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Dāmu kopai 45 gadu

Jau kopš Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) dibināšanas Dāmu kopas ir ņēmušas
aktīvu dalību vācot līdzekļus dažādos sarīkojumos, lai finansiāli atbalstītu SLB namu.
Tagadējā Dāmu kopa tika dibināta 1974. gada 27. aprīlī. – pirms 45 gadiem. Toreizējais
SLB priekšnieks aicināja Vandu Treimani dibināt Dāmu kopu. Tā Vanda apzināja, varētu
teikt diezgan daudzas, darbīgas sievietes un uzaicināja uz sanāksmi, kuŗā nodibināja
SLB Dāmu kopu ar Vandu Treimani kā pirmo Dāmu kopas priekšnieci. Bez Vandas
Treimanes pirmajā valdē strādāja Agnija Aizstraute kā sekretāre, Ina Rone kā kasiere,
Tamāra Koškina kā grāmatvede, L. Budule, I. Drēziņa, L. Graudiņa, I. Krastiņa, K.
Liepiņa, I. Mačēna, O. Paula, F. Siļķēna, A. Sveile un I. Zvirbule.
Dāmu kopas priekšnieces kopš dibināšanas:
Vanda Treimane 1974. gadā
Edīta Soboļevska 1995. gadā
Mirdza Polikēviča 1982. gadā
Vaira Dortiņa 2003. gadā
Ināra Krūmiņa 1984. gadā
Edīte Soboļevska-Birzule 2007. gadā
Vanda Treimane 1992. gadā
Ināra Krūmiņa 2014. gadā.
Tautsaimnieks Arvīds Bērziņš uz Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) valdes lūgumu
dokumentēja Biedrības darbu grāmatā Sidnejas Latviešu Biedrība Trīsdesmit gados
1952 – 1982. Šo grāmatu 1982. gadā izdeva SLB. Grāmatā ir sīki aprakstīts cik svarīgs
ir bijis dāmu kopas darbs līdzekļu vākšanā (Biedrības sākuma gados Dāmu kopu
sauca par Dāmu komiteju) kad Latviešu namu pirka un pēc tam kad viņu pārbūvēja
un tagad namu uzturot. Dāmu kopa regulāri ir rīkojusi neskaitāmus sarīkojumus kā
modes skates, vīna garšošanas vakarus, stādu tirdziņus, svētku mielastu 18. novembŗa
pieņemšanā, Ziemassvētku tirdziņus un jautrus sarīkojumus kā Kādā mazā kafejnīcā
un Dāmu kopas kabarē. Bez tam tagad Dāmu kopa regulāri arī rīko ceturtdienas
pusdienas un sarīkojumos un senioru saietos gādā par ēšanu, uzkodām un dzērieniem
kafejnīcas apmeklētājiem. Arvīds Bērziņš savā grāmatā raksta ka 7 gadu periodā līdz
1981. gadam Dāmu kopa brīvprātīga darba rezultātā devusi Biedrībai pāri par $69 000
ienākumu. Pārrēķinot šo summu šodienas dolāros tas ir ļoti daudz ko mūsu čaklās
dāmas Dāmu kopas sākuma gados ar savu brīvprātīgo darbu ir ziedojušas Biedrībai.
Un šie ziedojumi ir turpinājušies visu šos gadus un turpinās vēl šodien.
Vārdu sakot nez vai SLB varētu pastāvēt bez Dāmu kopas palīdzības.
Daudz laimes Dāmu kopai viņas jubilejā! ■
Pēteris Kļaviņš.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500
DARBA LAIKS

Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

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

Nākošais senioru
Saiets!

Nākošais Senioru saiets būs
piektdien, 12. aprīlī – plkst 12.00
Sidnejas Latviešu namā.
Kārlis Gulbergs lasīs Friča Bārdas
un Edvarta Virzas dzejoļus, kas saistās
ap kādu notikumu, ko dzejnieki pirms
rakstīšanas sacerējuši un aprakstījuši
un par kuŗiem tuvāk pastāstīs Juris
Krādziņš.
Pēc pātraukuma iepazīsimies ar
Baibas Harrington tēva dzīvi. Viņas

tēvs Osvalds Vītols dzima Irkutskā
Sibīrijā 1912. gadā. Toreiz Irkutska bija
skaista augoša pilsēta, Vītolu ģimene
kļuva bagāta un dzīve bija laba. Ap
1920. gadu ģimenei izdevās tikt atpakaļ
uz Latviju, bet viss bija jāatstāj Sibīrijā,
un jāsāk dzīve no jauna. Baibas tēvs ir
stāstījis un arī pierakstījis savas Sibīrijas
atmiņas bērniem un mazbērniem.
Baiba pastāstīs par Vītolu ģimenes
dzīvi Sibīrijā pagājušā gadsimta sākumā,
kā tur nonāca un par atgriešanos Latvijā. ■
Jānis Grauds.

Baibas vecvecāki ap 1908. gadu.
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SLB valdes sēde

SLB 13. marta valdes sēdē piedalījās
Jānis Čečiņš, Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš,
Andris Galviņš, Ināra Graudiņa, Ināra
Krūmiņa, Klara Brūvere un Jānis Grauds.
Valde pieņem Māru Kļaviņu darbā kā
Imanta Līča aizvietotāju SLB birojā-veikalā.
Viens no Māras uzdevumiem būs sastādīt
visu darāmo darbu instrukciju kladi.
Pieņēma PAA Air Conditioning gaisa
kondicionēšanas tāmi par $26,818.18, par
jauniem gaisa kondicionieriem 7 augšstāvu
telpās.
Jumts virs pārvaldnieka dzīvokļa
salabots. Nākamajās nedēļās centīsies
dabūt tāmes par bojāto iekštelpu
remontēšanu un izkrāsošanu.
Sakarā ar nama priekšas nodrošināšanu,
valde vienojās, ka sētai vajadzētu būt ar
spiciem galiem, 1.2 m augstumā. Spraugas
tādas, lai nav iespējams cauri izspiest
kanniņas vai pudeles. Katrā pusē slīdošie
vārti. Vēl jānoskaidro kā būtu vislabāk
vārtus darbināt. Jādabū no 3 firmām
aptuveni nocenojumi un padomi, kas būtu
iespējams. Pagaidām, jāapgriež dzīvžogs
un nama priekša labāk jāapgaismo.
Ināra Krūmiņa ziņo, ka Dāmu kopai
ienākumi samazinājušies, jo namā maz
sarīkojumu. Līdz ar to arī Dāmu kopa
nevarēs Biedrībai ziedot tik daudz cik
līdz šim. Ceturtdienas pusdienas tomēr
atmaksājas, arī ja dalībnieku skaits nav
liels.
27. februārī valde noturēja paplašinātu
sēdi kurā, bez valdes, piedalījās galveno
nama lietotāju organizāciju pārstāvji.
Organizācijas bija aicinātas nākt ar
ieteikumiem kā namu varētu pārbūvēt,
vai citādi uzlabot, tā lai tas labāk atbilstu
šodienas prasībām. Dalībnieki nāca ar
vairākiem priekšlikumiem, kuri valdei
nākamos mēnešos būs jāapsver.
Jāatceras, ka SLB budžets arvien ir ar
iztrūkumu. Jāizvērtē, cik vēlamies, un cik
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varam, atļauties izdot Nama uzlabošanai,
jo ieguldītā nauda tomēr nes peļņu.
Jāvienojas par prioritātēm, un tikai tad
valde varētu griezties pie kāda plānotāja.
Priekšsēdis ziņoja, ka ticies ar Dnister
krājsabiedrības pārstāvjiem. Dnister vēlas
palikt Namā uz ilgāku laiku. Vēlamas
telpas, kur ir pieeja no ielas. Sarunas
turpināsies. ■
Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2019. gada martā SLB ir apsveikusi
Raimondu Kraukli, Astrīdu Šicu, Lindu
Graudiņu, Dainu Wagner, Imantu
Graudiņu, Āriju Zodiņu, Guntu Anspal,
Elvīru Chalupsku un Ināru Kalniņu. ■

Kaļu rotas līgavai –
mīļai, skaistai
Latvijai!

Vēl viens sekmīgs darba gads SLVK
dzīvē.
Kopš 1956. gada Sidnejas Latviešu
vīru koris ir kalis rotas Latvijai ar
mīlestību tēvzemei savās dziesmās.

Koŗa dibinātāji izvēlējušies Vītola un
Skalbes mūziku un vārdus dziesmai
Kalējs kā koŗa himnu. Šī dziesma ir
korim bijusi kā pieturas punkts visus 62
darbības gadus. Kā vecākais vīru koris
ārpus Latvijas SLVK ir spējis turpināt
iesākto dibinātāju ceļu, proti, uzturēt
latviešu tautas gara mantu – dziesmu ko
nodot tālāk nākošām paaudzēm.
Pagājušais gads korim ir bijis īpaši
bagāts un darba pilns. Iesākām 2018.
gadu pilnā tvaikā piedaloties pirmo reizi
Latvijas koŗu skatē ar pirmās pakāpes
vietas iegūšanu. Gandarījums mums
visiem! Līdztekus apzinīgi mācījāmies
lielo dziesmu svētku Noslēguma
koncerta programmu. Visi koristi
piedzīvoja neaprakstāmi, neaizmirstāmi
skaistu atmiņu pilnu dziesmu svētku
nedēļu. Sekoja mūsu pašu, godam
nodziedātais garīgais koncerts, ko arī
mēs varējām veltīt Dievam un Latvijai
viņas lielajā jubilejā.
Tad gadījās neparedzēts, skaists

vienreizējs piedzīvojums dziedāt kopā
ar pasaules slaveno Latvijas soprānu
Maiju Kovaļevsku un iecienīto pavadītāju
Roland Peelman valsts svētku aktā. Kā
diriģente šai varenai kantātei Tēvijai,
izteicu visu koristu un savā vārdā
sirsnīgu paldies mūsu Latvijas viešņai
par doto iespēju sadarboties. Liels
pārdzīvojums man un visiem koristiem!
Nesen koŗa rīkotajā ģimenes eglītes
vakarā, kur ar savu klātbūtni mūs
iepriecināja Maija Kavaļevska, koris
noslēdza rosīgu, sekmīgu 2018. gadu.
Ir bijuši ļoti daudzi aizkustinoši, skaisti
momenti.
Mūsu ilggadīgais korists, bijušais
koŗa priekšnieks, kuŗš aktīvi darbojās jau
57 gadus, Ivars Birze, nesen atgriezies
no Latvijas. Viņš atveda īpaši darināto
Latvijas Simtgades svētku piemiņas
koka karoti, domāta ārzemju latviešu
koŗiem un deju kolektīviem. Tikai 100
karotes tika gatavotas. Mūsu koŗa
karotei ir 84. numurs. Katrs korists

2018. gada 18. novembŗa aktā pēc kantātes Tēvijai nodziedāšanas.
Priekšplānā Maija Kovaļevska un Daina Jaunbērziņa.
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varēja kārtīgi apskatīt mūsu skaisto
dāvanu.
Savu 38. eglītes vakara uzrunu
nobeidzu nolasot nupat saņemtos
s v e i c i e n u s L a t v i j a s Va l s t s 1 0 0 .
dzimšanas dienā un pateicības rakstu
Dziesmu un Deju Svētku dalībniekiem
no Latvijas Valsts Prezidenta Raimonda
Vējoņa. Citēju –„Turpiniet dziedāt, dejot
un spēlēt ar tādu prieku un iedvesmu,
lai katri nākamie Dziesmu un Deju
svētki pārspētu iepriekšējos!“ Darīsim
to labāko.
Saņemta arī atzinība un pateicība
no kultūras ministres Daces Melbārdes.
Šis nozīmīgais, vēsturiskais gads paliks
mūsu atmiņās visu mūžu.
Esam jau iesākuši mēģinājumus un
gatavojamies gada pirmajai uzstāšanās
svētdien 5. maijā Sv. Jāņa draudzes
dārza svētkos. Mūsu pašu koncerts Pie
Tēvu Zemes Dārgās notiks svētdien 20.
oktobrī plkst 13.00s Latviešu namā. Kā
vienmēr, gaidam mūsu ierindās jaunus
dziedātājus. Un kā mūsu dibinātājs
Raimonds Krauklis mēdz teikt „plecu
pie pleca, lai skan vīru koŗa dziesma
Sidnejā!“ ■
Daina Jaunbērziņa

