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Sveicināti, lasītāji! 
Cilvēks ir uz šīs zemes tikai īsu laiku, un pēc tam viss viņa sasniegtais paliek 

citam. Zālamans mācītājam prasa: „Kāds labums atlec cilvēkam no viņa pūlēm, 
kuŗām viņš nododas zem saules?“ (Ecct. 1:3). Par dzīves apli nācās domāt 
Austrālijas latvieša, pertieša, leģionāra Jāzepa Šķēla bērēs ceturtdien, 16. augustā, 
Lestenes brāļu kapos. 

Otrā pasaules kaŗa laikā Jāzeps tika iesaukts Vācijas bruņotos spēkos, un cīnījās, 
lai censtos izglābt Latviju no otras padomju okupācijas. Šī cīņa bija nesekmīga – 
viņš tika ievainots kaujās Krievijā, un pēc kaŗa nonāca Zedelgemas kaŗa gūstekņu 
nometnē Beļģijā. Vēlāk mēroja tālo ceļu uz Pertu Austrālijā, bet ģimene palika Latvijā. 
Pēc daudziem gadiem viņš aizgāja mūžībā viens pats savās mājās. 

Tomēr Jāzeps bija sapratis, ka Latvijas atgūtā neatkarība prasa turpinošu cīņu 
ne tikai ar ieročiem, un, bez novēlējumiem ģimenes locekļiem Latvijā un Lestenes 
Brāļu kapiem, atstāja zīmīgu atbalstu Latvijas Okupācijas mūzejam. 

Aplis noslēdzies. Jāzeps atgriezies dzimtenē pie saviem bijušajiem cīņu 
biedriem. Lestenes Brāļu kapos viņa pelni apglabāti tieši blakus pazīstamam 
Adelaides latvietim – leģionāram un arī zedelgemietiem Artūram Berķim. 

Jāzepa pūles tiek liktas lietā cīņā pret dezinformācijas kampaņu, kuŗu vada tie 
paši spēki, pret kuŗiem viņš bija cīnījies pirms daudziem gadiem. Kā bijušais cīnītājs, 
un kā atgādinājums, ka brīvība prasa mūžīgu modrību, kareivis Jāzeps Šķēls tika 
izvadīts ar pilnu militāro godu. Dobeles zemessardze kārtējo reizi profesionāli un 
iejūtīgi piedalījās izvadīšanā Lestenē. Kulminācija bija trīs zalves, ko izšāva četri 
zemessargi. 

Izvadīšanu vadīja prāvests Klāvs Bērziņš, un klāt bija Jāzepa tuvinieki, Dobeles 
zemessardzes vienība kapteiņa Mareka Jansona vadībā, Latvijas Nacionālo 
kaŗavīru biedrības priekšsēdis Edgars Skreija, Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, mūzeja direktors Gunārs Nāgels, direktora 
vietniece Taiga Kokneviča, DV Latvija priekšnieks Andrejs Mežmalis, Daugavas 
Vanadžu goda priekšniece Ilga Niradija  un citi. 

Tai tālā 1943. gadā, kad viņu iesauca Vācijas bruņotos spēkos, Jāzeps Šķēls 
nevarēja ne sapņos iedomāties, kāds būs viņa dzīves liktenis – ka izbrauks pusi 
pasaules un atgriezīsies ar militāro godu dzimtenē. 

Padomāsim mēs katrs – kāds būs no mums labums, kad vairs nebūsim virs 
šīs zemes. 

G. Nāgels
Laikraksts Latvietis
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

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

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2018. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1974. gada
Arnis Kārkliņš

Dzimis 1933. g. 18. maijā, Latvijā
Miris 2018. g. 2. septembrī, Austrālijā

SLB biedre kopš 1985. gada
Karīna Muldiņa

Dzimusi 1930. g. 30. jūlijā, Latvijā
Mirusi 2018. g. 9. septembrī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Septembŗa SLB valdes 
sēde

SLB valdes sēdē 12. septembrī 
piedalījās Andris Galviņš, Jānis Čečiņš, 
Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš, Ināra 
Graudiņa, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere un 
Mārtiņš Tuktēns. Atvainojas Ināra Krūmiņa, 
Jānis Grauds, Baiba Harringtona.

Pilnsapulcē par valdes locekļiem 
ievēlēja Ināru Krūmiņu un Ināru Graudiņu. 
Ināra Graudiņa atteicās no valdes, bet 
paziņoja, ka vēlas palikt valdes kandidātos. 
Pilnsapulcē par valdes kandidātiem ievēlēja 
Baibu Harringtonu un Klāru Brūveri. Baiba 
Harringtona paziņoja, ka nevēlas kļūt 
par valdes locekli. Klāra Brūvere bija ar 
mieru atkal nākt valdē un valde piekrita 
šīm maiņām. Valdes amatu sadale paliek 
kā līdz šim: priekšsēdis Jānis Čečiņš, 
priekšsēža vietnieks un kasieris Jānis 
Grauds, sekretārs Andris Galviņš.

Ir pārbaudīta nama ugunsdrošība. 
Jāatjauno vairākas gaismas un jāpārbauda 
spiediens ugunsdzēšanas ierīcēs. 

Iegādāta jauna trauku mazgājamā 
mašīna kafejnīcai. 

Sakarā ar Latvijas simtgadi, pirms 
Dagamba koncerta 11. novembrī, rīkos 
pieņemšanu cittautiešu viesiem un latviešu 
organizāciju pārstāvjiem.  

Četriem Dagamba dalībniekiem 
piešķirtas vīzas, bet vienam vēl nav. 
Jāpieprasa jauna vīza. 

Valstssvētku akta koncerta daļā 
uzstāsies Sidnejas Latviešu vīru koris, 
Jauktais koris un operdziedātāja Maija 
Kovaļevska. 

Vēl nav paziņots kas Rīgā notiks 18. 
novembrī pa dienu, un vai to pārraidīs 
Latvijas televīzija. Līdz ar to nevar vēl 
nolemt, vai būtu vērts pēc akta sarīkot 
tiešraides pieslēgumu latviešu namā.

Turpinās priekšdarbi valstssvētku balles 
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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.

2018. gada sepembrī SLB ir apsveikusi 
Ilmu Celmiņu, Anitu Matuzeli, Ināru 
Upīti, Gunti Strautu, Kārli Gulbergu, Uldi 
Poguli, Bruno Poriteru, Rutu Dzelmani 
un Jāni Šakurovu ■

Sidnejas Latviešu 
biedrības nākotnes 

ieceres
SLB pilnsapulce notika 26. augustā ar 

28 biedru piedalīšanos.
Biedrības priekšnieks Jānis Čečiņš 

nolasīja pagājušā gadā mūžībā aizgājušo 
biedru vārdus. Klātesošie ar klusuma brīdi 
tos piemin.

Par sapulces vadītāju ievēl Aldi Birzuli 
un protokolētāju Ināru Graudiņu.

Priekšnieks stāsta, ka sabiedrībā 
izrādīta liela interese par Latvijas simtgadi, 
kas pozitīvi iespaidojusi SLB dzīvi un 
piesaistījusi vairāk apmeklētāju, it sevišķi 
no jaunatbraucējiem. Sevišķi iespaidīgi 
bija Parnell ielas svētki un Jāņi. 

Veikts liels darbs, beidzot atjaunots 

Nākošais senioru 
saiets

Nākošā senioru saietā piektdien, 
12. oktobrī Baiba Haringtona mūs 
iepazīstinās ar Mairas Asares rakstu 
‘Ilgā klusā sezona’ par dzīvi Latvijā 
astoņdesmitajos gados. Pēc īsa ievada, 
aicināsim visus piedalīties pārrunās, vai 
tās noklausīties – kā paši vēlas! Daži 
jau būs rakstu iepriekš saņēmuši un 
mājās izlasījuši. Ja arī Jūs gribētu šo 
rakstu dabūt, lūdzu piezvaniet Baibai 
Harrington 0438227524.

Asares stāsts ir ņemts no vēsturisku 
stāstu grāmatas ‘Mēs XX gadsimts’, 
kuŗa iznāca Latvijā 2011. gadā. 

Gundegas Repšes iedvesmotas, 
12 rakstnieces šai grāmatai uzrakstīja 
stāstus, katra par kādu divdesmitā 
gadsimta laika posmu. Šī grāmata 
savukārt iedvesmoja 13 autorus rakstīt 
veselu vēsturisku romānu virkni ‘Mēs 

Latvija XX gadsimts’. 
Otrā daļā skatīsimies Raimonda 

Sokolovska un Mari tas Lipskas 
veidoto filmu par ceļojumu uz Japānu. 
Stāstījumā dzirdēsim par mūsdienu 
Japānas spilgtām kultūras iezīmēm 
kā arī apmeklēsim slavenus tūrisma 
objektus – ceļotāju tiešā skatījumā. 
Japānā ķirši zied tikai divas nedēļas 
gadā – pavasarī ("Cherry Blossom 
festival" angl.), un tie ir japāņu tautas 
svētki ar senu tradīciju. ■

Redakcija.

rīkošanai Jaundienvidvelsas parlamenta 
ēkā. 

Doma meiteņu koŗa diriģente Aira 
Birziņa ir principā piekritusi korim uzstāties 
īpašā koncertā latviešu namā tad kad 
2019.g. jūlijā koris viesosies Sidnejā. ■

Jānis Čečiņš 
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nama zāles jumts, līdz ar to pozitīvi 
iespaidots elektrības patēriņš un 
apmeklētāju labklājība.

Telpu īrēšana namā no latviešiem 
samazinājusies, taču sveštautiešu īrētāju 
skaits pieaudzus.

Novembrī SLB svinēs svētku mēnesi: 
11. novembrī Pieņemšana, kam sekos 
Latvijas grupas Dagamba koncerts;

18. novembrī Akts ar latv iešu 
operdziedātājas Maijas Kovaļevskas 
piedalīšanos. Runu 18. nov. aktos, 
Austrālijas latviešu centros, teiks mācītājs 
Juris Cālītis, sākot ar 5. novembri Pertā un 
beidzot, Brisbanē. 

23. novembrī Latvijas simtgades 
balle Jaundienvidvelsas parlamenta 
telpās. Ballē spēlēs grupa Dagamba no 

Latvijas, kā arī mūsu pašu mūziķi. Cer, ka 
piedalīsies vismaz 200 viesu. 

Ar nožēlu priekšnieks piemin, ka 
brīvprātīgo darbinieku skaits samazinājies. 
Kur palikusi vidējā un jaunākā paaudze?

Ināra Sīkā, oficiālā revidente, nolasa 
SLB kases grāmatas revīzijas pārskatu. 
Jānis Grauds izsaka lielu pateicību Inārai 
Sīkai par milzīgo un pašaizliedzīgo darbu. 
Revidente strādājusi bez kādas atlīdzības. 
(Citus gadus revīzija dārgi izmaksājusi).

Pateicas arī Maritai Lipskai par ik 
mēneša Finansiālo pārskatu izgatavošanu.

Jānis Grauds piezīmē, ka grūti akurāti 
uzstādīt paredzamos izdevumus, jo ir 
lieli izdevumi, par kuŗiem nav kontroles 
piemēram: Pašvaldības nodevas, 
apdrošināšana, elektrība, ūdens.

Uz Alda Birzuļa jautājumu, kādam 
nolūkam budžetā paredzēts $30,000 
izdevums, J.Čečiņš paskaidro, ka šī 
summa paredzēta, lai nodrošinātu nama 
priekšu, ierīkotu pietiekami augstu žogu 
un vārtus, kuŗus naktī varētu aizvērt. Tāpat 
jāuzlabo apgaismošana nama priekšā un 
jāiegādājas jaunas CCTV kameras. Šim 
projektam pieprasīts arī valdības atbalsts.

Otrs projekts ir uzlabot Mārtiņa Siliņa 
zāli un kafejnīcas telpas.

Priekšnieks ziņo, ka pagājušajā 
darbības gadā SLB valde darbojusies 
8. locekļu sastāvā (statūtos paredzēti 9 
valdes locekļi).

Ar šo sapulci izbeidzas Jāņa Grauda 
un Klāras Brūveres mandāti. Pilnsapulce 
uzstāda sekojošos kandidātus: Klāru 
Brūveri, Ināru Graudiņu, Jāni Graudu, 
Baibu Harringtoni un Ināru Krūmiņu. 
Balso aizklāti. Valdē ievēl Ināru Graudiņu, 
Jāni Graudu un Ināru Krūmiņu. Par 
kandidātiem paliek Klāra Brūvere un Baiba 
Harringtone (kandidāti var piedalīties 
sēdēs bet bez balsstiesībām).

LAAJ priekšnieks Jānis Grauds ziņo, 
ka kārtējās LAAJ ziedojumu vākšanas 
akcijas lūgumus, izsūtīs drīz un cer, 
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Pilnsapulces vadība: Aldis Birzulis un 
Ināra Graudiņa
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Jānis Grauds ziņo par Biedrības 
finansiālo stāvokli.
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

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

ka atsaucība būs lielāka nekā pēdējā 
laikā. Atsaucība ,,Mana dāvana Latvijai’’ 
Vītola Fonda Latvijas trūcīgo studentu 
stipendijām, bijusi ļoti vāja.

Uz jautājumu, ko SLB darīs nākotnē, 
priekšnieks atbild, ka sarīkojums, Parnell 
ielas svētki, pievelk plašāku publiku. Būtu 
jāatrod, ko īpašu 2019.  gada svētkiem.

Gada vidū Doma meiteņu koris no 
Rīgas viesosies Austrālijā, lai piedalītos 
koŗu sacensībās Sidnejas Operas namā. 
Ir iecere izkārtot uzstāšanos Sidnejas 
Latviešu namā.

Jānis Čečiņš piebilst, ka ir problēma ar 

tik daudz skaistu brīžu, ka gribētos lai 
arī nākotnē mums katram būtu iespēja 
izjust savu latviskumu un dzīvot latviskā 
vidē – ne tikai svētku dienās, bet visa 
gada garumā.

Vienota un aktīva sabiedrība ir 
nepieciešama lai izdzīvotu latvisku dzīvi 
svešumā. Viens no LAAJ mērķiem ir 
palīdzēt latviešu sabiedrībai Austrālijā un 
Jaunzēlandē dzīvot latviskā vidē. Mūsu 
sabiedrība mainās un nav garantēts, 
ka visi mūsu pasākumi, kur laiku pa 
laikam jūs gribiet piedalīties, varēs 
turpināties bez jūsu tieša atbalsta – 
garīga, praktiska un arī materiāla.

