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Godātie tautieši un godātie viesi
Sveicu Jūs mūsu, Sidnejas Latviešu biedrības, lielajā, 70 gadu jubilejā.
Mums šodien ir pateicības diena. 
Mēs pateicamies visiem tiem kuŗi gājuši mums pa priekšu šajā biedrībā, šajā 

nāmā. 
Visiem tiem tālredzīgajiem cilvēkiem kuŗi, okupantu spiesti bēga no Latvijas 

otrajā pasaules kaŗa laikā un, kuŗi nonākdami Sidnejā saprata, ka, ja viņi vēlas 
turpināt runāt latviešu valodu, satikties un priecāties kopā ar latviešiem, ja viņi vēlas 
ka viņu bērni arī prot latviešu valodu un arī priecājas kā latvieši, tad viņiem pašiem 
tas viss ir jārīko, pašiem jāceļ visu kas vajadzīgs, jo neviens to nedarīs viņu vietā.

Sidnejas latviešu biedrība, jau no paša sākuma, no 1952. gada, ir bijusi, tā 
sacīt, „jumtorganizācija", jo zem viņas, kā patstāvīgas organizācijas vai nodaļas ir 
darbojušās gan skolas, gan sporta kopas, gan teātris, koŗi, un citas vienības. Un, 
jau no 1959. gada, bez pārtraukuma un bez atpūtas, biedrība, kā mīļa „māmuļa" 
ir gādājusi, lai visiem šeit namā būtu mājas.

Tā varētu likties, ka šī „biedrība" par ko runāju, ir dzīva būtne, kas pati lemj un 
dara. Bet nē, biedrība ir cilvēki. Tā ir mūsu priekšteči, tā esam mēs, tā būs, ja mēs 
kas esam šeit šodien to velēsimies, tā būs, mūsu nākamā paaudze. Un ne tikai ja 
mēs to vēlēsimies tādā abstraktā, vispārējā, nenoteiktā veidā. Nē, biedrība varēs 
gādāt par to lai Sidnejā turpinātos latviešu sabiedrība un  latviešu nams, tikai ja 
ikviens no mums pieliks savu pirkstu, savu roku, savu plecu.

Mums ir daudzi kas čakli, un brīvprātīgi, strādā lai sagādātu un koptu visu to 
ko jūs šeit namā redzat, baudāt un taustāt. Šodien es pateicos arī viņiem. Jo bez 
viņiem mēs šo jubileju nesvinētu.

Paldies visiem kuŗi šodien piedalās gan koncertā gan ballē. Paldies vietējiem 
sidnejiešiem, paldies Veserim un Jūrmalniekiem, un paldies viesiem no citām 
pilsētām. Ir patiešām liels prieks, ka vēlējāties šodien atzīmēt Austrālijas lielākās 
latviešu organizācijas 70 gadu dzimšanas dienu kopā ar mums.

Šeit Sidnejā, šeit latviešu namā, mēs esam savā mazā Latvijā. 
Dievs, Svētī Latviju!

Jānis Čečiņš
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SLB un Rituma cenas
2022. gada biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
2023. gada biedru nauda: 
Strādājošiem $60.00 pa gadu.
Pensionāriem $45.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $600.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2022. gada 
abonēšanas maksa ir $60.00. un par 
2023. gadu $70.00.

Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 

Strathfield NSW 2135. Veikalā Rīga.Čeki 
vai Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.

SLB valdes sēde
SLB augusta valdes sēdē piedalījās 

Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Pēteris 
Kļaviņš, Ilona Brūvere, Mārtiņš Tuktēns, 
Kārla Tuktēna un Marika McCue. 

Valde pārrunāja samērā mazo interesi 
kas biedriem ir par Ritumu. Tā kā tagad 
vairumu Ritumu  izsūta elektroniski, tad 
var arī izsekot e-pastiem. Divās nedēļās 
līdz valdes sēdei, tikai 68% atvēra 
augusta Rituma e-pastu un tikai 56% 
atvēra pievienoto Ritumu.  Tas nozīmē, 
ka ziņas par to kas notiek biedrībā 
laicīgi, vai nemaz, nesasniedz turpat kā 
pusi biedru! Ritumu izdot prasa darba 
spēku un naudu – vairāk nekā $14K 

gadā.  Kā var uzlabot stāvokli? Tēmats 
pilnsapulces pārrunām.

Atskaitot saules paneļus, pārējos 
nākamā gada paredzētos darbus 
izskatīs pēc pilnsapulces, kad būs 
apstiprināts budžets. Nolemj, ka 
prioritāte jādod saules paneļiem jo ar 
tiem ir iespēja ietaupīt izdevumus par 
elektrību.

Salīdzinot SLB kapitālu – 10 gados 
tas samazinājies par apmēram $500k. 
Nepieciešams piesaistīt vairāk līdzekļus 
no ārpuses.

Ilgākas pārrunas bija par pilnsapulci, 
kā arī par 70 gadu jubilejas sarī-
kojumiem.■

Jānis Čečiņš
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Pagājušā un šinī 
gadā augstskolu 
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes 
dibināšanas atceres aktā ziņo par 
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta 
beiguši augstākās mācību iestādes vai 
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.

Ja vēlaties, lai jūsu meitas, dēla, 
kāda cita rada, paziņas vai kāda latviešu 
drauga vārdu nolasa šā gada 24. 
septembŗa aktā, lūdzu paziņojiet vārdu, 
iegūto gradu vai diplomu un mācības 
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas 
d a t u m u ,  D a c e i  B o g d a n o v i č a i 
bogdanovics@bigpond.com, vai mobīlo 
tālruni: 0423 980 067 līdz šā gada 14. 
septembrim. ■

Dace Bogdanoviča
Studenšu korporāciju kopas

Sidnejā viceseniore

Latvijas Republikas 
ārlietu ministra  

Edgara Rinkēviča 
vizīte Sidnejā

Tikšanās ar Latvijas Republikas ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču notika svētdien, 
7. augustā plkst.14:30 latviešu nama 
Baltajā zālē. Vēl piedalījās delegācija un 
Kanberas vēstniecības darbinieki. Zālē 
bija ap 65 klausītāju. Ārlietu ministrs 
sniedza īsu uzrunu. Viņš pateicās par 
sirsnīgo uzņemšanu. Viņš jau bijis Sidnejā 
2015.gadā. Kanberā tagad ir vēstniecība 
un vēstnieks. Galvenās problēmas Latvijā 
ir: Latvijas drošība, kopš Krievija uzbruka 
Ukrainai 24.februārī (Baltijas Valstis un 
Polija bija jau sen brīdinājušas pasauli 
par Krievijas draudu nopietnību). No 
Latvijas viedokļa, cik droša ir Latvija? 
Pēc lēmumiem Madridē, NATO solīja 
stiprināt spēkus Baltijas Valstīs ar kaŗavīru 
vienībām un pret-gaisa sistēmas ieroču 
piegādi. Tagad nedrīkst atslābt. Vēl 
viena bāze un poligons ir jāuzceļ. Latvija 
palīdz Ukrainai; ir ziedojusi miljoniem 

Nākošais senioru 
saiets latviešu namā

Piektdien, 9. septembrī – plkst. 11.00 
Senioru saiets būs!

Programma būs kā parasti – divās 
daļās – jaunākās ziņas no Latvijas 
(kā būtu bijis piemēram 24. augustā 
pieminekļa obeliska demontēšana) un 
arī kaut kas no kultūras telpas. Kafija 
un sarunas.

Vai jūs būsiet – ceru ka kuplā skaitā.
Uz redzēšanos piektdien! ■

Jānis Grauds
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eiro un uzņēmusi bēgļus. Patlaban valstī 
atrodas ap 40,000 bēgļu. Ir sankcijas 
uzstādītas pret Krieviju un Baltkrieviju. 
Citas problēmas ir inflācija, un gāzes 
piegādes pārtraukšana no Krievijas. 
Līdz ar to gāzes cenas pieaug un ir 
nepieciešams samazināt grūtības tautai 
sakarā ar to. Ir jāuzbūvē jauni termināli. 
Ārlietu ministrs ir atklājis vēstniecību 
un ticies ar Austrālijas aizsardzības un 
tirdzniecības ministriem. 

Pēc uzrunas sekoja jautājumi. Uldis 
Ozoliņš jautāja par brīdinājumiem Eiropai 
-atbilde: Latvija, protams bija priecīga par 
neatkarību. Valstsvīriem bija jāizstāsta 
citām valstīm, ka esam daļa no Rietumiem. 
Par Krievijas armijas izvešanu neuzņēma 
perfektus lēmumus. Mēs būtu savādākā 
stāvoklī, ja nebūtu iestājušies NATO. 
Būtu tā kā Ukraina vai Moldova. Sākumā 
nezinājām, kā kārtīgi darboties, it sevišķi 
ES ietvaros. Baltijas Valstis, kopā ar Poliju, 
bija brīdinājušas pasauli par Krieviju. Kopš 
šī gada daudzas valstis ir atzinušas savu 
kļūdu, neņemot brīdinājumus nopietni. 
Katrus četrus gadus valstīs ievēl jaunas 
valdības. Tie, kuŗus ievēl, domā, ka viņi 
ir gudrāki nekā iepriekšējā valdība. Tad 
latviešiem ir jāsāk skaidrošanas darbs 
no nulles. 

Guna Klarsona jautāja, vai Ungārijas 
prezidents Orbans rada problēmas? A: Ir 
vilšanās par vienu otru Ungārijas nostāju. 
Tomēr Ungārija ir pilntiesīga NATO un ES 
valsts. Patlaban Ungārijas gaisa spēki 
patrulē Baltijas gaisa telpu, un tas arī ir 
jāņem vērā. Aldis Birzulis jautāja, kādas 
cerības ir uz jaunu stipru valdību pēc 
Saiemas vēlēšanām oktobrī? A: Kādu 
valdību Jūs ievēlēsiet, tāda būs. Pauls 
Svilāns jautāja par kaŗaklausību. Kas 
notiks ar diasporas jauniešiem, kas būs 
iesaukuma gados? (viņam ar kundzi ir 
trīs bērni) A: Valdība to vēl apspriedīs. 
Nezin, cik tas vēl izmaksās. Daudz ir 
mainījies bruņotajos spēkos. Vai būs labi 

apmācītāji, kas varēs sekmīgi apmācīt 
jauniesauktos? Kādi būs izņēmumi- 
zemnieki, vienīgie apgādnieki, utt.? 
Kā tur rīkoties? Arī dubultpilsoņi- kā to 
organizēt? Jānis Čečiņš jautāja, kā ir 
ar sieviešu uzņemšanu kaŗalausībā? A: 
Nevar teikt, ka nedrīkst uzņemt sievietes. 
Valdis Krādziņš jautāja, kad valstij ir tik 
daudz citu nopietnu problēmu, cik valdība 
domā par klimata maiņu. A: Latvija ir 
klimata neitrāla valsts. Līdz 2030. gadam 
Eiropai ir diezgan augsti mērķi. Citādāki, 
katra valsts rauj uz savu pusi. Galvenais 
ir, ka tiekam vaļā no gāzes atkarības no 
Krievijas. Tagad enerģija nāks caur Poliju 
no Eiropas. Daudz reklamē alternatīvās 
enerģijas veidu; solāros paneļus, bet to 
cenas strauji kāpj. Nevajaga likt visas 
olas vienā grozā. Kopā ar Igauniju 
ceļam vēja parku. Ar vēja turbīnām ir 
problēma, kad jābūvē tavā novadā, tad 
vairs nav labi! Jānis Čečiņš jautāja, vai 
šķidrināto gāzi var pirkt no Austrālijas? A: 
Austrālija ir laikam pārdevusi ārzemēm par 
daudz. Uldis Ozoliņš jautāja par Uzvaras 
pieminekļa demontēšanu A: Piemineklis 
būs jādemontē līdz 15. novembrim. Vēl 
kāda organizācija lēmumu apstrīd. Ir 
zināma pretdarbība, un neviens negrib 
nemierus, bet citas valstis arī tos nojauc. 
Nebūs Rietumu kritikas. Piemineklis esot 
ļoti pamatīgi celts un tas būšot jāsagriež 
pa maziem gabaliem. Iekšlietu ministrija 
arī gatavojas demontācijai. Kāda kundze 
jautāja, vai nevajadzētu kaut ko citu tur 
uzcelt? A: Varētu kādu sporta zāli vai 
stāvvietu tur uzbūvēt. Ja nebūtu nekas, 
tad tā kļūtu par svētvietu. Daudzi brauc 
uz Salaspili, lai svinētu 9.maiju. Valdis 
Ozols atminēja, ka Latvijas laikā laukumā 
runājis prezidents Kārlis Ulmanis. Anita 
Kaze jautāja, kā krievu cilvēki runā par 
kaŗu Ukrainā? A: 25% atbalsta Ukrainu, 
apmēram tik pat daudz atbalsta Putinu, bet 
pārējie nesaka nekā. Jānis Čečiņš jautāja 
par Latvijas/Austrālijas tirdzniecību A: Nav 
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Senioru saiets 
augustā

Senioru saiets notika piektdien, 12. 
augustā, plkst.11.00 Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē. Piedalījās 14 klausītāju. Jānis 
Čečiņš vispirms atgādināja par Sidnejas 
Latviešu biedrības 70. gadu jubilejas 
svinēšanu 27.augustā un veica aptauju 
saietā par Rituma lasīšanu. 

