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SLB valde un Rituma darbinieki novēl biedriem  
un Rituma lasītājiem priecīgus Ziemsvētkus  

un laimīgu 2019. gadu!

Cienījamie tautieši!
Es esmu Latvija. Tu esi Latvija. Mēs esam Latvija.
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Laimīgie!
Jā patiešām laimīgie. Jo cik daudz cilvēkiem ir lemts piedzīvot savas valsts 

simto dzimšanas dienu?
Cik daudzi latvieši, kam sirdī ir bijusi degsme par Latviju, nav gājuši mums pa 

priekšu?  
Atmodas laikmeta darbinieki, 
Dziesmu svētku veidotāji, 
Latgales kongresa, Nacionālās padomes un Tautas padomes dalībnieki, 
Brīvības cīnītāji, 
Un visi kuŗi pirmajos neatkarības  gados strādāja un cēla Latvijas valsti. 
Tie visi gāja mums pa priekšu, lika vienu labu darbu pie otra, bet viņiem nebija 

lemts pieredzēt Latvijas simtgadi.
Daudzi mūsu vecāki un vecvecāki, kuŗi bija spiesti atstāt dzimteni, kuŗi atbrauca 

uz Austrāliju un šeit uzcēlā šo namu, šo Sidnejas latviešu sabiedrību, šo mazo 
Latviju, arī daudziem tiem nebija lemts piedzīvot Latvijas simtgadi.

Mēs, kas šodien šeit sēžam, mums (varbūt ar retiem izņēmumiem), nebija lemts 
piedzīvot Latvijas piedzimšanu, bet mēs esam piedalījušies tās izaugšanā. Daži 
mēs esam bijuši klāt kad mums tika atņemta brīva griba, un vairums esam bijuši 
klāt kad atkal pieteicām sevi pasaules valstu ierindā. 

Tāpēc šodien pateiksimies mūsu priekšgājējiem un priecāsimies par to ko viņi 
mums ir izveidojuši un devuši. Priecāsimies ko paši esam sasnieguši. Priecāsimies, 
par to kāda Latvija ir izveidojusies, jo mēs to esam tādu izveidojuši. 

Šodien, Latvijas simtgadē, mēs brīvi varam izvēlēties vai svinēt šeit Sidnejā, vai 
Rīgā, vai kaut kur citur pasaulē. Mēs varam arī izvēlēties nesvinēt. Bet cik daudziem 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

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

sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

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

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

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

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1993. gada
Andrejs Ginters

Dzimis 1930. g. 12. decembrī, Latvijā
Miris 2018. g. 4. novembrī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB bibliotēka

Atvērta līdz ceturtdienai, 2018. gada 13. decembrim un atsāks darbu 
ceturtdien, 2019. gada 7.februārī.

SLB grāmatnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2018. gada 13. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2019. gada 7.februārī.
Kafejnīca

Atvērta līdz ceturtdienai, 2018. gada 13. decembrim un atsāks darbu 
ceturtdien, 2019. gada 7.februārī.

Novembŗa SLB 
valdes sēde

SLB 14. novembra valdes sēdē 
piedalījās Andris Galviņš, Jānis Čečiņš, 
Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš, Ināra 
Graudiņa, Ināra Krūmiņa, Ilona Brūvere, 
Klāra Brūvere, Jānis Grauds, Baiba 
Harringtona un elektroniski Mārtiņš 
Tuktēns. 

Septiņām augšstāvu telpām ir jāierīko 
vai jāatjauno gaisa kondicionēšana. 
Nolemj dabūt tāmes vai nu 7 atsevišķām 
kondicionēšanas sistēmām, vai divām 

kas varētu apkalpot vairākas telpas. 
Lielās zāles kondicionēšanas 

sistēmai jāpārvieto temperatūras 
mērītājs, jo patreizējā vietā to pārāk 
ietekmē mūra sienas temperatūra. 
Jāpārvieto arī  dūmu trauksmes 
slēdzis, lai izrādēs kur efektiem tiek 
lietoti mākslīgie „skatuves dūmi”, 
netiek neparedzēti nogriezta gaisa 
kondicionēšana.

Nolemj no biedru saraksta, par ilgtoši 
atkārtotu biedru naudas nenokārtošanu, 
svītrot dažus biedrus. Tomēr, atsevišķus 
vecākās paaudzes biedrus, kas dažādu 



4

Kopības nodevu 
akcija

2018.  gada Kopības nodevu 
vākšanas akcija turpinās.

Maksājumus var nosūtīt pa pastu, 
vai arī nodot Sidnejas Latviešu nama 
grāmatnīcā, kā arī elektroniski ar 
kredītkarti uz www.laaj.org.au/ziedot

Pavisam līdz 2018. gada 30. 
novembrim ir saziedoti $5,601
Ziedojumi līdz $100
Valda Šeibele Beecroft
Brigita McDonald Baulkham Hils
Anonīms xxx
G. & B. Saiva Port Maquarie
Alberts Cinis Auburn
Aina Andersona Cherrybrook
 Kopā: $550

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2018. gada novembrī SLB ir apsveikusi 
Dzidru Mežaku, Lindu Ķepīti, Skaidrīti 
Darius, LiU Meszaros, Vladislavu 
Niteckis, Ināru Krūmiņu, Lindu Ozeri, 
Loniju Graudiņu un Egonu Eversonu. ■

Senioru saieta  
Ziemsvētku 
sarīkojums

Senioru saieta „eglīte” būs piekt-
dien, 14. decembrī plkst. 12.00. 
Iepriekšpieteikšanās obligāta līdz 
pirmdienai 9. decembrim.

Dalības maksa $15
Pieteikšanās pie Ināras Krūmiņas 

0425 392 988 ■.

veselības iemeslu dēļ nav samaksājuši 
biedru naudu, neizslēgs, bet ierakstīs 
īpašā kategorijā.

Valstssvētku viesu mākslinieku 
Dagamba koncertam nebija iecerētais 
apmeklētāju skaits, tomēr lielajam 
vairumam apmeklētāju koncerts ļoti 
patika. Pārrunā simtgades valstssvētku 
akta un balles rīkošanas detaļas. Šogad 
it īpaši grūti paredzēt cik apmeklētāju 
galu galā sanāks, tomēr daudzas 
lietas kas saistītas ar apmeklētāju 
skaitu jāplāno jau labu laiku pirms 
sarīkojumiem.

SLB darbinieku egl ī te not iks 
16. decembrī. Piedalīšanās būs uz 
ielūgumiem. Aicinās dalībniekiem nest 
groziņus kopējam galdam.

Parnel l  ielas svētki  not iks 9. 
februārī. Aicinātas piedalīties visas 
Sidnejas latviešu organizācijas. Izsūtīs 
organizācijām sarakstu ar ieteikumiem 
kādas lietas vai piedāvājumi būtu 
vēlami.