LAAJ atbalsta vietējo organizāciju 
ierosinātus projektus, palīdz rīkot 
Latvijas mākslinieku turnejas un izkārto 
Valsts svētku runātāja viesošanos 

Apvienība esam mēs 
visi

L a t v i e š u  a p v i e n ī b a 
Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) ikgadus rīko līdzekļu 
vākšanas akciju. Tā arī šogad 
aicinam jūs atbalstīt apvienības 

darbu – jo apvienība esam mēs visi, kas 
dzīvojam Austrālijā vai Jaunzēlandē un 
kam ir piederība latviešu tautai. 

Šajā Latvijas simtgadē mēs it sevišķi 
izjūtam savas saites ar Latviju. Ja arī paši 
nevarējām piedalīties svētku pasākumos 
Latvijā, tad vismaz no attāluma dzīvojām 
līdzi jubilejas gada notikumiem. Svētku 
gads jau tuvojas beigām, bet tajā ir bijis 

Senioru saieta turpināšanu, jo pēc Ivara 
Šeibeļa aiziešanas mūžībā, nav neviena, 
kas uzņemtos saieta rīkošanu. 

Pastāv liela problēma iesaistīt vidējo 
paaudzi darboties latviešu sabiedrībā.

Pēc pilnsapulces seko SLB Dāmu 
kopas  sagatavo tās  uzkodas  un 
pakavēšanās pie vīna glāzes. ■

VK un IG
(SLB priekšsēža Jāņa Čečiņa runa 
ir iespiesta septembŗa Ritumā. SLB 
finansiālais pārskats un budžets iespiests 
augusta Ritumā)
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Svinot Latvijas  
Republikas simtgadi

19. gadsimteņa otrā puse uzskatīta 
kā latviešu tautas pirmais atmodas 
laikmets.  Politiska kustība izveidojās 
roku-rokā ar kultūrisku uzplaukumu. 
Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas 
svētki notika 1873. gada vasarā, Rīgā. 
Tajos piedalījās 46 koŗi ar kopējo 
dziedātāju skaitu — 1003. Tās centrā bija 
tautas dziesmu, garīgo mūziku, un jauno 
dzejnieku un mūziķu mākslinieciskā 
izplauksme. Dziesmu svētku tradīcija 
piedzīvoja brīvības atgūšanu, bet arī 
pārdzīvoja divus pasaules kaŗus un 
okupāciju. Tomēr latviešu dziesmu gars 
turpina tradīcijā augt un veidoties.

2018.  gadā sv inam Latv i jas 
Republikas simtgadi, un šogad Dziesmu 
svētku noslēguma koncertā dziedāja 
16500 dziedātāju. Atzīmējot abus šos 
pasākumus Adelaides filharmoniskais 
koris, Alža Sila vadībā, uzvedīs koncertu  
svinot 150 gadu latviešu kormūzikā.

Programmā iekļautas vecas gan 
jaunas dziesmas, no 1880. gada un 
2018. gada Dziesmu svētkiem, Latvijas 
kā arī diasporas komponistiem.  Koncertu 
iesāks ar Viktora Baštika Rekviemu. Tas 
veltīts brīvību cīņās kritušiem kaŗavīriem 
un tajā izmantoti bībeles un latviešu 
dzejnieku teksti, kā arī latviešu mūzikas 
motīvi. Tur piedalīsies instumentālistu 
grupa kā arī soprāns Bethany Hill un 
bass Alex Roose.

Andrejs Jurjāns veltīja savu Dziesmu 
svētku maršu 1880. gada dziesmu 
svētkiem. Tas skaitās kā pirmais latviešu 
simfoniskais darbs. Koncertā to izpildīs 
Marriatville vidusskolas simfoniskais 
orķestis, kas arī pavadīs kori Jāzepa 
Vītola Beverīnas dziedonī.

Programmā vēl dzirdēs Emīla 
Dārziņa emocionālo Melancholisko 
valsi; Lūcijas Garūtas – Lūgšanu; 

Austrālijā. Šogad Valsts svētku runu 
teiks Juris Cālītis, kas piedalīsies svētku 
svinībās sešos latviešu centros.

Nozīmīgas summas tiek arī veltītas 
latviskās izglītības atbalstam – Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolai, “Sveika 
Latvija” dalības maksām, vietējām 
latviešu skolām, 3x3 un Tērvetes vasaras 
nometnei. Nesenā aptaujā daudzi 
no jums teica, ka izglītības atbalsts ir 
pati svarīgākā daļa no LAAJ darba. 
Šis atbalsts veicina mūsu sabiedrības 
izdzīvošanu, palīdzot jaunākajai 
paaudzei ieaugt latviskā vidē. 

Ir arī svarīgi veicināt sadarbību 
ar Latviju un latviešiem citās mītnes 
zemēs. Latviešu globālā vienotība ir 
mūsu stiprums. Tāpēc esam daļa no 
PBLA. Uzturam kontaktus ar citām mītņu 
zemju latviešu organizācijām un, caur 
biroju Rīgā, ar valsts un citām iestādēm 
Latvijā.

Tas viss prasa ne tikai darbu, bet arī 
līdzekļus. Jūsu atbalsts ir nepieciešams 
lai apvienība varētu turpināt savu darbu. 
Nauda, kas tiek saziedota gadskārtējā 
līdzekļu vākšanas akcijā, ir nozīmīga 
daļa no līdzekļiem kas atļauj LAAJ 
atbalstīt augšminētos mērķus. Tādēļ 
lūdzu palīdziet arī šogad, katrs pēc 
savām spējām un apstākļiem, turpināt 
nodrošināt latvisku dzīves iespēju 
Austrālijā un Jaunzēlandē, un veicināt 
sadarbību ar latviešu tautu visā pasaulē. 
Kopīgi spēsim daudz vairāk!

Ziedojumu anketas drīzumā tiks 
izsūtītas visās pavalstīs. Kad saņemat 
to, nekautrējaties, bet nāciet talkā. Ja 
nevarat sagaidīt piesūtīto lapiņu, jeb 
ja mēs nezinam jūsu adresi, lūdzu 
apskatiet: www.laaj.org.au/ziedot. Ja 
jums ir kādi jautājumi par LAAJ līdzekļu 
vākšanas akciju, lūdzu rakstiet uz info@
laaj.org.au. 

Paldies! ■
LAAJ prezidijs
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Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām. 

2018.gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot 
vēlēšanās varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu 
vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs 
ir iekļauti Rīgas velēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par 
Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem kandidātu sarakstiem.  

 

Vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi, 

Sidnejas Latviešu namā, 32 Parnell St, Statfīldā. 

Iecirknis būs atvērts no 
plkst. 7 rītā līdz plkst.  

20 vakarā. 
Latvian Saeima Elections. 

The 13th elections for the Saeima, Latvia’s parliament, will take place on 
Saturday October 6, 2018.  

Latvian citizens who are 18 years or older and have a valid, current, Latvian 
passport are encouraged to vote on the day. This is your chance to make your 
vote and voice count! Remember to bring your Latvian passport to vote! 

Where and when to vote? 

There will be a polling station set up at the Sydney Latvian House, 32 Parnell 
St, Strathfield. Polling booth will be open between 7am – 8pm. 

Commented [JC1]: Apskatu šo tagad lai paātrinātu 
korektūras procesu. 
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Mārtiņa Brauna – Saule, Pērkons, 
Daugava; Jāzepa Vītola - Gaismas pili, 
un vēl citus.

Vieta un adrese: Elder Hall, North 
Terrace, Adelaide

Biļetes: Pilna cena $45,  Pazemināta 
cena $35,  Studentiem/Bērniem $15

Biļetes pērkamas tīmeklī/internetā:    
Trybooking: www.trybooking.com/XSTN

Vai ALB grāmatnīcā sestdienās no 
6. oktobŗa līdz 10. novembrim.■

Aldis Sils

No Rīgas uz Adelaidi
57. Austrālijas Kultūras dienas Adelaidē
Atklāšanas koncerts

Atbraukusi mājās no Latvijas, 
arvien vēl jūtos pacilāta un iedvesmota 
no tur piedzīvotā. Dziesmu un deju 
svētki Rīgā bija īpaši skaisti, kā arī 
ļoti emocionāli un patriotiski. Viss 
notiekošais bija kā spilgts latviskās 
identitātes izjūtu kokteilis, kas deva 
lielisku gandarījumu, ka esmu latviete. 
Nevaru izteikt vārdos to, kā es jutos, 
dziedot Noslēguma koncertā ”Zvaigžņu 
ceļā” korī kopā ar 17500 dziedātājiem. 
Tas bija neaizmirstams piedzīvojums. 
Dažās dziesmās bija asaru pilnas acis 
no emociju pārpilnības, bet tomēr no 
visas sirds turpinājām dziedāt.

Man arī bija tas prieks piedzīvot un 
noskatīties deju lieluzvedumu “Māras 
zeme”, kur piedalījās arī mūsējie 
Austrālijas dejotāji. Es kā dejotāju māte 
ar neviltotu lepnumu izbaudīju grezno 
priekšnesumu.

Bija vēl tik ļoti daudz, ko piedzīvot: 
svētku gājiens, koncert i  parkos, 
izstādes, tirdziņi un dzīves prieks 
latviešos. Kuŗš gan negribētu, šo 
labsajūtu turpināt?

Man bija iespēja palikt līdz augusta 
beigām, lai izbaudītu vēl un vēl jaunas 
emocijas. Braucu no dažādu pilsētu 
svētkiem, kur katrā vietā bija koncerti 
un salūti. Latvijas 100 gadu svētki 
turpinājās, taču man pienāca laiks lidot 
mājās. Tāpat kā stārķi, kuŗiem bērniņi 
izauguši lido prom no skaistās Latvijas, 
tā es devos atpakaļ uz savām mājām.

Aicinu visus turpināt svinēt Latvijas 
100gadu atceri šī gada beigās Kultūras 
dienās Adelaidē. Man ir tas gods 
rīkot un vadīt Atklāšanas koncertu, 
kuŗš notiks 26. decembrī plkst. 16:00 
Adelaides latviešu namā, Tālavā.

Ar prieka pilnu gaisotni iesāksim 
mūsu iemīļotos svētkus. Atklāšanas 
koncerta programma sāksies ar 
uzrunām un himnu, pēc tām mēs 
piedzīvosim kaut ko īpaši sevišķu.

Pirmo reizi dzirdēsim Uģa Prauliņa 
VENUS ET AMOR (Venēra un Amors), 
ko izpildīs mūsu pašu Melburnas 
brašais vīru koris, Veseris.

Uģa Praul iņa komponējumi ir 
jau dzirdēti iepriekš Austrālijā. Labi 
a tceramies pagājušās Kul tūras 
dienās viņa skaņu albumu “Pagānu 
gadagrāmata”, ko izpildīja Melburniešu 
dziedātāji, Ivara Cinkusa vadībā. Arī šī 
gada dziesmu svētku programmā Latvijā 
atskanēja U.Prauliņa skaistā dziesma 
“Dievaines”. Viena no iemīļotām vīru 
kora dziesmām “Pilsēta” arī ir jau 
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dzirdēta. Uģa Prauliņa mūzika neatstāj 
nevienu vienaldzīgu.

Skaņdarba VENUS ET AMOR 
(Venēra un Amors) vārdi ir smelti no 
Tomasa Kempiona (1567-1620) dzejas 
“Elēģiju grāmatas” (1619) un Zālamana 
Augstās dziesmas (1:9-13:2) latīņu 
valodā. Skaņdarba galvenās tēmas: 
Ievads, Tāpat vien..., Krogū, Mīla, 
Pavasaris, Visudzirdīgā atbalss, Epilogs 
un mistēriskā izskaņa.

Šī darba mākslinieciskie vadītāji būs 
Sandra un Roberts Birzes. Diriģents – 
Edgars Vegners. Dziedošie izpildītāji 
būs koris Veseris un vairāki solisti no 
kora sastāva, kā arī Sandra Birze (alts, 
klavieres), Adelaides čellists Jānis 
Laurs, Ivars Štubis (akordeons), Dāvids 
Zemdegs (basģitāra), kā arī Ēriks un 
Miķelis Stepaņuki (sitamie instrumenti). 
Ar tādu sastāvu noteikti būs varens un 
skaists pirmatskaņojums.

Pēc mūzikālā pirmatskaņojuma 
mēs kopā varēsim pakavēties pie 
atspirdzinājumiem.

Taču ar to viss vēl nebeigsies – būs 
dažādi pārsteigumi, lai ar prieku varam 
ieskandināt kultūras dienu svētkus. 
Par vienu pārsteigumu es jau varu 
jums pačukstēt – mūs iepriecinās ar 
kokles spēli divas koklētāju grupas 
no Adelaides, kuŗas kā sēnes pēc 
lietus radās pēc slavenās koklētājas 
Laimes Jansones Austrālijas tūres. 
Bet nestāstīšu tik daudz, lai varat 
izbaudīt šo un arī vēl daudzus citus 
pārsteigumus.

Mī ļ i  ga idām v isus  tau t iešus 
Adelaides Kultūras dienās. Būs ko 
piedzīvot, noklausīties un pakavēties 
priecīgā svētku gaisotnē. ■

No visas sirds 
Lilita Daenke

57. KD Atklāšanas koncerta rīkotāja.

Simts gadi simts 
minūtēs...

Ar akadēmisko ceturksni.
Sidnejas Latviešu Teātris (SLT) lēma, 

ka uz Latvijas simtgadi ir nepieciešama 
luga, kas ļauj atskatīties uz to, kas noticis 
šajā laika posmā – kādreiz ar smaidu uz 
lūpām un citreiz ar asaru mirdzumu acīs. 
Tika nolemts, ka tā būs luga, kas savij 
kopā kulturālos cēloņus, ar vēsturiskiem 
notikumiem, kas mūs noveda līdz 
republikas dibināšanai. Tā kā mēs esam 
viena tauta, piegriezīsim vērību  ārzemju 
latviešu piedzīvojumiem, ne tikai tiem 
no Latvijas. 