Jānis Grauds tad izrādīja stundu 
gaŗu video no LTV Pa straumei 3.sērija, 
Rēzekne. Šinī epizodē, abi jaunieši, Elīna 
un Roberts, brauc ar divvietīgu kanū laiviņu 
pa Rēzeknes upi (Rēzni). Rēzeknes upe, 
kuŗas ūdeņi tek no Rāznas ezera (“Latgales 
jūŗas”) līdz Lubāna ezeram, ir 116 km 
gaŗa. 10 kilometrus tā tek cauri Rēzeknes 
pilsētai. Tuvumā dzimuši mācītājs Francis 
Trasūns, soliste Kristīne Opolais un 

basketbolists Žanis Peiners. Rēzeknē ir 
jaunceltā koncerta zāle, Gors. Redzējām 
pils drupas, buļbas (kartupeļus) un melnās 
aitas. Repere Daiga (Ūga), pavadīja 
jauniešus pa Rēzekni. Dzirdējām viņas 
jauko latgaļu izloksni. Pie Marijas, Elīna 
un Roberts izraka buļbas, ko viņi vēlāk 
nomizoja un sagrieza cepšanai. Rēzeknes 
sinagogas gids Voldemārs Noris pastāstīja 
par ebreju kopienas vēsturi pilsētā. Viņš 
parādīja ebreju cepuri, kipu; pergamentu 
ar svētiem rakstiem, kas ir rakstīti uz teļa 
ādas un deva pagaršot saldumus, kas vārīti 
medū ar kaneli. Ebrejiem 2019.gads bija 
5780. gads pēc “pasaules radīšanas”. Viņu 
rakstos ir līdzskaņi, bet ne patskaņi. Tālāk 
braucot ieradās Sakstagalā, kur ir Franča 
Trasūna mūzejs Kolnasāta. Viņš bija viens 
no septiņiem brāļiem. Trasūns kļuva par 
katoļu priesteri un polītiķi, veicinot Latgales 
pievienošanu Latvijas valstij. 

Par F.Trasūnu Inga Ābele ir uzrakstījusi 
romānu Klūgu mūks. Redzējām greznos 
sieviešu plecu lakatus (villaines). Turpinot 
ceļu, jaunieši satika Gaigalavas mūzikas 
instrumentu darbnīcas saimnieku Gunāru 
Igauni. (G.Igaunis ir piedalījies Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolā – VK). 
Plauktos redzējām akordeonus, kokles, 
cimbolu (kuŗam stīgas piesit), citāru un 
citus neparastus instrumentus. Teirumnīku 
purvu mums izrādīja Diāna, pļavu un 
purvu biotopu eksperte. Pa purvu varēja 
pārvietoties, staigājot pa laipu. Sfagni, kas 
sastāv no sūnām ir divās krāsās - rozīgi un 
zaļi. Pa rozīgiem var uzmanīgi staigāt, bet 
pa zaļiem ir veikli jāskrien, citādāki iegrims 
purvā. Labāki nemēģini! Sfagni pārveidojas 
par kūdru – 1 metrs kūdras izveidojas 
1000 gados. Rēzeknes upes krastos 
aug indīgākais augs Latvijā – velnarutks. 
Rēzeknes upe ietek Lubānas ezerā. Tur 
zvenieki zvejo un žāvē plaužus, līdakas 
un zandartus. Zvējnieka vārdos – „dziedāt 
vajaga un par dzīvi priecāties vajaga”. 

Pēc pārtraukuma Jānis Grauds izlasīja 

intensīvas tirdzniecības, runāja par Brīvās 
tirdzniecības līgumu un izvairīšanos no 
dubultu nodokļu uzlikšanas. 

Pēc jautājumiem JDV goda konsuls 
Mārtiņš Tuktēns stāstīja, ka bijis ar kundzi 
Daivu uz Dubbo. Tur viņš uzrunājis 
NSW CWA sanāksmi Alsungas tautas 
tērpā. Šogad dāmas pēta Latviju un 
izdevušas grāmatu Magnificent Latvia, 
kuŗu pasniedza arī Mārtiņam, nododot 
sveicienus mums visiem. CWA ir 300 
nodaļas ar 8000 dāmām pa visu pavalsti. 
Ilze Jaunbērziņa runājusi par Latviju 
Murwillumbah pilsētā. Mūs visus arī 
iepazīstināja ar Speciālo uzdevumu 
vēstnieci diasporas jautājumos Elitu 
Gaveli. Korim Rinkēviča kungs uzdāvināja 
grāmatu Sirdī kaltas notis, kas vieno tautu. 
Biedrības vārdā, Jānis Čečiņš uzdāvināja 
ministram glāžu palikteņus ar latviskām 
rakstu zīmēm, taisītus no Austrālijas 
eikaliptu kokiem.■

Valdis Krādziņš



6

Bildes
1. Toms Veidners apsveica 

Robertu Balabka
2. Inara Sika (iepriekseja gada 

finala uzvaretaja) apsveica Inese Roni

Studenšu Korporāciju Kopa Sidnejā un Korporāciju Kopa Sidnejā
laipni lūdz visus piedalīties

Latvijas Universitātes 103 gadu dibināšanas atceres aktā
un

Korp Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcerē
Sestdien, 2022. g. 24. septembrī, plkst 15.00

Sidnejas Latviešu namā, Stratfīldā

Akadēmisko runa teiks Vita Kristovska, daugaviete, M.A. Dip. Ed.
Anna Brigadere, mūsu latviešu sirdsapziņa 

14. Saeimas 
vēlēšanas

Latvijas 14. Saiemas vēlēšanas notiks 
1. oktobrī. Sidnejas latviešu biedrībā 
un Ritums mudina tautiešus iet balsot, 
bet neisaka par kādu partiju balsot. Šis, 
žurnalista Kārļa Streipa raksts, varētu 
palīdzēt jums izvēlēties par kādām partijām 
nebalsot, jo tām maz cerību tikt ievēlētām. 
Partiju programmas un kandidātu sarakstus 
var apskatīt Centrālās vēlēsanu Komisijas 
mājas lapā: https://sv2022.cvk.lv/pub/

rakstu no laikraksta Rīts (1936.g.21.janv.) 
par 26.g.v.Klāru Reinfeldi, senioru saieta 
dalībnieka Juŗa Silmaļa māti. Latvijas 
aerokluba Rīgas buru (glider) lidskolā 
Spilves pļavās viņa bija vienīgā dāma, 
Latvijas pirmā buru lidotāja. Viņa studēja 
inženieru zinātnes un bija slēpotāja un 
basketbola zvaigzne. 

Dzirdējām Armandu Birkenu un meiteni 
Auroru Kondrusu dziedam Es redzēju 
bālēliņu. Redzējām īsākus video no 
LTV, pirmais par to, kā bērni var pārvarēt 
dusmas, suņu kamanu sportā. Bērnam ir 
labākas attiecības ar suni, kurš ir līdzīgāks 
viņam raksturā. Otrs video bjia no sērijas 
Aculiecinieks: Kanisterapija Brīvupēs. 
Ingrīda, kanisterapijas speciāliste un 
skolotāja Montesori metodē izrāda savu 
māju un Tutinavas pagastu. Kanisterapija 
ir terapija ar suņa palīdzību. Ingrīdai pieder 
divi samojedi, kas ir draudzīgi cilvēkiem. 
Viņa palīdz bērniem un cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem. Sertifikāti 
ir jāatjauno katru gadu. Suņiem ir jābūt 
paklausīgiem un viņas suņi arī prot trikus. 

Saietu beidza ar Salut Salon “Wettstreit 
zu viert”. Skatītājus uzjautrina dāmas, kas 
spēlē mūzikas instrumentus ļoti neparastā 
veidā. 

Paldies kafejnīcas dāmām Inārai 
Krūmiņai un Edītei Birzulei par garšīgām 
smalkmaizītēm un kafiju, kā arī Jānim 
Graudam par interesanto video izvēli.■

V. Krādziņš
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kandidatu-saraksti
LSM.lv 12. augusts 2022
Nesen tapa izlozēti vietu numuri tām 

19 partijām, kuŗas pēc mēneša startēs 14. 
Saeimas vēlēšanās.

Biļetenu kaudzītes augšpusē ar pirmo 
numuru būs partija Jaunā Vienotība. Ar 
pēdējo 19. numuru kaudzītes apakšā būs 
partija Republika.

Nekas īpaši neliecina, ka vietas numurs 
sarakstā ietekmē partijas rezultātus augšup 
vai lejup. Pirms četriem gadiem 13. 
Saeimas vēlēšanās pirmais bija Latvijas 
Krievu savienības saraksts, un Krievu 
savienība netika pāri pieciem procentiem.

Kaudzītes apakšā bi ja Zaļo un 
zemnieku savienība, kuŗa izcīnīja gandrīz 
10 procentus balsu.

Partija ar vislielāko balsu un mandātu 
skaitu bija Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija, un tā startēja ar devīto no 13 
numuriem.

9. augusts bija pēdējā diena, kad partijas 
un partiju apvienības varēja iesniegt savus 
kandidātu sarakstus Centrālajā vēlēšanu 
komisijā.

Pirms procesa sākuma komisija ziņoja, 
ka interesi par iespējamu kandidēšanu 
bija izrādījuši 14 dažādi politiskie spēki. 
Tas bija par vienu vairāk nekā piedalījās 
iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

Galu galā, kā zināms, uzradās 19 
saraksti. Pašā pēdējā dienā ar sarakstiem 
atrikšoja pārstāvji no partijas Apvienība 
Latvijai, tad no Kristīgi progresīvās partijas, 
un visbeidzot no partijas Vienoti Latvijai.

Televīzijā patlaban tā nedrīkstu teikt, 
bet te drīkstu un tāpēc paudīšu gandrīz 
simtprocentīgu pārliecību, ka nevienai 
no šīs trijotnes nespīd tikt pat tuvu piecu 
procentu barjerai, kāda ir vajadzīga, lai 
saņemtu mandātus Saeimā.

Būšu ļoti pārsteigts, ja kāda no tām 
pat pārspēs 2%, kas nozīmētu valsts 
finansējuma saņemšanu nākamajiem 

četriem gadiem.
Ņemam pēdējo no trijotnes, partiju 

Vienoti Latvijai. Tā ir partija ar sava 
veida bārdu. 12. Saeimas vēlēšanās tās 
priekšsēdētājs bija neviens cits kā mūsu 
politikas lielais buldozers Ainārs Šlesers, 
un viņš un partija izgāzās kā veca sēta.

Nekas neliecina, ka šogad būs citādāk. 
Pirmkārt, Vienoti Latvijai spēja sakasīt kopā 
tikai 28 cilvēkus, kas būtu gatavi vēlēšanās 
startēt zem tās karoga. Maksimums 
kandidātu skaitam ir 115. To šogad 
nodrošināja 10 no 19 partijām.

Savukār t  p rogramma vē lē tā ju 
informēšanai par saviem plāniem un 
cerībām šai  part i ja i  droši  v ien i r 
vislakoniskākā, kādu vien var iedomāties. 
Tajā ir tikai viens vārds „Tautvaldība”.

Vārds, kuŗam sabiedriski politiskajā 
jomā kaut kāda nozīme ir, bet vienlaikus 
politikā kā tādā tas ir pilnībā neko 
neizsakošs.

Savukārt Kristīgā progresīvā partija 
nākusi ar 31 kandidātu – par trim vairāk 
nekā „Vienoti Latvijai,” turklāt ar izvērstāku 
programmu.

Tajā mēs cita starpā atrodam šādu 
paģērējumu:

„Godīgums, atbildība un competence 
visās jomās.”

Acīmredzot ļoti kompetenta partija, kuŗa 
neapjēdz, ka attiecīgo vārdu mēs latviešu 
valodā rakstām ar „k”, kamēr partijas 
programmā piedāvātais variants ir angļu 
valodā.

Apvienība Latvijai piemeklēja 73 
kandidātus – vairāk nekā divreiz vairāk 
nekā abas iepriekšminētās sīkpartijas 
atsevišķi un pat kopā ņemtas. Viens no 
kandidātiem ir Māris Možvillo, kuŗš 13. 
Saeimā ievēlēts no nebūtībā aizgājušās 
partijas KPV.

Cita starpā tās līderis, kolorītais 
kādreizējais aktieris Artuss Kaimiņš, 
šogad ir viens no 12 pašreizējiem Saeimas 
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deputātiem, kuŗi ir nolēmuši šogad vairs 
nestartēt uz Saeimu.

Apvienības Latvi jai  programmā 
lasām: „Nav pieļaujams atbalsts Eiropas 
Savienības virzībai uz unitāru valsti un līdz 
ar to kā nacionālās valsts likvidāciju”.

Nezinu, no kurienes partijas ļaudis tādu 
domu ir grābuši, bet Briselē par savienības 
dalībvalstu „likvidēšanu” nerunā neviens.

Vist icamāk bezcerīgo pol i t isko 
veidojumu sarakstā arī varam likt partiju 
Tautas kalpi Latvijai (82 kandidāti), partiju 
Tautas varas spēks (114) un partiju 
Suverēnā vara (100).