Arvien vairāk cilvēku vēlas maksāt 
par biļetēm vai pirkumiem veikalā ar 
kredit/debit karti. K.Brūvere demonstrē 
vienu tādu ierīci, kuru viņa patlaban 
lieto balles biļešu pārdošanai. Izpētīs 
un izvērtēs iespējamās ierīces un ar tām 
saistītās maksas, un tad izlems kādu 
iegādāties.■

Jānis Čečiņš
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Ziedojumi no $101 līdz $200
V. & I. Graudiņš Randwick
V. & V. Ozols Panania
 Kopā: $400
Ziedojumi no $201 līdz $500
Iveta Rone Greenwich
Ina Rone Greenwich
 Kopā: $600  
Pavisam novembrī:  $1,550 

cilvēkiem visā pasaules vēsturē ir bijis 
lemts piedzīvot un svinēt savas valsts 
simtgadi? Nav daudz!

Tādēļ svinēsim! – lai būtu ko stāstīt 
nākamajām paaudzēm, jo tās šo 
simtgadi nesvinēs.

Es esmu Latvija. Jūs esat Latvija. 
Mēs esam Latvija.

Daudz laimes dzimšanas dienā!
Jānis Čečiņš

Uzruna Sidnejas latviešu 
18. novembŗa aktā.

Cienījamie tautieši!
Turpinājums no 1. lpp.

Valsts prezidenta  
Raimonda Vējoņa 

apsveikums diasporai 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas  
100. gadadienā 

Dārgie tautieši! 
Es no sirds sveicu Jūs Latvijas valsts 

neatkarības simtajā gadadienā! 
Šajos simts gados esam cīnījušies un 

iestājušies par mūsu valsts neatkarību 
un tiesībām brīvi lemt savu likteni. 
Šodien mēs varam būt patiesi lepni 
par mūsu valsts pastāvēšanas laikā 
sasniegto. To visu mēs esam paveikuši 
kopā. 

Klaida latviešu drosmīgie vārdi un 
atbildīgā rīcība palīdzēja saglabāt mūsu 
valstisko nepārtrauktību okupācijas 
laikā. Jūsu ticība Latvijai un tās labā 
paveiktais ļāva mūsu valstij atgūt brīvību 
un atgriezties rietumu valstu saimē. 
Jūs paši izcīnījāt savu vietu svešumā 
un ar to pašu spītu un neatlaidību 
iestājāties par Latviju. Paldies katram, 
kas svešumā saglabāja dzīvu Latvijas 
brīvības liesmu, kopa tradīcijas un lika 

skanēt latviešu valodai visā brīvajā 
pasaulē. 

P ē c  L a t v i j a s  n e a t k a r ī b a s 
atjaunošanas daudzi ir devušies 
svešumā. Iespēja brīvi ceļot, cīnīties 
par savām cerībām un piepildīt savus 
sapņus jebkur pasaulē ir viena no 
svarīgākajām priekšrocībām , ko sniedz 
brīvība. Pasaulē iegūtās zināšanas un 
pieredze vienmēr būs jūsu bagātība. Tā 
ir bagātība, ar kuŗu aicinu jūs dalīties, 
lai kopā veidotu mūsu Latviju par 
mūsdienīgu un labklājīgu valsti. 

Un nav svarīgi, kuŗā pasaules malā 
atrodamies, bet gan tas, ka savās 
sirdīs un domās, un darbos esam 
kopā ar Latviju. Tāpēc vēlos pateikties 
katram, kas šoruden piedal ī jās 
Saeimas vēlēšanās. Es ceru, ka 
jaunais parlaments ar saviem darbiem 
iedrošinās jūs atgriezties Latvijā. 

Sv inēs im mūsu va ls ts  s imto 
dzimšanas dienu! Iesim un darīsim 
ikvienu darbu ar lepnumu, augsti paceltu 
galvu un mīlestībā par mūsu Latviju! 

Dievs, svētī Latviju!



Ziemassvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB nodos LAAJ kā ziedojumu 
Sveika Latvija fondam.

Juris, Lauma un Valdis Krādziņi
Valentīna un Valdis Ozoli
Gunārs Freimanis
Ināra Rumba-Tomsona
Ināra Krūmiņa
Alīda Medne

Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2019. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Pēteris Kļaviņš
Linda Ozere
Jānis Čečiņš
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Latvijas valsts 
proklamēšanas 

 100. gadadienas akts
Svētdien, 2018 gada 18. novembris, 

Sidnejas Latviešu namā pulcināja plašu 
ļaužu skaitu, lai atzīmētu šo svinīgo un 
svarīgo gadījumu. 

Ienākot nama zālē momentā aizrāva 
V. Spoģes-Erdmanes un viņas vīra, 
Pētera Erdmaņa dekoratīvais skatuves 
ietērps, kuŗš attēloja 1918. gada.18 
novembŗa Valsts proklamēšanas akta 
telpas iekārtu. Sarkanbaltsarkainais 
Latvijas karogs vijas, kā plūstoša upe 
skautuvei pāri un smalks balts sniegu 
pārslām rotāts audeklis laida skatuves   
gaismu cauri tā izceļot karoga spilgti 
tumšo sarkano krāsu.

Svinīgais akts iesākās ar divu karogu 
ienešanu – balto Latvijas simtgades 
karogu un sarkanbaltsarkano Latvijas 
karogu. Gājienu vadīja latviešu ev. Lut. 
Vienības draudzes gans mācītājs R. 
Sokolovskis, izlūdzoties Dieva svētību 
abiem karogiem.

Vispirms akta dalībniekus uzrunāja 
pieteicēja I. Rone uzaicinot, kā pirmo 
runātāju Sidnejas latviešu biedrības 
piekšsēdi J. Čečiņu. Viņš savā uzrunā 
aizrautīgi uzsvēra, ka šodien mēs visi 
svinam Latvijas dzimšanas dienu un, ka 

šī ir tiešām liela svētku diena.
Latvijas Valsts Prezidenta Raimonda 

Vējoņa sveiciens tautiešiem ārzemēs 
tika pārraidīts uz diviem ekrāniem, kuŗi 
bija novietoti skatuves abās pusēs. Runā 
tika izteikta pateicība visiem ārzemju 
latviešiem, kuŗi ir pielikuši roku izveidojot 
šīs dienas Latviju. Tālāk viņš aicināja 
visus atgriezties tēvzemē tā turpinot 
celt un veidot mūsu valsti arī nākotnē. 
Uzrunai sekoja Valsts himna Dievs svēti 
Latviju.