Turpinot vienas tautas ideju, izrādē 
ir iesaistīti vairāku paaudžu aktieri 
no Latvijas, Sidnejas un Melburnas. 
Uz skatuves varēs sastapt Blaumaņa 
mazos velniņus (Klāra Brūvere un 
Bonija Viļuma) un Latvijas garus (Egils 
Melbārdis, Latvijas Nacionālais teātris, 
Paula Buligo). Tie mūs iepazīstinās ar 
latviešu jauniešiem no trīs vēsturiskiem 
posmiem: Ulmaņlaiku, padomju laiku un 
tagadējo (Kārla Tuktena, Inta Gerberta, 
Gvido Zundurs) un ar padomju laiku 
vēlēšanām (Edgars Greste, Andris 
Kariks). Kulturālos cēloņus izpētīsim 
caur tikšanos ar koŗa skolotāju un 

Sidnejieši
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Piektdien, 23. novembrī plkst. 19 – 23 
6 Macquarie Street, Sydney NSW 2000 
Biļetes varēs iegādāties Rīgas grāmatnīcā 
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dziesmu svētku koristiem (Ojars 
Greste, Selga Tuktena, Ieva Kaina, 
Annette Pearce, Steve Hatzis); ar teātra 
darbību Latvijā un Austrālijā (Ieva Kaina, 
Pēteris Saulītis) un, baudot šīm dienām 
piemērotos, Sprīdīti un tautas dejas. Tad 
vēl raiti pāri skatuvei soļos Barona Tēvs 
(Jānis Grauds) un mūsu Milda. Bet tas 
nebūt vēl nav viss – būs vēl skices un 
pārsteigumi, un visu papildinās mūzika 
un dziesmas. Skatuvi apgaismos 
Jānis Kārkliņš un par skatuves izskatu 
rūpēsies dekoratore Tija Lodiņa.

Sidnejas un Melburnas aktieri jau ir 
kaut cik pazīstami, tātad iepazīsimies 
tuvāk ar Paulu un Egīlu. Paula ir 9 
gadus veca skolniece no Rīgas un 
ir skatuves gaitu sākumā. Egils ir 
apbalvots un pazīstams aktieris Latvijā, 
kas ir piedalījies vairāk nekā 100 teātŗa 
un kino projektos. Viņš ir Nacionālā 
teātŗa aktieris kopš 2000. gada. No 
televīzijas izrādēm jūs varbūt viņu 
atceraties Likteņa līdumniekos, Neprāta 
Cenā, Ēnu spēlēs vai Ugunsgrēkā – kur 
viņš vairākus gadus kalpoja kā viesmīlis.

Jaunajā lugā jūs redzēsiet kopā 
savītus darbus no Latvijas klasikas 
autoriem: Knuta Skujenieka, Ineses 
Zanderes, Imanta Ziedoņa, Ojāra 
Vācieša, ar darbiem no pazīstamiem 

Godātie Latvijas 
Okupācijas mūzeja 
biedrības biedri un 

atbalstītāji!
Ar lielu prieku varam 

pavēs t ī t ,  ka  Nākotnes 
nama ce l t n iec ībā  pēc 
būvlaukuma iekārtošanas 
esam sasnieguši pirmo 
acīmredzamo robežposmu 
– jau nākamnedēļ, ceturtdien, 13. 
septembrī sienā starp veco ēku un jauno 
piebūvi tiks iemūrēta laika kapsula. 
Tajā ievietosim sarakstu ar nedaudz 
vairāk kā tūkstošs Nākotnes nama 
ziedotāju vārdiem, mūzeja idejas autora 
Pauļa Lazdas un Latvijas Okupācijas 
mūzeja biedrības priekšsēža Valtera 
Nollendorfa vēstījumi nākamībai, 
mūzeja 25. gadadienai veltīto Latvijas 
Okupācijas mūzeja Apkārtrakstu un 
VSA VNĪ vadības vēstījums. Svinīgajā 
ceremoni jā p iedal īs ies Latv i jas 
Republikas kultūras ministre Dace 
Melbārde, Latvijas Okupācijas mūzeja 

skiču autoriem, tādiem kā 
Anita Apele, Uldis Siliņš, 
Erna Lēmane, Pēter is 
Saulītis un Ilona Brūvere. 
Tad klāt vēl nāk jaunie 
autori: Klāra Brūvere un 
teātŗa studijas skolēni no 
Annas Ziedares Vasaras 
Vidusskolas. 

Režija ir mana, bet nevar 
jau neko izvest cauri, ja 
nav palīgi Melburnā un 
Rīgā. Liels paldies Judītei 
Šmitei un Mārcim Birstem 
– mūsu drošsirdīgajam filmu 

operatoram no Rīgas. ■
Ilona Brūvere

Un melburnieši
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Mūzeja gariņš stāsta
33. Vēstījums nākotnes cilvēkam

Jūtos drusku kā pētnieciskais 
žurnālists. Man ļoti gribējās uzzināt, kas 
īsti būs kapsulā, ko 13. septembrī guldīs 
Nākotnes Namā tur, kur beidzas vecais 
nams un sākas jaunā piebūve. Zīmīga 
vieta. Bija skaidrs, ka tur būs vēstījumi un 
Nākotnes Nama ziedotāju saraksts, bet 
ko gan vēstīs vēstījumi? Un kam? Man 
palaimējās valdes priekšsēža papīrgrozā 

Simts gadu simts minūtēs… 
ar akadēmisko ceturksni!

Sestdien, 2018. gada 27. oktobrī, plkst 19.00
Svētdien, 2018. gada 28. oktobrī, plkst 14.00

Sidnejas Latviešu namā

biedrības valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs, Latvijas Okupācijas mūzeja 
direktors Gunārs Nāgels, VNĪ valdes 
priekšsēdētājs Ronalds Neimanis un 
mediju pārstāvji.

Okupācijas mūzejs ir pateicīgs 
ikkatram no Jums, kuŗš darbos un 
domās atbalstīja gaŗo un grumbuļaino 
ceļu līdz šim simboliskajam notikumam!

Cieņā
Inese Jansone

Latvijas Okupācijas mūzeja
Sabiedrisko lietu vadītāja

Tālr.: 67229244
www.okupacijasmuzejs.lv ■

atrast lapu, kas, liekas, varētu būt viņa 
vēstījums vai vismaz uzmetums. Lai 
jums nebūtu jāgaida, kad tālā nākotnē 
kāds kapsulu atvērs, te ir tas, ko atradu 
un ar ko dalos.

Mēs nezinām, kad kapsula atkal 
nonāks cilvēka rokās. Varam tikai cerēt, 
ka tas nenotiks drīz, ka laiks būs labvēlīgs 
un piešķirs ilgu mūžu šim namam un 
Mūzejam, kuŗš te mājoja, mājo un mājos. 

Gribam ticēt, ka nākotnes cilvēks, 
kuŗš kapsulu atvērs, varēs tās saturu 
lasīt bez tulka. Gribam ticēt, ka vēl būs 
Latvijas valsts, nācija un latviešu tauta, 
kuŗas likteņus 20. gadsimtā atcerējās, 
pieminēja un atgādināja Mūzejs šai 
namā. Gribam ticēt, ka nākotnes cilvēks 
Latvijā būs sasniedzis to, pēc kā mēs vēl 
tikai tiecamies, un atskatīsies uz mums 
ar sapratni un iecietību. 

Kapsula ieguļas šī Latvijas valsts celtā 
nama pamatos Latvijas simtgadē, 2018. 
gada 13. septembrī. Mēs to saucam par 
Latvijas Okupācijas mūzeja Nākotnes 
Namu. To jau 2001. gadā iecerēja arhitekts 
Gunārs Birkerts, kuŗš pastāvošajai 
tumšajai vara plākšņu klātajai ēkai 
pievienoja balta Somijas granīta segtu 
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LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS 
PIEŅEMŠANA KANBERĀ

Pirmdien, 2018. gada, 26. novembrī, no plkst. 18.00 -20.00,  
Hyatt Hotel Canberra, 120 Commonwealth Avenue,  

Yarralumla, ACT 2600.

Piedalīsies Latvijas nerezidējošā vēstniece Austrālijā,  
VE Dace Treija-Masī, 

Kanberas diplomātiskais korpuss un 
Austrālijas valdības un parlamenta pārstāvji.

Austrālijas latvieši ir aicināti piedalīties.

RSVP: pieteikšanās līdz 9. novembrim. 

Tuvāku informāciju sniedz: 
KLB priekšsēdis  Juris Jakovics (juris.66@gmail.com)  

un Latvijas goda konsuls Melburnā  
Jānis Dēliņš  (latcon@ozemail.com.au)
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piebūvi ar noslēdzošu stikla 
sienu. Nākotnes Nams bija laika 
metafora. Birkerta vārdiem: 
no tumšās pagātnes uz gaišo 
tagadni, uz apskaidroto nākotni. 
Tas bija viņa un mūsu vēlējums 
Latvijai, kuŗš nu no vīzijas 
beidzot pārtop realitātē.

Vecā, tumšā ēka bija tumšās 
pagātnes simbols. Tā atsauca 
atmiņā Mūzejā attēloto laiku no 
1940. līdz 1991. gadam, kad 
1918. gadā Latvijas nācijas 
dibināto valst i  trīs reizes 
okupēja, pakļāva un apspieda 
divas totalitāras varas – komunistiskā 
Padomju Savienība, nacionālsociālistiskā 
Vācija un atkal Padomju Savienība. Abas 
varas un to savstarpējais totālais kaŗš 
iznīcināja Latvijas valsti, nolaupīja nācijas 
suverenitāti, tautu pazemoja, izkliedēja, 
verdzināja, slepkavoja un noveda pie 
izdzīvošanas galējās robežas. Mūzejs 
to atceras, piemin un atgādina.

Tumšā ēka bija vaŗa sar-kana, 
kad to atklāja Ļeņina 100. dzimšanas 
dienā 1970. gadā, lai slavinātu latviešu 
sarkanos strēlniekus, kuŗi Ļeņinam 
savulaik palīdzēja nostiprināt valsts 
apvērsumu Krievijā. Rīgas centrā tā 
apliecināja komunistu varu. Tai pašā 
laikā patiesā strēlnieku un Latvijas 
valsts un nācijas vēsture bija tumsā tīta. 
Totalitāro varu noziegumi – noklusēti, 
noslēpti, pārklāti propagandas meliem. 
Upurus pieminēt nedrīkstēja. Vēl mazāk 
– cīnītājus un varoņus. Taču tauta nebija 
zaudējusi ilgas pēc savas valsts. Tā 
pretojās ieročiem rokās, ar dūri kabatā, 
ar klusu lūgšanu. Valsts turpināja eksistēt 
tautas apziņā – Latvijā, pasaules trimdā, 
Sibīrijas Gulagā – un beigās tā to izcīnīja 
bez vardarbības – dziedot. Sākās 
tagadne.

Sarkanā vara bija kritusi, un vaŗš 
bija nosūbējis, kad tukšajā, tumšajā 

ēkā 1993. gadā gaismu sāka 
ienest Latvijas Okupācijas 
mūzejs, skaidrojot atgādinot 
abu okupācijas varu vardarbību 
un noziegumus pret Latvijas 
valsti, tautu un zemi. Latvija 
bija atkal brīva. Taču tai vēl bija 
jāpārvar okupācijas atstātās 
fiziskās un garīgās sekas un 
jāatjauno tiesiska, taisnīga 
valsts, kas bija daudz grūtāks 
uzdevums. Tagad, Latvijas 
simtgadē, ir vēl daudz darāma, 
lai valsts un tauta atbrīvotos no 
okupācijas atstātajiem sārņiem. 

Un pasaulē vēl arvien pastāv draudi 
Latvijas valstij, tautai un zemei. Arī 
Nākotnes Namā blakus melnajai sienai 
baltajā granītā ir melni graudiņi – atmiņa 
un brīdinājums.

Un nākotne? Vai tā veidosies 
apskaidrota kā stikla siena Birkerta 
vīzijā un topošajā namā? Kā mēs no 
sirds vēlamies? Vai nākotnes cilvēks 
Latvijā būs pilnībā atguvis savu latvisko 
un valstisko pārliecību un pašapziņu? Vai 
tā būs viņam kļuvusi tik pašsaprotama, 
ka viņš varēs būt latvietis jebkuŗā vietā 
pasaulē un tai pašā laikā gādāt par savu 
zemi, tautu un valsti, lai tā neizzustu, bet 
vienmēr būtu viņa mājas un pasaules 
centrs?

Mēs ticam, citādi nevaram: cilvēks, 
kas šo kapsulu atvērs, sniegs atbildes. 
Un ticam, viņš teiks: Jūsu cerības nebija 
veltas. Nākotnes Nams un Mūzejs ir 
darījis savu. Nākotne ir piepildījusies. 

Neesmu ne tuvu kāds svētais gars, 
bet kaut kā tomēr gribas visu vārdā teikt 
– āmen!

Kad iznāks šis laikraksta numurs, 
kapsula jau būs iemūrēta Nākotnes 
Nama pamatos. Par ceremoniju varat 
lasīt šeit: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
aktualitates. ■

Valters Nollendorfs

Laika kapsula
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Ciema mājas pārdošanā
Ciemā ir 54 vienu vai divu guļamistabu atsevišķas mājas būvētas 
skaisti koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar ”strata title”, cena starp 
$250,000 un $380,000. Šodien ciemā dzīvo 52 latvieši to starpā 
14 bijušie sidnējieši un šeit redzamas pazīstamas sejas. Vairākas 
mājas ir pārdošanā un ciems ir nopircis vairākas tukšas mājas, lai 
tās uzlabotu un modernizētu.

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Cres., Wantirna South, Vic 3152, Tel: 03 9800 2977, 

epasts, administration@latvianfs.org.au
http://www.latvianfs.org.au/
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2018. gada oktobrī

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī (pēc pilnsapulces)
no 12.00 – 13.30

Būs gaļas pankūkas un citi gardumi.

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

DV Sidnejas nodaļas  
GADSKĀRTĒJĀ  
PILNSAPULCE

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī,  
plkst. 10.30
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley 
St., Bankstown,

Aicinu visus DV biedrus atnākt uz 
nodaļas gadskārtējo pilnsapulci. Nav 
jābaidās ka Tevi ievēlēs amatā, kaut 
ar atvērtām rokām būsim pateicīgi ja 
kāds  vēlas pieteikties ziedot savu laiku 
un iestāties valdē. Padomnieki ir tik pat 
vajadzīgi kā darītāji.