Pirmajai no minētajām programmā ir 
paģērēta prezidentāla republika ar tiesībām 
prezidentam iecelt un atcelt ministrus. Arī 
jaunas Satversmes sapulces sasaukšana, 
jo Latvijas konstitūcija līdz šim neesot 
atjaunota „vēsturiskajā veidolā”. Tāpat arī 
Latvijas lata atjaunošana, kas nozīmētu 
izstāties no Eiropas kopvalūtas eiro. Visos 
trīs gadījumos – diez vai, un tas būs maigi 
teikts.

Tautas varas spēks savā programmā 
paziņo, ka „Latvija atrodas uz politiskās, 
ekonomiskās un demogrāfiskās katastrofas 
robežas”, solot, ka „izmetīsim liekēžus, 
valsts līdzekļu piesavinātājus, zagļus un 
muļķus no valdības un Saeimas kopā”. 
Diez vai tie būs tie lielie mēzēji, un tas atkal 
ir maigi teikts.

Savukārt Suverēnā vara ir tā, kuŗā 
pēc vairāku citu partiju apostīšanas ir 
nolaidusies 13. Saeimas lielā demagoģe 
Jūlija Stepaņenko.

Viņa ir vislabāk zināma par divām 
lietām. Pirmkārt, par faktu, ka 13. Saeimas 
pašā pirmajā darba dienā Stepaņenko 
kundze paziņoja, ka viņa ies prom to 
Saskaņas sociāldemokrātiskās partijas 
frakcijas un tādējādi kļūs par pašu pirmo 
šī sasaukuma pie frakcijām nepiederošo 
deputāti.

Otrkārt, Jūlija Stepaņenko bija galvenā 

tā dēvēto „tikumības” grozījumu bīdītāja 
Latvijas izglītības sistēmā. Rakstniece 
Monika Zīle pareizi to nosauca par 
„vanckaru”, un viss liecina, ka deputāte 
domu nošpikoja no kaimiņvalsts Krievijas, 
kur „tikumība” pirmkārt un galvenokārt 
nozīmē vēršanos pret LGBT+ kopienu.

Šogad biļetenu kaudzītē arī būs trīs 
citas partijas, kuŗas patlaban aptaujās 
kotējas ap pieciem procentiem, ne īpaši 
tālu virs vai zem tās.

Pirmkārt, partija Republika, kuŗu 
veidoja 13. Saeimas deputāts Vjačeslavs 
Dombrovskis. Viņš politikā ienāca 11. 
ārkārtas Saeimas vēlēšanās ar Zatlera 
Reformu partiju un kādu brīdi pabija 
Vienotības aprindās.

12. Saeimā Dombrovska kungam, 
kuŗš iepriekš bija bijis gan izglītības, gan 
arī ekonomikas ministrs, bija mīkstais 
mandāts, un 2015. gada aprīlī viņš paziņoja 
par mandāta nolikšanu un aiziešanu no 
politikas.

Tikai līdz 2018. gadam, kad Vjačeslavs 
Dombrovskis piepeši uzradās Saskaņas 
sociāldemokrātiskās partijas sarakstā! 
Ar laiku cilvēks sakašķējās ar partijas 
frakciju Saeimā un arī kļuva par neatkarīgo 
deputātu.

Par partijas Republika izveidošanu 
Dombrovska kungs paziņoja pērn augustā, 
taču arī tur viņš nespēja atrast kopēju 
valodu ar citiem partijas biedriem, un šogad 
februārī viņš pameta paša dibināto partiju.

Tomēr Vjačeslavs Dombrovskis šogad 
būs sarakstā. Apvienības Attīstībai/Par 
sarakstā, par ko diezgan daudzi politikas 
novērotāji neizpratnē pacēla uzacis, it īpaši 
jautājumā par to, kāpēc apvienībai šāds 
kandidāts būtu vajadzīgs.

Lielais Covid-19 ierobežojumu un 
vakcīnu pretinieks Aldis Gobzems nācis ar 
partiju Katram un Katrai, kuŗu zobgaļi jau ir 
saīsinājuši uz jēdzienu “Ka-ka”.

Politikas vērotāji atcerēsies, ka vispirms 
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Gobzema kunga partijas nosaukums bija 
Likums un kārtība.

Iespējams, ka pats stāsta varonis kaut 
kādā brīdī saprata, ka tas ir maigi sakot 
ironisks nosaukums, ņemot vērā to, ka 
Aldis Gobzems savulaik ir izraidīts no 
advokatūras par neētisku uzvedību un 
šogad janvārī izpelnījās ne tikai dažas, bet 
61 (!) administratīvu apsūdzību par rīcību 
dažādos pasākumos Kurzemes pusē, kur 
viņš pulcēja neatļauti lielus cilvēku barus 
un bieži vien brauca augumā policistiem.

Par to deputāts izpelnījās pirmo no trim 
sodiem Saeimā, kuŗā viņš tika izslēgts no 
vairākām parlamenta plenārsēdēm. Otra 
reize bija tad, kad viņš uzradās Jēkaba 
ielas namā pirmajā dienā, kad Saeima 
atsāka klātienes darbu pēc ilga laika 
attālināti, un vīzdegunīgi paziņoja, ka viņš 
varbūt ir, varbūt nav vakcinēts, un tā nav 
citu cilvēku darīšana.

Trešā reize bija šogad jūnijā, kad 
Gobzema kungs debatē par valsts sociālo 
pabalstu sistēmu, pirmkārt, runāja ne par 
tēmu un, otrkārt izteicās neglaimojoši par 
atsevišķiem kolēģiem. Arī toreiz deputāts 
izslēgts uz sešām plenārsēdēm.

Turklāt pavisam nesen Aldis Gobzems 
izplatīja emocionālu paziņojumu par domu, 
ka Latvija esot pierādījusi ka viņš tai neesot 
vajadzīgs, un tāpēc turpmāk viņš valstī 
būšot tikai „ciemiņš”.

Visai savdabīga attieksme cilvēkam, 
kuŗš savas partijas sarakstā šogad ir 
pirmajā vietā Rīgas vēlēšanu apgabalā.

Un tad vēl mūsu politikas lielais 
„buldozers” Ainars Šlesers, kuŗa partija 
Latvija pirmajā vietā ir astotā, kuŗu šis 
cilvēks savas karjeras laikā ir veidojis.

Pirmā bija Latvijas Pirmā partija. 
Acīmredzot cilvēkam patīk vārds “pirmā” 
tās dažādos locījumos.

Cita starpā Šlesera kungs Latvijas 
politiskajā vēsturē ir izcēlies kā vienīgā 
vēlētā amatpersona, kuŗa ir izsaukusi 

Saeimas atlaišanu un ārkārtas vēlēšanu 
rīkošanu.

Tas bija 2010. gadā, kad Saeimā 
vairākums atteicās Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojam dot tiesības kratīt 
Ainara Šlesera īpašumus.

Tas bija pēdējais piliens toreizējā Valsts 
prezidenta Valda Zatlera pacietības kausā. 
Viņš paziņoja par Saeimas atlaišanu, 
to ar masīvu vairākumu referendumā 
apstiprināja Latvijas vēlētāji, un 2011. gadā 
bija ārkārtas 11. vēlēšanas.

Šlesera kungs tajās startēja ar Šlesera 
reformu partiju (Zatlera kungs, varam 
atcerēties, piedāvāja Zatlera reformu 
partiju). Šlesera reformu partija ■vēlēšanās 
saņēma 2,41% balsu.

12. Saeimas vēlēšanās Ainars Šlesers 
startēja kā jau minētās Vienoti Latvijai 
pārstāvis. Šoreiz tikai 1,18%. Šogad viņš 
nolēmis pamēģināt vēlreiz.

Starp pašreiz Saeimā pārstāvētajām 
partijām KPV ir aizgājusi nebūtībā un tās 
ļaudis izklīduši pa citām partijām.

Partijām Saskaņa, Jaunā Vienotība, 
Attīstībai/Par un Zaļo un zemnieku 
savienībai aptaujas sola tikt pāri 5% un 
tātad gūt mandātus arī 14. Saeimā.

Part i jas Konservat īv ie  re i t ings 
pagājušajā mēnesī bija knapi ap diviem 
procentiem, bet tā ir partija, kuŗa šajā 
nozīmē prot pārsteigt.

Arī pirms 13. Saeimas vēlēšanām 
toreizējai Jaunajai Konservatīvajai partijai 
aptaujas neko dižu nesolīja, bet 2018. g. 
6. oktobrī tā saņēma 13,59% balsu un 16 
mandātus parlamentā.

Tas pats bija Rīgas domes vēlēšanās 
2017. gadā. Aptaujās rezultāti bija zemi, bet 
vēlēšanās sanāca 13,42% balsu un deviņi 
mandāti pašvaldības domē. Laiks rādīs, ko 
partija panāks šogad oktobrī.

Ārpus jau minētajām partijām šogad 
arī startē Latvijas Krievu savienība, partija 
Progresīvie un Apvienotais saraksts, kuŗā 
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piedalās Zaļā partija, Reģionu apvienība 
un Liepājas partija.

Krievu savienība 13. Saeimas vēlēšanās 
saņēma 3,2% balsu, ar ko pietika valsts 
finansējuma saņemšanai. Partija to nekad 
nav saņēmusi, jo likums ļauj valsts naudu 
pārskaitīt tikai uz Latvijā reģistrētas bankas 
kontu, un Krievu savienībai tāda nav un 
nekad nav bijis.

Visai savdabīga attieksme partijai, kuŗa 
cer piedalīties Latvijas politikā.

Arī partija Progresīvie 13. Saeimas 
vēlēšanās guva vairāk nekā 2% balsu un 
tāpēc arī tā tika pie valsts finansējuma.

Rīgas Domes ārkārtas vēlēšanās 2020. 
gadā Progresīvie startēja kopsarakstā ar 

partiju Latvijas Attīstībai/Par!, un saņēma 
26,14% balsu un 18 mandātus domē. Īsti 
nesaprotu, kāpēc Progresīvie šogad atkal 
nolēmuši startēt atsevišķi. Pēdējā aptaujā 
partija kotējās virs sešiem procentiem, 
varbūt sanāks mandāti.

Vispār man personīgi labāk patiktu, ja 
Jaunā Vienotība un Attīstībai/Par startētu 
kopsarakstā. Tajā pirmajā ir manās acīs 
pozitīvi vērtējamais premjerministrs 
Krišjānis Kariņš un ilggadīgais ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs. Tajā otrajā ir 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Par divām partijām balsot nevar. Tāpēc 
žēl.



13

Attiecībā uz apvienoto sarakstu, Zaļā 
partija tur piedalās pēc daudziem, daudziem 
gadiem, kad tā startēja kopsarakstā ar 
Zemnieku savienību.

Šogad zaļajiem beidzot apriebās 
Zemnieku savienības att iecības ar 
Ventspils bosu Aivaru Lembergu. Lai arī 
cik tas nebūtu neizprotami, arī šogad partija 
Lembergu prezentē kā savu „kandidātu 
premjerministra amatam”.

Lai arī Lemberga kungs tagad ir ne vairs 
apsūdzēts, bet arīdzan notiesāts dažādos 
smagos noziegumos. Tieši tāpēc gan Zaļā 
partija, gan arī Liepājas partija, kuŗu cita 
starpā pārstāv kādreizējais premjers Māris 
Kučinskis, ir kāpusi citās kamanās.

Latvijas Reģionu partija 12. Saeimas 
vēlēšanās izcīnīja astoņus mandātus, bet 
13. vēlēšanās bija pirmā zem svītras ar 
4,14% balsu.

Kopumā šogad uz ievēlēšanu cierē 1832 
kandidāti no minētajiem 19 sarakstiem. 
63,7% ir vīrieši, 36,3% — sievietes.

Gandrīz 10% kandidātu ir vecuma 
grupā starp 21 un 30. Gados jaunākajam 
kandidātam (varbūt pat vairākiem) ir 21 
gads, kas ir minimālais vecuma cenzs 
ievēlēšanai parlamentā. Gados vecākajam 
kandidātam ir visi 92 gadi.

Kandidātu sarakstos būs 10 personas 
ar dubultpilsonību. Trim no tiem ir Amerikas, 
un pa vienam Austrālijas, Austrijas, Dānijas, 
Igaunijas, Libānas, Lietuvas un Vācijas 
pilsonība.

Un 34 kandidāti šogad startē ar pabeigtu 
pamatizglītību un vairāk nē. Izglītība un 
viedums ne vienmēr ir viens un tas pats, bet 
kaut kā deputāts ar 12 klašu vai pat zemāku 
skaitu pabeigušu nešķiet īpaši pieņemams.

Galvenais 1. oktobrī būs aut kājas 
un doties uz iecirkņiem. Pilns saraksts 
atrodams CVK mājaslapā.

No vienām vēlēšanām uz nākamajām 
vēlētāju līdzdalība ir rukusi. 5. Saeimas 
vēlēšanās 1993. gadā piedalījās gandrīz 

90% vēlētāju, bet 13. vēlēšanās pirms 
četriem gadiem vairs tikai 54,6%.

Pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās 
piedalījās knapi trešā daļa. Tas cita starpā 
ļāva mandātu kārtējo reizi iegūt mūsu valsts 
un tautas lielajai nedraudzenei Tatjanai 
Ždanokai ar tikai dažiem desmitiem 
tūkstošu balsu.