Svētku uzrunu ar virsrakstu Latvietis 
simtgadē, latvietis pasaulē sniedza 
Prāvests emeritus un Zvannieku mājas 
dibinātājs un vadītājs Juris Cālītis vispirms 
sveicot Latviju viņas lielajā jubilejā. Viņš 
pateicās visiem mūsu priekšgājējiem 
par visu ko viņi ir darījuši lai Latvija būtu 
tāda, kā tā ir šodien. Viņš arī izteica lielu 
pateicību tautiešiem ārzemēs, kuŗi visus 
gaŗos trimdas gadus palīdzēja uzturēt 
Latvijas eksistenci ar savu darbu un 
uzticību. Tālāk viņš uzsvēra ka tas, ka 
mēs šodien piedzīvojam Latvijas simtgadi 
ir Dieva dāvana - brīnums, kuŗš varēja arī 
nebūt. Tā kā brīnumi nāk no Dieva, tad 
mums visiem, īpaši 1918. gada valdībai 
bija uzticēts īpašs uzdevums – nodibināt 
un arī uzturēt neatkarīgu valsti. Mēs 
latvieši esam pasaules pilsoņi tie, kuŗi 
ar savu ticību, pārliecību, sūro darbu, 
brīvības milestību un ilgām pēc taisnības 

Sarīkojumu atklāj SLB priekšsēdis Jānis 
Čečiņš.
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Svētku runas teicējs mācītājs Juris 
Cālītis
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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

esam panākuši, ka šis unikālais brīnums 
ir piepildījies. Mēs esam cīnījušies kā 
partizāni, kad apstākļi bija neskaidri un 
neprognozējami un ar savu centīgumu 
un Dieva palīgu mēs panācām savu 
iecerēto sapni – brīvu, neatkarīgu Latviju. 
Tālāk Cālītis vilka parallēlas mūsu cīņā ar 
Annas Brigaderes romāna Dievs, Daba, 
Darbs pamatvilcieniem  liekot īpašu 
uzsvaru uz vārdiem Dievs un darbs, kā 
vadmotīviem savai šīs dienas svētku 
uzrunai.

Sekoja apbalvojumi.
Pasaules Brīvo Latviešu apvienības 

balvas kandidāti sogad bija trīs. PBLA 
Balva piešķirta Dr. V. Nagobadam un 
PBLA goda diploms V. Gaiķei. PBLA 
Kultūras fonda goda diplomu saņēma 
Austrālijas latviešu mākslinieks I. Tillers 
par izcilu veiksmi vizuālā mākslā un 
latviešu mākslas popularizēšanu pasaulē.

PBLA atzinības rakstus paziņoja J 
Grauds. Tos saņēma S Birze, Melburnā, 
J Laurs, Adelaidē, A Sils, Adelaidē. O 
Greste, Sidnejā saņēma atzinības rakstu 
par ilggadīgu darbu plašā apjomā – īpaši 
izstādes un mākslas popularizēšanā, 
Austrāl i jas latv iešu māksl in ieku 
apvienības un LAAJ tēlotāju un mākslas 
nozares vadīšanā. Klātesošie apsveica 
O. Gresti ar skaļiem un ilgstošiem 
aplausiem.

Nobeidzot, LAAJ atzinības rakstus 
v ie tē j iem Sidne jas  sab iedr ības 

darbiniekiem, A. Dragunai un T. Štubim 
piešķīra par veiksmīgi novadītajām 57. 
Jaunatnes Dienam. 

Sekoja īpaši izcils un aizraujošs 
koncerts. SLB Vīru koris diriģentes D. 
Jaunbērziņas vadībā ar W. Višnievski pie 
klavierēm kā pirmo dziedāja Z. Liepiņa 
(K. Dimitera vārdi) Svētī debesīs šo zemi 
ar O. Štubja melodisko un izjusto tenora 
solo. Kā nākošo baudījām E. Ešenvalda  
Dvēseles dziesma (A. Kārkliņas vārdi) 
šoreiz piedaloties tenoram O. Štubim 
un basam T. Mačēnam. Šis sniegums 
dziļi aizkustināja ar savu maigumu, 
skanīgumu un izjusto tekstu. Kā trešo 
dzirdējām R. Paula (J Petera vārdi) 
visiem labi pazīstamo Manai Dzimtenei. 
Šīs trīs ļoti patriotiskās dziesmas burvīgi 
ieskandināja šīs dienas svētku akta 
augstās klases koncertu daļu.

Visiem pazistamā Latvijas Operas 
zvaigzne, soprāns M. Kovaļevska 
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Soprāns Maija Kovaļevska un pavadītājs 
Roland Peelman.
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Sidnejiešus pagodināja otro reizi šogad 
uzstājoties vēlreiz Sidnejas Latviešu 
namā. Šoreiz viņu pie klavierēm pavadīja 
R. Peelman. Pirmais Kovaļevskas 
sniegums bija J. Mediņa dziesma  Aka 
(Fr. Bārdas vārdi) izsmalcināto un 
maģisko toņu  izpildījumā aizraujot 
klausītājus tālu, tālu. Kā otro dzirdējām J 
Mediņa Ir viens vakars (J. Jaunsudrabiņa 
vārdi). Arī šī dziesma bija brinišķīgi viegla 
un niansēta apburot mūs visus. Kas par 
dāvanu sidnejiešiem Latvijas simtgades 
jubilejā! Sirsnīgs paldies mūsu operas 

Kopkoris un soliste Maija Kovaļevska
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zvaigznei!
Kā nākošie mūs iepriecināja Sidnejas 

Latviešu apvienotais vīru un jauktais 
koris S. Dragūnas vadībā, pie klavierēm 
W.Višnievskis. Mārtiņa Brauna Mīla ir kā 
uguns (J. Petera vārdi) izskanēja braši, 
droši un melodiski. Lūcijas Garūtas 
Mūsu Tēvs debesīs no Andreja Eglīša 
kantātes Dievs, Tava zeme deg! deva 
šī vakara programmai īpaši svinīgu un 
garīgu noskaņu.

Noslēgumā un ļoti pacilājušā un 
izjustā kulminācijā baudījām Andreja 
Jurjāna kantāti Tēvijai abu koŗu un 

solistes M. Kovaļevskas izpildījumā. Šī 
dziesma vienmēr mēdz pacelt mūsu 
sirdis un dvēseles debess augstumos 
atgādinot mums visiem cik liela nozīme 
mūsu kultūrā ir valoda un dziesma. 
Koŗu izpildījums bija nevainojams un 
majestisks savā sniegumā un tiešām 
iedvesmoja mūs. M. Kovaļevskas solo 
radīja apbrīnojamu, burvīgu kontrastu šīs 
dziesmas spēcīgam un varenam tonim. 
Publikas sajusminātie un ilgstošie aplausi 
un kāju rībināšana nerimās, kamēr tā 
sagaidīja iecerēto atkārtojumu.