G a d s k ā r t ē j ā  P i l n s a p u l c e  i r 
vissvarīgākais notikums nodaļas 
dzīvē.  Biedriem ir  iespēja noklausīties 
ziņojumus, prasīt jautājumus vai 
paskaidrojumus un iepazīties ar nodaļas 
valdes darbību. 2017.g. pilnsapulcē 

mani ievēlēja priekšsēža amatā un 
esmu centusies pildīt savus pienākumus 
ar godu un uzmanību. Valdes locekļi  ir 
vienmēr gatavi uzklausīt biedru domas 
un ieteikumus kā nodaļas valde var 
labāk  pildīt savus pienākumus. 

2017/2018 g. man blakus, valdē 
darbojās Gundega Zariņa, Roms 
Senkēvics, Aija Balode un Biruta Clarke, 
un padomniece Ilga Niradija. Liels 
paldies viņiem par ziedoto laiku un 
uzņēmību turpināt atbalstīt Daugavas 
Vanagu tradicijas un draudzību. 

Kaut ir svarīgi atskatīties kas ir darīts, 
ir vēl svarīgāk saprast kāda ir vīzija uz 
priekšu.  Jau vairākus gadus iznomājam 
telpas YACAH biroja vajadzībām un 
sākot ar š.g.1. jūlija YACAH paņēma 
vēl divas telpas blakus mājā. Vispirms 
telpas bija jāremontē, jaunas grīdas,  
iekšejā krāsošana, papildus elektrības 
vadi utt.  Remonti visai mājai izmaksāja 
$18300, jo valde nolēma ka ir  izdevīgāk 
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Vīriešu veselības 
veicināšana Latvijā   
DV Sidnejas nodaļa, 2018. gada 

sākumā ziedoja $AU 5000 Latvijas vīriešu 
veselības veicināšanas sabiedrībai 
„Dažādas paaudzes par dzīvi”. Sabiedrības 
darbības mērķi ir: Veicināt informatīvo 
darbu, lai sabiedrība pēc iespējas vairāk 
uzzinātu par katra vīrieša veselības 
profilaktiskās pārbaudes nozīmību, sekmēt 
sabiedrības dažādu paaudžu sadarbību 
veselības saglabāšanas jomā, pilnvērtīgas 

visu māju remontēt nekā tikai divas 
istabas.  Nodaļa iekasē $26,000 īres 
maksas gadā. Īres maksas sedz 
lielu daļu  īpašuma izdevumu, tai 
skaitā,  pašvaldības nodokļi $16000, 
apdrošināšana $4600 un elektrība 
$5000, un nodaļai nav tik ļoti jāaizskarās 
uzkrātiem līdzekļiem lai uzturēt īpašumu.   

Pilnsapulcē biedri varēs izteikties par 
paredzētiem ziedojumiem nākošā gadā.  
Lūdzu nākiet ar saviem priekšlikumiem 
kā un kam  DV Sidnejas nodaļa rīkojās ar 
ziedojumiem.  Šinī pagājušā gadā esam 
atbalstījuši DV Latvijā uzlikt jaunu jumtu 
savā īpašumā$14000 apmērā,  Latviešu 
vīriešu veselībai $5000 (skat atsevišķu 
rakstu šinīs ziņās), Audžu ģimenes 
biedrībai $2492, grāmatas sūtijums 
Latvijas zemessardzei $3160 un vēl citi 
par kuŗiem esmu jau iepriekš rakstījusi.   
Vai DV Biedri vēlas ka turpinam ar 
šādiem ziedojumiem un atbalstu? 
Vairāk, vai mazāk?  Pilnsapulcē varēsim 
visu pārrunāt.

Gaidīsim jūsu atbalstu, ieteikumus 
un jautājumus par ziedojumiem, par 
nodaļas dzīvi, par visu ko vēlaties runāt 
vai uzzināt, un pēc tam, iedzersim un 
ēdīsim kopējas pusdienas. ■

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodalas priekšsēde.  

dzīves nodrošināšanā un veicināt 
risinājumus valstī un izsludināt valsts un 
pašvaldību pakalpojumu pieejamību.

Biedrībā darbojās Liepājnieks, Agris 
Pīrāgs, kā arī  vairāki bijušie Austrālijas  
latvieši, kuŗi tagad dzīvo Latvijā, tai skaitā 
Arnis Gross, Pēteris Medenis un Uldis 
Bruns. Biedrības priekšsēdis, Varis Zāns, 
kas pārcēlās no Anglijas uz dzīvi Latvijā, 
man  stāstīja – „Esam reāli cilvēki, kuŗiem 
pašiem, vai citiem ģimenes locekļiem vai 
draugiem ir skārusi slimība – „audzējs”. 
Esam noskaņoti domāt un darīt pozitīvi, 
sekmēt sabiedrības dažādu  paaudžu 
sadarbību cilvēka veselības saglabāšanas 
jomā.  Mēs esam pārliecības pilni, ka ir 
kaut kas jādara tieši  vīriešu veselības 
labā”. 

Šie vīri,  jau vairākus gadus brīvprātīgi 
nodarbo jās  ar  v ī r iešu vese l ības 
veicināšanu. Pa lielāko daļu tas ir bijis 
neformālā veidā, mutiski uzrunājot  
draugus un paziņas, korporācijas, un 
citas mazas organizācijas un sanāksmes. 
“Vīriešu veselības centra”  telpas tiek 
iekārtotas Pāvilostā un darba plānā 
ietilpst lekcijas, drukātas informatīvas 
veidlapas, mājaslapas  izveidošana utml. 
Latvijas uroloģijas speciālistu biedrība ir 
atsaukusies un atbalsta iecerēto darbu. 
Uroloģisti, kopumā ir 70 visā Latvijā. 
Šie speciālisti ir gatavi ziedot savu laiku, 
ierakstīt video informāciju un piedalīties 
lekcijās mudinot vīriešus uzņemties lielāku 
atbildību par savu veselību.  

Lai saprastu situāciju ir jāzin, ka pirms 
dažiem gadiem, tikai 13% no Latvijas 
pieaugušiem vīriešiem ir aizgājuši reizi 
gadā uz valsts apmaksātu profilaktisko 
apskati pie ģimenes ārsta. Turpretī  ir ļoti 
pozitīvi, ka 2017. gadā,  pamatojoties uz 
valsts izsūtītām informatīvām vēstulēm 
sievietēm, atsaucās apmērām 44% 
uzaicināto sieviešu (2016. gadā atsaucās 
27%). Viens no galveniem mērķiem 
biedrībai ir lai arī katram Latvijas vīrietim 
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tiktu izsūtītas pa pastu informatīvās 
vēstules par veselības pārbaudēm. 
Informācija, kāpēc, kur un pie kā vērsties, 
cerams mudinās vīriešus par sevīm 
mazliet vairāk padomāt un darīt. Ir vēlams, 
ka sabiedrībā ir redzams, ka notiek  
pozitīvas lietas vīriešu veselībā un Latvijas 
vīrieši varēs līdzvērtīgi nostāties blakus 
sievietēm kuŗas jau pamazām apzinās 
veselības pārbaužu nozīmību un vērtību.  

Ir redzams ka ģimenes ārsti ar 
vien vairāk apzinājušies audzēju lietu 
svarīgumu un jau ievērojami pieaudzis 
paātrinātā kārtā, ārpus rindas ietvaros,  
izmeklēto pacientu skaits (par jebkuŗa 
audzēja veidu). Jau 2018. gada pirmā 
pusgadā, ārpus rindas pakalpojumu 
ir saņēmuši aptuveni 30,300 pacienti, 
kas ir gandrīz tikpat cik visā 2017.gadā.  
Visbiežāk prioritārā izmeklēšana ir tikusi 
nodrošināta pacientiem ar aizdomām par 
krūts 22%, prostātas 19% un zarnas 18% 
vēžiem.

Biedrības darba loks paplašinājās 
un viņi nesen, 2018. gada 9. septembrī,  
piedalījās tēva dienas pasākumā Vērmaņa 
darzā Rīgā. Pie „infovietas” dalīja  
informatīvas brošūras un sarunājās ar 
publiku. Tanī dienā biedrība arī sniedza 
10 uzrunas, tai skaitā tēmati, piemērām 
„Par veselības profilaktiskās pārbaudes 
vismaz reizi gadā nozīmību – par savas 
slimības pārvarēšanu” un  „Kā viedot 
un sekmīgi uzturēt vīru grupas”, un 
„Zināšanas veselībai”. Tēva dienas 
pasākumu apmeklēja daudzas  ģimenes 
kuŗas izrādīja lielu interesi. Cerams, ka 
Latvijas vectēvi, tēvi un dēli zinās ko darīt 
lai kopt un pasargāt sevi, un laicīgi novērst 
iespējamās kaites.

Es apsveicu  Biedrības dibinātājus un 
darbiniekus kuŗi  ziedo savu brīvo laiku 
un nodarbojās ar tik lielu entuziasmu 
savu ģimenes, draugu un Latvijas vīrieša 
veselības  labā. ■

Inara Sīkā

Meklē aprūpes darbinieku
YACAH pašlaik meklē latviešu 

valodas runājošu aprūpes darbinieku, 
kas varētu piedāvāt sekojošos pa-
kalpojumus latviešu klientiem.

• Veselības aprūpi
• Palīdzību ar mājas darbiem
• Iepirkšanos
• Ēdienu sagatavošanu
• Transportu
• Palīdzību ar medikamentiem
Pakalpojumi piedāvājami klientu 

mājās no pirmdienas līdz piektdienai, 
no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pamatkvalifikācijas un prasmes
• Pieredze vecoļaužu aprūpē
• Pieredze vecoļaužu prasmes 

attīstībā un mērķu sasniegšanā
• Prasme darboties neatkarīgi bez 

uzraudzības
• Pieredze vai /un apmācības 

vājprātības un izaicinošos izturēšanās 
apstākļos.

• Attīstītas satikšanas un komuni-
kācijas spējas.

• National Police Certificate for 
working in Aged Care.

Vēlamās kvalifikācijas un prasmes
• Certificate III or IV in Aged Care or 

Community Care.
• Kandidātam ir jābūt; iecietīgam, pret 

vecākiem cilvēkiem, pašam sava pilnīgi 
apdrošināta mašīna, neierobežota 
braukšanas apliecība un mobilais 
telefons.

Mēs piedāvājam atbalstošu darba 
vietu, ieskaitot:

• Ar arodlēmumu noteiktas algas.
• Ceļošanas piemaksu.
• Apmācības darbavietā.
Lūdzu zvaniet biroja pārzinim, tel 

8764 3669 vai ar ē-pastu nosūtiet Jūsu 
CV uz manager@youragedcare.org
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

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

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

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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 6. oktobrī, plkst. 10.00 

DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā 
pilnsapulce.

Sestdien, 6. oktobrī, plkst. 12.00 
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

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

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

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown, NSW
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org



23

Pie senioriem 
septembrī

Cenšoties ienest kādu jaunumu 
senioru saietos, SLB valdes priekšsēdis 
Jānis Čečiņš, kas vadīja senioru saietu 
14. septembrī Sidnejas Latviešu nama 
kafejnīcā un Mārtiņa Siliņa zālē, aicināja 
klātesošos izmēģināt burtu spēli, ko 
angļu valodā sauc par „scrabble”, bet 
nosaukums latviešu valodā angļu-
latviešu vārdnīcā nav atrodams un 
tātad nav vēl izdomāts. Varbūt to varētu 
nosaukt par skribu-skrabu no latviešu 
izteiciena: „kaķēns uz mūŗa lec skribu-
skrabu?” Spēle ir tāda, ka tur, līdzīgi loto 
spēlei, no drēbes maisiņa katras grupas 
pārstāvis izvelk septiņus četrstūrainus 
klucīšus ar burtiem, kuŗus ieliek tureklī 
un tad tajā izveido kādu vārdu, ko 
pārliek uz vairākām grupām kopēja 
galdiņa, kas izlocīts  un atvērts uz, šinī 
gadījumaā kafejnīcas galda. Grupā 
varot būt kādi divi vai trīs dalībnieki, kas 
kopīgi mēģina no atsevišķiem burtiem 
sakārtot vienu vārdu. Pie viena spēles 
galdiņa ir kādas trīs grupas. Šī spēle te 
bija latviešu valodā, jo burti maisiņā bija 
gan ar īsiem gan gaŗiem patskaņiem un 
vai arī ar jumtiņu vai mīkstinājuma zīmi 
līdzskaņiem. Daži seniori šīs spēles 
kārtību un noteikumus jau zināja un 
varēja paskaidrot savas vai citas grupas 
biedriem. Uz galdiņa saliktiem vārdiem 
spēles turpmākā gaitā tad varēja 
pievienot citus vārdus un tā palēnām 
galdiņu piepildīt.

Jānis Čečiņš vēl pastāstīja, ka 
iespējamas arī citas vārdu vai valodas 
spēles. Piemēram, mīklas. Pie tam  
vairākas vienam un tam pašam 
atminējumam un tās var uzdot kārtībā, 
kas ved no vieglākās uz grūtāko. Tad vēl 
iespējama arī domino spēle, kuŗā skaitļu 
punktiņu vietā var būt etnografiski 
zīmējumi.

Ardievas  
Austrālijas Latvietim

Pagājušā gadsimta, pēckara 50-
tos gados, Austrālijā, no Eiropas bēgļu 
nometnēm, iebrauca liels skaits latviešu. 
Šī zeme bija sveša, neierasta un bēglis, 
iebraucējs, jutās vientuļš.

Šīs saimes, kas bija izkaisītas pa visu 
plašo Austrāliju, un, pirms ‘elektroniskās 
ēras’ kopsaucējs bija laikraksts Austrālijas 
latvietis – redaktors Emīls Dēliņš.

Mūsu ģimenē, vispirms to izlasīja 
vecāki tad mēs, jaunā paaudze. Vecākiem 
interesēja politiskie notikumi, mums 
jaunajiem, sabiedriskie.

Šis laikraksts bija iepazīšanās un, 
sazināšanas avots par notikumiem latviešu 
saimes dzīvē Austrālijā, gan arī pārejās 
latviešu mītņu zemēs, pasaulē.

