīgas dome pagarināja 
būvnieku pieteikšanos Mežaparka estrādes 
pārbūves pirmā posma būvdarbiem. (lsm.lv)
Latvijas Radio koris spožā koncerttūrē 
Nīderlandē 

Latvijas Radio koris ir devies koncerttūrē 
uz Nīder landi ,  kur  sniegs deviņus 
koncertus, no kuriem pirmie četri būs 
kopā ar Valsts kamerorķestri “Sinfonietta 
Rīga”. 2. marta koncertu slavenajā 
“Muziekgebouw” koncertzālē Amsterdamā 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Ciešanu laika 

dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Pūpola 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Piektdien, 14. plkst. 10.00 – Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Kris-
t u s  A u g š ā m c e l š a n ā s  s v ē t k u 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 23. DIEVKALPOJUMS 
NENOTIKS

Svētdien, 30. plkst. 11.00 – Dārza svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma, dārza svētku 
sarīkojums.

MAIJĀ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELE S STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

APRĪLĪ
Svētdien, 2. J. Turmanis  
Svētdien, 9. J.Trumpmanis
Piektdien, 14. I.Birze
Svētdien, 16. U.Hāgens
Svētdien, 23. DIEVKALPOJUMS 

NENOTIKS
Svētdien, 30. A.Kristovskis
MAIJĀ
Svētdien, 7. J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

APRĪLĪ
Svētdien, 2.  L.MacPherson
Svētdien, 9.  A.Medne/S.Graudiņa
Piektdien, 14.  L.MacPherson
Svētdien, 16.  L.MacPherson
Svētdien, 23.    DIEVKALPOJUMS 

NENOTIKS
Svētdien, 30.  B.Liberta/R.Hāgena
MAIJĀ
Svētdien,7.  A.Medne/S.Graudiņa

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Piektdien, 14. plkst. 14.00 – Lielās 

Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

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.
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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
Prāvests 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

 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Jēzus Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš 

patiesi ir Augšāmcēlies! Alleluja.
R.S. 

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
APRĪLĪ

Svētdien, 2. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 9. plkst.  9.30 Pūpolu 

svētdienas dievkalpojums. Bībeles 
stunda. 

Svētdien, 16. plkst.  9.30 Jēzus 

Kristus Augšāmcelšanās – Lieldienu 
dievkalpojums.

Svētdien, 23. plkst. 9.30 Baltās 
svētdienas dievkalpojums.

Svētdien, 30. plkst. 9.30 dievkalpojums 
II svētdienā pēc Lieldienām.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 2.  Olafs Šics 
Svētdien, 9.   Olafs Šics
Svētdien, 16.  Olafs Šics
Svētdien, 23.   Olafs Šics
Svētdien, 30.   Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 2.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 9.  Marita Lipska
Svētdien, 16.  Gundega Zariņa
Svētdien, 23.  Marita Lipska
Svētdien, 30.  Gundega Zariņa

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 

un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  0420705263
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9747 1271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

Spara apbalvošanas 
pēcpusdiena

Spara apbalvošanas pēcpusdiena 
notika sestdienas pēcpusdienā, 18. 
martā, SLB kafejnīcā. Piedalījās 
apmēram 30 sporitisti, sportistu ģimenes 
un SLB Pamatskolas saime. 

Spara prezidents Viktors Sīkais 
uzrunāja viesus un nodeva pārskatu 

par kopas rosīgo darbības gadu. Spara 
sportisti piedalījās regulārās vīriešu 
basketbola, peldēšanas un viegatlētikas 
sacensībās. Viktors arī paziņoja ka 
sparieši izcīnija otro vietu basketbola 
turnīrā pagajušā gada Austrālijas 
latviešu meistarsacīkstēs (ALM). Viktors 
izdalīja 38 godalgas – 21 peldēšanā 
un 17 vieglatlētikā. Šogad vislabākais 
peldētājs bija Dainis Galviņš, kas izcili 
labi nopeldēja visos peldēšanas veidos 
ar ļoti labiem rezultātiem – apsveicam 
Daini! 

Pēc pēcpusdienas oficiālās daļas, 
dalībnieki baudīja garšīgas pusdienas 
– cīsiņas ar skābiem kāpostiem un 
„karstiem suņiem”.