Iespaidīgs un neaizmirs tams 
Latvijas simtgades cildinājums Latvijas 
dzimšanas dienā!

Maruta  Dēliņa-Tauriņa

Tev mūžam dzīvot 
Latvija

Saulainā svētdienas dienā, 18. 
novembrī, Kanberas zvanu torņa 
zvanos spēlētā Tev mūžam dzīvot 
Latvija skanēja pāri Kanberas ezeram 
Lake Burley Griffin un atbalsojās ezera 
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otrā krastā un apkārt esošajos Kings un 
Commonwealth parkos.

Gandrīz stundu gaŗajā spēlējumā 
atskanēja gan latviešu tautas dziesmas, 
gan, latviešu komponistu darbi.

Klausoties šajā zvanu spēlē, bija 
skaista sajūta un lepnums, un gribējās 
visiem klausītājiem, abos ezera krastos 
teikt: „Ieklausies garāmgājēj, te skan 
latviešu tautas dvēsele; Latvija svin 
savu simtgadi!’’

Šo latviešu mūzikas atskaņojumu,  
veltītu Latvijas simtgadei, iecerēja un, 
īstenoja Kanberas  latviešu organizāciju 
apvienotā vadība, (KLO).

Astrid Bowler

Zvanu mūziķe, (carillonist) bija 
igauniete Astrid Bowler.

Astrid Bowler ir ilggadīga (kopš 
1984. gada) atbildīgā , zvanu mūziķe 
Kanberā. Viņa ir vairākkārt piedalījusies 
mūziķu kongresos Eiropā, un mūzicējusi 
gan Eiropas gan Amerikas zvanu torņos.

Astrid Bowler ir Kanberas latviešu 
ev. lut. draudzes ērģelniece

Kanberas zvanu tornis, pasaules 
mērogā, ir viens no lielajiem zvanu 
torņiem. Tam ir 55 bronzas zvani, no 
kuŗiem mazākie, katrs sver septiņi  
kilogrami, bet lielei – sešas tonnas.

Skaidrīte Dariusa

DV Kanberas 
nodaļas saiets – 

Latvijas simtgades 
godināšanai

Šī gada 27. oktobrī, Imanuēla 
baznīcas zālē, Lyons, DV Kanberas 
noda ļas  vanadzes r īko ja  savu 
gadskārtējo oktobŗa saietu, kas 
šoreiz bija veltīts Latvijas simtgades 
godināšanai.

Ar ziediem un Latvijas sarkan-
baltsarkanajiem karodziņiem rotātie 
svētku galdi priecēja atnācēju skatu un 
ievadīja  visus svētku noskaņā.

Saietu atklāja  DV Kanberas nodaļas 
valdes priekšsēde Inta Skrīvere, sveicot 
klātesošos svētkos.

Viņa nolasīja divus dzejoļus – Klāras 
Zāles Svešumā un Natālijas Skujas Ir 
viena zeme pasaulē. 

Turpinājumā, Andrejs Grigulis 
nolasīja Jāņa Jaunsudrabiņa Piemini 
Latviju.

Ievadu noslēdza Inta Skrīvere 
pieminot šajā gadā mūžībā aizgājušos 
nodaļas biedrus – Silviju Kreitāli,  Ēriku 
Treydi un Imantu Skrīveri.

Svētku ciemiņus gaidot. DV Kanberas 
nodaļas valdes priekšsēde Inta Skrīvere. 
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Sveiks Adelaidē  
57. Kultūras dienās! 

Var brīnīties, ka laiks ir pienācis 
gatavoties braukt uz Adelaidi apmeklēt vai 
piedalīties Austrālijas latviešu 57. Kultūras 
dienās! Laiks nemanot skrien uz priekšu 
un šķiet, ka mēs tikko noslēdzām 56. 
Kultūras dienas Melburnā!

Svētku programma ir gatava un tagad 
ir laiks realizēt visu ko Rīcības komiteja 
ir plānojusi. Mēs jūs aicinam uz Adelaidi 
svinēt Austrālijas latviešu 57. Kultūras 
dienas! Biļetes var vēl iegādāties mūsu 
oficiālā mājaslapā (www.alkd.org.au), bet 
biļetes tiek ātri izpārdotas. Iesaku Sidnejas 
publikai ātri pieteikties uz Kultūras dienu 
sarīkojumiem, jo mēs noteikti redzam 
pilnīgu biļešu izpārdošanu uz vairākiem 
uzvedumiem. 

Šobrīd vispopulārākais koncerts 
bez šaubām būs Prāta Vētras koncerts. 
Koncerts notiks 29. decembrī Norvudas 
koncerta zālē, plkst. 19.00. Tas noteikti 
ir koncerts ko nevajag nokavēt.  Grupa 
ir ieguvusi vairākas Latvijas mūzikas 
balvas un uz pēdējo koncertu Mežaparkā 
izpārdeva 60,000 biļešu. 

Arī citi  viesu koncerti ir populāri, 
RTU vīru koŗa Gaudeamus koncerts  un 
TDA Rotaļas uzvedums Pa saules ceļu. 
RTU vīru koris Gaudeamus uzstāsies 
28. decembrī, plkst. 14.00, Adelaides 
latviešu namā Tālavā. Repertuārs noteikti 
iepriecinās klausītājus. Gaudeamus, arī 
ir ļoti pazīstams Latvijā un šis viņiem nav 
pirmais brauciens uz Austrāliju. Klausītāji 
ir gandrīz jau izpirkuši visas Tālavas 
sēdvietas. 

TDA Rotaļa nupat svinēja savu 70 
gadu jubileju un ar to plāno piedalīties 
savās pirmajās Kultūras dienās Austrālijā. 
Uzvedums sagaidāms vienreizējs. 
Rotaļnieku dejotāji oficiāli ir amatieri, bet 
uzstājas kā profesionāļi. Uzvedums notiks 
Skotu teātrī (Adelaides universitātē) 29. 
decembrī, plkst. 15.00. 

Nevaram aizmirst mūsu Austrālijas 

Prāta vētra

Kā  v i enmēr,  vanadzes  b i j a 
sagādājušas garšīgu mielastu un laiks 
aizskrēja nemanot, gan sarunās par  
pagātni, gan arī paceļot glāzi Latvijas 
nākotnei.

Loterijas mantu klāsts ar katru 
gadu kļūst bagātīgāks, un kā tas dzīvē 

notiekas – viens gāja mājās ar pilnu 
grozu vinnētiem laimestiem, bet otrs, 
tukšām rokām.

Saieta finansiālais atlikums tiek 
veltīts labdarībai šeit Austrālijā un 
Latvijā.