Redaktors Dēliņš bija profesionāls 
žurnālists un tālredzīgs politiķis. Viņš, 
1970 / 80 gadu periodā, atzīmējot Latvijas 
valsts dienu, 18. novembrī, Kanberā, 
rīkoja pieņemšanas, uz kuŗām bija aicināti 
Austrālijas Federālās valdības pārstāvji un 
latviešu sabiedriski darbinieki.

1968. gada 18. novembrī Dēliņš izdeva 
Austrālijas latvieša speciālizdevumu angļu 
valodā.

Pirmo lapu greznoja liels virsraksts –
Republic of Latvia 1918 – 1968 Free 

Latvians ask self-determination for all 
Nations

Ievietotie raksti atspoguļoja Latvijas 
vēsturi, un tās politisko stāvokli. Šo 
laikraksta izdevumu rādījām austrāliešu 
kolēģiem darbā, kaimiņiem un draugiem.

Austrālijas latvietis iegulsies vēstures 
plauktos. Bet, tas būs  piemineklis kas 
vēstīs par Otrā Pasaules kaŗa latviešu bēgļu 
saimes dzīvi un sasniegumiem Austrālijā.

Paldies šodienas redakci ja i  un 
darbiniekiem par nesavtīgo darbu laikraksta 
izdošanā. ■

Skaidrīte Dariusa



24

Aijas Brūveres M.Sc Grad. Dip. Coaching

REFERĀTU

2018. g. 30. septembrī, plkst. 13.00 Mārtiņa Siliņa zālē.

Bez šī vērtīgā referāta, par mērenām cenām Jūs varēsit iegādāties 
zupas, pīrāgus kā arī lielā izvēlē – kūkas, plātsmaizes un 

smalkmaizītes.

Būs loterija, kur varēs laimēt dažādus groziņus ar Jāņu sieru, 
siļķēm, rupjmaizi un citiem ēdamiem un dzeramiem labumiem.

Varēs laimēt arī latviskus priekšmetus.

 Latvijas 100gades ietvaros visus sarīkojuma ienākumus  
ziedosim Vītolu fondam kā Mana dāvana Latvijai.

Lūdzu nāciet un atbalstiet mūsu darbību. 45 gadus esam 
gādājušas, lai mūsu Namā būtu patīkama latviska gaisotne.

Ieeja pret labprātīgiem ziedojumiem no $10.00

Visi laipni gaidīti.

SLB Dāmu kopa rīko
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Lielvārdes Josta
Pirmkārt jau – "Lielvārde" ir sa-

protama nevis kā "lielā varde" (big frog-
angl.), bet kā "Lielā Vārde" jeb Lielie Vārdi 
(great words-angl.). Tā ir vieta Latvijā un 
tur radītie veidi, kur un kā tiek sacīti Lieli 
Vārdi. Tas ir arī slavenais objekts – Josta, 
kas satur Lielus Vārdus. Tas ir šo Vārdu 
krājums. Arī persona (siev. dzimtē!), kas 
saka Lielos Vārdus. LielVārde.

Otrkārt. Populāri tiek sacīts vienskaitlī 
– "josta". Bet ir zināmi aptuveni 70 
galvenie paveidi, un tie visi pieder pie 
Lielvārdes Jostas. Lielvārdes Jostā 
vairums modeļiem priekšgalā ir redzams 

Starplaikā nodziedāja Augstu laimi un 
prieku jubilāram Kārlim Gulbergam, kuŗam 
pirms nedēļas, 8. septembrī, piepildījās 95 
gadi un ēda viņam pagatavoto un pasniegto 
kūku. 

Saieta dalībnieki tad pārgāja uz Mārtiņa 
Siliņa zāli, kur Jānis Čečiņš  pastāstīja, 
ka nākamā saietā  vispirms stāstīšot 
par Raimonda Sokolovska ceļojumu uz 
Japānu šī gada sākumā, bet pēc tam Baiba 
Harringtone  no kādas grāmatas, kuŗu 
sarakstījuši 12 autori Gundegas Repšes 
sakārtojumā, par kādu, kam 80tos gados 
bijuši 20 gadi. Baiba Harringtone arī ievāca 
adreses no tiem, kas vēlas lai minēto stāstu 
tiem  aizsūtītu vai nu pa e-pastu vai parasto 
pastu. 

Tā kā 6. oktobrī būs Latvijas Saeimas 
vēlēšanas, Jānis Čečiņš  parādīja rindu 
jautājumu partiju izvēlei ar nosaukumu 
Sveicināti jautājumu šķirošanā. Jautājumus 
parādīja uz ekrāna, kuŗus atbildot, jautājumu 
sūtītāji novērtē, kāda partija vai partiju 
grupa atbilst tuvāk jautājumu atbildētājiem.  
Atbildes novērtē pēc tā, vai atbildētāji 
piekrīt (ja pilnīgi piekrīt, tad 5, ja pilnīgi 
nepiekrīt, tad 1), bet pa vidu ir  daļēja 
piekrišana vai nepiekrišana. Jautājumu 
bija daudz un dažādi, bet šeit, ieskatam, 
pieminēta tikai daļa no tiem. Piemēram, 
vai  valdībai būtu jāatbalsta lauksaimnieki 
un izbraukošo nelatviešu atgriešanās? Vai 
jāsamazina pašvaldību skaits? Vai svarīgi, 

ka slimnīca ir tuvu, ja tālākā ir labāka? Vai 
svarīgi, ka skola ir tuvu, ja tālākā ir labāki 
skolotāji? Vai nelatviešiem jādod tiesības 
pašvaldību vēlēšanās? Vai Latvijai jābloķē 
TV raidījumi ar ziņām no Maskavas? Ja 
kāds nelatvietis uzskata sevi par latvieti, 
vai to varam atbalstīt? Vai bērnam jadzīvo 
bioloģiski radniecīgā ģimenē, jeb pie audžu 
vecākiem? Vai divas sievietes un divi vīrieši 
var precēties un audzināt bērnu, par kuŗu 
tā bioloģiskais tēvs neinteresējas? Vai 
jāpalīdz valstīm, kas uzņem bēgļus un 
arī pašiem tas jādara? Vai Latvijai vajaga 
bruņotos spēkus? Vai jādomā vispirms par 
savu nākotni un nevis Eiropas nākotni? – 
Vadoties no visu saieta dalībnieku kopējām 
caurmēra atbildēm, Jānis Čečiņš teica, ka 
tās visvairāk saskanot ar LSDSP vadīto 
grupu interesēm. Vēlēšanās visvairāk 
jādomājot par to, vai izvēletai grupai ir 
cerības saņemt 5% balsu un tikt ievēlētāi, jo 
pretējā gadījumā mūsu balsis aiziet mums 
zudumā. 

Saieta noslēgumā vēl rādīja, kā Rīgā 
top Jaunais Rīgas teātris un par latviešu 
būvēto Vēja tuneli Tomam Krūzam, no kuŗa 
kā putni paceļas gaisā lidotāji. ■

Juris Krādziņš

Seniori sveic Kārli Gulbergu viņa 
95 gadu jubilejā
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

2018. gada kalendārs ar vārda dienām

Jaunākās grāmatas 
 Raimonds Sokolovskis
 "Varavīksnes lokā" - filozofija, reliģija  $25
 Biruta Apene-Clark
 „Domu kamols” – dzejas un patiesi stāsti $20
 Uldis Siliņš
 „Atskatīties, pasmaidīt...” – autografiskas piezīmes $25
 Ināra Strunga 
 „SECRETS OF A WATERLOO BAKER”
 Stāsti un atmiņas par Strungu ģimenes maiznīcu $20
 Lidija Medne
 „ATMIŅĀS" – $40 

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

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Nēģi
Kvass
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Pūt, vējiņi
Pūt vējiņi, dzen laiviņu -
Aizdzen mani Kurzemē...

Simtiem un tūkstošiem reižu katram 
latvietim dziedātā, mīļotā un himniskā 
tautas dziesma, kuŗa pavadīja latviešu 
tautu un indivīdu gan Tēvijā gan Pasaulē, 
gan "Ulmaņa laikos" gan "padomju 
laikos"; vienmēr aktuāla, vienmēr gaidīta, 
ausij tīkama, sirdij veldzējoša Latviešu 
Tautas dziesma.

Bet, vai esam kādreiz aizdomājušies  
ko īsti nozīmē dziesmas vārdi? Un arī  
kāpēc tieši "Pūt vējiņi" bija izvēlēta par 
Tautas himnas dziesmu  padomju laikos, 
kad "Dievs svētī Latviju" atklāti skanēja 
tikai aiz robežām? Vai tikai skaistās 
melodijas dēļ?

Šai sakarā jāatceras, ka latviešu 
tautas dziesmas un dainas bieži runā 

ar sarkanu uz balta ieausts ķīlis, kas 
sastāv no trim kailiem "kontaktiem": labā, 
kreisā un vidējā, kas pāriet "diffūzijās" un 
noformē "staru". Tas iet Jostai vienmēr 
pa priekšu – kur Civilizācijai uz Zemes 
un Visumā ir jāiet. (Salīdzinājuma pēc  
mazliet atgādina mūsdienu Holivudas 
filmu, kur kosmosa kuģis ar tūkstošiem 
pasažieru ceļo caur Visumu uz tālu 
mērķi 120 gadu, kamēr visi guļ. Tie 
mostas tikai tad, kad kuģis tuvojas 
mērķim, vai arī atsevišķos gadījumos pa 
ceļam, kad nepieciešama kuģa apkope. 
Kilometriem gaŗajam Kuģim priekšgalā 
atrodas arī kilometru garš lāzers, kuŗš 
raida staru, nodrošinot drošu urbšanos 
kosmiskajās dzīlēs). Lāzers kopā ar Jostu 
ir Latviešu Tautas "Kosmosa Kuģis" jeb 
kā citā senvalodā saka – "Merkhaba". 
Caur to latvju tauta –ja izvēlas – var 
eksistēt vienmēr, visos nākamajos 
laikmetos kā Tauta. Rasma Rozīte to 
dēvē vācu mistiķes Dinas Rīsas vārdiem 
– par latviešu Svētajiem Rakstiem. Tas 
uzlūkojams gan kā Artifakts gan arī kā 
Progress. Tas ir antīkais instruments, kas 
piešķirts veselai civilizācijai. Lielvārdes 
Josta tās kopumā – satur līdzsvaru starp 
Veco pasauli un Jauno pasauli. Virziens 
– Centrisks.

Tālāk. Saskaņā ar tās tulkiem - tā satur 
cilvēka ģenētiskos kodus - gan tos, kas 
jau aktivizēti šais laikmetos, gan arī tos, 
kas vēl tiks aktivizēti nākotnē. LielVārde 
kā instruments ir kaut kas daudz vairāk 
kā tikai šo aspektu atspoguļojums. Tā ir 
šo aspektu aktivizators. Lielvārdes Josta 
ir kā skalpelis ķirurgam, kosmiskā uguns 
mistiķim, zizlis priesterim, un silta šalle 
katram ar tās rakstiem. Šodien pētījumu 
rezultātā tā var tikt vērtēta simbolu-
ģenētikas-enerģētikas-psiholoģijas-
ritmikas principu daļēji apzinātā izpratnē, 
kas uz cilvēku un vidi veic konkrētu 
iedarbi. Tas, ko senie vērtēja kā zināšanas 
(ieskaitot seno Baltu civilizāciju), un 

pazina kā Kosmisko enerģiju principus. 
Tos, ko senās civilizācijas lietoja milzu 
celtņu būvēm gravitācijas manipulācijai. 
Tos, ko šodien daļēji no jauna atklāj ar 
jūtīgām aparatūrām. 

Latvieša mājvietā, vai goda vietā vai 
atvilktnē atrodas Lielvārdes Josta.■

Raimonds Sokolovskis
(referencēm sk.  Rasma Rozī te 
"Lielvārdes Jostas mīklas", Raimonda 
Strode "Lielvārdes Josta", u.c.)
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vairākās dimensijās. Vienkāršais un 
– senajam laikmetam atbilstošais 
ilustratīvais teksts – vairums gadījumos 
slēpj augstākas atziņas. To tēlaini analizē 
latviešu tautas dižās senatnes pētnieks 
Ivars Vīks savās grāmatās "Mūsu Dižā 
Senatne" un "Sarunas ar putniem un 
kokiem", kā arī daudzi citi latviešu 
kultūrvēsturiskā mantojuma apkopotāji. 

Tāpēc ir pamats uzskatīt, ka arī "Pūt, 
vējiņi" pauž ainu par Cilvēku – kādā 
dziļākā rakursā, – tādā, kas pārsniedz 
tās materiālistisko apvalku. Un proti, 
ņemot vērā latviešu seno garamantu 
tradīcijas un zināšanas gan par Visumu 
gan Viņpasaules iekārtojumu, tas liek 
domāt – dziesmas "Pūt, vējiņi" teksts – 
attiecas uz Cilvēka Dvēseles ceļojumu. 
Tās nolaišanos no Debesīm uz Zemi. 
Tas runā par Cilvēka Dvēseles ierašanos 
dzīvošanai fiziskā miesā šai Pasaulē:

1 dziesma iesākas ar došanos 
"Kurzemē", jeb "uz vietu, kur ir Zeme", 
resp. – uz Zemi, piedzimšanu šai 
Pasaulē. Daudzās antīkās tradīcijās 
Vējš un Laiva izsaka Gara dvesmu un 
Dvēseles virzību cauri Universam. Šai 
gadījumā – no Debesīm uz Zemi – 
Dvēseles inkarnācija cilvēkā dzīvei uz 
Zemes. 

2 tālāk – došanos pie "līgaviņas", 
jeb – cilvēkam uz zemes pie savas 
Panākumu pilnās dzīves; 
Kurzemniece man solīja
sav' meitiņu malējiņ...

3 vēlāk "kurzemniece" gan iebilst, 
ka tu "liels dzērājiņis" un "kumeliņa 
skrējējiņš" – kas apzīmē cilvēka bravūru 
un uzdrīkstēšanos – kā credo dzīves 
veidam šai Pasaulē;
Solīt sola, bet nedeva -
Teic man lielu dzērājiņ...