Spara valde vēlas patiekties visiem, 
kas palīdzēja ar šīs pēcpusdienas 
rīkošanu, it sevišķi Skaidrītei Veidnerei 
un Dairai Tuktēnai par garšīgiem 
kāpostiem un Lolitai Jurānei par 
saldo ēdienu. Liels paldies arī SLB 
pamatskolas saimei par palīdzību 
virtuvē. 

U z  r e d z ē š a n o s  s e p t e m b ŗ a 
vieglatlētikas sacensībās! 

Toms Veidners
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Spara apbalvošanas pēcpusdienas dalībnieki Sidnejas Latviešu namā.

PBLA ziņas
Turpinājums no 42. lpp.

tiešajā translācijā pārraidīja Nīderlandes 
Radio. Vēl turnejā plānotas arī apstāšanās 
Enshēdē, Groningenā, Hāgā, Tilburgā, 
Hērlenā. Programmā – Arvo Perta, Džeimsa 
Makmilana, Ērika Ešenvalda, Pētera 
Vaska, Jura Karlsona, Johannesa Brāmsa, 
Einojuhani Rautavāra, Valentīna Silvestrova 
skaņdarbi. (Latvijas Avīze)
10. martā
Miris leģendārais kordiriģents Gido 
Kokars 

Ceturtdien, 9. martā, 95 gadu vecumā 
mūžībā aizgājis kordiriģents Gido Kokars, 
vēsta “Latvijas Radio”. Kokars dzimis 1921. 
gadā un pērn 17. augustā svinēja savu 95 
gadu jubileju. Viņš sava mūža laikā strādājis 
ar vairākiem koriem, tostarp ilgus gadus 
bijis tautas kora “Daile” un Bauskas rajona 

skolotāju kora “Daina” mākslinieciskais 
vadītājs un galvenais diriģents. 

Tāpat kordiriģents ir Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas goda profesors. 
Kokars strādājis Mūzikas akadēmijā kopš 
1961. gada - no 1961. līdz 1972. gadam 
bija akadēmijas vecākais pasniedzējs, no 
1972. līdz 1983. gadam - docents, savukārt 
kopš 1983. gada bijis Mūzikas akadēmijas 
profesors. 

Kokars bijis arī vairākkārtējs Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku, Bauskas 
rajona koru, Skolotāju koru salidojumu, 
Rīgas Latgales priekšpilsētas koru, Jūrmalas 
pilsētas koru un Latvijas Skolu jaunatnes 
Dziesmu svētku virsdiriģents. Kokars 
apbalvots ar valsts augstāko apbalvojumu 
- Triju Zvaigžņu ordeni. [...] (ir.lv.lv)
15. martā
Eksports beidzot pārspēj importu, to 
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What’s on at the Hall
Each month  this page will feature a summary, in English, of major events at 

the Sydney Latvian Hall, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language.

Sydney Latvian Society’s 65th Anniversary
It was a big event on the 19th of March, and 171 people were not going to 

miss it. The Latvian Hall was “comfortably full” with everyone seated at tables to 
enjoy both the Ladies Auxilliary’s smorgasbord, the speeches and the fine music. 
Photos of the event are in the front Latvian section of Ritums.

Part of chairman Jānis Čečiņš’speech was in English: 
“... Latvians have been in Sydney since the late 19th century, but it wasn’t until 

after the Second World War that over 20,000 Latvians came to Australia. The 
government’s idea was that we would swell the workforce and integrate into the 
community. Integrate we did! But we understand the difference between integration 
and assimilation. While you won’t find a Latvian in Australia who can’t speak 
English, we have also stuck to our language and traditions. Many migrant groups 
lose their heritage language in the second, and some even in the first generation.  
We are now in the third and gaining  a fourth generation of Latvian speakers. Key 
to that has been the Sydney Latvian Society, its hall, and the varied cultural and 
educational opportunities it has been able to provide. 

The theme of my address today is “change”. We have to be realistic, and 
recognise that our community is changing and will continue to change in the future. 
That partners will increasingly be of non-Latvian heritage and that not everyone 
will speak or understand Latvian. 