2019. gada 3x3
Adelaidē

Pārdomas un piedzīvojumi.
3x3 saiets ir vide kuŗā var pulcēties
visu paaudžu latvieši ar mērķi paplašināt
latviskās zināšanas. Pirmais 3x3 saiets
Austrālijā notika 1983. gadā Kanberā.
Šis Adelaides 3x3 saiets
mums bija pirmā latviešu
3x3 nometne Austrālijā. Es
esmu Marika dzimusi Latvijā,
Australijā dzīvoju 8 gadus.
Mēs bijām visa ģimene:
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mans vīrs Daniels – austrālietis – un divas
meitas, Aleksandra 11 gadi un Nikola 5
gadi. Nezinājām ko 3x3 saietā sagaidīt
un kā viss noritēs.
Lidostā mūs ļoti jauki sagaidīja
nometnes organizātori Daila Mohr un
Vizma Skābe par ko viņām liels paldies.
Jau pirms brauciena viņas visu paskaidroja
– kas un kā notiks un mierināja mūs, ka
viss būs labi un lai neuztraucamies. Mēs
tikām uzņemti kā īpaši viesi.
Saiets notika Adare Camp telpās
netālu no Victor Harbour. Adare Camp
ir nometņošanas un konferenču vieta ar
atsevišķām dzīvojamām mājiņām, kopēju
virtuvi, ēdināšanas telpu un konferences
istabām. Lieliska vieta skaistā apkārtnē,
10 minūšu gājienā no plūdmales. Mājiņa
kuŗu mums ierādīja bija lieliska ar gaisa
kondicionieri, ledusskapi un televizoru
– viss iekļauts. Ēdināšana bija 3 reizes
dienā ēdamzālē ar lielisku ēdienu izvēli!
Izrādās, ka 3x3 saiets katru reizi notiek
citā pilsētā ar dažādu dalībnieku skaitu.
Šogad esot bijuši 56 pieaugušie un 34
bērni, kopā 90.
Programma bija ļoti interesanta. Katru
dienu jau no paša rīta varēja iziet rīta
pastaigā pirms brokastīm. Bija dažādas
nodarbības, izšūšana, aušana, kulinārija,
valoda un pat polītika. Bērniem bija
kolosala programma, pārgājiens, rokdarbi,
teātŗa stundas. Un tas viss latviešu valodā!
Katras dienas vakarā bija neliels leļļu
teātŗa uzvedums ko rādija Ļena Rumpe
ar paššūtām skaistām lellēm. Pirms
bērnu gulētiešanas katru vakaru visi kopā
nodziedājām Aijā žūžū lāča bērni. Pēc
tam bija “nīkšanas stunda” pieaugušiem
– dziedāšana, spēles, runāšana.
Man par pārsteigumu, mēs katru rītu
saņēmām 3x3 saieta avīzi Tauriķis kuŗā
varēja izlasīt kas plānots šai dienai un kas
bija noticis vakar. Tas bija ļoti jauki – kamēr
mēs visi gulējām organizātori rakstīja un
drukāja Tauriķi, lai to pasniegtu no rīta pie

Jauks sākums
Sidnejas Latviešu
vīru koŗa 2019
darbības gadam!

Sidnejas Latviešu vīru koris atsāka
savu 63.darbības gadu ar lielām svinībam
– proti, koŗa dibinātāja Raimonda Kraukļa
95 gadu dzimšanas dienas atceri. Koŗa
saime bija sanākusi kuplā skaitā lai
atzīmētu šo dižo jubileju. Iesākām
vakaru ar gadskārtējo pilnsapulci kur
ar aklamāciju ievēlēja esošo koŗa
priekšnieku un valdi.

brokastīm!
Bija arī izbraukums ar vēsturisko
Cookle Train vilcienu no Victor Harbour
uz Goolwa pilsētu. Cookle Train ir viens
no vecākajiem vilcieniem Austrālijā,
kuŗa sākumi meklējami 1870s gados.
Apstaigājot skaisto Goolwa pilsētiņu
nokļuvām mūzejā kur mums pastāstīja ka
šeit tika filmēta populārā filma Storm Boy.
Izbrauciens bija “superīgs”, visu ceļu turp
un atpakaļ dziedājām latviešu dziesmas!
Bērniem ļoti patika piedalīties visās
aktivitātēs. Ja man jautātu vai es vēlos
piedalities nākošajā 3x3 saietā, tad es
noteikti teiktu “JĀ”! Man bija liels prieks,
ka pēc vienas nedēļas mans vīrs, kuŗš
nerunā latviski, varēja man pateikt
vairākus teikumus latviešu valodā: “Mani
sauc Daniels”, “es esmu tētis”, “man ir
mīļa sieva”, “man patīk motocikls”… un
vēl…
3x3 saiets ir lieliska vide kuŗā visa
ģimene var būt kopā, piedalīties aktivitātēs,
pavadīt interesantu laiku latviešu
sabiedrībā un dzirdēt latviešu valodu no
rīta līdz vakaram. Bija tāda sajūta ka bijām
nedēļu pavadījuši Latvijā! ■
Marika McCue

Pilnsapulces vadība
Pēteris Erdmanis, Eigits Timermanis
un Daina Jaunbērziņa.

FOTO: Pēteris Kļaviņš

Marika ar ģimeni

Jubilāram ienākot Mārtiņa Siliņa
zālē, spontāni izskanēja skaļi aplausi.
Galdi bija klāti ar Ārijas Zodiņas
kliņģeri, pavlovu un torti kā arī ar Māras
Timermanes lašu maizītēm un uzkodām.
Sirsnīgs paldies mūsu goda biedrēm
par garšīgo devu. Jubilāram apsēžoties
varējām iesākt oficiālo daļu.
Koŗa priekšnieks Andris Jaunbērziņš
iesāka savu uzrunu un es citēju: Mīļais
jubilār – kā Amerikas slavenā „sitkomā"
mēdz teikt, „Visi mīl Raimondu –
Everybody Loves Raymond!“ Un tā tas
ir ar Tevi. Tāpēc, latviski sakot, Raimond
Kraukli – „This Is Your Life!”
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Pirms dodamies viesizrādēs uz Latviju
Sidnejas Latviešu teātris
laipni lūdz Jūs vēlreiz apmeklēt

Kabare de Riga
2019.g. svētdien, 5. maijā, plkst. 15:00 un
svētdien, 2. jūnijā, plkst. 14:00.

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē.

Jauni
mākslinieki

Izcilu mākslinieku priekšnesumi,
ievērojama deju kapella,
dziesmas, uzkodas.

Jauni
priekšnesumi

Ieeja $30, pensionāriem un studentiem $25, latviešu skolu skolēniem bez maksas.

Vēlami 1920.-30. gadu tērpi, vai tērpu iezīmes.
Biļetes pārdošanā SLB veikalā no 20. aprīļa.
Sēdvietu skaits ir ierobežots un to nav iespējams papildināt.
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strādā virszemes ogļu
Raimonds piedzimis
raktuvēs Kvīnslandē.
Rīgā 1924. gada 4. martā.
Viņa tēvam Ernestam un
1955. gadā pārceļoties
mātei Marijai aug divi dēli –
uz Sidneju Raimonds strādā
Raimonds un brālis Leonīds.
auto mašīnas uzņēmumā.
Rīgā Raimonds apmeklē
Sidnejā viņš iestājās Sidnejas
pamatskolu kur jau sāk
Latviešu biedrībā un sporta
dziedāt jauniešu koŗī kas
kopā Olimpija kur ar kluba
saucās „Kur Tu te, Kur Tu te
vadītāju un mūža draugu
(ci),” un tā sākās Raimonda
Kārli Ērgli, sekmīgi spēlēja
mūža gaŗā saistība ar
basketbolu un volejbolu.
koŗa dziedāšanu. Pēc tam Raimond – Te ir Tava
Par SLVK dibināšanu
Raimonds apmeklē pilsētas dzīve
Raimonds stāsta, un es
Ārodskolu. Jaunībā viņam ir
citēju. „56.gadā satiku Ēriku
daudz un dažādas intereses – itsevišķi Kuikulīti pie Stratfīldas stacijas. Ēriks
basketbola spēle. Viņa klubs Rīgas man teica ka šovakar dibināsim vīru
Starts izcīnīja Latvijas jauniešu zem 16 kori – nu atnāci. Aizgāju ar – un tā tas
gadu vecumu zēnu līgas meistartituli – viss sākās. 2. martā, sapulcei beidzot,
varens panākums! Raimis pats spēlēja bija tapis Sidnejas Latviešu vīru koris ar
kā aizsargs. Daži viņas komandas 23 dziedātājiem, Jāņa Puisēna vadībā.”
līdzspēlētāji bija brāļi Priedkalni un
Raimonds dzied otro tenoru jau
izcilais Latvijas zvaigzne Jānis Zebeliņš no sākuma un ilgus gadus dziedāja
kuŗš pēc kaŗa spēlēja Eiropā slavenā plecu pie pleca ar dibinātājiem Vitāliju
Latviešu All Stars de Rīga vienībā. Andersonu, Elmāru Bērziņu, Arnoldu
Raimonds arī bija savas skolas avīzes Gūtmani, Alfrēdu Siļķēnu un pēc tam
Mēs Paši atbildīgais redaktors.
ar Maksi Vasiļevski un Gunāru Zodiņu.
1943 gadā, 19 gadu vecumā, Raimonds arī piemin Albertu Cini un
Raimondu iesauc leģionā kur viņš Arvīdu Luci – abi kora solisti.
dienē ceturtā piegādes pulkā līdz otrās
Bet visilgāk viņš mūsu ierindās ir
pasaules kaŗa beigām 1945. gadā. dziedājis kopā ar Ivaru Birzi.
Pēc kaŗa nāk gūsta laiks Cēdelheimā
Ivars iesāka savus sveicienus ar
Beļģijā, kur Raimonds paliek līdz
1946. gadam. Šeit arī uzturās SLVK dzejas rindiņām:
„Šodien Tava diena, pāri visām mirdz.
dibinātājs un koŗa solists Alberts Cinis.
Tu mums esi tāds viens, apsveicam
Alberts veselības dēļ, šodien nespēja
no
visas
sirds.”
ierasties bet sūta savam cīņas biedram
Ivars minēja Raimonda ilgos gadus
vissirsnīgākos sveicienus viņa dižajā
koŗa valdē kopā strādājot, kā arī viņa
95 gadu dzimšanas dienā.
P ē c k a ŗ a R a i m o n d s u z t u r ā s pašaizliedzīgo darbu koŗa archīvu krājot.
Rotenburgas nometnē kur sākās Raimonds, tāpat kā Ivars, ir dziedājis pie
pazīšanās ar SLVK superbasu Ēriku visiem vīru koŗa diriģentiem. Raimonds
Kuikulīti un varoņtenoru Ojāru Kiršteinu. sākuma gados veda Ivaru mājās no
Kuģis General Taylor ved bēgļus uz mēģinājumiem un kopā korī viņi ir
Ņūkāsli un tad tālāk ar vilcienu uz Grētas pavadījuši gandrīz 120 gadus! Ivars
pacēla savu glāzi teikdams, ka ir priecīgs
nometni Jaundienvidvelsā.
Savus divus līguma gadus Raimonds būt klāt viņa labā drauga Raimonda
9

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE

Sveic

SLB
DĀMU KOPU
tās

45 gadu
Pastāvēšanā
Paēduši, padzēruši,
Pateicami Dieviņam.