4 attaisnojums – "pats par savu 
naudu dzēru",  kas ļoti uzsver jēdzienu 

"PATS"; un "Pats" latviskajā dzīvesziņā 
ir augstākā Dievatziņas izpausme. 
(Līdzīgi kā Sanskritā, indoeiropiešu un 
Vedantiskajā filozofijā);  "Savu naudu" 
– izsaka: Dieva doto talantu, Dieva doto 
prātu, Dieva doto žēlastību.
Pats par savu naudu dzēru,
Pats skrēj savu kumeliņ...

5 "Pats skrēj '  savu kumel iņ" 
apzīmē – virzība uz Priekšu, attīstība, 
paātrinājums, ceļš uz Patiesību; 

6 "Pats precēju līgaviņu" – ar Dieva 
doto talantu, sirdi, prātu un spēku  cilvēks 
pārvar visu un sasniedz ilgu mērķi uz 
Zemes un izpilda savu misiju Pasaulē;
Pats precēju līgaviņu,
Tēvam, Mātei nezinot...

7 "Tēvam, Mātei nezinot" – nozīmē 
būdams šeit šobrīd uz Zemes nevis 
Debesīs. Debesu Tēvu un Debesu 
Māti pieminot izsaka – svētu atmiņu 
par Debesu mājām, no kurienes tu esi 
nācis, saikni ar Debesīm, kā arī dziļu 
apziņu, ka Viņi no Debesīm tevi redz 
un par tevi gādā. Resp. – brīvās gribas 
princips šeit parādās, vienlaikus ar dzīvo 
ticību – par tavām saknēm un piederību 
Debesu ciltij.

8 "Pūt vējiņi dzen laiviņu" - ļoti 
zīmīgi dziesmas nobeigumā cikliski tiek 
atkārtots pirmais pantiņš – kas norāda uz 
atdzimšanu, jeb – piedzimšanas Pasaulē 
cikliskumu, tās periodisku atkārtošanos. 
Jo pirmais pantiņš ir arī pēdējais. Kā 
oktāvā – astotā skaņa ir arī pirmā...

9 Un dziesmas izskaņā latviešu 
tradicionālais "Mmm..." – kas svētī 
tikko dziedāto saturu, līdzīgi lūgsnai 
vai Sanskrita mantrai, kas ieved 
augstākās debesīs cilvēka apziņu, 
aicina pārdomāt t ikko dziedātās 
dziesmas daudzdimensionālo nozīmi 
un bezgalību...
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Cik liela ir visas 
Cilvēces kopējā 

Dvēsele?
Katram ci lvēkam piemīt  v iņa 

individuālā dvēsele – kas ir tas īstenais 
"Tu Pats" jeb tava Apziņa, kas ir 
nemirstīga. Dvēsele lokalizējas cilvēka 
organisma krūšu rajonā un ir Gara 
sēdeklis. Cilvēka Gars ir dvēseles 
smalkākā daļa jeb tās galva. Gars 
normāli caurvij visu organismu un 
sniedzas virs pakauša vairākus desmitus 
centimetru. Paaugstināts Gars caurvij 
cilvēka organismu un sniedzas virs 
pakauša vairākus metrus. Tie, kam 
Debesis ir devušas dāvanu REDZĒT – 
pēc Gara augstuma var novērtēt cilvēka 
"garastāvokli". To var arī konstatēt 
ar jūtīgu aparatūru pēc biolauka 
krāsu spektra rajonā ap galvu. Garu 
paaugstina dievkalpojums, kā arī visas 
gaišās un mīlestības pilnās nodarbes 
cilvēka dzīves laikā. Pie 
tām pieskaitāma tava 
profesija, tavi hobiji, tava 
filozofija, tava ģimene un 
sabiedrība. 

Kad Dvēsele/Gars 
ieiet ķermenī, rodas 
dzīvība. Kad Tas atstāj 
ķermeni, paliek pīšļi.

Dzīvniekiem, atšķirībā 
no Cilvēka, turoties pie 
šīs terminoloģijas – ir 
dvēsele, bet nav gara. 

Dzīvniekiem ir izteiktāka arī grupas 
dvēsele. Dzīvnieka dvēsele, pēc fiziskā 
ķermeņa atstāšanas, tāpat turpina 
eksistēt Viņpasaulē. Visbiežāk tā atrod 
savu Zemes dzīves saimnieku, un to 
mīlestībā gan sagaida gan pavada 
Viņpasaules gaitās. Gan dzīvnieka gan 
cilvēka Dvēseles Viņpasaulē atrodas 
savos astrālajos ķermeņos, un pēc 
izskata praktiski ir aizvadītās fiziskās 
dzīves dubultnieki. 

Cilvēka Dvēselei ar astrālo ķermeni 
arī Viņpasaulē tiek lietotas sava veida 
"drēbes", kas sākotnēji pēc aiziešanas 
var būt zemes dzīves laika drēbju 
"kopija", bet vēlāk mainās. Bībele saka: 
"Tiem tika dotas baltas drēbes..." Un 
atkal: "Mēs negribam tapt izģērbti, bet 
pārģērbti...". Ir arī uzskats, ka drēbju 
veidols Viņpasaulē izsaka pozīciju.

Metafizika ļauj spriest, ka visas 
Cilvēces kopējā Dvēsele aizņem 
aptuveni pusi visa milzīgā Universa. Tā 

ir totāli gigantiska platība, 
ko Cilvēks arī fiziski 
kādudien var apdzīvot, 
tas nozīmē – gadiem 
ceļot, pētīt un apgūt 
grandiozās Kosmiskās 
tāles, to neizmērojamā 
d a u d z v e i d ī b ā  u n 
krāšņumā. Tas ir tas 
apgabals, līdz kuram tu 
tīri teorētiski šodien spēj 
"aizdomāties". Tāpēc, no 
cilvēka viedokļa Visums 
ir "bezgalīgs". Cilvēces 

Tādējādi – "Pūt vējiņi" ir latviskā 
lūgsna, arī meditācija un afirmācija par 
Cilvēka Dvēseles ceļu, to lielo Ritumu, 
kuŗu turam svētu. To skandēdami 
Latvijā un pasaulē, un dziedādami 
visiem laikmetiem cauri metafiziski pat 
nezinādami dziļo nozīmi – mēs šo ceļu 

svētījam. 
Tā mēs dziedādami esam dzīvojuši, 

un pastāvējuši kā Tauta – laikmetu 
laikmetos, un pastāvēsim vienmēr. ■

Raimonds Sokolovskis
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Grāmatas no 
Okupācijas mūzeja
SLB grāmatnīcā pienācis jauns grāmatu 

sūtījums no Okupācijas mūzeja. Tās 
papildina tur jau esošās grāmatas, kuŗas 
SLB grāmatnīcā, bez kādas peļņas, par 
labu Okupācijas mūzejam, tur dabūjamas. 

Jaunsaņemto grāmatu skaitā ir:
1. Latvijas Okupācijas muzeja grāmata 

(latviešu un angļu valodā) – Grāmatā 
atspoguļota okupāciju gadu vēsture, 
balstoties uz OM materiāliem un ievadā 
Pirms okupācijas sarežģītā Latvijas 
vēsture. Cena $35-00

2. Piemiņas vietu ceļvedis pa Rīgu un 
Rīgas apkārtni – (latviešu un angļu 
valodā) – Latvijas iedzīvotāji cīņā par 
savi valsti un pretestība okupāciju 
varām, 1918.g.1991.g.Cena $35-00

3. A Case for Latvia /Jukka Rislakki/-
(angļu valodā). Autors atspēko nepatiesu 
informāciju par Latviju. Paskaidro, 
kāpēc Baltijas valstis ar tikai 7 miļjons 
iedzīvotājiem ir lielākais ienaidnieks 
Krievijai ar 143 miljons iedzīvotājiem. 
 Cena $40.00

4. Vēl tā gribējās dzīvot /Rūta Upīte/  
Kādas nevainīgas meitenes ciešanu 
stāsts par Sibīrija piedzīvoto.

Cena $20-00
5. Dear God How I Wanted to Live /Rūta 

Upīte/ – A young innocent girl’s story 
(like the diary of Anne Frank) about the 
awful suffering after being deported to 
Siberia. Cena $20-00

6. Mātes piens /Nora Ikstena/ – Mātes, 
meitas un mātesmātes likteņi laikaposmā 
no otrā pasaules kaŗa beigām – meita 
tur pie dzīvības māti, kuŗa apzināti 
liegusi viņai savu pienu, lai pasargātu 
Padomijas būrī dzimušo meitu no melnā 
nelaimības piena

Cena $20-00

kopējā Dvēsele laikmetu gaitā pieaug 
izmēros. Vai izmēros pieaug arī Visums, 
nav zināms, bet ir ticams. 

Bet vispirms ir jāsakārto stāvoklis 
uz Zemes. Iepriekšējās civilizācijas 
uz Zemes pirms desmitiem tūkstošu 
gadu jau vairākas reizes pienāca tuvu 
šādai iespējai, tomēr neizturēja un 
pašiznīcinājās (skat. "Kas īsti notika 
ar Atlantīdu?" Ritumā Nr.739). Kad 
sasniedz zināmu attīstības pakāpi, – 
tad ja zinātne un garīgums iet roku rokā 
un ir līdzsvarā – tu kļūsti par Kosmisku 
civilizāciju, un saņem atļauju sadarbībai 
ar citām Kosmiskām civilizācijām. Tas 
plaši atspoguļots antīkajā mantojumā, 
tai skaitā reliģiskos rakstos uz Zemes. 

Šodien Cilvēce tuvojas līdzīgi augstai 
attīstības pakāpei. Tāpēc Garīgais 
briedums un "garastāvoklis" gan 
indivīdam gan visai Civilizācijai – kļūst 
ekstra nozīmīgs globālā mērogā. Visas 
Cilvēces kopīgo "garastāvokli", savukārt, 
sastāda visu indivīdu "garastāvokļu" 
summa. Tas ir veids kā mēs katrs 
piedalāmies Cilvēces kopīgajā virzībā 
uz priekšu.

Vēlu jums labu Garastāvokli! ■
Raimonds Sokolovskis

(Bībelē skat. I Kor.2:11, Rom.8:16, I 
Tes.5:23, u.c., kā arī skat. R.Sokolovskis 
"Varavīksnes lokā", u.c.)

Pateicība
Manā 95. gadskārtā mani apsveica 

Sidnejas Latviešu biedrība un SLT – 
Jānis Čečiņš. SLB Dāmu kopa – Ināra 
Krūmiņa. Īrisa Kārkliņa Akmeņkalne, 
Juris un Lauma Reinfeldi un 14. 
septembŗa Senioru saieta dalībnieki.

Paldies! ■
Kārlis Gulbergs

2018-9-15.
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Nākamais Ritums būs 2018. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

Kā un par ko vēlēsim 
oktobrī – III

Informāciju sagatavoja politologs Ivars 
Ījabs pēc PBLA pasūtinājuma. Šis 
ir pēdējais no trim priekšvēlēšanu 
situācijas Latvijā pārskatiem.

Par ko tad īsti balsot?
Pēdējās nedēļas pirms vēlēšanām rit 

strauji, un nenovēršami tuvojas mirklis, 
kad cilvēkiem vajadzēs izdarīt izvēli. 
Pats galvenais kritērijs šeit ir – lai pašam 
jau dažus mēnešus pēc vēlēšanām 
nebūtu kauns. Tas pie mums nebūt 
nav pašsaprotami: liela daļa vēlētāju 
jau drīz pēc vēlēšanām ir vīlušies savā 
izvēlē. Šie vīlušies tad visu aizmirst un 
uz nākamajām vēlēšanām atkal meklē 
kādu jaunu “glābēju”, kuŗš tad beidzot 
izvedīs tautu no posta. Tomēr 27 gadus 
kopš neatkarības atjaunošanas no šīs 
tradīcijas tomēr būtu vērts atteikties un 

sākt balsot tā, lai pēc tam pašiem nav 
jākaunas. 

Kā tad izdarīt šo izvēli? Vispirms, 
vajadzētu atteikties no vēlmes kādam 
atriebties – pat tad, ja viņš to būtu pelnījis. 
Atriebības alkas vienkārši aptumšo 
prātu, un cilvēks kas vadās no atriebes 
alkām, nespēj domāt par savas rīcības 
sekām. Vēlēšanās parādīt savu attieksmi 
valdošajai elitei ir pašsaprotama. Pēdējie 
desmit gadi daudziem ir sagādājuši 
smagus mirkļus – te ir gan tuvinieki, 
kas dodas meklēt iztiku ārzemēs, 
gan brūkošas veselības un izglītības 
sistēmas, gan zemas algas sabiedriskajā 
sektorā. Taču vēlme kādam sariebt nav 
labākais padomdevējs šādās situācijās; 
un 7. oktobŗa rītā mums neklāsies ne 
par kapeiku labāk, ja būsim savēlējuši 
parlamentā agresīvus diletantus un 
populistus. Tādi šogad piedalās vēlēšanās 
diezgan kuplā skaitā. 

Tā vietā būtu vērts pavaicāt sev, ko, 
manuprāt, Latvijas valdībai vajadzētu 
izdarīt tuvākajos četros gados – 
tautsaimniecībā, izglītībā, aizsardzībā. 
Un – kuŗš no pašlaik pieteiktajiem 
personāžiem šo darbu ticami varētu 
paveikt? Vēlēšanās ir jāpieņem racionāli 
lēmumi, skaidri apjaušot katras izvēles 
iespējamās konsekvences. Taču 
vienlaikus ir jāsamierinās, ka mūsu 
izvēle nekad nebūs pilnībā racionāla – 
mūsu izvēlē liela loma ir arī intuīcijai. 
Paraugieties uz attiecīgā saraksta 
līderi, viņa biogrāfiju un pieredzi – un 
pavaicājiet, vai jūs no šāda cilvēka pirktu 
lietotu automašīnu. Ja nē – tad nevajag 
par viņu arī balsot; cilvēks, kuŗš nevieš 
uzticību sīkās lietās, arī valsti nevadīs 

7. Stūra māja arī angļu valodā The KGB 
building   $10-00

OM grāmatas, kas jau ir plauktos 
ir katalogotas SLB grāmatnīcas Rīga 
sludinājumā 26. lpp.