Skaidrīte Dariusa
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Sarīkojums/pasākums Datums Plkst. Vieta Pilna 
cena 

($AUD) 

Pazem. 
cena 

($AUD) 
Svētbrīdis 26. dec. 11:00-

12:30 
Sv. Pētera Latviešu 

baznīcā 
* * 

Atklāšana (iesk. Melburnas vīru koris 
“Veseris”) 

26. dec. 16:00-
18:00 

Latviešu namā 20 10 

Danču vakars (iesk. vakariņas un 
Latvijas postfolkloras grupa RIKŠI) 

26. dec. 19:00-
23:00 

Latviešu namā 30 25 

Mākslas izstāde 27. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

Teātra izrāde “Simts gadu simts 
minūtēs” 

27. dec. 17:00-
19:00 

Latviešu namā 30 20 

“Zem Zvaigznēm”  27. dec. 19:30-
23:00 

Latviešu namā 20 15 

Mākslas izstāde 28. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

RTU vīru koris “Gaudeamus” 28. dec. 14:00-
16:30 

Latviešu namā 35 25 

Tautas deju lieluzvedums 28. dec. 17:30-
19:30 

Skotu teātrī 40 30 

Tautas deju apkūlības (iesk. vakariņas 
un Adelaides grupa “Četri kaķēni”) 

28. dec. 20:00-
23:00 

Latviešu namā 30 25 

Ģimeņu rīts 29. dec. 09:00-
12:00 

Latviešu namā * * 

Mākslas izstāde 29. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

TDA Rotaļa “Pa saules ceļu”  29. dec. 15:00-
17:30 

Skotu teātrī 40 30 

Koncerts “Prāta Vētra” 29. dec. 19:00-
23:00 

Norvudas  koncerta  
zālē 

70** 60** 

Mākslas izstāde 30. dec. 09:00-
15:00 

Migrācijas muzejā * * 

Kopkora koncerts  30. dec. 17:00-
19:30 

Eldera zālē 40 30 

Sadziedāšanās (iesk. vakariņas) 30. dec. 20:00-
23:00 

Latviešu namā 30 25 

L.A.A.J. informatīvā sesija 31. dec. 11:30-
13:30 

Latviešu namā * * 

Noslēguma balle  31. dec. 18:30-
01:00 

Adelaides pilsētas 
namā 

135 95 

 
* Sarīkojumi/pasākumi, kuri atzīmēti ar zvaigznīti - pastāv iespēja, ka ieēja būs par ziedojumu. 
** Prāta Vētras koncertam nodrošinātas sēdvietas papildus maksa ir $20 augšējā balkonā. 
 
Biļetes var iegādāties internetā AL57KD mājas lapā www.alkd.org.au/lv/biletes. Ja, par 
biļetēm rodas kādi jautājumi, laipni lūdzam tos atsūtīt uz mūsu e-pasta adresi: 
info@alkd.org.au vai zvaniet 0410 505 240. 

Sarīkojumi Austrālias latviešu 57. Kultūras dienās Adelaidē
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talantus. Kopējā deju uzvedumā Atbalsis, 
baudīsim Austrālijas latviešu dejotājus 
no vairākām pilsētām, ieskaitot Sidnejas 
Jautro pāri, Melburnas Ritenīti, Piekto 
riteni no Melburnas un vēl citus. Uzvedums 
arī notiks Skotu teātrī 28. decembrī, plkst. 
17.30. 

Kā jau parasti, noslēguma kopkora 
koncerts arī ir plānots Kultūras dienu 
svētku nedēļā. Koncertā, Alda Sila vadībā, 
piedalīsies koristi no visām Austrālijas 
malām un arī no Latvijas. Dziesmu 
repertuārs atspoguļos Latvijas 100 gadu 
pastāvēšanu, bet koncertā būs arī mūsu 
sirdīm tuvās dziesmas. Šis noteikti būs 
koncerts, kas noteikti jāapmeklē. Koncerts 
notiks ļoti glaunajā „Elder zālē” Adelaides 
universitātē.

30. decembrī ir paredzēts referātu 
rīts. Sīkāku informāciju par referentiem 
mēs paziņosim tuvāk pie Kultūras dienu 
sākuma. 

Noslēgsim brīnišķīgo svētku nedēļu 
ar Noslēguma balli. Balle, kas notiks 
Adelaides pilsētas namā, ir ar „izsaukuma 
zīmi” svētku nedēļai. Dalībnieki ir aicināti 
glaunos apģērbos un kopīgi baudīsim 
Dienvidaustrālijas visgaršīgākos vīnus, 
gardu ēdienu piedāvājumu un dejosim ar 
mūziku, ko piedāvās folkloras grupa Rikši. 
Garantētas neaizmirstamas beigas 2018. 
svētku gadam. 

Biļetes uz katru sarīkojumu ieskaitot 
Noslēguma balli var iegādāties mūsu 
oficiālā mājaslapā, www.alkd.org.au, 
bet iesaku iegādāties biļetes laicīgi, jo 
sēdvietas uz vairākiem koncertiem vairs 
nav daudz.

Rīcības komiteja novēl visiem 
priecīgus un jautrus Ziemassvētkus! 
Ceru, ka Ziemassvētku vecītis jums 
atnesīs Kultūras dienu sarīkojumu biļetes! 
Tiekamies Kultūras dienās, Adelaidē!

Rūdis Dancis
Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 

dienu Rīcības komitejas priekšsēdis

PBLA balvas laureāts 
Pasaules brīvo latviešu apvienības 

valde apstiprinājusi Amerikas latviešu 
izcelsmes sporta ārstu Dr. Visvaldi 
Georgu Nagobadu 2018. gada PBLA 
balvai. Dr. Visvaldis Georgs Nagobads 
saņem 2018. gada PBLA balvu par 
mūža ieguldījumu Latvijas vārda 
popularizēšanā pasaulē ar savu darbu 
hokeja un sporta medicīnā ASV, kā arī 
nenogurstošu palīdzību Latvijai, veidojot 
Latvijas sporta medicīnas pamatus pēc 
valsts neatkarības atgūšanas. 

Visvaldis Georgs Nagobads dzimis 
1921. gada 18. novembrī Rīgā tolaik 
pazīstamā sabiedriskā darbinieka un 
Rīgas pilsētas II ģimnāzijas direktora 
Ernesta Nagobada ģimenē (Visvalža 
Nagobada māsa ir ievērojamā latviešu 
diplomāte Aina Nagobads-Ābola). 
Pēc vidusskolas beigšanas Visvaldis 
Nagobads uzsāka studijas Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultātē. Pēc 
pirmajiem diviem studiju kursiem sākās 
kaŗš un Nagobadu iesauca leģionā, kur 
viņš dienēja sanitārajā rotā un strādāja 
frontes slimnīcā kopā ar citiem latviešu 
ārstiem. 1944. gadā Nagobads nonāca 
bēgļu nometnē Tībingenā, Vācijā. 1947. 
gadā kopā ar citiem trimdas mediķiem 
Eslingenē, Vācijā nodibināja Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA), 
kas šodien kļuvusi par spēcīgu mediķu 
organizāciju ārpus Latvijas. 1951. 
gadā Tībingenas Universitātē Visvaldis 
Nagobads pabeidza medicīnas studijas 
un ieguva ārsta diplomu. Pēc tam 
izceļoja uz ASV, kur studēja rezidentūrā 
Minesotas universitātē. 