T. dz

Paldies visām čaklajām rokām, kuras kopš 1974. gada ir
gādājušas par Sidnejas Latviešu nama apmeklētāju
labklājību, un mūsu nama uzturēšanai devušas
ievērojamus līdzekļus.
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lielajā jubilejā un uzdzert viņa veselībai.
Sekoja Raimonda ilggadīgā drauga
Imanta Līča un Māras Kļaviņas
sacerētais dzimšanas dienas sveiciens
ko nolasīja Andris Jaunbērziņš.
Šodien atkal liela diena,
Jāsvin dzimšan’s diena viena;
Dziedot augstu priek’ un laimi,
Sveicam tagad mūsu Raimi.
Sanāk draugi, sanāk radi,
Kas tiem pavēlē, kas liek?
Mūsu Raimim dižie gadi,
Šodien ielīgoti tiek.
Sēžot lielā draugu barā,
Raimis jūtas kunga garā,
Smaidu pārklātu pār seju,
Svin viņš savu jubileju.
Korī dzied viņš tīru balsi,
Kantāti, vai arī valsi,
Mēģinājumā sēž jakā,
Koncertā gan pošas frakā.
Vēlam izturību, spēku,
Pārvarēt ik katru dēku!
Strādāt braši letiņ’ lietā,
Pārējo likt otrā vietā.

pateicās viņam par atbalstu. Ivars
uzskata Raimondu par nekustamu
pamatu vīru korim un atstāsta vienu
spilgtu atmiņu par Raimondu. 2013.
gada Latvijas Dziesmu svētkos koŗa
mēģinājuma laikā tempratūra uzskrējusi
pāri 30C. Vīru koriem gadījās sēdēt
karstā saulē vairākas stundas. Ik pa
15 minūtēm dzirdami skaļi saucieni
„Palīgā, palīgā!” Vēl viens jaunietis
noģībis briesmīgajā karstumā! Redzami
jaunieši bez krekliem un biksēm un
daži pat aizbēguši prom no saules.
Vienīgais SLVK dziedātājs Raimonds,
jau tuvu pie 90 gadiem, ar savu cepuri,
kreklu ar gaŗām pedurknēm, saules
krēmu un ūdens pudeli mierīgi sēdēja
un izturēja visu mēģinājumu gandrīz
bez sviedriem! Šis stāsts, Ivars piebilst,
izsaka ļoti daudz par Raimonda raksturu
un izturību.

Nākošā apsveicēja – pate diriģente
Daina Jaunbērziņa.
Raimondu pazīstu jau 38 gadus –
kopš pirmās dienas koŗi vadot. Raimonds
bija man liels palīgs, itsevišķi sākuma
Pienācis apsveikums arī no Ivara gados. Bieži smēlu informāciju par
Štubja. Savos sveicienos Ivars dēvēja komponistiem un autoriem. Raimonda
Raimondu par inspirāciju visiem un zināšanas bija ļoti plašas. Viņš bija ļoti
kārtīgs nošzinis. Varēju ātri un
viegli visu atrast koŗa skapī
vai krājuma grāmatā. Starp
citu, Raimondam ir ļoti glīts
rokraksts! Kopā sastādījām
neskaitāmus tekstus mūsu
programmām koncertiem,
dziesmu pēcpusdienām un
eglītēm. Koŗa eglītes vakaros
koristi deklamēja Raimonda
sagādātos dzejoļus un
stāstījumus.
Daina Jaunbērziņa pasniedz ziedus Raimondam
Kopā ar savu ilggadīgo
Krauklim viņa 95 gadu jubijā. Priekšā Raimonds d r a u g u J ā n i S i ļ ķ ē n u n o
Krauklis aiz viņa Vija Spoģe-Erdmane, koŗa B r i s b a n e s , R a i m o n d s
priekšnieks Andrejs Jaunbērziņš un koŗa diriģente koordinēja koŗa programmu
Daina Jaunbērziņa.
vāku un afišu zīmējumus.
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valdē kā vicepriekšnieks un, kā
minēju, nošzinis.
Raimonds ir vienmēr
smaidīgs, draudzīgs un
izpalīdzīgs.
Visu mūsu vārdā pateicos
Tev Raimond par mūža darbu
veltītu vīru korim un zinu, ka
Tu to visu esi darījis ar lielu
mīlestību un ar prieku. Nav
bijis un vairs nebūs otra tāda
Andris Jaunbērziņš sveic jubilāru Raimondu kā Raimonds! Viņš ir bijis,
Kraukli. Priekšplānā vēl Inese Rone, Jānis Ronis, ir, un vienmēr būs iecienīts
un Daina Jaunbērziņa.
„džentlmens”. Novēlam Tev
labu veselību, spēku un izturību
nākotnē. Atradu dažas rindiņas ko
Varēja uz reizi pazīt vīru koŗa reklāmas. Raimonds man uzrakstīja 85. gadā
Raimonds ir bijis koŗa pirmais pieliktas klāt pie ziedu buķetes. Šīs
p r o p o g a n d a s m i n i s t r s , r a k s t o t rindiņas tagad veltu Tev.
laikrakstos un Ritumā par koŗa dzīvi.
Ir labi ja zini un jūti,
Viņš ir arī bijis vairākās Kultūras Dienās
Tu cilvēkiem vajadzīgs esi.
apkūlību dziesmu autors. Ar vārdu
Tu visiem siltumu sūti,
sakot – inteliģents, talantīgs rakstnieks,
Tu saulainu prieku nesi.
mākslinieks, dzejnieks un dziedātājs!
Jau 38 gadus Raimonds
Un ko lai saku par viņa nepārspējamo
pāšaizliedzīgo koŗa archīva darbu? mani ir apdāvinājis ar šokolādēm,
Nezinu otru kori kam tik plaša, rūpīgi atspirdzinājumiem un ziediem. Tāpēc
saglabāta koŗa vēsture. Tagad varat šodien no sevis pasniedzu Tev šos
atrast Raimonda darbus arī Latvijā. ziedus Tavā lielā jubilejā.
Raimonds ir iegrāmatojis vairāk kā
Koŗa biedre veicinātāja Vija Spoģe3,000 rakstus, fotogrāfijas, plakātus Erdmane bija gatavojusi Raimonda lielai
un afišas. Varens sasniegums! Koŗa jubilejai dāvānu. Lielā rāmī redzamas
lielajās jubilejās Raimonds bija atbildīgs vairākas fotogrāfijas no Raimonda koŗa
par izstādi – 10, 20, 30, 40, un 50 gadu
atcerēm. Gatavojot mūsu 60. gadu
izstādi, lietojām materiālus no Raimonda
krājuma. Bez viņa lielām pūlēm visus
šos gadus mums nebūtu bijusi tik laba
izstāde. Tas viss Raimonda nopelns!
Kopš dibināšanas Raimonds ir braši
dziedājis otro tenoru šeit Sidnejā, visās
Austrālijas pilsētās kur notika Kultūras
Dienas, Daugavas Vanagu dienas kā
arī vairākas reizes Latvijas Dziesmu
svētkos.
Viņš ļoti efektīvi darbojies koŗa Vijas Spoģes-Erdmanes dāvana.

dzīves ar zelta numuru 95 centrā, kopā
ar koristu parakstiem. Paldies Vijai par
šo skaisto piemiņu.
Oficiālā daļa beigusies, koris
nodziedāja tradicionālo dzimšanas
dienas sveicienu „Lai Dzīvo“, uzdzērām
šampanieti Raimonda veselībai un visi
baudījām svētku klāstu.
Kavējāmies atmiņās un bijām
gandarīti, ka varējām mūsu koŗa
iemīļotajam, iecienītajam dibinātājam
un mūža biedram Raimondam, parādīt
daudzkārt pelnīto godu.
Lai dzīvo Raimonds! ■
Daina Jaunbērziņa.

Daudzkultūru
Festivāls Kanberā

Lūk, tur ir tā Latvija!
Kanberā, kopš 1996. gada, katru
gadu, februāŗa mēnesī, tiek rīkots
Daudzkultūru Festivāls.
Vienā no galvenajiem Kanberas
iepirkšanās centriem, Civic, vairākas
ielas ir slēgtas satiksmei. Tajās ir
novietnes, kuŗās liels vairums pasaules
tautu, par samaksu, piedāvā savas
tautas ēdienus un dzērienus. Ir vairākas
estrādes, kur visu dienu risinās tautu
deju un dziesmu priekšnesumi.
Kanberas laikrakstā minētais

No kreisās: Colin Bales, Māra Eversone,
Maruta Walsh un Ilze Bales.
apmeklētāju skaits aptuveni 280.000.
Jāpiebilst, ka Kanberā ir ap 356.000
iedzīvotāju.
Jau piekto gadu šajā festivālā ir
Latvijas novietne. To, Eiropas Savienības
paspārnē, rīko Latvijas vēstniecība
Austrālijā. Vita un Egons Eversoni,
Kanberā, uzņēmās un, trīs gadus pēc
kārtas, bija atbildīgi par šīs novietnes
praktisko izkārtojumu un vadīšanu.
Šo darbu un vadību no Eversoniem
pārņēma Ilze un Colin Bales un jau otro
gadu ir atbildīgi par Latvijas novietni.
Kā jau iepriekšējās reizēs, tā arī
šoreiz, pie novietnes bija Latvijas
karogs, un garāmgājēji skatīja tautas
tērpus un greznās jostas, kā arī guva
informāciju par Latviju.
Interesanta izdoma un uzmanības
saistošs pasākums ir Eiropas Savienības

SLB veikalā visiem

MADARA s

dabīgajiem ādas un matu kopšanas līdzekļiem

40% Atlaide
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„pases". Tā ir grāmatiņa, ko festivāla
apmeklētāji var iegādāties un, viņiem
iegriežoties katrā no šīm ES valstu
novietnēm, grāmatiņā tiek ielikts zīmogs.
Šīs grāmatiņas izlozē, un galvenais
vinnests ir bagātīgs grozs ar ES tautu
etniskām mantām.
Šī pasākuma galvenais panākums –
kaut vai neliels, bet tomēr, uzmanības
pievēršana attiecīgai valstij. Uz Latvijas
novietnes sienas bija pasaules karte,
kuŗā bija speciāli iezīmēta Latvija.
Atkārtoti, varēja dzirdēt – „Lūk, tur ir
tā Latvija!’’ ■
Skaidrīte Dariusa

Pulkveža Oskara
Kalpaka atcere
Kanberā

FOTO: Andrejs Grigulis

Šī gada 2. martā, Imanuēla baznīcas
zālē, Lyons, DV Kanberas nodaļa rīkoja
saietu veltītu plkv. O. Kalpaka atcerei.
Saietu ievadīja un klātesošos sveica,
DV Kanberas nodaļas valdes priekšsēde

un Kanberas vanadžu vadītāja, Inta
Skrīvere.
Uz viņai blakus esošā galda, rotātu
ar Latvijas karodziņu un DV emblēmu,
bija plkv. Kalpaka foto attēls – un atcere,
ka šogad jau aprit 100 gadu, kopš plkv.
Kalpaks krita cīņā par Latviju. Viņš bija
pirmais Latviešu kaŗaspēka komandieris
un viņa cīņas laiks bija īss.
Vēstures lapās viņš ir iegājis, kā
cīnītājs ar nesalaužamu ticību Latvijai
un spējām šai ticībā pārliecināt savus
līdzgājējus.
Saieta turpinājumā, klātesošie
skatījās un klausījās vīru folkloras
kopas Vilki 20 gadu jubilejas koncertā
ierakstītās videofilmas otro daļu.
Dziesmās izskanēja kaŗavīra ilgas
par savu zemi, mājām un jaunības
mīlestību, kā arī tajās atskanēja Kalpaka
cīņas gars, un ticība Latvijai.
Noslēgumā, visi pakavējās pie
kafijas un uzkodām. ■
Skaidrīte Dariusa

Daļa no saieta apmeklētājiem.
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Kabarē de Rīga

Ojāra Grestes fotomontāža

Sidnejas Latviešu teātris dodas
viesizrādēs Austrālijā un Latvijā.
Kuŗš gan nevēlas patīkami pavadīt
laiku: eleganti ģērbties, paklausīties
labu mūziku, patērzēt, iebaudīt ko
garšīgu, padziedāt, padejot…?
Visu šo, un vēl daudz, daudz
vairāk, varēja piedzīvot Rīgā starpkaŗu
posmā – un tas viss ir pamats Sidnejas
Latviešu teātŗa (SLT) šī gada pirmajam
iestudējumam – Kabarē de Rīga.