Ir iespējams grāmatas pasūtīt tieši 
no Okupācijas mūzeja grāmatu galda 
omf@latnet.lv klikšķinot uz „Veikals’’, vai 
sazinoties ar mani, e pasts  graudinsiv@
bigpond.com

Ir vēl vairākas interesantas grāmatas, 
kuŗas piedāvā OM grāmatu galds. ■

Ināra Graudiņa
Okupācijas muzeja fonda

pārstāve Austrālijā
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godprātīgi. 
Ir vēl kāda svarīga lieta, kas jāņem 

vērā, izvēloties partiju. Latvija pēc visiem 
formāliem parametriem ir moderna, 
demokrātiska Eiropas valsts, kuŗai ir 
“jāturas līdzi” pasaules attīstītākajām 
valstīm. Latvijā ir daudz labu, mūsdienīgu 
un izglītotu cilvēku daudzās jomās 
– biznesā, mākslā, kultūrā. Diemžēl 
mūsu politikā tādu nav daudz. Mums 
ir virkne iecienītu līderu, kuŗi kopumā 
patīk sabiedrībai. Taču vairums no 
viņiem ir drīzāk 20. gadsimta cilvēki ar 
šā gadsimta ieradumiem, viņi baidās no 
mūsdienu atvērtās pasaules un neprot 
ar to komunicēt. Arī padomju laika 
nomenklatūras ieražas ir visai dzīvas. 
Taču Latvijai stāv priekšā ļoti dinamiski 
četri gadi, kad svarīgas lietas notiks ne 
tikai pašu mājās, bet arī apkārtnē – jaunais 
ES budžets, NATO nākotne, Rietumu un 
Krievijas attiecības, un tamlīdzīgi. Tādēļ 
vēlēšanās būtu jāievēlē daudz maz 
moderni, izglītoti un jauni cilvēki, kuŗi grib 
un var strādāt 21. gadsimta apstākļos. 
Tieši tādēļ būtu jāizmanto mūsu vēlēšanu 
sistēmas sniegtā iespēja vilkt “plusus” un 
svītrot kandidātus, lai dotu zaļo gaismu 
paaudžu apritei. Jauni un mūsdienīgi 
cilvēki ir atrodami gandrīz visās partijās, 
un tieši viņi ir pelnījuši karjeras uzrāvienu. 
Vecs un pieredzējis zirgs var būt mīļš, 
taču autosacīkstēs ir jāpiedalās ar 
automašīnu. 

Kā atrast savējo.
Navigācijai Latvijas partiju ainavā 

es šeit izmantošu diezgan subjektīvu 
pieeju, pēc kuŗas pats orientējos savos 
spriedumos. Aina mūsu partiju ainavā 
nebūt nav melnbalta, kur visi būtu viegli 
sadalāmi “labajos” un “ļaunajos”. Tādēļ 
vislabāk to var aprakstīt divās dimensijās: 
“vecie” vs. “jaunie” un “prognozējamie” 
vs. “šaubīgie”, kur tad katrs var spriest 
par savām prioritātēm. Var saprast 
cilvēkus, kuŗi vēlas pieturēties pie jau 

pazīstamā. Galu galā, “Vienotības”, NA 
un ZZS koalīcija, kas ar dažādiem likteņa 
līkločiem ir pie varas kopš 2009. gada, līdz 
šim ir piedāvājusi Latvijas iedzīvotājiem 
zināmu stabilitāti. Šī trauslā stabilitāte var 
pamatoti nepatikt dažādu iemeslu dēļ: 
Aivars Lembergs pie koalīcijas galda, 
OIK skandāls ar masveidīgi izšeftēto 
“zaļās enerģijas” naudu, maksātnespējas 
administratori un viss pārējais. Īsi sakot, 
koalīcijai var daudz ko pārmest. Taču 
kopumā šī valdība ir nolikusi Latviju uz 
zināmām sliedēm, kuŗas beigu beigās 
tomēr ved pareizā virzienā – uz augošu 
ekonomikas konkurētspēju, ciešāka 
integrāciju ES un NATO, ilgtspējīgu 
fiskālo politiku un tamlīdzīgi. Tas viss ir 
nācis ar mokām un sāpīgi; tādēļ šobrīd 
ļaut jaunizceptiem “tautas glābējiem” to 
sapostīt nebūtu prāta darbs. Galu galā, 
Latvijai šobrīd ir, ko zaudēt – un melo tie, 
kas sakās to neredzam. 

Taču var saprast arī tos, kas vairs 
nevēlas balsot par vecajiem. Galu galā, 
pašreizējā koalīcija ir zaudējusi jebkuŗu 
“draivu”, enerģiju un rīcībspēju; tā, kā 
liekas, pat vairs lāga negrib pārvaldīt 
valsti. Spilgtākais piemērs tam ir savulaik 
varenās partijas “Vienotība” sabrukums 
no iekšpuses: bezjēdzīgi iekšēji strīdi 
un šķelšanās ir aizbiedējuši labu tiesu 
vēlētāju. Arī pārējie “vecie” – Nacionālā 
Apvienība un ZZS – cieš no korupcijas 
skandāliem un līdzīgām problēmām. 
Tādēļ varbūt tiešām ir vērts pameklēt kādu 
jaunu alternatīvu – kaut vai tikai tādēļ, ka 
šādi var atjaunot personālijas valdošajā 
elitē. Nevar taču prasīt, lai jauni ļaudis, 
kas vēlas veidot karjeru Latvijas politikā, 
stātos šajās vecajās, satrunējušajās 
partijās – šādu nevēlēšanos viņiem 
tiešām ir grūti pārmest. Īsi sakot, par 
jaunajiem balsot ir sava jēga. 

Nošķīrums starp “vecajiem” un 
“jaunajiem” nesakrīt ar nošķīrumu starp 
“prognozējamajiem” un “šaubīgajiem”. 
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Prognozējamās partijas ir tās, kuŗas, 
par spīti savai brašajai priekšvēlēšanu 
retorikai, pēc nonākšanas Saeimā, un, 
kazi, valdībā, nesāks darīt muļķības. 
Ar “muļķību nedarīšanu” es saprotu 
principiālu pieturēšanos pie līdzšinējā 
Latvijas attīstības pamatkursa un 
Satversmes pamatvērtībām – tādām, 
kā brīva, starptautiski konkurētspējīga 
tirgus ekonomika, skaidrs kurss uz 
NATO drošības politikā, latviešu valodas 
un nacionālās kultūras noteicošā loma 
publiskajā telpā apvienojumā ar cieņu 
pret minoritātēm, mūsdienīgas reformas 
sabiedriskajā sektorā, makroekonomiskā 
stabilitāte un reāla demokrātija. Visas 
“prognozējamās” partijas visas šīs 
lietas var interpretēt plaši un locīt uz 

visām pusēm – un tomēr atzīt tās par 
pamatvērtībām. “Šaubīgās” partijas 
turpretī pie izdevības var no tām pamatīgi 
novirzīties īstermiņa ieguvumu vārdā, 
tādēļ no tām var sagaidīt visu ko. Balsot 
par “šaubīgo” partiju var būt riskanti, 
un tādēļ aizraujoši – bet ja nu pēkšņi 
paveicās, un mēs tiešām iegūstam kaut 
ko būtiski labāku? Jautājums tikai, cik 
jūs esat gatavi riskēt. Piemēram, uz ko 
gatavi ir “Saskaņa” vai KPV.LV, ja nonāktu 
valdībā, mēs nezinām – arī pašas partijas 
to īsti neatklāj. Jautājums, vai jūs tiešām 
gribat to izmēģināt. 

Šādā divdimensiju modelī, manuprāt, 
partijas izkārtojas aptuveni šādi (sk. 
attēlu). Pievērsīsim uzmanību: tas, 
ka partija ir veca, vēl nenozīmē, ka 

 
 
 

Prognozējamie 

Šaubīgie 

Vecie Jaunie 

Jaunā Vienotība 

NA VL!-TB/LNNK 

ZZS 

“Saskaņa” 

JKP 

Attīstībai/PAR! 

KPV.LV 

LKS 

LRA 

Politisko partiju grupējumi pēc „prognozējamie" – „šaubīgie" un „veco" – „jauno" 
mērauklas.
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

tā noteikti ir prognozējama (piem., 
ZZS). Savukārt jaunas partijas var būt 
tīri labi prognozējamas attiecībā uz 
pamatvērtībām. Vienlaikus šī shēma, 
protams, ir koriģējama atkarībā no katra 
paša politiskajām simpātijām.

Kampaņas un aktualitātes.
Latvijas politiskās sistēmas ietvaros, 

balsojot par kādu partiju, jūs vienlaikus 
balsojat par konkrētu partiju koalīciju 
– neviena partija nekad nav valdījusi 
vienatnē. Tādēļ arī partiju programmas 
ir jāuztver, kā saka, cum grano salis: 
tie ir drīzāk labo nodomu saraksti, 
jo vēlāk valdībā partijai būs saistošs 
tikai kopā ar partneriem veidotais 
koalīcijas līgums. Koalīcijas partneru 
atlasē partijas pie mums mēdz būt 
visai izvēlīgas. Lielā intriga, protams, 
ir par Sociāldemokrātiskās partijas 
“Saskaņa” iespējamo dalību valdošajā 
koalīcijā. Šāda iespējamība gan ir 
nemainīgi zema. Tomēr uzmanību 
piesaista fakts, ka skandalozā Artusa 
Kaimiņa partija KPV.LV joprojām ir 
izvairīga attiecībā uz savu sadarbību ar 
“Saskaņu”. Tas ir devis pamatu daudzām 
spekulācijām, piemēram, par KPV.LV 
saistību ar pazīstamo politiķi un miljonāru 
Aināru Šleseru, kuŗam daļēji piederošais 

laikraksts “Dienas Bizness” regulāri 
slavina Kaimiņa partiju un uzbrūk tās 
kritiķiem. Tomēr, lai gan prognozējams, ka 
KPV.LV noteikti saņems savu tiesu balsu 
un mandātu, partijai kopā ar “Saskaņu” 
diez vai būs vairākums. 

Pēdējā mēneša la ikā veiktās 
sabiedriskās domas aptaujas ir atšķirīgas 
pēc kvalitātes un metodoloģijas, tādēļ 
arī to sniegtie rezultāti ir visai atšķirīgi. Ir 
skaidrs, ka nākamajā Saeimā noteikti būs 
pārstāvētas “Saskaņa” un ZZS, visdrīzāk, 
kā divas lielākās frakcijas. Visdrīzāk tajā 
būs arī Nacionālā Apvienība VL!-TB/
LNNK, Jaunā Konservatīvā partija un 
KPV.LV, kuŗām dažādi sociologi pašlaik 
sola no 5 līdz pat 15 procentu balsu. 
Pārējās partijas balansē uz 5% robežas – 
gan mazliet uzfrišinātā “Jaunā Vienotība”, 
gan liberālais “startaps” “Attīstībai/PAR!”, 
gan arī “Latvijas Reģionu Apvienība” 
(LRA). Šo partiju sekmes ir grūti precīzi 
prognozēt. Interesants ir jautājums, vai 
izredzes nonākt 13. Saeimā ir Tatjanas 
Ždanokas prokremliskajai “Latvijas 
Krievu savienībai” (LKS), no kuŗas šoreiz 
kandidē populārais žurnālists Andrejs 
Mamikins. Šai partijai gan ir zems reitings; 
tomēr tās vēlētāji bieži neatklāj savu 
izvēli aptaujās. Tādēļ nav izslēgts, ka 
“Saskaņai” varētu parādīties konkurents 
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PBLA ZIŅU APSKATS

kreisajā flangā. 
Ņemot vērā politiskā spektra raibumu, 

nav izslēgts, ka nākamā Saeima būs ļoti 
sadrumstalota: ja pašreizējā Saeimas 
sasaukumā ir pārstāvēti 6 saraksti, tad 
nākamajā to var būt līdz pat 9. Tas var 
pamatīgi sarežģīt valdības veidošanu 
– jo īpaši tādēļ, ka daudzām partijām 
būs grūti sēdēt pie viena galda. Tas 
attiecas ne tikai uz KPV.LV, kuŗai būs 
grūti atrast ticamu koalīcijas partneri 
– izņemot “Saskaņu” visi pārējie ir jau 
nolamāti par zagļiem un neliešiem. Arī 
bijušo KNAB izmeklētāju Jutas Strīķes 
un Juŗa Juraša pārstāvētā JKP varētu 
būt grūti sadarboties ar ZZS, kuŗas 
neformālais līderis joprojām ir Aivars 
Lembergs. Tas varētu būt pats lielākais 
izaicinājums nākamajam premjeram. 

Tomēr pieredze rāda, ka vienā koalīcijā 
teorētiski spēj strādāt ļoti dažādi politiskie 
spēki. Atcerēsimies, piemēram, 6. 
Saeimas vēlēšanas 1995. gadā, kad 
prezidents Ulmanis citu alternatīvu 
trūkuma dēļ valdību vadīt uzticēja tobrīd 
bezpartejiskajam Andrim Šķēlem – šajā 
valdībā piedalījās veselas 9 partijas. Īsi 
sakot, ļoti fragmentētas valdības darbu 
mēs esam jau pieredzējuši. Šis darbs 
varbūt nav īpaši efektīvs, tomēr valdība 
turas kopā tiktāl, kamēr nav jāķeras pie 
ārkārtējiem scenārijiem. Sadarbība ar 
“Saskaņu” būtu šāds ārkārtējs scenārijs, 
kuŗu pašlaik nopietni neapsver neviens. 
Tomēr galu galā visu tomēr izšķirs 
aritmētika – tā nopietnā un svarīgā tautas 
gribas izpausme, kuŗā mums visiem būs 
iespēja piedalīties. ■

25. septembrī
Pāvests: Latvija savas sāpes ir 
pārvērtusi dziesmā un dejā 

Latvija ir piedzīvojusi spēcīgus sociālos, 
politiskos un garīgos pārbaudījumus, bet 
tagad kļuvusi par politikas un kultūras 
centru, uzrunā amatpersonām un 
sabiedrībai teica pāvests Francisks. Viņš 
uz Latviju attiecināja svēto rakstu vārdus 
- "Manas žēlabas tu esi pārvērtis līksmē". 
"Latvija, Dainu zeme ir pratusi pārvērst 
savas sāpes par dziesmu un deju. Tā 
kļuvusi par mierpilnas satikšanās vietu 

ar aicinājumu lūkoties nākotnē," teica 
pāvests. 