1958. g. Nagobads uzsāka darbu 
kā Minesotas Universitātes hokeja 
komandas ārsts, bet 1967. gadā kļuva 
par ASV hokeja valstsvienības ārstu, 
kur strādāja līdz 1990. gadam. Viņš 
bija ne tikai komandas ārsts, bet arī 
padomdevējs trenerim. Arī 1980. gadā, 
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kad ASV hokeja komanda, kuras sastāvā 
lielākā daļa bija studenti, uzvarēja 
pasaules hokejā dominējošo Padomju 
Savienības komandu Leikplesidas 
(NY) Olimpiskajās spēlēs. Pateicoties 
sekmīgai karjerai, Nagobads ir pirmais 
latviešu ārsts, kurš 1984. gadā ieguvis 
Fellow American College Sports 
Medicine grādu, kā arī pirmais latvietis 
un pirmais ārsts, kurš uzņemts ASV 
hokeja Slavas zālē (Hall of Fame.) 

„Būtu grūti nosaukt vēl kādu cilvēku, 
kurš ASV starptautiskajās hokeja 
komandās būtu darbojies vairāk nekā 
dakteris Visvaldis Georgs Nabogads. 
Lai arī piedzimis Rīgā, Latvijā un 
pirmo savas dzīves ceturksni pavadījis 
Eiropā, Dr. Nagobads kļuvis par vienu 
no ietekmīgākajām personībām ASV 
hokeja vēsturē,” raksta portāls USA 
Hockey. Nagobads ir sarakstījis grāmatu 
“Gold, Silver, Bronze”, ko 2016. gadā 
pats uzdāvināja arī Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai. 

Dzimtenes mīlestības vadīts, viņš 
ilgus gadus centies, cik vien iespējams, 
palīdzēt Latvijas sportam un sporta 
medicīnai. Savulaik iesācis sūtīt uz 
Latvijas Traumatoloģijas centru ģipsi, 
šuves, dažādas ortopēdijas lietas, 
palīdzējis organizēt Latvijas ārstu 
tālākizglītošanos ASV un sadarbības 
veidošanu ar kolēģiem Eiropā. Dr. 
Nagobads arī palīdzējis likt pamatus 
sporta medicīnas attīstībai Latvijā 
pēc neatkarības atgūšanas, par ko 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. 
Dr. Nagobads kā līdzdalībnieks un 
atbalstītājs darbojies Trīszvaigžņu spēļu 
ceļojumos Latvijā. Visvaldis Nagobads 
bijis arī Amerikas latviešu apvienības 
Sporta nozares valdes loceklis. 

“Mēs uzskatām, ka atbalstot sporta 
pasākumus mēs saglabājam saikni ar 
nākamo paaudzi un mudinām jaunos 
cilvēkus iesaistīties organizāciju darbā 

un to atbalstīt,” teica Pēteris Blumbergs, 
Amer i kas  l a t v i ešu  apv ien ības 
priekšsēdis, nominējot Dr. Nagobadu 
PBLA balvai. “Domāju, balvu pelnījuši 
daudz krietnu cilvēku pasaulē, bet 
Amerikas latviešu apvienības izvēle 
šogad ir Dr. Visvaldis Georgs Nagobads. 
Viņš reprezentē sporta nozari, kuras 
pārstāvji ne tik bieži kļūst par PBLA 
balvas kandidātiem.” 

PBLA balvas apmērs ir ASV $2,500, 
ko apbalvotajam viņa mītnes zemē 
reizē ar diplomu pasniedz Latvijas 
neatkarības pasludināšanas aktā 18. 
novembrī. To piešķir ik gadu kopš 1963. 
gada, lai apliecinātu cieņu un izteiktu 
Rietumos dzīvojošo latviešu pateicību 
izciliem zinātnes, nacionālpolitiskiem, 
sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, 
kā arī jaunatnes audzinātājiem un 
izciliem fiziskās kultūras pārstāvjiem, kas 
ar saviem darbiem un sasniegumiem ir 
palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu 
tautas brīvības centienus, ir cēluši godā 
un popularizējuši latviešu vārdu, kā arī 
snieguši paliekamas mākslas vērtības. 

PBLA pārstāvniecība.

Piebilde par Sidnejas 
latviešu vīru koŗa  

koncertu Dievam un 
Latvijai

Laumas Reinfeldes rakstā par Sidnejas 
latviešu vīru koŗa koncertu Dievam un Latvijai 
(Ritums 2018.g. novembrī) ir ieviesusies 
kļūda rakstot, ka koncerta pirmā dziesma 
Dievam slava būtu bijušā sidnejieša, nelaiķa 
Jāņa Sieriņa kompozīcija. Darba autors 
ir gan Jānis Sieriņš, bet tas ir sidnejieša 
Sieriņa tēvs, kas latviešu mūzikas vēsturē 
ir galvenokārt pazīstams kā vīru koŗa 
Dziedoņa, Doma un vēl citu koŗu diriģents.
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LATVIEŠU APVIENĪBAS AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ AICINĀJUMS
MANA DĀVANA LATVIJAI!