Daudzi atcerēsies, ka ar šāda
nosaukuma izrādi SLT jau 2007. un
2008. gadā apbraukāja lielākos latviešu
centrus Austrālijā. Izrāde galvenokārt
veidota pēc tā laika greznākās Rīgas
viesnīcas, Romas viesnīcas, viesmīļa
atmiņām.
…ar estrādi, sveču gaismu, gaumīgi
klātiem, maziem galdiņiem, mūziku,
vārdiem un deju, mēs tikām aizvesti uz
Rīgu agrajos 1930’s gados. “senajos,
labajos laikos”. Ritums – Sidneja.
2008. gadā bija paredzēts braukt
viesizrādēs uz Latviju, bet uznāca
pasaules finansiālā krīze un iecerētais
brauciens bija jāatliek.

Kabarē de Rīga Austrālijas ansamblis – Priekšā no kreisās: Sandra Birze, Roberts
Birze, Ojārs Greste, Pēteris Saulītis. Otrā rindā: Jānis Čečiņš, Linda Ozere, Andris
Kariks, Viktorija Mačēna, Lija Veikina un Andrejs Mačēns.
Turpinājums 21. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Grāmatas

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

Okupācijas muzeja grāmatas:

Rita Perkons “A LATVIAN’S WAR” $25
Anna Velēda Žīgure “VIŅI CEĻĀ” $20
Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
LOM Biedrība
“PIEMIŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35
Māris Bišofs un Anda Līce “SVEŠA VARA” $25
Inara Verzemnieks “AMONG THE LIVING AND THE DEAD” $30
Staļinisma upuru liecības “VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $20

2019. gada kalendārs ar vārda dienām
Rotaslietas

Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

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

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

Latvijas produkti
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2019. gada martā

Latviešu leģiona
diena

Līdzīgi iepriekšējiem gadiem latviešu
leģiona dienas pieminēšanu 16. martā
iesāka ar svētbrīdi Rukvudas kapsētas
leģiona nodalījumā. Kaut gan laiks
bija apmācies un sākumā mazliet lija,
nokrišņi apstājās un tālāko norisi vairs
netraucēja. Sidnejas nodaļas Daugavas
vanagu Latvijas karogu kapsētas
leģiona nodalījumā ienesa Juris Sīlis
Gundegas Zariņas, un Ināras Sīkās
un mācītāja Raimonda Sokolovska
pavadījumā. Bija arī iespiestas dziesmu
lapiņas, no kuŗām apmeklētāji iesāka
ar Mārtiņa Lutera himnu Dievs Kungs
ir mūsu stiprā pils. Runu teica mācītājs
Raimonds Sokolovskis: „Mēs atkal
esam kopā leģiona atceres dienā,
pieminot aizgājušos biedrus un jaunos
cīnītājus, kā arī svētijot visu tautu.”
Viņš tālāk pieminēja, ka Lutera himna

dziedāta arī leģionāru jundā un lasīja
Svētos Rakstus no 5. nodaļas 2. vestulē
korintiešiem, kas sākās ar vārdiem:
„Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts
mājoklis būs nojaukts, tad mums ir
ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām
taisīts, bet mūžīgs debesīs...” Viņš
pieminēja cīnītājus par neatkarību, kuŗu
vārdus un uzvārdus vai nu atceramies
vai atrodam rakstos. Viņš pieminēja arī,
ka ir trīs galvenās lietas, kas gādā, lai
Latvijas karogu nestu augsti. Pirmā no
tām ir Latvijas vēsture (par 20. un 19.
gadsimtu). Otrā no tām ir seno laiku
vēsture, kas kļūst arvien populārāka
un kas saistīta ar Lielvārdes jostu,
kuŗas fragmentu redzam arī Latvijas
pasē un latviešu dainām. Te, cita
starpā, jāpiemin arī Ivara Vīka grāmata
Musu dižā senatne. Esam arī sūtījuši
vēstures grāmatas uz skolām un tas
vēl turpinājas un tas ir ļoti svarīgi, jo
patriotisms ir audzināšanas rezultāts.
Arī lielas tautas tura senatni uz augsta

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2019. gada 7. aprīlī, plkst. 12.00 – 13.30
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
17

dienu pirms 75 gadiem, 1944. gada 16.
martā, kad divas leģiona divīzijas cīnījās
austrumu frontē Veļikajas upes labajā
krastā. Tur zaudēta kāda augstiene,
kas 26. martā atkal atgūta. Par šo dienu
Vikipēdijā rakstīts, ka tā ir neoficiāla
leģiona piemiņas diena un pēc 1998.
gada šī diena kļuvusi par diskusiju
cēloni. Lestenē atrodas Leģiona Brāļu
kapi.
Te ir vietā pieminēt no Ināras
Sīkās iegūto gaŗo Andreja Mežmaļa
dokumentu brīvības cīnītāju piemiņai
Leģiona dienā, kas, liekas, rakstīta
pirms gada, jo pieminēti 74 gadi kopš
legiona dienas. Tajā pieminēta 1944.
gada 16./17. marta 188 LCP locekļu
deklarācija Latvijas nācijas
vārdā, kas nosūtīta ģen. R.
Bangerskim par ienaidnieka
draudošu tuvošanos no
austrumiem: „...pienācis
brīdis, kad apdraudēta tautas
dzīvība, pati tautas esamība –
pienācis liktenīgais brīdis būt
vai nebūt.” Pieminēts arī, ka
1940.-41. gadā sarkanā armija
okupējusi Latviju un Padomju
Savienība noslepkavojusi
vai deportējusi jau vairāk par
34,250 Latvijas pilsoņu un
tās plāns bija noslepkavotdeportēt 800,000, kā tas
redzams no NKVD pamestiem
dokumentiem. Citur
pieminēts, ka 2. Pasaules
kaŗā krituši 80,000 Latvijas
brīvības cīnītaji. Atgādināts
arī, ka 1937-1938. gada
PSRS „latviesu operācijā”
Krievijā sodīti 22,360 latvieši,
no kuŗiem 16,573 ar nāves
sodu tikai tāpec, ka viņi bija
latvieši.
Pasniedza ziedus
H e l m u t a m Va b u l i m u n
Svētbrīdis Rukvudas kapsētā.

pjedestala. Un kā trešā svarīgā lieta ir
spēja sekot globalizācijai, nezaudējot
savu identitāti.
Sekoja kopīgi dziedāta Latvijas
himna un pēc tam Raimonda
Sokolovska lasījums no Pāvila 1.
vēstules tesaloniķiešiem. Pēc tam
dziesma Bez krāšņiem vainagiem un
ziediem un Lūgšana ar Jēzus tēvreizi
nobeigumā. Tad vēl pateicība un Dieva
svētības izlūgšanās. Svētbrīža beigās
dziedāja Dievs, sargi mūsu tēvu zemi.
Visi devas uz Daugavas Vanagu
namu, kur Gundega Zariņa pateicās
visiem, kas atnākuši atzīmēt Leģiona
dienu, paskaidrojot, ka šo dienu svinēt
ierosināts 1952. gadā. Tad pieminēja
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mazinājušies: aprūpe, slimnieku un
veco ļaužu apciemojumi, sarīkojumi, DV
mītņu saimniecība. Nodaļu sabiedriskā
rosība ir vanadžu darba neatņemama
sastāvdaļa.
Valde nolēma atbalstīt Audžu
ģimeņu biedrības vadītājas Ilzes
Golveres lūgumu ar $AU 2,000 (apm.
EUR1,240) ziedojumu bērnu Lieldienu
sarīkojumam Etnografiskā Brīvdabas
mūzejā Rīgā. Kā raksta Ilze: Cilvēki jau
ļoti gaida.
DV Sidnejas nodaļas
G. Zariņa un I. Sīkā ir apciemojušas
nodaļas jubilārus un vieniniekus –
valdes sēde
pensionārus. Paldies Inārai un viņas
DV Sidnejas nodaļas valdes sēdē vīram Viktoram par DV kapu sakopšanu
2019.gada 15.martā piedalījās Ināra Rukvudā. Tur 16. martā notika Latviešu
Sīkā, Gundega Zariņa, Roms Senkevičs, leģiona atceres svētbrīdis. 11. februārī
Ilga Niradija.
DV kapu nodalījumā mācītājs Kolvins
Valdes priekšsēde I.Sīkā sniedza Makfersons (Colvin MacPherson)
vispārēju pārskatu par DV Australijā apglabāja Birutas Urlovskas pelnu urnu.
68. delegātu sanāksmi un Daugavas Sidnejas DV ar ziediem pārstāvēja G.
vanadžu 60. salidojumu, kas notika Zariņa un I. Niradija.
Melburnā, 2019. gada 9. un 10.martā.
R. Senkevičs ziņoja par biedriem,
Pavisam darbojas piecas DV nodaļas kas nav samaksājuši biedru naudu par
ar kopskaitā 404
pagājušo gadu.
vanagiem/vanadzēm.
Garākas pārrunas
Atzīmējot Latvijas
izraisīja nesenās vētras un
simtgadi, Austrālijas
lietus nodarītie bojājumi
DV ziedoja EUR 4,000
biroja telpās. Cietuši vecās
Likteņdārzam Latvijā
mājas jumts un griesti.
piecu karogu mastu
Pēc vairāku nedēļu
un četru solu iegādei.
darba, pakojot grāmatas
Turpināts atbalsts un brīva
DV namā, Baiba
zāļu piegāde bijušajiem
Harringtona ar saviem
leģionāriem un viņu
palīgiem nosūtīja 98
atraitnēm, ziedots audžu
kastes uz Adelaidi tālākam
un daudzbērnu ģimenēm,
ceļam ar tilpni uz Latviju.
jaunatnei Latvijā un šeit.
No tām 56 bija privātas,
Atbalstīti Vītolu fonds un
par kuŗām maksā sūtītāji
Okupācijas mūzejs, kā
un 42 kastes Sidnejas
arī citi nacionāli nozīmīgi
DV ziedojums lasītājiem
mērķi.
Latvijā. ■
Vanadžu salidojums H e l m u t s Va b u l i s –
Paldies visiem!
notika 9.martā. Gadu gaitā aizmugurē Ināra Sīkais
Ilga Niradija
vanadžu pienākumi nav un Alberts Cinis.
Albertam Cinim, kas 2. Pasaules
kaŗā cīnījās pret Padomju Savienību.
Visi kopā dziedāja Daugavas Vanagu
dziesmas 1. pantu: Še kopā mēs biedri.
Sekoja garšīgas pusdienas
ar kotletēm, vārītiem kartupeļiem,
burkāniem, zirņiem un saldo ēdienu ar
āboliem un krēmu. ■
Juris Krādziņš
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YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 6. aprīlī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 4. maijā, plkst. 12.00
Balto galdautu diena un Kurzemes
cietokšņa atcere.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Richards Puisēns tālr. 0418 607 764.

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

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

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

Turpinājums no 15. lpp.

Tagad, Latvijas simtgades ietvaros,
SLT atkal pošas uz viesizrādēm Latvijā,
bet vispirms, viss jāizmēģina pašu
mājās.
Kabarē de Rīga kodolansamblī ir
iepriekšējie dalībnieki, SLT aktieri Jānis
Čečiņš, Ojārs Greste, Andris Kariks,
Andrejs Mačēns, Viktorija Mačēna un
Linda Ozere.
Dižie kungi un pievilcīgās dāmas
iedvesa eleganci atmosfērā.
Austrālijas Latvietis (AL) – Brisbane.
Vi ņ i e m š o r e i z v i s ā s i z r ā d ē s
pievienosies ALT aktieris, melburnietis,
Pēteris Saulītis, bet Austrālijas posmam
vēl labi pazīstamā SLT aktrise Lija
Veikina un apdāvinātie melburnieši
Sandra un Roberts Birzes. Toties,
Latvijas viesizrādēm pievienosies SLT
aktrise Anita Kaze, kuŗa pašlaik strādā
Madridē, kā arī vairāki Latvijas labi
pazīstamie skatuves mākslinieki.
Daļu no mūzikālajiem priekšnesumiem izpildīs ansamblis, bet
katrā pilsētā daļu izpildīs arī vietējie
mākslinieki.
Asprātīga, trāpīga valoda un raita
mūzika priecināja ausi un parāva
smieklus. …ir patiešām vērts redzēt.
AL – Adelaide.
Viesmīļa atmiņas iegūst dzīvību
ne tik vien trāpīgā valodā, bet arī tā
laika fotografijās, filmās, dziesmās un
aktieŗu asprātīgos dialogos. Ja redzējāt
Kabarē de Rīga pirms 11-12 gadiem,
nāciet atkal. Daudz kas pa tiem gadiem
nobriedis, daudz kas nācis klāt no
jauna.
Patika sarīkojuma dažādība…bija
padomāts arī par jaukiem sīkumiem.
AL – Melburna.