Viņš atgādināja arī latviešu rakstnieces 
Zentas Mauriņas vārdus: "Manas saknes 
ir debesīs". Pāvests teica, ka, svinot 
simtgadi, Latvija apzinās savas iegūtās un 
atgūtās brīvības cenu, kas ir iespējama, 
ņemot vērā šīs saknes. Pāvests pauda 
prieku par to, ka Latvijas saknēs ir katoļu 
baznīca, kas cieši sadarbojas ar citām 
konfesijām. Pēc viņa teiktā, tas pierāda, ka 
ir iespējams attīstīt kopību daudzveidībā 
- cilvēkiem ir drosme pacelties pāri 
konfliktiem un cienīt vienam otru. 

Skatīties pāri paša interesēm nozīmē 
veidot solidaritāti ar citiem. Pāvests 
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Turpinājums 39. lpp.

aicināja Latviju arī turpmāk strādāt brīvības 
labā - iesaistīties sabiedrības attīstībā un 
īstenot mātes sūtību. Pāvests uzsvēra, 
ka Latvijai vajadzētu strādāt ģimeņu, 
sirmgalvju un bērnu labā. Sūtība būt par 
māti nozīmē arī radīt darba iespējas, lai 
nevienam nebūtu jāatraujas no saknēm, lai 
veidotu savu nākotni. Tāpat, pēc pāvesta 
teiktā, tas nozīmē augt un vairoties. Viņš 
uzskata, ka sabiedrības attīstību nevar 
izmērīt tikai pēc tiem piederošajiem 
resursiem, bet arī spējas un vēlmes radīt 
nākotni. Pāvests uzsvēra, ka iepriekšējā 
paaudze ir atvērusi nākotni mums un 
atstājusi mums šādu pašu uzdevumu - 
atvērt nākotni nākamajai paaudzei. 

KONTEKSTS: 
Pāvests Francisks Latviju apmeklē, 

viesojoties visās trīs Baltijas valstīs laikā 
no 22. līdz 25. septembrim. Jau iepriekš 
uzrunā Baltijas valstīm pāvests teicis, ka 
šodien solidaritāte vajadzīga vairāk nekā 
jebkad. Pāvests ir viena no ietekmīgākajām 
personām pasaulē. Francisks ir pirmais 
jezuīts, kurš kļuvis par pāvestu. Viņš 
izceļas ar vienkāršību un izlēmību savu 
ideju īstenošanā. Pāvests Francisks 
nosodījis pedofilijas skandālus katoļu 
baznīcā, sasaucot bīskapu konferences 
priekšsēdētāju sanāksmi. Viņš aicinājis 
vecākus nenovērst ies no saviem 
netradicionālās orientācijas bērniem, 
kā arī mainījis katoļu baznīcas mācību, 
nāvessodu atzīstot par nepieņemamu. 
Tieši šogad aprit 25 gadi kopš pāvesta 
Jāņa Pāvila II vizītes Latvijā. (lsm.lv)

Zedelgemas vides objekta autors 
Gulbis: Saskatu paralēles starp karavīriem 
un bitēm 

Svētdien Beļģijā atklāts pirmais 
pieminekl is pi lsētvidē, kas veltī ts 
latviešu karavīriem ārpus Latvijas. 
Tas uzstādīts vietā, kur atradās lielākā 
latviešu karagūstekņu nometne. Tajā 
uzturējās 12 tūkstoši latviešu leģionāru, 
tur tika nodibināta palīdzības organizācija 

“Daugavas Vanagi” un izveidota unikāla 
Brīvības pieminekļa kopija. Mākslinieks 
Kristaps Gulbis saskata paralēles starp 
bitēm un karavīriem, tāpēc apspēlējis šo 
domu stāvstropā. 

Zedelgemas ir neliela pilsētiņa Beļģijas 
laukos, netālu no Briges. Gājienā uz 
pieminekļa atklāšanu flāmi un latvieši 
soļoja līdzās. “Latvijas stāvstrops brīvībai” 
ir veltījums tiem 12 tūkstošiem latviešu 
karavīru, kas no 1945. gada augusta 
līdz 1946. gada maijam te atradās tolaik 
angļu pārvaldītās zonas karagūstekņu 
nometnē. Šī rietumpusē bija lielākā 
latviešu nometne. “Es redzu lielu līdzību 
gan karavīriem, gan bišu saimei – viens 
cilvēks varbūt neko daudz nevar izdarīt, 
bet visi kopā var sasniegt kaut kādu 
rezultātu,” pastāstīja pieminekļa autors 
Kristaps Gulbis. 

Tieši šāds stāvstrops – kā attēlots 
piemineklī – eksistē tikai Latvijā. Tā dizains 
un izmēri ir apstiprināti un nemainīgi kopš 
1925. gada. Un piemineklis san – tā ir 
Latvijas laukos ierakstīta bišu spārnu 
vibrāciju skaņa. Bet naktī – stropa skreja 
no iekšpuses ir izgaismota – lai bites zina 
ceļu uz mājām. Taču lielākā daļa no tiem 
karavīriem, kas šajā nometnē uzturējās, 
ceļu uz Latviju vairs nerada. Te bija daudz 
ļoti jaunu puišu. 

Uz pieminekļa atklāšanu ieradies tikai 
viens no te savulaik ieslodzītajiem – 92 
gadus – vecais Laimonis Ceriņš. “Nu 
labi – pāris reižu tur bija ūdens barakās 
sanācis – tāda slietas notiek. Tur bija 
krāsniņa iekšā – es domāju, ka neviens 
nedzirdēja, ka būtu nosalis. Ņemot vērā, 
ka no 12 tūkstošiem tikai 80 nomira – 
nevar teikt bada nāvē kāds nomirtu,” 
atcerējās Ceriņš. 

Nometne tika apsargāta – tajā bija 
trīs nodalījumi jeb būri un viens pie otra 
nav varējuši iet. Un vienā no šiem uz 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ 
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. Piedalīsies 
viesu mācītājs Guntars Baikovs.

Svētdien, 14. plkst. 11.00 – SLVK 
Garīgais Koncerts – Dievam un 
Latvijai. 

Svētdien, 21. plkst. 10.00 – Kapu svētki 
Rukvūdas kapsetā.

Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Reformācijas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

NOVEMBRĪ 
Svētdien, 4. plkst. 10.00 – dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

OKTOBRĪ 
Svētdien, 7.  I.Birze
Svētdien, 21.  I.Birze

Svētdien, 28.  U.Hāgens 
NOVEMBRĪ
Svētdien, 4.  Judy Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

OKTOBRĪ
Svētdien, 7.  L.MacPherson
Svētdien, 28.  L.Vilciņā/A.Zīda 
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 4.  L.MacPherson
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Sestdien, 13. oktobrī, plkst. 14.00 – 

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.

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

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
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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
Bijāsimies To Kungu, mūsu Dievu, kas 

mums dod lietu agro un vēlo, katru 
savā laikā, kas ļauj ieturēt mums par 
svētību noliktās pļaujas laika nedēļas. 
(Jer. 5:24)

Svinēsim Pļaujas svētkus ar pateicību 
Tam Kungam. Alleluja.

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

OKTOBRĪ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda.
Svētdien, 21. plkst. dievkalpojums 

baznīcā nenotiks. Pļaujas svētku 
sarīkojums SLB namā, M. Siliņa zālē 
plkst. 11.00, kas iesāksies ar svētbrīdi.

Svētdien, 28. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 7.  Olafs Šics      
Svētdien, 14.  Olafs Šics
Svētdien, 28.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 14.  Marita Lipska
Svētdien, 28.  Marita Lipska

PĻAUJAS SVĒTKI
Gadskārtējos Pļaujas svētkus svinēsim 

svētdien, 21. oktobrī SLB namā M. 
Siliņa zālē, sākums plkst. 11.00 ar 
svētbrīdi. Nākam paši un ņemam 
līdzi draugus! Būs svētku mielasts, 
priekšnesumi un video. Visi mīļi 
aicināti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell St, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
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PBLA ziņas
Turpinājums no 36. lpp.

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365

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

1945. gada 18. novembrī ieslodzītie 
izveidoja Brīvības pieminekļa kopiju – tiem 
materiāliem, kas nu bija pie rokas. “Tur ir 
utu pulveris lietots un šādi tādi sadauzīti 
materiāli, jo tur bija meistari, kas zināja – 
kā to lietu darīt,” teica Ceriņš. 

Liela loma pieminekļa tapšanā ir 
vietējam vēsturniekam Polam Denīsam, 
kurš izpētīja nometnes vēsturi un atklāja 
latviešus. Latviešu ierašanās tolaik netika 
sagaidīta ar sajūsmu. “Zedelgamas 
kopiena redzēja, ka viņiem ir SS zīmotnes 
uz apkaklēm – viņus sita un spārdīja uz 
ielas līdz pat nometnes vārtiem,” stāstīja 
Denīss. Bet šobrīd, 70 gadus vēlāk, 
lietas ir mainījušās. Laukums Zedelgemā 
nosaukts Brīvības vārdā – par godu 
latviešiem. Sākotnēji vārdu bijis grūti 
izrunāt. Šo pieminekli uz pusēm finansē 
Latvija Okupācijas muzejs un Zedelgemas 
pašvaldība. 

“Tas ir vienīgais publiski atzītais 
piemineklis latviešu karavīriem Otrajā 
pasaules kara laikā. Ir, protams, Bērzainē, 
Dienvidvācijā, Daugavas vanagu īpašumā, 
bet es nezinu kaut kur citur – kur būtu 
šāds piemineklis, kas ir izstādīts publiski 
un starptautiskā mērogā,” ir pārliecināts 
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs. 
Nolenderofs teica, ka Lestenes brāļu 
kapos Latvijā piemin aizgājušos, bet tos 
kas palika dzīvi – tie dažreiz ir piemirsti. 
Uz neaizmiršanu aicina arī Baiba Rubesa, 

kuras tēvs bijis šajā nometnē, bet par to 
man mīlējis stāstīt. 

“Es varu aicināt jebkuru, kam ir radi, 
draugi, senči, kas bijuši Sibīrijā vai citās 
kara gaitās vai arī mūsdienu kara gaitās 
– Afganistānā, kalpodami Padomju armijā 
– paprasīt – kā tas bija, pa tiešo pavaicāt – 
kā bija. Jo valsts uzcelta uz ārkārtīgi daudz 
uzceltām asinīm visās pusēs,” uzsvēra 
Rubesa. (lsm.lv)
24. augustā
Baltijas ceļa atceres pasākums pulcina 
gan lielus, gan mazus 

Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums 
pie Brīvības pieminekļa ceturtdienas 
vakarā pulcējis vairāk nekā 300 iedzīvotāju. 
Pasākumā ieradušies kā lieli, tā mazi. 
Ieradušies arī iedzīvotāji no citām Eiropas 
valstīm. Baltijas ceļa pasākumā plīvo 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un 
Polijas karogi. Vairāki cilvēki ir tērpušies 
šo valstu tautastērpos. Visvairāk gan 
manāmi latviešu tautastērpi, kā arī daži 
cilvēki rotājušies ar latviskiem simboliem. 

Par godu Baltijas ceļam izlikta septiņu 
gleznu izstāde, kas veidota Baltijas ceļa 
laikā uzņemtām fotogrāfijām. Pie Brīvības 
pieminekļa bija iespējams dzirdēt muzikālus 
priekšnesumus un mācītāja runu. Tāpat 
cilvēki vienojās Latvijas himnā un nolika 
ziedus pie pieminekļa. Savukārt ap plkst. 
20 cilvēki stājās pie paredzētajām "sveču 
sliedēm", lai par godu Baltijas ceļam veidotu 
Ugunsceļu. 

1987. gada 23. augustā cilvēktiesību 
aizstāvības grupa "Helsinki-86" nolika 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’s on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

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

Things start gearing up in October in preparation for the national day 
celebrations in November as well as the usual run of Christmas events that most 
organisations have at the end of the year.

Sydney Latvian Male Choir's Sacred Choral Works Concert, 
11am Sunday 14th October

St John's Church, 30 Bridge Rd, Homebush
At the end of every year the Sydney Latvian Male Choir holds either a concert 

or an informal event with a performance and audience participation pieces. This 
year the format is sacred choral works, so naturally the best venue for such a 
concert is a church. 

As there is no shortage of Latvian choral works, both traditional and modern, 
and with the Sydney Latvian Male Choir undoubtedly being one of the best male 
choirs outside of Latvia, then this event is one which should not be missed.

Sydney Latvian Theatre, „A Hundred Years in a Hundred Minutes", 
7pm Saturday 27th October and 2pm Sunday 28th October
A humorous kaleidoscope of actual and (im)possible events from (more or 

less) the past century of Latvia's history. Vegetarians be warned – sacred cows 
may be taken to the butchers!

Features actors from the Sydney and Melbourne Latvian theatre troupes and 
special guest Egils Melbārdis from the Latvian National Theatre in Rīga. The 
performance will be in Latvian.

Remember – Once every 4 years there comes a time to repay 
the country that gave you a passport. On October 6th get out 
and Vote!!!

The next scheduled elections for Latvia's parliament, the Saeima, will be held 
on the 6th of October. All current Latvian passport holders over the age of 18 are 
eligible, and encouraged, to vote, even if the political offerings are more confusing 
than in Australia. A voting booth will operate at the Sydney Latvian house. 

ziedus pie Brīvības pieminekļa, atgādinot 
par 1939. gada 23. augustā noslēgto 
noziedzīgo Molotova-Ribentropa paktu, 
kas noveda pie Baltijas valstu okupācijas. 
Piemiņas pasākums izvērtās plašā protestā 
pret padomju okupāciju. 

Savukārt 1989 gada 23. augustā vairāk 

nekā divi miljoni latviešu, lietuviešu un 
igauņu izveidoja dzīvo ķēdi jeb Baltijas 
ceļu no Tallinas līdz pat Viļņai, pieprasot 
Baltijas valstu neatkarību. Baltijas ceļš ir 
viena no visu laiku daudzskaitlīgākajām un 
iespaidīgākajām politiskajām manifestācijām 
pasaulē. (LETA; tvnet.lv) ■
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