So we are also changing, and if you are interested in what’s happening in the 
Sydney Latvian Society, you can check out our our activities in English on our 
homepage, at the back of our monthly bulletin Ritums, or follow us on Facebook, 
or even join our fortnightly basic coversation group for Latvian non-speakers. We 
want to include you, not exclude you! ...”

This was followed by two short speeches from former chairmen, the lunch, 
and then a selection of classical pieces performed by Jānis Laurs, Ewen Bramble 
and Michael Ierace from Adelaide. Their performance included the world premiere 

nodrošinājis pakalpojumu eksporta 
kāpums 

Pirmo reizi kopš 2000. gada preču un 
pakalpojumu eksporta vērtība pārsniegusi 
importu, preču un pakalpojumu kontā 
izveidojot pārpalikumu 136,8 miljonu eiro 
vērtībā. Būtiski, ka eksporta “uzvaru” pār 
importu nodrošinājis tieši pakalpojumu 
sektors, kamēr preču sektors piedzīvojis 
pat nelielu kritumu. Visvairāk pakalpojumi 

uz ārvalstīm sniegti IT jomā un būvniecībā, 
palīdzot sasniegt rekordaugstu eksportu 
4,24 miljardu eiro apmērā, konstatējuši 
Latvijas Bankas eksperti. Tieši straujais IT 
līderu “Accenture” un SIA “Evolution Latvia”, 
aviokompāniju “Air Baltic” un “SmartLynx 
Airlines”, kā arī nerezidentus apkalpojošu 
banku sniegums radījis pakalpojumu 
pieaugumu ārvalstīm. [...] (Latvijas Avīze, 
autors Raivis Šveicars)
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of Ella Mačēns’ composition Dziesma atmiņai (Song for a Memory) which was 
commissioned by the Sydney Latvian Society and which gained a standing ovation.

Greetings from individuals and other Latvian organisations were followed by 
coffee and cake and the youthful sound of Ella Mačēns, Ivars Štubis and Jānis 
Lucis and their contemporary arrangements of traditional Latvian folk songs.

A big celebration requires a big event, and many people stayed for a number 
of hours after the official program finished, to chat and catch up with old friends 
or to meet new ones.

Sydney Latvian Hall Roof Fund
The Anniversary concert saw the launch of a roof replacement fund for the 

Latvian Hall. For many years the roof has been leaking, but it is now well beyond 
repair and needs replacement. In heavy downpours it is no longer possible to catch 
all the drips in buckets and tubs.

The lunch raised $4,005 towards the new roof, and we have received a grant 
of $20,000 from the NSW Community Building Partnership Program. But that is 
only a fraction of what is going to be needed.

If you would like to contribute, you can either: Donate at our office; Send us 
(P.O. Box 457, Strathfield, 2135) a cheque made out to Sydney Latvian Society, 
or; Make a payment into our Westpac bank account (BSB: 032069 Acct: 448256) 
with the instruction “ROOF”. 

Sydney Latvian Theatre 1+1=1
The Sydney Latvian theatre, together with the Sydney Latvian Saturday School 

will be putting on two one act plays (in Latvian) on both the 29th and 30th of April. 
Both are comedies. The school kids are really getting into their rehearsals of 
various bugs and slimes for Bacilius horriblis, while the adults are a bit suspicious 
of what’s on the other side of the wall in The Psychotropic House.

Baltā galdauta svētki (White Tablecloth Celebration)
To mark Latvia’s declaration of independence from the Soviet Union on the 4th 

of May, 1990, and the beginning of the Latvian Centenary celebrations this year, the 
Sydney Latvian Society  will be hosting two events on the 4th of May. At 12 noon 
there will be a celebratory lunch catered by the Ladies Auxillary. Bookings required 
by the 2nd of May on 0425 392 988. And that same day at 7 p.m., the Society 
is organising a “Bring a plate” dinner. Bookings are not essential for the dinner.

Latvian language classes for adults
Adult Latvian language classes are held every second Saturday from 11.30 to 

1.30pm at the Latvian Hall.  Anyone wishing to learn Latvian is welcome. Classes 
are held in an informal setting using Latvian language training materials and 
information on interesting events or facts about Latvia. Classes are FREE.

For all enquires contact Daiga Kurpniece (0420 874 228) or the Sydney Latvian 
Society office.
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