Kabarē uzvedumi nav lēna, dziļi
pārdomājama tipa teātŗa izrādes. Tie
ir jautri, pilni komiskām situācijām un
jautras mūzikas. Tie aicina skatītāja
līdzdalību.
Kopdziesmas bija gandrīz visiem
pazīstamas, un atļāva publikai
justies kā Kabarē dalībniekiem. AL –
Brisbane.
Lai iejustos kabarē gaisotnē, publika
aicināta, ja vēlas, gērbties atbilstošos
tērpos.
…sen nav bijusi iespēja piedzīvot
tik jautru sarīkojumu. Lūdzu brauciet
atkal pie mums ciemā! AL – Adelaide.
Brauksim! Izrādes Sidnejas Latviešu
namā, svētdien, 5. maijā, plkst. 15.00
un svētdien, 2. jūnijā. plkst. 14.00;
Melburnas Latviešu namā, sestdien,
18. maijā un Latviešu ciemā, svētdien,
19. maijā; Adelaides Latviešu namā
“Tālava”, svētdien, 26. maijā; Latvijā
– sākot ar Alūksni, no 19. jūlija līdz 18.
augustam. Laipni aicinām!
Kas par priekiem! Ritums – Sidneja.■
Jānis Čečiņš

Par simtgadi 2018 un
tvartu Dabas miers

Senioru saietu Sidnejas Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē 8. martā
atklāja Janis Grauds vispirms apsveicot
klātesošās sievietes Starptautiskajā
sieviešu dienā.
Saieta pirmajā daļā runāja Gundars
Liepiņš, vispirms pastāstot, ka dzimis
Rīgas 1. slimnīcā 2. Pasaules kaŗa
laikā. Austrālijā ieradies 1949. gadā
ar kuģi „General Hahn”. Skolā viņam
stāstīts, ka Latvijas valsts dibināta
1918. gada 18. novembrī, un daudzus
gadus viņš šo notikumu svinējis Sidnejā
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FOTO: Pēteris Kļavins

Gundars Liepiņš
kopā ar citiem Sidnejas latviešiem, bet
nekad neesot bijusi iespēja to svinēt
Latvijā. Tā nu pagājušajā gadā vinš
kopā ar sievu Rasmu nav braucis uz
Dziesmu svētkiem Latvijā, bet piedalījies
100 gadu Latvijas valsts svinībās
turpat. Sarīkojumu bijis daudz, bet viņš
pastāstīšot tikai pašu redzētos.
No Sidnejas izbraukuši 11. novembrī
un Rīgā nonākuši 13. novembrī, kur bijis
auksts un slapjš. Temperatūra katru
dienu bijusi ap 0 grādu, bet vienu dienu
sasniegti 7 Celsija grādi. Nav ne lijis,
ne snidzis.
Dzīvojot Rasmas māsīcas Solveigas
Trautmanes dzīvoklī Ķengaragā, viņi
bez pārtraukuma baroti ar karbonādi vai
kotletēm ar kāpostiem un kartupeļiem.
Brokastīs šprotes, nēģi, žāvēts lasis
un siļķe. Viņš domājot, ka Latvijā esot
garšīgākie kartupeļi visā pasaulē.
Ēdiens no svaigiem produktiem, kā
orgāniskā maize, medus no šūnām un
viņam licies, ka Latvijā ir labāki ēdieni
nekā Austrālijā. Bijuši arī pie radiem
Lēdmanē, 20 kilometru no Ogres, kur
ir lauku māja un pirts, blakām dīķis, kur
ieliktas karpas. 1990tos gados radinieks
audzējis puķes tirgum un eksportam,
bet tagad kartupeļus un Ziemassvētku
eglītes. Nu jāpastāsta no Gundara
stāsta par sarīkojumiem Rīgā novembrī.
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13. novembŗa vakarā bijis Baha
kamermūzikas orķestra koncerts Mazajā
Ģildē, kur gan Gundaram par nožēlu
nav spēlēts neviens Baha gabals,
bet tikai labi spēlētas franču baroka
kompozīcijas.
14. novembrī bijis svinīgs koncerts
„Manai tautai” Ģertrūdes baznīcā, kur
dziedājusi Lorija Vuda un Armands
Birkens no Čikāgas piecīšiem.
15. novembrī bijis koncerts Jāņa
baznīcā, kur, cita starpā, 2001. gadā
laulājies Gundars ar Rasmu. Sākumā
dziedājis jauktais koris Salve, kam sekojis
Arņa Medņa koncertuzvedums Tālavas
taurētājs. Interesantā pavadījumā: kokle,
mežrags, perkusijas, elektriskā ģitāre,
sintezators, gongs un koši zvani.
16. novembrī Rīgas operas simtgadu
koncerts. Visi skatītāji tumšās drēbēs,
ne tā, kā Austrālijā, kur formālas drēbes
koncertos nevalkā. Koncerts no 19.00
līdz 24.00. Pirmā daļā ārijas no latviešu
komponistu operām, otrā un trešā daļā
ārijas no dažādām operām.
17. novembrī Staro gaisma festivāls,
kur apgaismoja VEF kultūras pili, ēku
fasādes Vecrīgā, radiotorni un citas ēkas
un bija arī gaismas skulptūras.
18. novembrī Gundars bija korporāciju
gājienā kādu stundu pēc 8.00 no rīta
no Universitātes un Brāļu kapos 2000
apmeklētājiem nolasīts prezidenta
apsveikums. Tajā laikā ekumēniskais
dievkalpojums Doma baznīcā, ko Rasma
noskatījusies televizijā. 14.00 sākās
militāra parāde no Rātes laukuma.
Militārās parādes priekšgalā gāja 5
vecāko korporāciju prezidiji ar korporāciju
karogiem. Kad Latvijas valsti dibināja, tai
nebija kaŗaspēka. Par Latvijas armijas
virspavēlnieku iecēla Oskaru Kalpaku.
Viņam bija 3 rotas ar 300 kaŗavīriem.
Viena no rotām bija Atsevišķā studentu
rota ar vecāko korporāciju locekļiem. Tā
3. janvārī devās uz Kurzemi, no kurienes

Pagājušo pirmdien Raimondam
Krauklim bija 95. dzimšanas diena.
Viņam pasniedza balvai šokolādi un
dziedāja Daudz baltu dieniņu.
Otrā saieta daļā Ivars Štubis
pastāstīja par tvartu Dabas miers,
kuŗā apvienotas dabas skaņas ar
mūzikas instrumentu skaņām. Ideja par
to radusies latviešu ciemā un izdotais
tvarts esot labs atmiņas terāpijai.
Vispirms uzņemtas dabas skaņas:
zāles skaņas, ūdens skaņas, lakstīgalu
dziesmas u.c. uzņemtas 30-40 stundu
laikā. Skaņas ņemtas gan Buļļos pie
krastmalas, Līvānu pļavā, Gaujas
nacionālā parkā, Meža parkā un citur.
Atskaņoja arī negaisu ar lietu un pērkoni.
Vāktas arī instrumentu skaņas, kuŗu
starpā arī trejdeksnis. Instrumentu
skaņas saliktas kopā ar dabas skaņām.
Atsevišķu daļu nosaukumi, piemēram,
Caur sidraba birzi gāju, Teici, teici
valodiņa, Nāc nākdama vasariņa, Visu
gadu dziesmas krāju (Jāņu dziesmas),
Tumša nakte, zaļa zāle, Pūt, vējiņ’i.
Nospēlēja kādu melodiju ar pavadījumu.
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sākās Latvijas atbrīvošana. – Parādē bija
arī kaŗavīri no citām zemēm. Kopā 1700
kaŗavīri, zemessargi, policisti robežsargi,
ugunsdzēsēji un jaunsargi. Daugavā bija
3 NATO kaŗakuģi. Pēc parādes lidoja
helikopters ar Latvijas karogu. Vakarā
lāpu gājiens no K. Ulmaņa pieminekļa,
līdz Nacionālam teātrim. Gājienā 10,000
cilvēku ar lāpām un Latvijas karogiem.
Pie apgaismotā Brīvības pieminekļa koris
dziedāja patriotiskas likteņdziesmas. Pie
kanāla dūmos rādīja Lāčplēša tēlu. 11.
novembŗa krastmalā pie Vanšu tilta bija
salūts Saules mūžs, kur pāri par 100,000
cilvēku. Tieši 21.00 visi dziedāja Latvijas
himnu. Tad Erika Ešenvalda mūzikāls
priekšnesums no tautas melodijām,
koŗa dziesmām un oriģināldarbiem.
Uguņošana ilga ap pusstundu.

Ivars Štubis
Projektu atbalstījuši: Pasaules Brīvo
Latviešu apvienība, Latviešu Apvienība
Austrālijā un Jaunzēlandē, Sidnejas
Latviešu biedrība un Daugavas Vanagi.
Dāvināja tvartus, kuŗus var arī iegādāties
par A$20, Jānim Čečiņam (Sidnejas
Latviešu biedrība) un Jānim Graudam
(LAAJ).
Atkārtojums bija sestdien pēc skolas. ■
Juris Krādziņš