Turklāt tik zema vēlētāju līdzdalība ir 
vienkārši nožēlojama. ■

Kārlis Streips 

Jaunais Laiks ir 
Patiesības nākamā 

dispensācija 
(New Age angl.) 
Pašlaik visā pasaulē notiek garīgie 

procesi, ko dēvē par Jauno Laiku. 
Tiek žēlastībā dota Patiesības nākamā 
dispensācija visai Cilvēcei. Tā aptver uz 
Zemes filozofiju, reliģiju, mākslu, zinātni 
un politiku.

Kāda ir starpība starp Veco laiku un 
Jauno laiku? 

Jaunais Laiks ir nevis jauna reliģija, 
bet Kosmiski-daudzdimensionāli-
enerģētiski-garīgi-fiziska jauna realitāte, 
kura patreiz iestājas uz Zemes. Tā 
būs raksturīga ar it kā "dullumu", bet 
labestību, siltumu un Gaismu. 

Iepriekšējais 2150 gadu cikls iesākās 
relatīvi neilgi pirms Jēzus Kristus 
dzimšanas, un tas bija Zivju zvaigznāja 
zīmē Zodiakā. Starp citu, pirmo kristiešu 
reliģiskais simbols bija zivs. Vēl tagad 
daudzi to pielieto. Tam laikmetam bija 
raksturīga patriarhālās filozofijas un 
reliģiju dominante, karošana, valstu 
robežu nospraušana un tmldz. 

Jaunais 2150 gadu cikls, kurš 
pakāpeniski iestājas XX-XI gadsimtu 
maiņā,  i r  Ūdensvīra zvaigznāja 
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Būs pankūkas, kartupeļu pankūkas, pildītas pankūkas! Kokļu nodarbības! 
Zīmēšana un citas nodarbības bērniem! Alus un alus muzikanti! Kleitas no Latvijas 
un daudz kas cits! Lieliska iespēja gatavoties Ziemassvētkiem un laicīgi iegādāties 
baltiešu un ukraiņu izstrādājumus dāvanām!

Saturday 
1 October 2022

Latvian House
32 Parnell Street

Strathfield

Come join us at 
the Sydney Baltic Markets. 

Enjoy traditional Latvian food, 
children's craft and stalls 

selling a variety of products
 from Latvia, Lithuania, 

Estonia, Ukraine
 as well as other 

 local and handmade 
products

 

10am - 3pm

www.sydneybalticmarkets.com.au
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Priekšsēža ziņojums 
SLB 2022. gada 

pilnsapulcei
Kā jau visi zinām, šis ir atkal bijis 

viens no neparedzāmajiem, Covid 
ietekmētajiem, gadiem. Neziņa un 
nenoteiktība ir iespaidojušas visus mūsu 
darbības virzienus, atskaitot varbūt vienu 
– rēķini turpināja nākt tāpat kā katru gadu.

Darbības gads jau iesākās ar Covid 
ierobežojumiem. Mēs nedrīkstējām 
sanākt, un mūsu nams bija slēgts, no 
jūnija vidus līdz pat novembrim. Kad 
novembrī atkal vērām durvis, tad tomēr 
neplūda ļaužu bari, bet palēnām, tikai tie 
drošākie, sāka nākt atpakaļ. Decembŗa 
jaunais Covid vilnis gandrīz vai izputināja 
Kultūras dienas, un apmeklētāju bija tikai 
viena desmitā daļa no tā ko piedzīvojām 
iepriekšējās kultūras dienās. Nenoteiktā 
situācija mums ir liegusi rīkot sarīkojumus, 
un spieda biedrības 70 gadu jubileju atlikt 
par pusgadu.

Tomēr, neskatoties uz visu to, biedrība, 
un tās apakšorganizācijas, darbības 

Turpinājums 21. lpp.

(Ūdensvīra zīmes Zodiakā) laikmets. Tam 
kodētais simbols ir 11:11. Tam raksturīgi 
vīrišķā un sievišķā sākuma līdzsvarošana, 
daudz lielāka miermīlība, pagātnes rētu 
dziedināšana, un tmldz. Tas viss notiek 
uz kolosālas tehnoloģijas attīstības un 
vispārējas Zemes sasilšanas fona.

Prof. Andris Buiķis par Jaunā laikmeta 
iezīmēm: "Mainīsies ne tikai zemes 
vibrācijas, bet arī cilvēku psiholoģija un 
domāšana. Viena no teorijām to skaidro 
ar šādu piemēru: kad rotējot zemeslodes 
ass iet prom no galaktikas centra (ko sauc 
arī par garīgo centru), tad cilvēce aizmieg. 
Šobrīd esam viduspunktā, zemeslodes 
ziemeļu punkts ir pret polārzvaigzni un 
zemeslodes ass atkal sāks virzīties pretī 
galaktikas centram. Sākas Ūdensvīra 
laikmets un visa cilvēce sāk mosties. Mēs 
meklējam garīgās zināšanas, un tās arī 
mums tiks dotas." (citāta beigas)

Jaunā Laika pazīme ir, ka katram uz 
Zemes iedzīvotājam no Debesīm tiek 
atgādināti tiešā vai pastarpinātā veidā 
šādi aspekti: 

1) Cilvēka mērķis uz Zemes ir - 
attīstīties mentāli, garīgi, dvēseliski un 
fiziski; 

2) Cilvēks ir Gars, Dvēsele un 
Miesa, un viņa būtības pamatā ir 
Labestība; 

3) Brīvā griba ir absolūti Universāla; 
pilnības ceļš tevi aicina saskaņot savu 
gribu ar Dieva gribu; 

4) Visa Zeme un iemītnieki uz tās 
patreiz no trīsdimensionālās dominējošās 
eksistences ietiecas četrdimensionālajā 
un piecdimensionālajā; (par dimensijām 
vairāk citreiz);

5) "Tu" pats esi Dvēsele/Gars vai 
Gaismas būtne jeb - tava Apziņa, kas 
ar zināmiem intervāliem periodiski ienāk 
inkarnācijā uz Zemes caur piedzimšanas 
procesu jaunā cilvēkā;

6) Universs kūsā ar dzīvību, un ar 

viņiem pastiprinās sadarbība; starp tiem 
arī tavi "brālēni" un "māsīcas" Izplatījumā;

7)  Visa dabiskā eksistence ir svēta.
Jaunā Laika vadošie simboli ir 

septiņstaru zvaigzne, sešstaru zvaigzne, 
piecstaru zvaigzne, krusts, aplis, un 
ērglis. Tie ir universālie simboli, kas 
piedalījušies arī līdzšinējo laikmetu 
formācijā.■

Raimonds Sokolovskis
(skat. arī Dr. Dolores Cannon, Dr. 

Michael Newton, Dr. Brian Weiss, 
Geoffrey Hudson, Darryl Anka/Bashar, 
Prof. Andris Buiķis, Matīss Barkovskis, 
u.c.)
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2022. gada septembrī.

LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA  

DAUGAVAS   VANAGI  INC.
SIDNEJAS NODAĻA

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce, 
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown, sestdien, 2022. gada 

1. oktobrī, plkst. 10.00 *
Dienas kārtība:
1 a) Sapulces kvorums 
   b) Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana & pieņemšana
4. Ziņojumi – 
 a) Valdes priekšsēža ziņojums
 b) Kasieŗa ziņojums un 2022.g.kases pārskati 
 c) Revīzijas ziņojums
 d) Citu valdes locekļu ziņojumi
5. 2022/23.g.darbības un budžeta pārrunas un pieņemšana
6. Valdes priekšsēža** vēlēšanas
7. Valdes locekļu**  vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
9. Pilnsapulces slēgšana

**Nominācijas anketas valdes amatiem var saņemt DV birojā, vai zvanīt  Gundegai 
0424 717 365.  Nominācijas  jāiesniedz līdz šī gada 1. sept. 
(E-pasts: sidneja.dv@gmail.com)

*Ja nesanāk kvorums, pēc noteikumiem pilnsapulce tiek atlikta un notiks 8. oktobrī 
plkst. 10.00 pie jebkuŗa dalībnieku skaita. 
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas  
notiek pirmā sestdienā katru mēnesi

Sestdien, 3. septembrī plkst. 12.00 –13.30

Lūdzu pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai   
Gundegas 0424 717 365.

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

Lidojošie putni
Latviešu vienība Ukrainā  kas ne tikai 
runā „kā palīdzēt Ukrainai”, bet arī dara!!

Vienības darbu vislabāk varu aprakstīt 
izmantojot  izvilkumu no Juŗa Ulmaņa paša 
raksta š.g.maijā,  „Latviešu leģiona atbalsts 
iedvesmo ukraiņus“.  Raksta autors Juris 
Alberts Ulmanis ir  zemessargs, profesors 
un polārpētnieks un brīvprātīgi piedalās 
vienībā ar citiem līdzdomājošiem latviešiem. 

..”Radio skan krievus izsmejošas 
anekdotes, bet aina aiz automašīnas 
logiem nemaz nemudina smieties. Izgāzti 
koki, saspridzinātas degvielas uzpildes 
stacijas, sagrautas ēkas un automašīnas 
ar ložu izcaurumotiem sāniem. Veiksmīgi 
apbraukuši 12 kilometrus gaŗo automašīnu 
rindu uz Polijas robežas, kuŗas izstāvēšanai 
būtu nepieciešamas vismaz trīs dienas, 
tuvojamies Kijivai. Ukrainā bez gaidītā 
pamiera aizrit pareizticīgo Lieldienas 
un austrumu frontē notiek intensīva 
kaŗadarbība. Drīz tajā piedalīsimies arī 
mēs – brīvprātīgie no Latvijas. Šajā grupā 
esam 7 cilvēki. Katrs ar savu stāstu, taču 
visi ar kopīgu naidu pret agresīvo iebrukumu 
miermīlīgā kaimiņvalstī. Es uz laiku esmu 
apturējis dienestu Zemessardzē, lai oficiāli 
varētu izmantot iespēju doties palīgā 
ukraiņiem. Pirmoreiz apkārtējo atbalstošos 
un vienlaikus izbrīna pilnos skatienus 
pamanu uz robežas. Poļu robežsargs mūs 
uzslavē par drosmīgo lēmumu, taču neļauj 

steigties palīgā ukraiņiem ātrāk par citiem. 
Visiem jāgaida vienā rindā. Kravu vedēji ir 
vairāk saprotoši un kaŗavīriem ļauj ātrāk 
tikt uz priekšu. Pēc tam Ukrainā ar cilvēku 
pateicību sastopamies bieži. Gan degvielas 
uzpildes stacijās, gan ēdamzālēs, gan ēkās, 
kur pārlaižam naktis. Lielākoties tā izskan 
no brīvprātīgajiem civiliedzīvotājiem, kuŗi 
palīdz savas valsts bruņotajiem spēkiem. 
Ieraugot mūs, viņi liek roku pie sirds un 
aizrautīgi saka pateicības vārdus krievu vai 
ukraiņu valodā. Vienlaikus nevar nepamanīt 
šo cilvēku apmulsumu – viņi droši vien īsti 
nesaprot, ko mēs no vidusmēra ukraiņa 
skatījumā „bagātās un labklājīgās Latvijas" 
darām viņu izpostītajā zemē.  Kas mūs 
mudina apdraudēt savu dzīvību un doties 
cīnīties par šķietami svešu valsti? Mums gan 
atbilde uz šādiem jautājumiem nav jāmeklē. 
Mēs, visi brīvprātīgie leģionāri, apzināmies, 
ka šis ir simtprocentīgi arī mūsu karš.

Esmu pārliecināts, ka ukraiņu piemērs 
iedvesmo daudzus latviešus un vairo 
patriotismu. Savukārt mūsu sūtītās palīdzības 
kravas un brīvprātīgo ierašanās iedvesmo 
ukraiņus. Viņi redz, ka nav atstāti vieni 
nevienlīdzīgajā cīņā ar agresoru. Ukraiņi 
jūt pasaules atbalstu, nekautrējas par to 
pateikties un turpina nepagurstoši cīnīties. 
Katra Ukrainā pavadītā diena nostiprina 
manī pārliecību, ka Rietumiem jāpalīdz 
Ukrainai, cik vien ir katras valsts spēkos, 
līdz tiks sasniegts vienīgais iespējamais 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Ingrīdu Krautmani – dzimusi 1956. g. 14. jūlijā, Sidnejā

mirusi 2022. g. 16. jūlijā, Sidnejā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 2017. gada (nodaļas biedre 5 gadus)

iznākums. Uzvara…”
Un šeit vēl viens izvilkums no  Juŗa 

Ulmaņa raksta š.g. augusta sākumā  
„Ukraiņiem ir tikai viens mērķis”. 

„«Jūs nenākat atbrīvot krievvalodīgos. 
Jūs nākat nogalināt krievvalodīgos» – 
šāda smeldzīga atziņa piecus mēnešus 
ilgušajā Krievijas kaŗā pret Ukrainu beidzot 
sasniegusi valsts austrumos dzīvojošos 
prokrieviskos iedzīvotājus. Sākotnēji 
gaidījuši krievus kā atbrīvotājus un nebēguši 
no savām dzīvesvietām, cerībā nonākt 
Kremļa paspārnē, nu šie krievvalodīgie redz, 
ka Putinam viņi galīgi nav vajadzīgi. Šobrīd 
visvairāk sabombardētās pilsētas ir tieši tās, 
kuŗās iepriekš ielās visvairāk skanēja krievu 
valoda – Luhanska, Donecka, Slavjanska, 
Harkiva, Mariupole un daudzas citas. Tā 
vietā, lai glābtu savus tautiešus no «ukraiņu 
nacistiem», Putina kaŗavīri raķetēm sašauda 
dzīvojamās mājas, aplaupa to iedzīvotājus 
un bez ceremonijām nogalina, ja tie nevēlas 
atdot savu īpašumu. 