Valsts svētki pagājuši – tuvojas Ziemsvētki un domājam par dāvanām.
Sākām gadu ar lūgumu dzimšanas dienas jubilārus atteikties no dāvanām un 
to vērtību nodot kopējai dāvanai Latvijai – Vītolu fondam. Vītolu fonda mērķis ir 
stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem 
studēt Latvijas augstskolās.   Mūsu mērķis $50,000 dāvana Latvijai, nav sasniegts 
– līdz šim esam saņēmuši $13,382.50 ko nodot Vītolu fondam. 
Tie kas atsaukušies aicinājumam kopš iepriekšējā raksta ir:
Vija Bruzgule; Daina un Kārlis McDonald, Ināra Rumba, Visvaldis Sniedze un no 
sarīkojuma atlikuma Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa un Sidnajas Latviešu 
vīru koris.
Paldies jums!
Lai sasniegtu mērķi paplašinam akciju un lūdzam šogad piedalīties, atsakoties 
no savas Ziemsvētku dāvanas. Tās vietā atbalstiet mūsu kopējo centienu - Mana 
dāvana Latvijai.
Arī atkārtojam aicinājumu un lūdzam visus kam vēl priekšā dzimšanas dienas, vai 
kam tā pagājusi bet nav bijusi iespēja atsaukties, piedalīties šai kopējā dāvanā un 
atteikties no savas dāvanas par labu mērķim atbalstīt izglītību Latvijā.   
Vītolu fonda stipendāti augsti novērtē iespēju turpināt studijas ko viņiem devusi 
piešķirtā stipendija un bez kuras viņiem nebūtu bījis iespējams apmeklēt 
augstskolas.  Palīdzēsim sagādāt arī citiem latviešu jauniešiem šo iespēju.
KAS JĀDARA, LAI PIEDALĪTOS 
Lūdziet savus radus un draugus paredzētās dāvanas vērtību nodot jums 
iemaksāšanai
vai aicināt pašus veikt maksājumu LAAJ kontā ar mērķi “Mana dāvana Latvijai”. 
Account name – LAAJ davana – BSB 704 235 Acc No. 00018127. Par katru 
maksājumu lūgums ziņot rakstot e-pastu: manadavanalatvijai@gmail.com, minot 
jubilāra vārdu, uzvārdu un iemaksāto summu. 
Vai var izrakstīt čeku un nosūtīt to uz: 
Mana dāvana Latvijai c/o PO Box 457 Strathfield, NSW 2135 
Katra atsaukšanās šim aicinājumam, neatkarīgi no tā par cik, palīdzēs tuvoties 
iecerētai dāvanai.  To varam sasniegt tikai ja katrs ir gatavs un vēlas piedalīties.
Jānis Grauds. LAAJ prezidija priekšsēdis.
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 Jānis Sieriņš (sen.) savās atmiņās ir 
rakstījis: Ar rūgtumu man tagad jāatzīst, 
ka maz es tomēr zinu par savu tēvu. No 
kurienes lai tagad šādas ziņas saņemu, kad 
arī mana māte mirusi? Lai maniem bērniem 
būtu pieejams kāds avots, kur smelties ziņas 
par saviem vecākiem, nolēmu uzrakstīt šīs 
savas dzīves atmiņas. 

Savas atmiņas Sieriņš sācis rakstīt pēc 
pensionēšanās 1949. gadā. Viņa jaunākais 
dēls Jānis Valentīns 1943. gadā bija iesaukts 
darba dienestā, nonāca Vācijā, pēc Otrā 
pasaules kaŗa beigām izceļoja uz Austrāliju 
un apmetās Sidnejā. Tēvs ar dēlu vairāk 
neredzējās. Dēls aizgāja mūžībā 2007. gada 
27. martā. Savas atmiņas un kompozīcijas 
no Latvijas Sieriņš (sen.) sūtīja dēlam uz 
Sidneju. Latvju Mūzikas redaktors Roberts 
Zuika ap 2000. gadu lūdza mani sazināties 
ar sidnejieša Sieriņa ģimeni, lai mēģinātu 
sakārtot Sieriņa (sen.) sūtītās atmiņas 
publicēšanai Latvju Mūzikā, kur tās būtu 
pieejamas lielākam skaitam lasītāju. Ar 
lielu pietāti un Sieriņa ģimenes atbalstu, 
uzņēmos šo darbu. 2003. gada Latvju 
Mūzikas 29. nr. varēja lasīt manu rakstu 
Korists, koŗvadonis un skaņradis Jānis 
Sieriņš (1889 – 1975). (3421. - 3439. lpp.) 
ar turpinājumu nākošajā - 2005. gada 30. 
numurā (3688. - 3700. lpp.). 

Bez atmiņām uz Austrāliju Sieriņš 
(sen.) bija atsūtījis ap 170 skaņdarbu. 
Visas tēva oriģinālkompozicijas dēls bija 
pārrakstījis datorā un tās sakopojis krājumā 
Dievam slava. 1993. gadā tās nodotas 
Rakstniecības, teātŗa un mākslas mūzejā 
Rīgā. Sidnejas latviešu vīru koris Jāņa 
Sieriņa dziesmas: Dieva lūgums, Dievam 
slava un Sveiciens dziesmu draugiem ir 
vairakkārt dziedājis savos koncertos.

Austrālijas latviešu 53. Kultūras dienās 
2010. gadā Melburnā, Austrālijas latviešu 
apvienotais vīru koris dziedāja Jāņa 
Sieriņa Dievam slava diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas vadībā un ar Sandras Birzes 
klavieru pavadījumu. 

Guntars Saiva.

Simtgades balle 
Sidnejā

Š o g a d ,  L a t v i j a s  s i m t g a d e s 
atzīmēšanai, tautiešus uz greznu balli 
aicināja Sidnejas Latviešu biedrība. 
Balles vietai bija izmeklēta viena no 
nozīmīgākajām un vecākajām ēkām 
Sidnejā – Jaundienvidvelsas parlamenta 
ēka.

Jau dažas minūtes pirms septiņiem 
– kungi smokingos un dāmas elegantās, 
v isadžādāko krāsu un gr iezumu 
vakarkleitās, sāk pulcēties parlamenta 
„svešinieku" (Strangers) ēdamzāles 
priekštelpā. Precīzi pulksten 19.00. 
ierodas rinda viesmīļu ar dažādu dzērienu 
paplātēm. Tiem seko otra rinda viesmīļu 
ar labi pazīstamiem, siltiem latviešu 
pīrāgiem. Jā, šī noteikti būs latviska balle!

Nāk tautieši, nāk draugi, nāk augsti 
v iesi !  Ierodas Jaundienvidvelsas 
parlamenta augšpalāta deputāts Deivids 
Klārks (David Clarke) ar kundzi, Igaunijas 
goda konsuls Sulevs Kalamē (Sulev 
Kalamäe) ar kundzi, ierodas Latvijas 
vēstniece Austrālijā Dace Treija-Masī. 
Viņa tikko no rīta ielidojusi no Tokijas! 
Zāle pildās, un arvien vairāk viesmīļu 
nes jaunas paplātes ar pīrāgiem un 
dzērieniem.

Ēdamzāles viena siena ir vienos 
stiklos, ar skatu pāri Sidnejas Domain 
dārziem, bet to ballētāji, ejot pie galdiem, 
turpat kā nepamana, jo acis pievelk balti 
klātie galdi ar sarkan-balt-sarkaniem ziedu 
un ozollapu sakārtojumiem, ēdienkartes ar 
latviskiem jostu rakstiem, un caurspīdīgās 
kārbiņas ar Simtgades ballei īpaši 
iesaiņotajām šokolādēm.