Mana dāvana Latvijai

Latviešu Apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē stipendija
„Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu.”
(J. Alunāns)
Latvijas valsts simtgade – tā bija iespēja
godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt
valsts dzimšanas dienu. Un, jo īpaši svarīgi
šie svētki ikkatram sirdī ir tad, ja ir iespēja
kopā ar visu tautu likt arī savu artavu Latvijas
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nākotnes veidošanā. Taču jubilejas, kā
zināms, parasti saistās ar dāvanām. Atrast
īsto dāvanu sev nozīmīgam cilvēkam nemaz
nav tik viegli, taču vēl grūtāk ir izvēlēties
dāvanu valstij, un tad ir tikai viena atbilde:
vislabākā dāvana, ko varētu uzdāvināt
Latvijai, būtu vismaz viens gudrāks, labāks,
patiesāks, savu zemi un tautu mīlošāks
cilvēks.
Latviešu Apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ) aizvadītā gada laikā
aicināja tautiešus piedalīties projektā
„Mana dāvana Latvijai". Šī projekta nolūks
bija dot visiem Austrālijā un Jaunzēlandē
dzīvojošiem latviešiem neatkarīgi no viņu
rocības, atteikties no savām dzimšanas
dienas dāvanām (vai svinībām) un to vērtību
ziedot kāda jaunieša stipendijai. Idejas
autors un organizātors ir LAAJ prezidija
priekšsēdis Jānis Grauds, kuŗš prata
uzrunāt savus tautiešus: „Mēs esam bagāti,
jo piederam mazai, izcilai tautai, kuŗa ir
spējusi pārvarēt dažādas grūtības un svinēs
100 gadu savas pastāvēšanas jubileju.
Piedalīsimies dāvanā un apliecināsim,
ka mums šeit, tālajā zemes stūrī, ir mīļa
mūsu tēvzeme un rūp tās nākotne! Visiem
piedaloties, varēsim sasniegt nozīmīgu
rezultātu!”
LAAJ pārstāv latviešu organizācijas
Austrālijā un Jaunzēlandē. Jau vairāk kā
50 gadus LAAJ prezidijs un Kultūras fonds
atbalsta Austrālijas latviešu kultūras un
izglītības sarīkojumus. LAAJ biedri uzskata,
ka latviskās vērtības būtu grūti saglabāt, ja
mītnes zemēs nepastāvētu dzīva, aktīva
latviešu sabiedrība. LAAJ sniedz atbalstu arī
jaunatnes audzināšanai, latviskās kultūras
veidošanai un saglabāšanai Austrālijā
un Jaunzēlandē, latviešu izglītības un
kultūras pasākumu veicināšanai un sakaru
uzturēšanai ar iestādēm un māksliniekiem
Latvijā, kā arī sadarbībai ar latviešu
organizācijām citās zemēs. Lielāko daļu
LAAJ ienākumu satur biedru ziedojumi un
novēlējumi testamentos.
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Projektā Mana dāvana Latvijai iegūtos
līdzekļus – EUR10 000 – tika nolemts uzticēt
administrēt Nodibinājumam Vītolu fonds,
jo tā mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt
spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem
jauniešiem turpināt savu izglītību un studēt
Latvijas augstskolās. Sidnejas laikrakstā
Ritums un laikrakstā Latvietis minēti šie
dāsnie cilvēki – viņiem prieku savā jubilejas
reizē sagādāja iespēja darīt laimīgus citus,
kādus šobrīd vēl pavisam nepazīstamus
jauniešus savā Tēvzemē, kuŗi pavisam drīz
teiks sirsnīgu paldies Jānai Andersonei,
Lijai Andersonei, Greimam un Anitai
Andersoniem, Veltai Apsītei, Ziedonim
Apsītim, Margutai Bernšteinai, Edītei
Birzulei, Vijai Bruzgulei, Birutai Ceriņai,
Sandrai Dragūnai, Kalvim Duckmanton,
Zintim Duckmanton, Osvaldam Freibergam,
Lindai Graudiņai, Oskaram Graudiņam,
Jānim Graudam, Reinim Graudam,
Markum Graudam, Ojāram Grestem,
Baibai Harrington, Dainai Jaunbērziņai,
Andrim Jaunbērziņam, korp! Spīdola
Sidnejas kopai, Krādziņu ģimenei, Edgaram
Laķim, Leonam E.P., Dainai McDonald,
Kārlim McDonald, Intai Milnis, Pēterim
Milnis, Mārai North, Olgai Pelšs, Mārai
Pelšs, Jurim Rīmanim, Ivetai Ronei, Rutai
Rozentāls, Inārai Rumbai, Uldim Siliņam,
Visvaldim Sniedzem, studenšu korporāciju
kopai Melburnā, Leldei Taylor, Vijai Zars,
Vairai Zemītei (piemiņā, atvadoties bērēs),
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopai un
Sidnejas Latviešu vīru korim.
Tur, tālajā Austrālijā, tik daudz kas ir
citādāk – kad mums diena, tur nakts, kad
mums sniegi, tur viss ziedos. Taču ir lietas,
kas vienmēr būs kopīgas – Saule, debesis,
Tēvzemes mīlestība un pārliecība, ka tas
zelta grauds, kas cerībā un ticībā nākotnei
sēts, vērā ņemamu ražu nesīs. Paldies
visiem ziedotājiem un idejas autoram Jānim
Graudam! ■
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

SNK spēlētājiem ļoti
patīk ZELTS!

2019. g. Austrālijas novusa
meistarsacīktes notika 16. un 17.
februārī, Melburnas latviešu ciemā. Bija
kupls spēlētāju skaits – 28 vienspēļu
dalībnieki (7 no ASK, 6 no SNK un
pārējie no MNK) un 13 spēlētaju pāri
dubultspēlēm.
Vienspēļu spēlētāji bija sadalīti 4
grupās un katra spēle ilga 4 setus. No
šīm grupām 3 labākie gāja uz F1 finālu
(12) un no šīs grupas 2 labākie spēlēja
F2 finālā (8), un palikušie (8) spēlēja F3
fināla grupā.
Dubultspēlēs katrs pāris spēlēja ar
katru 2 setus.
Jāievēro, ka sīva cīņa notika novusa
spēles F1 finālā kad četriem spēlētajiem
bija vienāds punktu skaits un rezultāti bija
jāizšķir ar „count-back” metodi.
SNK apsveic mūsu ilggadējo zelta
medaļas ieguvēju Edgaru Nemmi.
Rezultāti.
Vienspēles – 1v. Edgars Nemme, 2v.
Callum Mežaks, 3v Edvīns Jansons.
F1.fināls: 1v. E. Nemme (15 punkti/27

Balvu ieguvēji.

seti/S) 2. C. Mežaks (15/27/S) 3v.
E. Jansons (15/27/M) 4v. P. Mežaks
(14/2 /S) 5v. I. Dukats (14/25 /A) 6v. S.
Andersons (13/23/M) 7v. J. Brakovskis
(10/20/A) 8v. D. Jansons (9/21/M) 9v.
D. Pešudovs (9/19/M) 10v. D. Balcers
(8/19/M) 11v. S. Zaļums (6/17/M) 12v. A.
Miglis (4/13/M)
F2 fināls: 13v. J. Grinbergs (13/22/M)
14v. I. Graudiņš (10/16/S) 15v. S.
Pešudova (9/18/M) 16v. L. Pešudova
(7/13/M) 17v. P. Dancis (6/16/A) 18v. H.
Schultz (6/12/S) 19v. M. Balcera (4/11/M)
20v. A. Misiņa (1/6/A)
F3 fināls: 21v. R. Puisēns (12/20/S)
22v. I. Mirovics (11/20/M) 23 & 24v. I.
Apelis (9/17/M) 23 & 24v. A. Lazdiņs
(9/17/M) 25v. J. Lindbergs (7/14/A) 26v. I.
Bumbieris (5/13/A) 27v. L. Vovere (2/5/A)
28v. A. van Oosterom (1/6/M)
Dubultspēles – 1v. Pēteris Mežaks un
Callum Mežaks, 2v. Edvīns Jansons un
Andrejs Lazdiņš, 3v. Richards Puisēns
un Edgars Nemme.
1v. P. Mežaks un C. Mežaks (20/S)
2v. E. Jansons un A. Lazdiņs (19/M) 3v.
R. Puisēns un E. Nemme (15/S) 4v. J.
Grinbergs un D. Jansons (15/M) 5v. I.
Dukāts un P. Dancis (14/A) 6 & 7v. I.
Mirovics un S. Andersons
(13/M) 6 & 7v. A. Miglis /
J. Zutītis (13/M) 8v. J.
Brakovskis un A. Misiņa
(13/A) 9v. H. Schultz un
I. Graudiņš (10/S) 10. D.
Pešudovs un S. Pešudova
(9/M) 11 & 12v. D. Balcers un
M. Balcera (7/M) 11 & 12v. L.
Vovere un I. Bumbieris (7/A)
13v. A. van Ooterom un S.
Zaļums (5/M)
Kopu nosaukumu
saīsinājumi: S=SNK;
M=MNK; A=SAK ■
Richards Puisēns
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LASĪTĀJU DOMAS
Realitāte 2
„Visums un Pasaule sastāv no
pikseļiem (pixels), līdzīgi kā filmā
"Matrix" – ir atklājums, kas pieskaitāms
pie lielākajiem XX gadsimtā. Mazākās
daļiņas (particles, angl.), kas eksistē
telpā - izmēri ir 10-33 cm (-33pakāpē cm),
un nekā mazāka par to nav. Ja vēl to
pārdala "uz pusēm" – tai zūd lokalitāte
telpā (locality). To jau 1982. gadā Rožē
demonstrēja ar eksperimentu. Tāpat
– īsākais Laika posms ir 10-43 sek (-43
pakāpē sekundes), jeb "viens mirklis".
Laiks
Laiks plūst kā filma, kas sastāv
no atsevišķiem kadriem, kur katrs
no šiem kadriem stāv uz vietas kā
fotografija. Laiks tek ar ātrumu biljoniem
kadru sekundē, un tas atbilst mūsu
Apziņas uztveres ātrumam nomoda
stāvoklī. Mēs esam kā kinozālē, kur
viss tiek pieredzēts secīgi. Kamēr
operators, atrazdamies augšējā stāvā
pie projektora, var aplūkot šai Filmai
jebkuru posmu vai kadru atsevišķi –
pēc vēlēšanās. Tāpēc no Tā Kunga
viedokļa, viss jau IR NOTICIS. Kamēr,
no mūsu viedokļa – viss notiek Pašlaik.
Telpa
Telpa šodien tiek saprasta, kā viens
totāli milzīgi gigantisks enerģijas lauks,
kurā, tā sakot, "peld" Visums. To mēdz
saukt arī par Vienoto lauku jeb angl.
- unified field vai arī zero point field
(G.Braden u.c.). Kā zinām jau sen absolūts vakuums neeksistē. Visur
kaut kas atrodas, un - telpas lielāko
daļu piepilda enerģijas, vibrācijas,
frekvenču gammas un tā tālāk. Pie

tam - daudzos līmeņos, kam vienā galā
atrodas Matērija un otrā galā atrodas
Gars. Matērija ir mazākumā.
Spēks
Spēks ir – gandrīz var teikt – visam
pamatā. Atcerēsimies, ko Bībele saka,
ka „Dieva valstība stāv nevis vārdos,
bet Spēkā." (I Kor.4:20). Arī viens no
mūsdienu zinātnes fundamentāliem
atklājumiem ir, ka viss ir SPĒKS.
Šodien, to raksturojot, plaši lieto terminu
ENERĢIJA.
Tas nozīmē, ka visur ir Enerģija. Pat
Matērija ir Enerģija. Jo Matērija ir tikai
Enerģijas sabiezinājums, var teikt Enerģijas forma. Enerģija tāpat ir gaisā,
ūdenī, ugunī, u.t.t.
Runājot par Enerģiju, ir jāatceras, ka
tai piemīt daudz formu un izpausmju.
Saskaņā ar mūsdienu biofizikas
nozari – biofotoniku (biophotonics
angl., sk. references) - cilvēka ķermenis
savās robežās ietver milzīgu daudzumu
enerģētisko sfēru, kas pārstāv gan
atsevišķus orgānus, gan arī šiem
orgāniem atsevišķas funkcionālās
daļas. Enerģētiskā sfēra ap orgānu - tās
ir šī orgāna specifiskās vibrācijas, ko
agrāk sauca par auru. Uz šo vibrāciju
intensitāti norāda orgāna fiziskais
stāvoklis – jo orgāns ir veselīgāks, jo
spēcīgākas vibrācijas, un atbilstoši,
lielāka pati enerģētiskā sfēra.
Savukārt, visu orgānu enerģētiskās
sfēras izdala īpašas vibrācijas, kuŗas
izveido cilvēka ķermenim apkārt kopējo
auru. Šodien jau atsevišķus tās spektrus
var fotografēt.
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Zeme
Zinātne un daži citi apsvērumi liecina,
ka Zemei ir vismaz 4.5 biljoni gadu.
Cilvēks uz Zemes atrodas vismaz 23
milj. gadu. Cilvēka „modelis" ir uz Zemes
„iesēts" neskaitāmas reizes. Bībele
pamatā runā par jaunāko – patreizējo
„modeli", kuŗš ir ap 6000 gadu vecs. Bet
Universs, ir vismaz 13.5 biljonu gadu.
Šobrīd ar Cilvēku uz Zemes notiek Lielā
Transformācija. Cilvēks sāk apzināties
savu daudzdimensionālo dabu, patieso
izcelsmi, Debesu piederību, un īsteno
sadarbi ar visu Radību. To jau apustulis
Pāvils norādīja, teikdams: „ka līdz ar
visiem svētajiem jūs spētu aptvert,
kāds ir platums, garums, augstums un
dziļums, un izprastu Kristus mīlestību,

kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un,
ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību."
Kristus ir mūžīgs.
Cilvēks
Mēs nākam no zvaigznēm. Mūsu
izcelsme ir debesīs. Mūsu Gars ir
izgājis no Visa Avota jeb Dieva, no kā
visi ir izgājuši. Bet mūsu fiziskā miesa ir
radīta no Zemes elementiem. Mēs paši
esam Gars/Dvēsele jeb tava Apziņa –
tas ir tas īstenais „Tu" pats. Mēs esam
Gaismas būtnes ar šobrīd „fiziskuma"
pieredzi nevis otrādi – fizisks radījums
ar „garīguma" pieredzi. Mēs nesam sevī
visu, kas vajadzīgs bezgalīgai uzcelsmei
un gara, prāta un miesas izaugsmei.
Visai Cilvēcei enerģētiskie parametri
lēni bet pakāpeniski kļūst gaišāki.
Civilizācijas mērogā tas ir lēns process
un prasa gadu tūkstošus, kas tomēr
Kosmiskā mērogā ir ārkārtīgi īss periods.
Bībelē ir teikts : „...topam pārvērsti Viņa
paša līdzībā no spožuma uz spožumu."
Cilvēks ar visu turpina virzīties uz
augšu.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis
( s k a t . „ Va r a v ī k s n e s l o k ā " R .
Sokolovskis, „Centre for Biofield Sciences"
D.Sc. Thornton Streeter, „The Divine
Matrix" Gregg Braden, kā arī Charles
W.Leadbeater, Arthur E.Powell, Dr.Michael
Newton, un arī „Three waves of volunteers"
by Dr.Dolores Canon, un Darryl Anka/
Bashar, www.MieraMāksla u.c.)
(Bībelē sk. I Moz gr., Mt.13.nodaļu,
Lk.3:23-38, II Kor.3:18, I Kor.15:47-49,
Ef.3:18-19 Atkl.10:7, Atkl.16:17,u.c.) ■