Barbari. Šis vārds aizvien biežāk izskan 
no sastaptajiem krievvalodīgajiem arī 
Harkivā, kur esmu ieradies palīdzēt Ukrainas 
neatkarības cīnītājiem. Tā ir cerīga ziņa 
ukraiņiem. Trīs desmitgades «rīvējušies» ar 
krieviem par valsts attīstības kursu, vismaz 
vienā lietā viņu domas sāk sakrist – Krievija 
nav nekāds labdaris. Nav pamata gaidīt, ka 
austrumu kaimiņš rūpēsies par labāku dzīvi 
ukraiņiem vai Ukrainas krieviem, ja Kremlim 
izdotos pārņemt varu pār šo zemi. Krieviem 
interesē vien iekarošana, postīšana un baiļu 
iedvešana.

Tiesa, vēl ne visi ir nostājušies Ukrainas 
pusē. Krievijas līdzjutēji un kolaboranti 
joprojām ir liela problēma Ukrainā. Pavisam 

nesen valsts prezidents Volodimirs Zelenskis 
atlaida divas augstas amatpersonas, sakot 
ka viņi nav darījuši pietiekami daudz Krievijas 
spiegu un līdzskrējēju neitralizēšanā…

…Pilnīgi visi cilvēki, ar kuŗiem parunājos, 
ir pārliecināti, ka galu galā uzvarēs. Pilnīgi 
visi. Un pēc tam kopīgi kā liela ģimene 
atjaunos savu valsti. Lai nu ko, bet 
saliedēšanos ukraiņi šajā nežēlīgajā kaŗā 
ir apguvuši. Te vairs nav armija, medicīna, 
baznīca, valdība, civīliedzīvotāji katrs par 
sevi. Visi ir kopā,ar vienu, kopīgu mērķi – 
uzvarēt…  

Kaŗš mūsdienās ir mainījis savu seju. Tas 
ir tikpat necilvēcīgi bezžēlīgs, bet vienlaicīgi 
kļuvis technoloģiskāks.  Mums Ukrainā 
nepieciešami droni. Šobrīd vācu ziedojumus 
15 gabaliem: Atcerieties lūdzu – droni var 
izglābt mūsu dzīvības! Dronu priekšrocības 
kaŗa apstākļos ir nenovērtējamas un šobrīd 
– jo vairāk tos varēšu iegādāties un nogādāt 
septembŗa sākumā, jo labāk. Vairāk dronu, 
vieglāk atrast pretinieku un izvairīties no 
artilērijas triecieniem. Droni ir mūsu acis 
ar iespēju pašiem palikt nosacītā drošībā 
un dzīviem.

Nenogursim. Darīsim. Palīdzēsim, lai 
kaŗš ātrāk beigtos – ar uzvaru! 

Lūdzu,  lūdzu pal īdz iet !   Konts 
ziedojumiem ar norādi “Lidojošie putni”: 

J u r i s  U l m a n i s ; 
LV25RIKO0000080005643, vai Biedrība 
“TEV”  LV16HABA0551052808275

Mēs uzvarēsim šo kaŗu!! Juris Alberts 
Ulmanis…”

Paldies Jurim Ulmanim un visai vienībai 
par uzņēmību un drosmi.  

Ināra Sīkā
DV vanadžu priekšniece & DV Sidnejas 
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0456 757 481.
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.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
E-pasts: info@youragedcare.org

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $500.00
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

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2022. g. 3. septembrī  

plkst. 12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

Sestdien, 2022. g. 1. oktobrī  plkst. 
10.00 DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce 
un plkst. 12.00 pusdienas.

Sestdien, 2022. g. 15. oktobrī plkst. 
12.00 Everets zirgu skriešanas sacīkstes.

nodalas priekšsēde.
2022.g.4. augustā DV priekšnieks Aivars 

Sinka tikās ar Juri Ulmani lai iepazītos un 
pārrunātu palīdzības iespējas. Aivars Sinka 
atsūtīja šādu ziņu. 

“Es ceturtdien, 4. augustā, satikos Rīgā 
ar Juri Ulmani, vienu no latviešiem, kas 
kaŗo Ukrainā. Juris, man izskaidroja: Viņš 
pats, kā arī visi latvieši, kas ir aizbraukuši 
uz Ukrainu kā kaŗavīri, ir kaŗojošās vienībās. 
Pašā sākumā, viena grupa bija aizbraukusi 
kopā ar Juri Jurašu, lai filmētu – bet tie jau 
sen atpakaļ mājās. Latvieši necīnās kā viena 
kopēja vienība, bet ir piekomandēti dažādām 
vienībām. Juris man izskaidroja kāda tur ir 
dzīve un kādu ekipējumu viņi cer iegādāties 
ar ziedojumiem: Saraksts ir gaŗš un ieskaita; 
Go Pro kamera, Samsung S-22 telefonu, 
Armijas bikses, zābaki utl., Tad vēl  Dronus 
Fly More Kit – tie tiek izmantoti ienaidnieku 
novērošanai.  Arī citas mantas, piemēram 
nakts skatu ierīces būtu ļoti vēlamas.”

Saņemot šo ziņu, Daugavas Vanagu 

Sidnejas nodalas valde 13. augustā nolēma 
ziedot EUR1300, (ap AUD$2000)  ko 
pārskaitīju tūlīt nākošā dienā. 2022.g. 21. 
augustā saņēmu šādu ēpasta ziņu no Jura 
Ulmaņa. 

“Labrīt! Par jūsu abu (DV Sidnejas nodalas 
un A. Sinka)  dāvināto ziedojumu atļāvos 
iegādāties šo termo kameru par 1500 eiro no 
maniem draugiem, kas ļoti atbalsta Ukrainu 
– Parastā cena ir 2000 eiro. Vedīšu šo ierīci 
uz Ukrainu augusta beigās un nodošu saviem 
draugiem-kaŗavīriem Nacionālā gvardā. Viņi 
būs priecīgi, jo viņiem šāds ir vajadzīgs! 
Sirsnīgs paldies par atbalstu!!! Juris Ulmanis. “

Ja vēlas atbalstīt Lidojošie Putni, un 
nav iespēja pašiem tieši pārskaitīt naudu, 
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa pieņem 
ziedojumus. Lūdzu zvanīt Inārai Sikai 0409 
027 994, vai ēpasts  inara1306@gmail.com 
Direct deposit Latvian Relief Society – konts 
CBA bsb  062–111 ac# 0090 9152.   

Liels paldies.
Ināra Sīkā 
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Priekšsēža ziņojums...
Turpinājums no 15 .lpp

gadā paspēja sarīkot apmēram 45 
dažādus pasākumus. Zoom platforma 
ir ļoti palīdzējusi mums gan turpināt 
mūsu sarīkojumus, piemēram mūsu 
teātŗa izrādes, gan piesaistīt tādus kas 
citkārt neapmeklētu kādu sarīkojumu, kā 
piemēram valstssvētku aktu un koncertu, 
ko savās mājās noskatījās vairāki simti, 
ne tikai sidnejiešu, bet arī citu pilsētu un 
valstu latviešu. Priecēja lielā atsaucība 
Ziedosim Ukrainai sarīkojumam, ko "uz 
ātro" sarīkojām kad martā neatbrauca 
Latvijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, 
(tur savācām $8.5K ko nosūtījām Ukrainas 
atbalstam) un priecēja arī Jāņi, kad atkal, 
pēc vairākiem „tukšiem" gadiem, sanāca 
pilna zāle ar apmēram 200 Jāņu bērniem.

Visiem nekad neinteresēs vienas un 
tās pašas lietas. Mums nāk klāt jaunas 
paaudzes, jaunatbraucēji, nelatviešu 
ģimenes locekļi kam varbūt nav latviešu 
valoda, bet kam interesē darīt ko latvisku. 
Priecājos par Marikas McCue un Susanas 
Colley uzsākto grupu Saknes un Zari, jo 
viņu pasākumi, skolu brīvdienās, ir tēmēti 
tieši šīm ģimenēm. Līdz šim ir bijuši divi 
ļoti sekmīgi sarīkojumi: sēņošana un 
marinēšana.

Neskatoties uz visām grūtībām, musu 
Dāmu kopa ir strādājusi, kā sacit "vaigi 
sviedros". Daudzas agrākās darbinieces 
tagad ir aizgājušas pelnītā atpūtā, un nav 
bijis viegli atrast atvietotājas. Tomēr, mūsu 
sarīkojumos nav trūkusi ne kafija ne pīrāgi, 
kuŗi tagad, pēc Māra Celinska nāves, 
dāmām pašām ir jācep talkās. Pusdienas 
ir notikušas, un šogad bija vairāk piparkūku 
talkas nekā jebkad.  Diemžēl jaunā dāmu 
kopas vadītāja Lolita Jurāne, darba dēļ 
bija spiesta atkāpties no amata, un tagad 
lielo darbu ir uzņēmusies Annete Pearce. 
Lielisks atbalsts viņām abām ir bijusi 
agrākā priekšniece Ināra Krūmiņa.

Daudziem mūsu biedriem, kā arī 
nebiedriem, Sidnejas Latviešu biedrības 
seja ir Ritums. To, bez apstājas, šogad, 
tāpat kā ilgus gadus,  ir vadījis Pēteris 
Klaviņš. Diemžēl, gadiem ejot, darbs 
nepaliek vieglāks, bet gan grūtāks, jo ir ļoti 
grūti atrast tos kuŗi būtu ar mieru kaut ko 
uzrakstīt, un ja to dara, tad bieži vien tikai 
pēdējā brīdi. Paldies Pēteri! 

Mums šogad pārāk gludi negāja ar 
Rituma izsūtīšanu, jo pārejot no agrākā 
biedru saraksta, no kuŗa nevarējām sūtīt 
e-pastus, uz jauno sarakstu, atradām 
daudzas nepilnības. Ja agrāk varējām 
lietas pielabot, tā sacīt „ar roku", tad tagad 
datoram visu vajag pilnīgi precīzi, citādi tā 
lieta neiet kā paredzēta. Domāju, ka lielais 
vairums problēmu tagad ir atrisinātas, bet 
ir nepieciešami, ka biedrībai laicīgi tiek 
paziņotas visas biedru datu maiņas.

Mūsu lielais šī gada lepnums ir mūsu 
jaunais veikals Rīga, ar ko esam, tā sacīt, 
ienākuši šodienā. Veikalu plānojot, Daiva 
Tuktēna man teica, ka vēlas iekārtot 
tādu veikalu kas varētu stāvēt blakus 
Rīgas labākajiem mājas piederumu 
veikaliem. Tas viņai ir izdevies ar uzviju. 
Paldies Daivai un paldies Mārtiņam un 
meitām Kārlai un Selgai, jo visa ģimene 
piestrādāja pie pārbūves, izkrāsošanas 
un iekārtošanas. 

Veikals ne tik vien apmierina parasto 
latviešu nama apmeklētāju vēlmes, bet tas 
ir piesaistījis daudzus citus latviešus kuŗi 
parasti nenāk uz namu, kā arī cittautiešus 
– pat no attāliem lauku rajoniem. Un ar 
prieku varu teikt, ka veikals, nepilnā gadā, 
ir nesis vairāk nekā $8,300 peļņu.

Šogad mums, kā jauni īrētāji, ienāca 
lietuvieši. Patlaban viņi regulāri tikai rīko 
vienu pasākumu mēnesī, un īrē telpas 
savam birojam, skolai un noliktavai. 
Cerams, ka ar laiku viņi sasparosies un 
sāks rīkot vairāk sarīkojumus un vairāk 
lietot namu. Man daži ir teikuši, ka viņiem 
šiet, pie mums, patīk pat labāk nekā viņu 
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pašu iepriekšējās telpās Bankstaunā.
Kā redzat no šīgada kases pārskata, 

(nerēķinot valdības vienreizējos pabalstus 
un Workers compensation maksājumus) 
mūsu  l i e lāk ie  ienākumi  b i j a  no 
noguldījumiem; īrēm; un no veikala, toties 
lielākie izdevumi ir par algām; nodokļiem, 
ūdeni un elektrību; un par apdrošināšanu. 
Kā jau budžetā paredzējām, ir iztrūkums, 
jo tomēr mēs namu gribam arī uzturēt un 
uzlabot. 

Kāda tad izskatās nākotne? Nu, ja 
neko nedarīsim, tad mums atliek vēl kādi 
divdesmit gadi pirms izsīkst visi mūsu 
uzkrājumi.