Nākamais Ritums būs 2019. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. APRĪLIM.
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PBLA ZIŅU APSKATS
23. martā
Taizeme atcels vīzu režīmu Latvijas
tūristiem
Taizeme plāno atcelt vīzu režīmu
Latvijas pilsoņiem, kas apmeklēs šo
valsti tūrisma nolūkos un uzturēsies tajā
ne ilgāk par 30 dienām, sociālajā tīklā
„Twitter" paziņojis ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs (JV). LETA
20. martā
Tuvāko divu gadu laikā 42% emigrantu
apsver iespēju atgriezties Latvijā
Atgriešanos Latvijā tuvāko divu gadu
laikā apsver 42% aptaujāto emigrantu,
un lielākoties tie ir jauni un izglītoti
cilvēki, liecina "Altum" veiktās no Latvijas
aizbraukušo iedzīvotāju aptaujas rezultāti.
Biedrības "Ar pasaules pieredzi
Latvijā" līdzdibinātājs Jānis Kreilis19.
martā, prezentējot aptaujas rezultātu,
pastāstīja, ka divu gadu laikā noteikti
atgriezties plāno 17%, savukārt 25%
aptaujāto pieļauj iespēju atgriezties.
Visticamāk vai noteikti neatgrieztos 46%
aptaujāto. Savukārt par tuvāko septiņu
gadu nākotni 41% aptaujāto vēl nezina,
bet 32% noteikti vai visdrīzāk savu nākotni
saista ar Latviju.
Kreilis stāstīja, ka pārsvarā tie, kas
apsver iespēju atgriezties Latvijā, ir
jaunieši 20-28 gadu vecumā, kas ieguvuši

bakalaura grādu un pašreiz mītnes zemē
ir mazo (līdz 1500 eiro) vai vidēji lielo algu
(2000-3000 eiro) saņēmēji.
Kreilis pastāstīja, ka atgriešanos
vairāk apsver vīrieši. Tuvāko divu gadu
laikā atgriezties varētu vīrieši vecumā
no 20-35, bet septiņu gadu laikā vecumā
20-28 un 45-62. Tie pārsvarā ir latvieši ar
bakalaura grādu, bez bērniem un mazo
algu pelnītāji. Aptaujātie, kuri visticamāk
neatgriezīsies Latvijā, visbiežāk ir
sievietes. Tuvāko divu gadu laikā neplāno
atgriezties sieviete 35-62 gadu vecumā,
ar bērniem. Tās visbiežāk ir cittautietes,
kas mītnes zemē saņem lielo vai vidēji
mazo algu. [….]
Aptaujātie visbiežāk atbildējuši,
ka viņiem atgriezties palīdzētu
nodarbinātības iespējas ar atbilstošu
atalgojumu, atbalsta programmas
uzņēmējdarbības un personiskā biznesa
uzsākšanā, kā arī informācija par
nodarbinātības iespējām. Savukārt 19%
norādījuši, ka viņiem nekas nepalīdzētu
atgriezties. Aptauju 2018. gada nogalē
veica "Altum" sadarbībā ar biedrību "Par
pasaules pieredzi Latvijā" un "YourMove",
aptaujājot vairāk nekā 350 no Latvijas
aizbraukušos iedzīvotājus. (leta.lv)
15. martā
Vēsturnieks Jānis Tomaševskis: 16.
martu nedrīkst paslaucīt zem paklāja
«Pie mums atnāca kāds cilvēks, kura
brālis – leģionārs – bija pazudis karā.
29

Arī padomju okupācijas laikā nekādas
ziņas par viņu nepienāca. Mēs pirms
dažiem gadiem viņu atradām Zēdelgemas
karagūstekņu nometnes sarakstos.
Viņš pēc atbrīvošanas bija devies uz
Austrāliju, tur 80. gados bijušais leģionārs
aizgāja viņsaulē. Šeit dzīvojošajam brālim
par to nebija nekādas informācijas.
Viņš, uzzinājis Austrālijas brāļa likteni,
apraudājās... Iespējams, ka Austrālijā
dzīvojušais brālis ir mēģinājis sazināties
ar Latvijā mītošo, bet vēstule, visticamāk,
nonāca cenzētāju rokās... Un viss.
Brāļi netikās. Tas ir tikai viens stāsts no
simtiem līdzīgu: karš izšķīra, iznīcināja
ģimenes, un šīs personiskās traģēdijas
nav iespējams aizmirst,» stāsta Jānis
Tomaševskis. Šodien mūsu saruna ar
Latvijas Kara muzeja Otrā pasaules
kara vēstures nodaļas vadītāju Jāni
Tomaševski. Galvenā tēma: latviešu
leģionāri un viņu piemiņas saglabāšana.
Jānis Tomaševskis: – Kara muzejā
2004. gadā nonāca trimdas latviešu
organizācijas Daugavas vanagi leģiona
arhīvs, muzejs to aktīvi izmanto, sniedzot
konsultācijas visiem interesentiem. Arhīvs
līdz tam atradās Freiburgā Vācijā, un ar
to strādāja bijušais latviešu leģionārs
Aleksandrs Burmeisters, sniedzot izziņas
interesentiem visā pasaulē. Pēc viņa
nāves 2001. gadā Daugavas vanagi sāka
meklēt vietu, kur arhīvs turpmāk vislabāk
varētu pildīt savu funkciju. Arhīvs Vācijā
saņēma ļoti daudz pieprasījumu, un bija
nepieciešams vismaz viens cilvēks, kas
ikdienā nodarbojas ar atbilžu meklēšanu.
Tā šis arhīvs atceļoja uz Latviju.
Elita Veidemane : – Kāda ir šā arhīva
izziņas un emocionālā nozīme?
J. Tomaševskis: – Arhīva sākums
meklējams 1945. gadā Zēdelgemas
karagūstekņu nometnē Beļģijā. Tā gada
decembrī tika dibināta Daugavas vanagu
(DV) organizācija. Tur izveidoja nometnes
latviešu karavīru sarakstu, un viņu skaits
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bija ap 11 700 cilvēku. Šis saraksts ir
ievietots Daugavas vanagu arhīvā. 1946.
gada pavasarī tika atbrīvoti visi Zēdelgemā
ieslodzītie, DV centās palīdzēt latviešu
karavīriem, kuri bija nonākuši Rietumos,
– ar dzīvesvietas atrašanu, ar tuvinieku
meklēšanu, arī finansiāli... Un tā 40. gadu
beigās DV sāka apkopot informāciju par
latviešu karavīriem. Bija saglabājušies
latviešu leģiona ģenerālinspekcijas
mobilizēto saraksti, un tā bija topošā
arhīva pamatdaļa, jo tajā atrodas vairāk
nekā 77 000 iesaukto karavīru datu: vārds,
uzvārds, dienesta pakāpe, mobilizācijas
datums, pirmā dienesta vienība un reizēm
arī dzīvesvietas adrese. DV sūtīja uz
laikrakstiem lūgumus, kurus adresēja
iedzīvotājiem: sniegt ziņas par latviešu
karavīriem, ziņas par kritušajiem un bez
vēsts pazudušajiem. Šie arhīva saraksti
ir par pamatu Lestenes leģionāru kapos
iegravētajiem vārdiem. Arhīvs nebija
gatavs uzreiz, tas akumulēja visas ziņas,
kas tur ieplūda. Tajā patlaban ir vairāk nekā
18 000 dokumentu vienību. Tas ir milzīgs
dokumentārais mantojums. DV uzskatīja,
ka vieta, kur tas varētu glabāties, ir Kara
muzejs. Mēs, vēsturnieki, varam to ne
tikai pētīt vai formāli par to atbildēt, bet
arī sniegt informāciju interesentiem,
izvirzīt pamatotas hipotēzes, lai palīdzētu
atklāt kāda cilvēka likteni. Arī emocionālā
nozīme ir ļoti augsta: katru nedēļu
apkalpojam vairākus cilvēkus, kuri mums
zvana vai raksta e-pastā, vai nu nāk uz
muzeju, lai kaut ko uzzinātu par saviem
tuviniekiem – leģionāriem. Tas varbūt nav
tāds intereses bums, kāds bija 90. gadu
sākumā, kad radās iespēja bez bailēm
pajautāt par savu tuvinieku – leģionāru
– likteni, tagad pie mums vairāk nāk
nevis bērni, bet gan mazbērni un pat
mazmazbērni.
Bijušajiem leģionāriem, kuri palika
svešumā, vajadzēja dzīvi sākt faktiski no
jauna. Ja viņi atgriezās Latvijā, viņiem

nācās rēķināties ar sekām. Tādu, kuri
atgriezās, bija ļoti maz. Zēdelgemas
nometnes sarakstos ir tikai kādi 90 cilvēki,
kuri labprātīgi bija atgriezušies okupētajā
Latvijā. No viņiem vairumu aizsūtīja uz
gulaga nometnēm. No turienes atgriezās
vien neliela daļa. [….]
Leģionāru Latvijā ir tikai daži desmiti.
Saeima ir pieņēmusi likumu par Otrā
pasaules kara dalībnieka statusu, un tas
ir pareizs risinājums, kas karavīriem dod
pārliecību, ka viņi ir savas valsts atzīti.
Diez vai 16. marta oficiāla atzīšana par
leģionāru piemiņas dienu dos viņiem lielu
gandarījumu. Iespējams, ka tāds būs viņu
tuviniekiem un tiem, kas organizē gājienu,
bet centrālais taču ir pats karavīrs. Mēs
dzīvojam demokrātiskā valstī, un visiem,
kuri to vēlas, ir tiesības iet un nolikt ziedus
pie Brīvības pieminekļa tieši 16. martā.
Šo dienu nedrīkst paslaucīt zem paklāja
vai aizmirst. Gribam to vai ne, bet tā ir
svarīga diena Latvijas vēsturē, kas rāda,
kā tagadne cenšas sadzīvot ar pagātni.
Cik ilga būs šīs dienas nākotne, to rādīs
laiks. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai,
autore Elita Veidemane)
9. februārī
Par Valsts prezidentu. 116 personas
atklātā vēstulē aicina Egilu Levitu
izvirzīt Valsts prezidenta amatam
Šī gada jūnijā tiks ievēlēts nākamais
Latvijas Valsts prezidents. Latvija ir
parlamentāra republika, kurā Valsts
prezidenta pilnvaras ir ierobežotas.
Tomēr Valsts prezidents Latvijā nav tikai
ceremoniālā figūra – parlamentārās
demokrātijas iekārtā Valsts prezidenta
pamatuzdevums ir uzrādīt valstij un
sabiedrībai nākotnes attīstības virzienus,
veicināt sabiedrības saliedētību un valsts
ilgtspēju, ikdienas politisko darbu atstājot
Saeimas un valdības pārziņā.
Valsts prezidents personificē Latvijas
valsti un gan ikdienas lēmumos, gan
publiskajā stājā iemieso morāles