Pašlaik izskatās, ka noguldījumu 
procenti ceļas, arī cittautiešu īrētāju skaits 
pieaug, un veikals, pēc ilgiem gadiem, ir 
sācis nest peļņu. Tomēr ar to vien nepietiek, 
jo visam arī cenas pieaug. Mūsu uzkrājumi 
sastāv galvenokārt no testamentāriem 
novēlējumiem no agrākajiem gadiem, 
bet mēs redzam, ka beidzamajos gados 
sidnejiešu testamentārie novēlējumi aiziet 
uz Latviju, un nepaliek šeit. Mēs katru 
gadu saņemam vairākus tūkstošus dolārus 
ziedojumos, un esam pateicīgi pa tiem, 
bet ar tiem mēs nevaram noturēt mūsu 
uzkrājumus patreizējā līmenī, kas mums 
ir svarīgi, jo no uzkrājumiem nāk peļņa ar 
ko ikdienā dzīvot.

Mums ir jāķeras pie veidiem kā pavairot 
ienākumus un kā samazināt izdevumus. 
Ne visu mēs varam ietekmēt, bet tur kur 
varam, tur mums ir jādara. Mums ir jāpaceļ 
īres un biedru naudas. Mums jāskatās, vai 
viss ko mēs darām ir tiešām vajadzīgs.

Mēs visi zinām, ka elektrības cenas 
strauji ceļas, un nav cerību, ka tās atkal 
kritīsies. Pagājušajā darbības gadā, kad 
nams bija turpat kā slēgts uz pieciem 
mēnešiem, mēs par elektrību samaksājām 
$16K.  Šogad nebrīnētos, ja maksāsim pāri 
par $20K. Vai vairāk! 

Sabiedriskās telpās, kur katrs var 

Sidnejas Daugavas 
Vanagu darbinieki 

aizsaulē
Šī gada 24.jūnijā no latviešu ev-lut. 

Vienības draudzes baznīcas Stratfildā, 
mācītāja Raimonda Sokolovska vadībā, 
atvadījamies no ilgaddējo (37 gadus 
kā DV biedrene) vanadzi Ingrīdu 
Ķauķi-Rehbaumu. Ingrīdas dzīve bija 
bagāta, krāšņa un daudzpusīga. Kā 

tikt pie elektrības slēdža, nav iespējams 
panākt, ka cilvēki lietos mazāk elektrības 
nekā viņi ir pieraduši lietot. Viņi nesēdēs 
pustumsā ar cimdiem rokās! Vienīgais kas 
atliek, ir ražot elektrību pašiem. Mums ir 
plaši jumti. No pirmajām aplēsēm, liekas 
ka mums piemērota saules paneļu sistēma 
varētu izmaksāt ap $70K. Valde jaunajā 
budžeta gadā paredz tālāk izpētīt šo 
projektu un, ja iespējams, tad to arī īstenot. 
Ir arī citi, mazāki projekti, kuŗi vajadzīgi 
lai uzlabotu nama izskatu un drošību, 
un padarītu namu pievilcīgāku citiem, un 
mājīgāku pašiem.

Tāpat kā darījām ar zāles jumtu, tā arī 
darīsim ar saules paneļiem – aicināsim 
mūsu sabiedrībai ziedot, jo bez saules 
mums būs grūti ilgi izdzīvot. 

Šeit esmu tikai pieminējis dažus, bet ir 
daudzi kuŗi šajā gadā ir pielikuši roku lai 
biedrība un nams darbotos. Paldies visiem 
brīvprātīgajiem un algotajiem darbiniekiem 
un valdei par pašaizliedzīgo darbu ko esat 
veltījuši biedrības un nama labā. 

Kā pērn teicu – Šie nevienam nav viegli 
laiki. Mums visiem ir jāpielāgojas jauniem, 
arvien mainīgiem apstākļiem. 

Manuprāt, ja šos pēdējos nenoteiktības 
pilnos gadus esam izdzīvojuši, tad noteikti, 
gudri strādājot, ar cerību varam skatīties 
arī uz nākamiem gadiem.■

Jānis Čečiņš
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vanadžu darbiniece slavu ieguva ar 
galdu dekorēšanu un deklamācijām 
nodaļas vanagu sarīkojumos. Latviešu 
sabiedrībā ņēma dalību, sākuma gados, 
kā jau daudzi jauniebraucēji, sportos 
īpaši volejbolā un galda tenisā. Obligāti 
bija dziedāšana Scheyvillas nometmes 
korī, vēlāk SLB jauktajā korī. Skatuves 
māksla Ingrīdai arī nepagāja secen, 
tāpat kā viņas iemīļotajam un mūzikāli 
apdāvinātajam brālim Jānim, un Ingrīda 
izpildīja daudzas lomas Sidnejas latviešu 
teātŗa iestudējumos, kā ari SLB dāmu 
kopas uzvedumos. Samērā vēlu nopietni 
pievienojās gleznotāju pulkā, mācoties 
Frederick Ashton mākslas studijā pilsētā. 
Baznīcā no Ingrīdas atvadījās DV 
vārdā Gundega Zariņa, Marita Lipska 
Vienības draudzes vārdā, Jānis Čečiņš 
no Sidnejas latviešu biedrības, Ilona 
Brūvere no Sidnejas latviešu teātŗa, 
un Ināra Krūmiņa un Edīte Birzule no 
SLB dāmu kopas. Gundega Zariņa 
SLT režisora Kārła Gulberga uzdevumā 
atvadījās ar puķu velti, pateicībā ar cieņu 
Ingrīdai par viņas vienmēr nopietno 
sagatavošanos uzdotām lomām. Patiesi 
krāšņa, bagāta dzīve ko bagātināja 
sirdsdraugs Alberts Cinis kuŗš diemžēl 
pats pievienojās aizsaules pulkiem 
pagājušā gadā. 

Ardievu Ingrīda.
Arī šī gada, 8. jūlijā, Sv. Jāņa baznīcā 

Hombušā mācītājs Colvin McPherson 
izvadīja bijušo Daugavas Vanagu Sidnejas 
nodaļas un Austrālijas zemes valdes 
priekšnieku Helmutu Vabuli. Helmuts 67 
gadus cītīgi kalpoja DV organizācijai, īpaši 
rūpējoties par DV atplaukumu pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas, kad pats dzīvoja 
Latvijā un pielika roku izškirojušos juridiskos 
un saimniecības jautājumos. Kad slimības 
dēļ atgriezās Austrālijā, sirdsdegsme DV 
liktenim nenorimās un Helmuta Sidnejas 
nodaļas priekšniecību laikā DV īpašums 
Slokas ielā Rīgā saņēma divus lielus 

ziedojumus lai segtu metāla sētas uzbūvi 
ielas pusē un gāzes pievienošanu jaunajai 
ēkai, tā nodrošinādams Slokas ielas 
turpmāko darbību un attīstību. Viņa sirds 
lieta bija DV nākotne un vienmēr priecājās 
par rosīgiem vanagiem un vanadzēm kuŗi 
veicināja vanadzēnu darbību Latvijā. 

Baznīcā Gundega Zariņa nolasīja 
līdzjūtības un pateicības apliecinājumu 
no DV priekšnieka un DV centrālās valdes 
priekšsēža Aivara Sinkas, kā arī atvadījās 
Austrālijas DV zemes valdes priekšnieka 
Jāņa Kārkliņa un Sidnejas nodaļas vārdā. 
Helmuts jau no sākuma gadiem bija 
kaislīgs filatēlists un pārsūtija uz Latviju 
viņa par šiem gadiem cītīgi sakopotus 
Latvijas pastmarku albūmus. Bija arī lepns 
frat! Metropolitana loceklis. Viņa pelni tiks 
apglabāti savā dzimtajā Sēlijā. Vieglas 
smiltis gan, Helmut, un paldies.■

Gundega Zariņa

SLB 2022. gada 
pilnsapulce

Sidnejas Latviešu biedrības 2022. 
gada pilnsapulce notika 13. augustā plkst. 
13.30  Sidnejas Latviešu namā.

Pilnsapulcē piedalījās 21 biedrs un tika 
saņemti 9 mandāti.

Iesākot sapulci, SLB valdes priekšsēdis 
Jānis Čečiņš aicināja klātesošos ar 
klusuma brīdi pieminēt pagājušajā 
darbības gadā mūžībā aizgājušos biedrus.

Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Aldi 
Birzuli, un par sekretāri Aiju Brūveri.

Tā kā iepriekšējās pilnsapulces 
protokols bija izdalīts, tad klātesošie 
nevēlējas, ka to nolasa, un pieņēma to 
kā rakstīts.

SLB apakšorganizāciju darbības 
pārskati jau tika publicēti augusta Ritumā.

Valdes priekšsēdis sniedza savu 
ziņojumu. (To var lasīt 15. lpp.) Pēc 
ziņojuma, jautājumu nebija.
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Kases pārskats un budžets arī bija 
publicēti augusta Ritumā.

Revidentes Ināras Sīkās pārskatu 
nolasīja Jānis Grauds. Ziņojumā uzrādīts, 
ka Covida-19 apstākļu dēļ viņai nav 
bijusi iespēja iepazīties ar visiem SLB 
2021/2022.g finansiāliem dokumentiem, 
bet viņa nešaubās par to, ka tie ir akurāti. 
Ir plānots drīzumā rast iespēju visus 
dokumentus apskatīt.

Jānis Čečiņš, Aija Brūvere un Aldis 
Birzulis pēc SLB pilnsapulces
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organizāciju pārskatus, kā tie parādās 
Rituma 2022. g. augusta numurā.

Revidentes ziņojumu pilnsapulce 
pieņēma vienbalsīgi, iebildumu un 
komentāru nebija.

Pārrunājot budžētu, valdes kasieris 
Jānis Grauds paskaidroja, ka tas būtībā ir 
iepriekšējā gada turpinājums, tomēr ir arī 
paredzēts izpētīt iespējas uzstādīt saules 

paneļus, kas izmaksātu aptuveni 
$70K. Pēc īsām pārrunām, budžetu 
apstiprināja kā tas proponēts.

Šogad bija jāpārvēl 3 valdes 
locekļi – Pēteris Kļaviņš, Mārtiņš 
Tuktēns un Klāra Brūvere. Klārai 
nekandidējot, viņas vietā ievēlēja 
Aleksi Strazdu.

Pēc  īsām pār runām par 
vēlamiem nama uzlabojumiem, 
A ld is  B i rzu l i s  s lēdza sēd i , 
un klātesošie vēl kādu stundu 
pakavējās pārrunās pie glāzes 
vīna un Dāmu kopas sarūpētām 
uzkodām. ■

Jānis Čečiņš

Atklātas pirmās  
Matildas ar Gundegu

Vienā ses td ienas  aus t rā l iešu 
laikrakstā liels virsraksts: Pirmās bet 
neaizmirstamās: Satiksim pazudušās 
Matildas

Blakus virsrakstam redzam smaidošu 
Gundegu (Gundy) Zariņu. Šodienas attēls, 
ne no 1975.gada.

Raksts apraksta komandas vēsturi. 
Futbols Austrālija (Football Australia)  
„uzņēma” 1975.g. vienu komandu savā 
futbola ģimenē, bet neatzīst komandu, 
kā pirmās Matildas. F.A. nav arī piešķīris 
oficiālos spēlēšanas numurus, cepures, 
utt.

Komandas vēstures pirmsākums 
1974.g.,  kad nodibināja Sv. Juŗa 

Budapestas Sidnejas komandu, kuŗa 
1974. gadā tapa par labāko sieviešu 
futbola komandu Austrālijā.

1975. gadā komanda dodas uz 
Hong Kongu, lai piedalītos Āzijas Kausa 
sacensībās. Galvenokārt futbolistes nāca 
no augšminētās komandas. F.A. atzīst 
komandas vēsturisko nozīmi, bet uzsver, 
ka spēlētājas izraudzīja galvenokārt no 
vienas komandas, neievērojot F.A. tā laika 
statūtus. Hong Kongā, bez Austrālijas, 
piedalījās Jaunzēlande, Taizeme, Malaizija, 
Singapūra un HK. Austrālija turnejā izcīnīja 
trešo vietu. Viena no dalībniecēm uzsver, 
ka ar lepnumu pārstāvēja Austrāliju, 
tērptas dzeltenā un zaļā.

Laikrakstā aprakstīta cīņa, lai viņas 
tiktu atzītas par pirmajām Matildām, ne 
1979. g. komanda. Gundega Zariņa saka, 
ka nevēlas atņemt 1979. g. komandai 
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PATEICĪBA
Sidnejas Latviešu biedrības vārdā pateicos visiem apsveicējiem kuŗi sveica 

Biedrību tās 70 gadu jubilejā: 
Latvijas Republikas vēstniekam Austrālijā Marģeram Kramam, 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē prezidija priekšsēdei Skaidrītei 

Aguļēvičai, 
Kanberas Latviešu biedrības priekšsēdim Jurim Jakovicam,
Melburnas Latviešu biedrības priekšsēdei Ivetai Lainei,
Sidnejas Daugavas Vanagu pārstāvei Gundegai Zariņai,
Vienības draudzes mācītājam Raimondam Sokolovskim un pārstāvei Maritai 

Lipskai,
Sporta kopas Spars prezidentam Viktoram Sīkam, 
Sidnejas Latviešu vīru koŗa pārstāvim Andrejam Mačēnam un agrākai diriģentei 

Dainai Jaunbērziņai, 
Jautrā pāŗa vadītājai Ivetai Ronei un 
Okupācijas mūzeja pārstāvei Inārai Graudiņai.

Pateicos arī  Latvijas Republikas Speciālo uzdevumu vēstniecei diasporas jautājumos 
Elitai Gavelei, Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdei Ilzei Radziņai, un SLB 
mūža biedrim, aktierim Kārlim Gulbergam par rakstiskiem apsveikumiem.■

Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis

slavu, bet grib, lai 1975.g. komandas 
panākumi tiktu atzīti.

Vai 1975. gada komandu atzīs par 

Matildām? Lai kāds iznākums, Gundegas 
Zariņas sasniegums ir izcils.

Vita Kristovska

1975. gada Austrālijas labākā sieviešu futbola komanda kas 1975. 
gada Āzijas kausa sacensībās Hong Kongā ieguva trešo vietu
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no jūlija Rituma.
Patagonijas skarbajos vējos

Pēc Lieldienu salas mistērijas un cenu 
šoka izbaudīšanas devos no Santjago uz 
astoņu stundu brauciena attālumā esošo 
pilsētu “Concepcion”, lai paviesotos 
pie Džeraldīnes ģimenes. Džeraldīne 
nolēma, ka nākamajā dienā nedrīkstu 
doties Patagonijas virzienā, iekams 
nebūšu paciemojies pāris dienu ilgāk. 
Ļoti grūti bija atteikt, līdz ar to piekritu 
Džeraldīnes ierosinājumam palikt pāris 
dienu “Concepcion” ar nosacījumu, 
ka vispirms iegādāšos autobusa biļeti 
Patagonijas virzienā. Biļeti iegādājos, 
taču lidojumam, jo, izrādās, avio biļete 
izmaksāja lētāk nekā autobusa biļete.

Pāris dienu paciemojos Džeraldīnes 
ģimenē, iepazīstot katru ģimenes locekli, 
kas viens no otra atšķīrās kā diena pret 
nakti. Piemēram, Džeraldīne ir brīvu 
uzskatu meitene un bauda dzīvi ar pilnu 
krūti, kamēr Džeraldīnes māsa ir ļoti, ļoti, 
ļoti reliģioza. Jau pirmajā tikšanās reizē 
Džeraldīnes māsa sāka mani iztaujāt 
par reliģiska satura jautājumiem, un jau 
pēc savas pirmās atbildes es sapratu, 
ka ir divi varianti, vai nu ieslīgt diskusijās 

par reliģiskiem jautājumiem, kurus es 
nepārzinu, vai nu jāliek delikāti manīt, ka 
ticu nekam. Šis gājiens nospēlēja man par 
labu, jo reliģijas tēma vairs netika skarta.

Tā šīs dienas paskrēja, baudot 
“Concepcion”, kā arī netālu no pilsētiņas 
esošo parku. Džeraldīne iepazīstināja 
ar draudzeni vārdā Marija, kas vēlāk 
manī izraisīja izbrīnu. Vienu dienu mums 
bija paredzēts apskatīt pāris kilometru 
attālumā esošo parku, taču Marija pēkšņi 
atteica piedalīšanos parka apskatē, jo 
viņas māsa esot cietusi smagā auto 
avārijā, atrodoties slimnīcā uz operācijas 
galda. Nav zināms, vai atmodīsies, varēs 
staigāt, vai vispār būs spējīga dzīvot. 
Džeraldīne, protams, izprašņāja visu par 
un ap, un vēlāk mēs divatā devāmies 
apskatīt parku, pirms tam pašausminoties 
par nežēlīgajiem dzīves pārbaudījumiem. 
Nākamajā dienā Marija uzaicināja mūs 
vakariņās, ierodoties apvaicājāmies par 
Marijas māsas veselību, uz ko man par 
pārsteigumu Marija atbildēja, ka māsai 
viss esot labi un nekāda avārija neesot 
bijusi. Marija vienkārši vēlējās pajokot. 
Tā trīs dienas paskrēja vēja spārniem, un 
man bija laiks doties Patagonijas valdošo 
vēju virzienā.

2011.gadā, dzīvojot Jaunzēlandē, 
apmeklēju Antarktīdas centru Kraistčērčā, 

SIDNEJAS 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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PĻAUJAS SVĒTKI
Svētdien, 25. septembrī, plkst.11.00, 30 Bridge Rd, Homebush. 

Dievkalpojumam sekos pusdienas un jauka pēcpusdiena.
Pildītas pankūkas; cīsiņas un skābi kāposti,

kūku galds.
Loterija.

 Piedalīsies akordeona spēlētājs
Ross Mayo 

Visi mīļi gaidīti. 



29

kur redzēju pasaulē lielāko pingvīnu 
figūras. Nodomāju, ka varbūt reiz būs lemts 
redzēt imperatorpingvīnus. Palaimējās 
Vankūveras “Marihuānas svētnīcā” 
sastapt Džeraldīni, ar kuru jau no pirmā 
brīža izveidojās ļoti labs kontakts, un jau 
pirmajā mūsu sarunā saņēmu ieteikumus 
par iespējām apmeklēt karalisko pingvīnu 
koloniju Patagonijā. Karaliskie pingvīni ir 
otri lielākie pingvīni pasaulē, pirmo vietu 
godpilni atdodot imperatorpingvīniem, kas 
apdzīvo Antarktīdu. Pieaudzis karaliskais 
pingvīns sver 10 – 12 kg ar mūža ilgumu 
25 gadi un vairāk. Šobrīd pasaulē ir 
apmēram  1,6 miljoni karalisko pingvīnu 
pāru. Karaliskie pingvīni dzīvo ne tikai 
Antarktīdā, bet arī Patagonijas salā 
“Porvenir”, kas atrodas Ugunszemes 
paspārnē. Vēsturiski Ugunszeme jeb 
“Tierra del Fuego” savu nosaukumu 
guvusi, pateicoties tam, ka savulaik 
pirmatklājējs Magelāns, pamanot vietējo 
iedzīvotāju dedzinātos ugunskurus,  

nodomājis, ka ir atradis vulkāniskas 
izcelsmes salu. Ugunszeme ir Patagonijas 
daļa, kuru no kontinenta atdala Magelāna 
šaurums, savukārt no Antarktīdas puses 
atdala Dreika šaurums. Ugunszeme 
atrodas tālu dienvidos, un tajā ietilpst ap 
40 000 salu.

Tā pēc pāris stundu lidojuma no 
“Concepcion” lidmašīna nosēdās Punta 
Arenas, kur mani sagaidīja aukstums 
un Patagonijai raksturīgie skarbie vēji. 
Pusotras stundas laikā izstaigāju Punta 
Arenas, veicot cenu aptauju, izdevīgi 
iegādājoties tūri karalisko pingvīnu 
vērošanai “Porvenir” salā. 

Pienāca nākamais rīts, lai dotos skatīt 
karaliskos pingvīnus, taču ne bez raizēm. 
Ceļā uz pingvīnu koloniju laiks sagriezās 
tā, ka piedzīvoju četrus gadalaikus vienā 
dienā, kā tas ir raksturīgs Patagonijai. 
Vienu brīdi jau šķita, ka mana apakšlūpa 
izstiepsies gara jo gara un pingvīnus nebūs 
lemts redzēt, taču uz pingvīnu apskates 

Torres del Payne
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brīdi laiks noskaidrojās, dodot iespēju 
tos apskatīt, taču ar to Ugunszemes 
nepastāvīguma iepazīšana tikai iesākās, 
jo pēcāk sagriezās vēji, apturot prāmju 
satiksmi uz trijām stundām. Izrādās, 
pēdējo reizi šādi laika apstākļi Patagonijas 
pavasarī tika piedzīvoti 15 gadus senā 
pagātnē. Vēlāk izdevās atgriezties Punta 
Arenas, kur vakarā nejauks putenis savā 
dancī grieza sniega vērpetes mutuļu 
mutuļiem ar to pavadošo skarbo vēju 
aukām. Rezultātā prāmju satiksme tika 
apturēta līdz pirmdienai, liedzot citiem 
ceļotājiem vērot karaliskos pingvīnus. 
Man paveicās vērot pingvīnus, taču varēja 
ar hosteli veikties labāk. Kaut arī hostelis 
bija jauks un mājīgs, tomēr hosteļa 
iemītniekiem, ieskaitot mani, nācās gulēt 
ar drēbēm, šallēm un cimdiem  pēkšņi 
uznākušā nejaukā laika dēļ. 

Nākamais rīts Punta Arenas bija 
saulains un skaists. Nekas neliecināja 
par iepriekšējā vakara laika apstākļiem. 
Pingvīnus redzēju, četrus gadalaikus 
piedzīvoju, un bija pienācis laiks doties 
uz Čīles un Argentīnas pierobežas pilsētu 
Puerto Natales, lai apskatītu vienu no 
skaistākajām kalnu grēdām pasaulē - 
“Torres del Paine”, kurā mājvietu raduši 
tādi putni kā Andu kondors, flamingo, 
strausi un ne tikai. Pasaulē parks ir plašāk 
pazīstams tieši ar zilajiem aisbergiem un 
sniegotu kalnu koru ieskautām pļavām.

Pēc ierašanās Puerto Natales nolēmu 
rezervēt tūri, lai apskatītu “Torres del 
Paine” apkārtnē esošos ezerus un 
ainavas. Pateicoties laika apstākļiem, 
varēju izbaudīt Nacionālo parku no 
dažādiem leņķiem.

Tā kā “Torres del Paine” ir ļoti populārs 
parks ar iespējām tajā veikt pārgājienus 
vairāku dienu garumā, nolēmu nākamajā 
dienā veikt vienas dienas pārgājienu vienā 
no slavenākajām parka takām, jo vairāku 
dienu pārgājienam ir nepieciešams 
parka teritorijā rezervēt guļamvietas 

vairākus mēnešus iepriekš. No rīta ar 
vietējo autobusu nokļuvu līdz parka 
ieejai, lai sāktu dienas pārgājienu, kura 
laikā man bija iespēja vērot Patagonijas 
zaļos līdzenumus, baltas sniega segas 
ieskautas kalnu kores, kā arī tirkīza zaļo 
ezeru triju granīta klinšu pakājē, kas arī ir 
slavenākais parka skats. Lai arī mākoņu 
sega daļēji nolēma slēpt tieši šo trīs 
granīta klinšu virsotnes, tomēr man bija 
tā iespēja izjust šo triju klinšu varenību. 
Vēlāk, atgriežoties pāris kilometru attālajā 
autobusa pieturā, pamanīju, ka tālumā 
esošās klintis uz neilgu brīdi ir atklājušās 
pilnā to krāšņumā.

Pēc “Torres del Paine” skaisto 
ainavu baudīšanas mans maršruts vijās 
Dienvidamerikas kontinenta tālākās 
pilsētas Ušuvajas virzienā, ar interesi 
vērojot pasaulē pazīstamas tautas  
izturēšanos. Ceļā no Puerto Natales 
uz Ušuvaju bija jānomaina autobusi, 
kur Ušuvajas cienītājiem bija jāstāv 
aurojošu vēju ieskauta lauka vidū, lai 
sagaidītu nākamo autobusu. Pietika tik 
kādam autobusam parādīties tuvumā, 
kā divas dāmas, ar vienu roku turot 
savas platmales, lai Patagonijas vēji 
neaizpūstu, un otrā rokā vicinot savas 
biļetes, skrēja pretī autobusam, izmisīgi 
kaut ko kliegdamas savā valodā. Tā 
viņas skrēja pretī kopsummā pieciem 
autobusiem, vicinot rokās biļetes un 
izmisīgi kliedzot. Savā ceļošanas 
pieredzē šādu izpildījumu redzu jau 
otro reizi un tieši no konkrētas tautas. 
Sestais autobuss bija īstais, kurā pilnīgi 
visi draudzīgi arī sakāpām, lai izmantotu 
Čīles un Argentīnas aizmugurējās durvis 
nokļūšanai Ušuvajā.  

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.■
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PBLA ZIŅU APSKATS

31. augustā
Partiju reitingā pirmais trijnieks palicis 
nemainīgs 

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, 
partiju popularitātes saraksta augšgalā 
augustā būtiskas izmaiņas nav notikušas 
– pirmās trīs vietas joprojām ieņem "Jaunā 
vienotība" (JV), "Nacionālā apvienība" 
(NA) un "Saskaņa", tomēr reitingā ir 
uzlabojušās Zaļo un zemnieku savienības 
(ZZS), kā arī "Apvienotā saraksta" (AS) 
pozīcijas, liecina pēc Latvijas Televīzijas 
(LTV) pasūtījuma veiktās pētījumu centra 
SKDS jaunākās aptaujas dati. Līdz 
ar to sociologi secinājuši: ja Saeimas 
vēlēšanas notiktu rīt, tad parlamentā 
provizoriski iekļūtu septiņi līdz 12 saraksti. 

Augusta reitinga augšgalā ar 8,3% 
vēlētāju atbalstu ierindojas JV, kuras 
atbalsts mēneša laikā krities par 0,5 
procentpunktiem. Otrajā vietā ir NA ar 
7,5% vēlētāju atbalstu, kas ir tikpat cik 
jūlijā. Tālāk seko patlaban opozīcijā esošā 
"Saskaņa", kurai atbalsts sarucis no 
7,3% jūlijā līdz 6,6% augustā. Jaunākajā 
reitingā uz ceturto vietu ar 6,4% vēlētāju 
atbalstu ir pacēlušies vēl vieni pašreizējie 
opozicionāri – ZZS. Jūlijā šim politiskajam 
spēkam bija 5,1% vēlētāju atbalsts. Kā 
uzskata aptaujas veicēji, ZZS panākumu 
atslēga ir tās premjera amata kandidāts 
– bijušais Ventspils mērs, pašreizējais 
pilsētas domes deputāts Aivars Lembergs, 

par spīti viņa apsūdzībām koruptīvos 
noziegumos. [….]