likumus un Satversmē nostiprinātās
vērtības. Bez Valsts prezidenta iesaistes
nevar tikt uzsākta valdības veidošana.
Valsts prezidents īsteno kontroli pār
Saeimas likumdošanas darbu, un Valsts
prezidentam ir tiesības apžēlot. Ārkārtas
situācijās Valsts prezidents pārņem
valsts vadību. Turklāt Valsts prezidents ir
Latvijas armijas virspavēlnieks un Latvijas
seja starptautiskajās attiecībās.
Tāpēc par Latvijas Valsts prezidentu
var būt tikai tāds cilvēks, kurš pēc
pārliecības ir tautas un valsts pusē,
kuram ir reāls un vienlaikus tālredzīgs
skats uz valsti un pasauli. Esam par
tādas personas virzīšanu šim augstajam
amatam, kura bauda sabiedrībā plašu
cieņu, par kuras stāju fundamentālo
vērtību jautājumos un viedokļa neatkarību
nav šaubu un kura ilgstoši un konsekventi
ir devusi ievērojamu pienesumu Latvijas
valsts attīstībai.
Uzskatām, ka labākais kandidāts
nākamajam Valsts prezidenta amatam
ir Egils Levits. Egils Levits ir devis
neatsveramu ieguldījumu Latvijas
valstiskuma atjaunošanā un veidošanā.
Ar savu darbu viņš ir apliecinājis savu
konsekvento nostāju attiecībā uz
demokrātiskas, nacionālas un sociāli
atbildīgas valsts un tiesiskuma ideāliem.
Viņš vienmēr ir aizstāvējis Satversmes
pamatprincipus, iestājies par atvērtu,
modernu, savu valodu un kultūru cienošu
Latvijas valsti Eiropas valstu saimē.
Egils Levits ir Eiropas līmenī pazīstama
un cienīta personība. Viņš iemieso
saskaņu starp Latvijas kā nacionālas
valsts un Eiropas kopējām vērtībām.
Mūsu sabiedrība ievēlēja Egilu Levitu
par "Eiropas Gada cilvēku Latvijā 2018."
Aicinām Saeimā pārstāvētos politiskos
spēkus izvirzīt Egilu Levitu Valsts
prezidenta amatam. Aicinām Egilu Levitu
piekrist kandidēt uz Valsts prezidenta
amatu. [….](Latvijas Avīze)
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18. februārī
Levita radošā valstsgriba
"Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai
1985–2018" – tāds nosaukums dots nule
iznākušajam Eiropas Savienības Tiesas
tiesneša Egila Levita rakstu un interviju
apkopojumam, kas ļaužu pilnajā LU
Lielajā aulā tika atvērts piektdien (15.
februārī).
Divas garas rindas – viena pēc
grāmatas, otra pēc autora autogrāfa
– Lielajā aulā izveidojās, vēl pirms
grāmatas atvēršanas pasākums bija
sācies. Dzirdēja runājam, ka ar tādu
sējumu "var cīņā doties". Proti, četru
gadu laikā tapusī 848 lappuses biezā
"Latvijas Vēstneša" apgādā izdotā
grāmata publicistes Rudītes Kalpiņas
sakārtojumā sver 2,5 kg (bijušais Latvijas
Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns
to bija nosvēris).
Grāmatas atvēršanas pasākumā
auditorijas lielāko daļu veidoja akadēmisko
aprindu pārstāvji – daudzi no juristu loka,
arī bijušie un esošie deputāti un politiķi,
Egila Levita līdzgaitnieki atmodas gados.
Pasākumu vadīja Satversmes tiesas
tiesnesis Gunārs Kusiņš, kurš izteicās, ka
šī grāmata vairo zināšanas par Latvijas
valsts būtību un ir "gatava Latvijas

valsts mācības grāmata". Uzstājās LU
prorektors, politologs Jānis Ikstens,
Saeimas priekšsēdētājas biedre Dagmāra
Beitnere-Le Galla (JKP), tieslietu ministrs
Juris Bordāns (JKP), bijušais Latvijas
Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis
Īvāns, zvērinātais advokāts Lauris Liepa,
Saeimas deputāte Inese Lībiņa-Egnere
("JV"), Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta Ziemele, "4. maija Deklarācijas
kluba" valdes priekšsēdētāja Velta
Čebotarenoka.
[....] Pasaule šobrīd atrodas laikmetu
maiņas etapā, līdzīgi tam, kādu vērojām 20.
gadsimta 80./90. gadu mijā. 21. gadsimta
vidū un beigās pasaule sastapsies
ar jauniem praktiskas, filozofiskas un
morālas dabas izaicinājumiem, kas
patlaban tiek tikai apjausti un šķiet pārāk
tāli. Arī nākotnē aktualitāti saglabās
vides piesārņošanas un klimata maiņas
problēmas.
Taču parādīsies vēl divas – jautājums
par cilvēka un tehnoloģiju attiecībām jeb
"kurš kuru", un riski, kas saistās ar cilvēka
un mākslīgā intelekta attiecībām. "Tagad
mēs par to daudz nedomājam, bet esmu
drošs, ka 21. gadsimta 20.–30. gados
tās būs galvenās pasaules diskursa
Turpinājums 35. lpp.

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien, 7. plkst. 10.00 – Ciešana laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 14. plkst. 10.00 – Pūpolu
Svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Svētrunu teiks viesu
mācītājs Aldis Elberts.
Piektdien, 19. plkst. 10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 21. plkst.10.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. plkst. 10.00 – Baltās
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 11.00 – Dārza
svētku dievklapojums un sarīkojums.
Dievkalpojumā piedalīsies SLVK.
Pēc dievkalpojuma Dārza svētku
sarīkojums.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien, 7.
A.Kristovskis
Svētdien, 14.
J.Turmanis
Piektdien, 19.
J.Rīmanis
Svētdien, 21.
I.Birze
Svētdien, 28
U.Hāgens
MAIJĀ
Svētdien, 5.
Judy Trumpmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien, 7.
L.MacPherson
Svētdien, 14.
L.Vilciņa/A.Zīda
Piektdien, 19.
L.MacPherson
Svētdien, 21.
B.Liberta/R.Hāgens
Svētdien, 28.
R.Plikše/V.Galviņa
MAIJĀ
Svētdien, 5.
M.Timermane/A.Zodiņa
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 21. aprīlī,plkst.14.00 –
Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
D I E VA S V Ē T Ī T U S K R I S T U S
AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS
VISIEM VĒL MĀCĪTĀJS UN
DRAUDZES PADOME.
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
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Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870
Svētdien, 28. plkst. 09.30 Baltās
svētdienas dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Jēzus Kristus ir Augšāmcēlies! Viņš
patiesi ir Augšāmcēlies! Alleluja.
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
Svētdien, 7. plkst. 9.30 Gavēņa V
dievkalpojums.
Svētdien, 14. plkst. 9.30 Pūpolsvētdienas
dievkalpojums. Bībeles stunda.
Svētdien, 21. plkst. 9.30 Lieldienas,
Kristus Augšāmcelšanās
dievkalpojums.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 7.
Olafs Šics
Svētdien, 14.
Olafs Šics
Svētdien, 21.
Olafs Šics
Svētdien, 28.
Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 7.
Gundega Zariņa
Svētdien, 14.
Marita Lipska
Svētdien, 21.
Gundega Zariņa
Svētdien, 28.
Marita Lipska
DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi, 11.
Byanbi Place Castle Hill, NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētajiem valdes
locekļiem.

Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
32 Parnell St, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine, NSW,
2233
PBLA ziņas

Turpinājums no 32. lpp.

tēmas. 20. gadsimta 70. gados tikai
nedaudzi cilvēki apjauta, ko nozīmē
vides aizsardzība. Domāju, attiecībā uz
digitālajām tehnoloģijām mēs atrodamies
naivās eiforijas stadijā, tāpat kā 70.
gados cilvēki bija eiforijā par tehnoloģiju
iespējām un vidi," bilda Levita kungs.
Aizvien aktuālākas kļūs bažas par
tehnoloģiju iespējām manipulēt ar cilvēku
un cilvēci. Aizvien vairāk cilvēks ar
tehnoloģiju palīdzību tiek izsekots un
"atšifrēts". Proti, pienāks brīdis, kad varēs
pateikt ne tikai to, ko cilvēks darījis vai dara
pašreizējā brīdī, bet arī to, ko viņš darīs.
Tādā gadījumā mainīsies visi priekšstati
par varas attiecībām sabiedrībā. Cilvēks
kļūs manipulējams. Humanitārajās un
tiesību zinātnēs aktualizēsies jautājums
par cilvēka autonomijas saglabāšanu –
iespēju brīvi izšķirties par rīcību vai tikt
nemanāmi manipulētam.
Levits sacīja, ka mākslīgā intelekta
pētniecības tempi ir ļoti strauji. Pēc
30–50 gadiem radīsies situācija, kad
mākslīgais intelekts vienmēr būs gudrāks
par cilvēku. Šobrīd tā vēl nav: "Un tad
rodas jautājums, vai atdosim savu likteni
mākslīgā intelekta rokās."
Tāda būs pasaule, kurā nākotnē
pastāvēs arī Latvija. Iepriekš galvenais

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

uzdevums bijis atjaunot un uzturēt
Latvijas valsti, bet nākamajos gadu
desmitos daudz būs atkarīgs no tā, vai
spēsim būt radoši. Vienlaikus Latvijai būs
jādomā, kā saglabāt savu autonomiju,
stiprināt identitāti un ieņemt pēc iespējas
prominentāku lomu jaunajā pasaulē, jo
skaidrs, ka valstis, nākotnē saskaroties
ar iepriekšminētajām problēmām,
to risināšanai veidos daudz ciešāku
sadarbības tīklu nekā mūsdienās.
"Izšķirošais jautājums tad būs, kas būsim
"mēs" Latvijā. "Mēs" norāda uz identitāti.
Mūsu rīcības efektivitāte ir lielā mērā
atkarīga no tā, cik stipra ir mūsu identitāte.
Jo stiprāka identitāte, jo efektīvāka valsts.
Mūsu identitātes kodolu veido latviskums.
Tas nenozīmē, kā tagad sakām, „koka
sūdiņus", tas nozīmē konkrētu latviešu
nācijas vēsturisko pieredzi, konkrētas
vērtības. Tādēļ latviskuma jēdziens ir
jāpadziļina, jāpaplašina, jāpalielina,
lai par visu, kas notiek Latvijā, mēs
varētu teikt, ka tas ir latviskums," tā
Levits. Pēc viņa domām, Latvijai ir
visas iespējas izrauties starp pasaules
līderiem, jo daudzas lietas šobrīd ir
tikai pašā sākumā. Būtu nepieciešams
laikus apjaust perspektīvas un ieguldīt
sociālo, juridisko, humanitāro zinātņu
infrastruktūrā, institūtos. „ Valstsgribai ir
jābūt radošai." [...] (Latvijas Avīze, autors
Viesturs Sprūde) ■
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What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
It's been a relatively quiet month this March. Former Sydneysider Ivars Štubis
came from Melbourne to launch his new CD Dabas miers (Nature's Peace) at two
events at the House. His CD is a unique compilation of Latvian folk tunes, and Ivars
own compositions, overlaid with sounds of the Latvian countryside recorded in
Latvia last summer. This is a first for Latvian recordings and is proving to be very
popular – especially for relaxation and meditation, or just stress relief after a hard
day at work. The Society is pleased to be a major sponsor of this recording. The
CD is available at our bookshop at the House. Further download and purchase
details are available from ivarsstubis.com.
April is also going to be a quiet month, with no major Latvian events planned for
the House. It's coming up to Easter, so everyone will be getting ready for a feast of
eggs and other Easter goodies. For those interested in egg colouring the traditional
Latvian way, why don't you type "Latvian egg dyeing" into your computer's search
engine? There is a multitude of suggestions and videos on how to do it. And just
like there is no perfect egg, there is no one right or wrong way to colour them. In the
end - they all taste the same anyway. As the old Latvian saying goes – Just do it!
While April might be quiet, May certainly won't be quiet for the Sydney Latvian
Theatre. On Sunday the 5th they launch into the premiere of Kabarē de Rīga – a
show that will take them on tour firstly around Australia and then Latvia, finishing
in Rīga in late August. The show is a cabaret, so the visuals and the music make
it well suited to both Latvian speakers and non-speakers alike.

Edited by Pēteris Kļaviņš
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