Ja vēlēšanas notiktu rīt, zem 4% 
vēlētāju atbalstu saņemtu "Stabilitāte" 
(3,1%), Latvijas Krievu savienība 
(LKS) (2,9%), "Konservatīvie" (2,7%), 
"Latvija pirmajā vietā" (LPV) (2,5%), 
kā arī "Katram un katrai" (KuK) (2,4%), 
bet pārējās partijas iegūtu mazāku 
vēlētāju atbalstu. "Stabilitātes" atbalsts 
mēneša la ikā pieaudzis par 0,2 
procentpunktiem, LKS popularitāte 
kr i tusi  par 0,9 procentpunkt iem, 
"Konservatīvo" sniegums uzlabojies 
par 0,3 procentpunktiem, LPV rādītājs 
nokrities par 0,9 procentpunktiem, 
bet KuK reitings pasliktinājies par 0,3 
procentpunktiem. 

Aptau jas  ve icē j i  uzskata ,  ka 
pašreizējās svārstības reitingos ir 
pārāk niecīgas, tādēļ nevar teikt, ka 
kāda saraksta izredzes tikt ievēlētam 
parlamentā pēdējā mēneša laikā ir būtiski 
mainījušās. Ja vēlētāji nobalsos tā, kā, kā 
ir atbildējuši aptaujā, tad 5% barjeru pilnīgi 
droši pārvarēs pirmie septiņi saraksti - JV, 
NA, "Saskaņa", ZZS, "Progresīvie", AS 
un AP. Tomēr izredzes iekļūt parlamentā 
ir vēl pieciem sarakstiem - "Stabilitātei", 
LKS, "Konservatīvajiem", LPV un KuK. 

Aptaujā piedalījās 1818 Latvijas 
pilsoņi. Uz jautājumu, vai plāno balsot 
oktobra pirmajā dienā gaidāmajās 
Saeimas vēlēšanās, 35% atbildēja, 
ka noteikti balsos. Tas ir vairāk nekā 
jūlijā. Savukārt atbildi "vairāk ticams, ka 
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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

piedalīšos" sniedza 34% respondentu, 
kas ir apmēram tikpat, cik jūlijā. Nedaudz 
ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri 
noteikti vai visticamāk nepiedalīties 
vēlēšanās, bet visbūtiskāk ir samazinājies 
to aptaujāto īpatsvars, kuriem grūti 
pateikt, liecina aptaujas dati. 14. Saeimas 
vēlēšanas paredzētas oktobra pirmajā 
dienā. (LETA; delfi.lv)
30. augustā
Zelenskis nolēmis apbalvot Latvijas 
ārlietu ministru Rinkēviču ar Ukrainas 
ordeni 

Ukrainas prezidents Volodimirs 
Zelenskis nolēmis piešķirt  valsts 
apbalvojumus personām, kas sniegušas 
būtisku ieguldījumu starpvalstu attiecību 
nost ipr ināšanā,  Ukra inas va ls ts 
suverenitātes un teritoriālās vienotības 
atbalstīšanā un Ukrainas popularizēšanā 
pasaulē. Apbalvoto vidū ir arī Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
Zelenska parakstītais dekrēts liecina, 
ka Rinkēvičam piešķirts pirmās pakāpes 
ordenis "Par nopelniem". 

Šāds ordenis piešķirts arī Eiropas 
Savienības līderiem Šarlam Mišelam, 
Robertai Metsolai un Žuzepam Borelam, 
kā arī ukraiņu bokserim, pasaules 
čempionam Oleksandram Usikam. 
Eiropas Komisijas prezidente Urzula 
fon der Leiena un Itālijas premjers Mario 
Dragi apbalvoti ar kņaza Jaroslava 
Gudrā pirmās pakāpes ordeni. Otrās 
pakāpes ordenis piešķirts ASV ārlietu 

ministram Entonijam Blinkenam un ASV 
aizsardzības ministram Loidam Ostinam, 
savukārt trešās pakāpes ordeni saņems 
Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus 
Landsberģis un Eiropas Savienības 
enerģētikas komisāre igauniete Kadri 
Simsone. 

Ar trešās pakāpes ordeni "Par 
nopelniem" apbalvotas arī Rietumu 
slavenības, kas aktīvi iesaistījušās 
Ukrainas atbalstīšanas kampaņā, 
piemēram, grupu "U2" un "Imagine 
Dragons" mūziķi, kā arī Holivudas 
zvaigzne Šons Penns. (lsm.lv)

Latvijas valdība Ukrainai sniegusi 
militāro atbalstu aptuveni 300 miljonu 
eiro apmērā 

Kopš 24. februāra Latvijas valdības 
sniegtais militārais atbalsts Ukrainai 
cīņā pret Krievijas uzbrukumu ir mērāms 
aptuveni 300 miljonu eiro apmērā, 
informē Aizsardzības ministrija. Savukārt 
Latvijas iedzīvotāji, uzņēmumi un 
nevalstiskās organizācijas apkopojušas 
ziedojumus vairāk nekā 15,7 miljonu 
eiro apmērā. Latvijas sniegtajā militārajā 
atbalstā iekļauti ieroči, individuālais 
ekipējums, sausās pārtikas uzturdevas, 
munīcija, prettanku ieroči, pretgaisa 
raķetes "Stinger", bezpilota lidaparāti, 
pašgājējhaubices, helikopteri, degviela 
u.c. preces. 

Tāpat Ukrainā regulāri tiek nogādāta 
daudzveidīga humanitārā palīdzība. Ar 
kustības "Uzņēmēji mieram" atbalstu 
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Nākamais Ritums būs 2022. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. SEPTEMBRIM.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek svētdienās 

plkst.10.00 – visi ar Svēto Vakarēdienu.
Dievkalpojumi arī pārraidīti tiešraidē uz 

YouTube – https://www.youtube.com/
channel/UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg/

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot 
mācītājam pa ēpastu. 

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

Par draudzes nama zāles lietošanu
Un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai Draudzes dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
Eigits (Goga) Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107

apkopotajā jaunākajā sūtījumā iekļauts 
silts taktiskais apģērbs, apavi un 
ekipējums karavīriem, pārtikas produkti 
– tēja, cukurs, maize, gaļas konservi, 
pupiņas, makaroni, griķi, milti un citi 
pārtikas produkti, kurus var uzglabāt 
ilgstoši, kā arī īpaši sagatavoti apvidus 
automobiļi. Tāpat jaunākajā sūtījumā 
bija iekļauts Nacionālo bruņoto spēku 
sagādātais militārais ekipējums. 

Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrija 

sadarbībā ar organizāciju "Uzņēmēji 
mieram" īsteno iniciatīvu, kuras mērķis ir 
savākt ziedojumus vairāk nekā septiņu 
miljonu eiro apmērā, lai Ukrainas 
bruņotajiem spēkiem nodrošinātu 
militāros transportlīdzekļus, bruņuvestes, 
bruņotas ātrās medicīniskās palīdzības 
mašīnas, tehnoloģiju risinājumus un 
cita veida cita veida militāro palīdzību, 
piemēram, binokļus un nakts redzamības 
iekārtas. (delfi.lv)■
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Par Jaunā Laikmeta iezīmēm skaidro 

matemātikas profesors Andris Buiķis 
intervijā žurnālistei Kintijai Bulavai :

- "Vai mainīsies arī mūsu zeme fiziskā 
plāksnē?" 

- „Zemes magnētiskais lauks līdzdarbojas 
ar cilvēku magnētisko lauku. Cilvēce 
1989. gadā tika aptaujāta šūnu līmenī. 
Tas bija nemanāms process, bet 
cilvēku vibrācijas, garīgums kļuva 

augstāks. Tā kā cilvēki ietekmē zemi, 
arī zemeslode ir paaugstinājusi savas 
vibrācijas. Kopš 1989. gada esam 
mainījuši savu nākotni. Ne velti kopš 
tā laika nepiepildās Nostradamus un 
citu viedie pareģojumi,” skaidro A. 
Buiķis.

R.S.
(Bībelē sk. 2 Pēt.3:9, u.c.)

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
SEPTEMBRĪ

Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.00 
baznīcā un Bībeles stundas 10.00 
Latviešu namā pēc vienošanās.

Lūgums sazināties ar mācītāju R. 
Soko lovsk i ,  l a i  uzz inā tu  pa r 
nākamajiem dievkalpojumiem

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

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0456 757 481  
 vai 0424 717 365  

 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 Mobilais tel.  0421 320 870  

E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au

Dear friends of Latvia and of Latvians!
US president John F Kennedy once uttered the famous words „Ask not what your country 

can do for you, Ask what you can do for your country."
That is so true not only of a country, but of any organisation which is valued. No community  

or organisation can continue to exist, if its members only take and do not themselves give.
The Sydney Latvian Society was formed in 1952, to bring together, and to enrich the day 

to day Latvian experience of, the many thousands of Latvians who came to call Sydney their 
home. It has always been an organisation „of the people, for the people", existing purely 
through the dedication of its members.

Today we give thanks for the work and dedicaion of our predecessors, and celebrate 
those who continue this tradition today and into the future.

We also thank all of our performers and guests, both local and interstate, for coming to 
celebrate with us. 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

I hope that you will enjoy today's events, and please leave us a memento of celebrating 
with us by signing the official guest book in the foyer before you leave. Speech by Jānis 
Čečiņš, given at the SLS 70th Anniversary concert.

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. 

What a month!  On the 7th we had a visit from the Latvian Foreign Minister 
and the Ambassador for the Diaspora. While the minister's speech was short, he 
did not hold back on detail and explanation when answering questions during the 
Q&A session. There's no wonder he's one of the most respected Foreign Ministers 
in Europe.

Our AGM, on the 13th went off smoothly, with the meeting accepting the Board's 
budget and recommendation that we explore, and if viable proceed with, the 
installation of solar panels. We have to endeavour to reduce expenses wherever 
we can, and electricity is one of our biggest.

On the 27th we celebrated our 70th Jubilee with two large events. First up was 
a massive concert with over 100 participants from Sydney, Melbourne, Adelaide, 
Canberra, Hobart and Brisbane. The choral, dance and theatrical event traced the 
path of our forebears fleeing Latvia during WWII, coming to live in Sydney and the 
founding of the community and Society that  we know today. 

After an hour's pause, which allowed for the hall to be transformed into a 
ballroom, everyone was ready to let their hair down for the Anniversary Ball. The 
Ladies auxilliary laid out a great traditional Latvian feast, and music was provided 
by the Kabarē de Rīga orchestra and the Melbourne choir Veseris. 

Both events drew nearly 200 people and the general consensus was that both 
lived up to everyone's expectaions for a big anniversary celebration.

After an extremely busy August, September shall be more subdued with no 
major events planned. However October is a different story...

Latvian Parliamentary Elections and 
Baltic Markets – 1st October

October shall kick off on the 1st with the National Elections for the Saeima 
(parliament). The Sydney Latvian House will be one of 81 polling centres in 42 
countries outside of Latvia. Voting is not compulsory, but is urged that all  holders 
of a Latvian passport, e-ID card or citizen identification number turn up to vote. 
The polling centre will be open from 7 a.m. until 8 p.m.

The first Sydney Baltic Markets shall also be held at the house from 9 am. until 
3 p.m. See the advertisement in this Ritums. As well as stalls of goodies, there 
shall be pop-up musical events happening throughout the day.

The cafe shall be open for refreshments (PĪRĀGI!!!) and also don't forget to 
drop in to our gift shop Rīga.  
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

Nākamais Ritums 2022. gada oktobrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. SEPTEMBRIM.
Raksti par notikumiem mēneša otrā pusē jāpieteic
un jāvienojas ar redakciju par iesniegšanas laiku.

RITUMA ABONEMENTS
Rituma abonementa maksa ir $60.00 gadā par 11 numuriem,

kas iznāk reizi mēnesī no februāŗa līdz decembrim.

SATURS

Godātie tautueši un godātie viesi 1

 SLB valdes sēde 2
 SLB un Rituma cenas 2

LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU DARBS
 Pagājušā un šinī gadā augstskolu 
  beigušo ievērībai 3
 Nākošais senioru saiets 3
 Latvijas Rpublikas ārlietu ministra
  Edgara Rinkēviča vizīte Sidnejā 3
 Senioru saiets augustā 5
 14. Saeimas vēlēšanas 6
 Jaunais Laiks ir Patiesības
  nākamā dispensācija 13
 Priekšsēža ziņojums SLB 2022.
  gada pilnsapulcei 15
 

DAUGAVAS VANAGU ZIŅAS
 DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce 17
 Lidojošie putni 18

 Sidnejas Daugavas Vanagu
  darbinieki aizsaulē 22
 SLB 2022. gada pilnsapulce 23
   Atklātas pirmās Matildas ar
  Gundegu 24
 Pateicība  25
 Vīza uz pasaules malu 27

 LATVIJĀ
 PBLA ziņu apskats 31
 Sidnejas ev. lut. latviešu draudze 33
 Latviešu ev. lut. Vienības draudze 34
 Dear friends of Latvia and of
  Latvians! 34
 What’s  on at the House 35         
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