Sveicis balles viesus, SLB priekšnieks 
Jānis Čečiņš aicina uz polonēzi. Turpat 
kā visi, vairāk nekā 150, viesi arī labprāt 
pieņem aicinājumu un, ieskanot grupas 
Dagamba spēlētajām pirmajām Šopēna 
Polonēzes taktīm, ballētāju rinda sāk 



20



21

virzīties uz priekšu. Zālē ir trīs 
laukumi, galvenā dejas grīda vidū, 
un brīvi laukumi abos galos pie 
lielajiem sienas gobelēniem. Apgājuši 
dejas grīdu, rinda apiet vienu un otru 
galu, sadalās, garāmejot sasveicinas, 
tomēr vienas lielas kopīgas  dejas 
grīdas trūkuma dēļ, neizdodas 
izveidot polonēzes īpatnos rakstus. 
Nekas, galvenais ir panākts – esam 
sasveicinājušies un apskatījuši 
greznos tērpus!

Vakariņu laikā ir iespēja patērzēt 
ar  galda biedr iem – iepr iekš 
nesastaptaj iem latviešiem vai 
cittautiešiem. Redzamas daudzas 
sabiedrībā pazīstamas sejas – ir 
cilvēki kuri apmeklējuši visus Sidnejas 
simtgades sarīkojumus; ir citi tautieši kuri 
izvēlējušies tikai apmeklēt balli; ir tautieši 
kuŗi tikai pirms dažām dienām ieradušies 
ciemos no Latvijas; ir cittautieši – partneri, 
draugi, ukraiņu kreditkooperatīva Dnister 
direktors uzsaucis balli savai Sidnejas 
biroja komandai. Ir cienījama vecuma 
sabiedriskie darbinieki un ir jaunieši 
kuŗi pirmo reizi piedalās tik greznā un 
ievērojamā ballē. Sāk spēlēt Dagamba 
un kamēr vieni dejo līdzi klasiskajām un 
modernajām melodijām, citi atkal ir ar 
mieru klausīties priekšnesumu vai turpināt 
iesāktās sarunas.

Laiks runām. SLB priekšsēdis vēlreiz 
stājas pie mikrofona un iepazīstina 
klātesošos ar biedrību un tās mērķiem un 
saka, ka tā, un mēs visi „esam Latvija". 
Goda konsuls Mārtiņš Tuktēns īsi apskata 
Latvijas neatkarības iegūšanu un latviešu 
sasniegumus šeit Austrālijas sabiedrībā, 
un aicina pacelt glāzi uz mūsu pašu 
panākumiem. Deputāts Klarks, dedzīgi un 
aizkustinoši, uzteic latviešu, un Latvijas, 
sasniegumus, ne tik vien neatkarības 
izcīnīšanā, bet arī tās noturēšanā un 
Latvijas tālākattīstībā kā modernai, 
eiropiskai, demokrātiskai valstij. Viņš 

piemin ilgo gadu baltiešu cīņu, gan šeit 
Austrālijā, gan cituviet, lai atgādinātu 
pasaulei par mūsu valstīm pāri darīto. 
Tad uzsauc tostu Latvijai! Vēstniece Dace 
Treija-Masī savā pateicības runā pieskaras 
Latvijas attīstībai šajās dienās, tās ejamo 
virzienu, kā arī aicina klātesošos pacelt 
glāzi uz labu un veiksmīgu turpmāku 
Latvijas-Austrālijas sadarbību. Noslēgumā 
vēstniece pārgriež svētku klinģeri un visi 
vienojas apsveikumā Daudz baltu dieniņu.

Pēc la ika Dagambas  k lasiski-
modernās skaņas nomaina mūsu pašu 
Sidnejas muzikantu latviešu tautas danču 
melodijas. To soļu vienkāršība pievelk ne 
tik vien jauniešus bet visu gadu gājuma, 
un visu tautību, dejotājus. Dejas kļūst 
pakāpeniski sarežģītākas, un deju grīda 
arvien pilnāka. 

Pavisam nemanot jau pienācis laiks 
taisīties uz mājām, bet dejotāji izlūdzas 
vēl pāris dančus. 

Vēl tikai daži roku spiedieni, skūpsti, 
un apsolīšanās itin drīz sazvanīties, un 
Sidnejas Latviešu biedrības Latvijas 
simtgades balle, ar godu un pacilātām 
sajūtām, ir beigusies. 

Jānis Čečiņš

Vēstniece Treija-Masī pārgriež svētku klinģeri
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

2018. gada kalendārs ar vārda dienām

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

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

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

PRODUKTI NO LATVIJAS
Dažādi ievārījumi
Nēģi
Kvass
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz Ziemassvētku pusdienām 

(ar Ziemassvētku vecīti!)
Sestdien, 2018. gada 1. decembrī, plkst. 12.00

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

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

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2018. gada decembrī

Labdien visiem DV 
Ziņu lasītājiem!

2017.g 6. oktobŗa pilnsapulcē 
ievēlēja mani turpināt DV Sidnejas 
nodaļas valdes priekšsēža pienākumus.  
Nodaļas valdē turpinās strādāt  Gundega 
Zariņa, Romans Senkevičs un Aija 
Balodis. Pateicamies DV Sidnejas 
nodaļas biedriem par izrādīto uzticību 
un nākošajā gadā turpināsim DV darbus 
un tradicijas cik vien iespējams.  

Esmu vienmēr gatava uzklausīt 
biedru ieteikumus, ierosinājumus  un 
padomus  kā Sidnejas nodaļa var 
papildināt vai paplašināt savu darbību, 
lai labāk kalpot  saviem biedriem un  
Sidnejas latviešu sabiedrībai. Variet 
man zvanīt (0409 027 994), vai sūtīt 

ēpastu uz sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagi Sasauksimies!

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

Par godu Elmāram 
Vanagam!

Elmārs Vanags aizgāja mūžībā 2017. g 
17. oktobrī, un viņš bija Vanags pēc vārda 
un Vanags savā dzīvē un  darbos.  DV 
Sidnejas nodaļas valde nolēma, ka viņu 
piemiņai  pienākās sava vieta uz visiem 
laikiem.  DV Sidnejas nodaļas telpās tagad 
atrodās Latviešu koka griezums ar plāksnīti 
kur rakstīts, 

„Par  Godu Elmāram Vanagam. 
DV Sidnejas nodaļas priekšsēdis no 
1994.g.-2011.g un par ilgadīgo darbu DV 
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organizācijā”.
Neilgi pēc tam kad Elmārs aizgāja dzīvot 

aprūpes namā, viņš sacerēja dzejoli uz 
ēdiena kartes papīra, un tas tiek publicēts 
pirmo reizi šeit.

Ināra Sīkā

Ināra Sīkā ar kokgriezuma piemiņas 
plāksni Elmāram Vanagam

Daugavas Vanagi
Vai vanagi jau paguruši
Savus spārnus nolaiduši,
Tālus ceļus mērojuši,
Niknās kaujās izgājuši.

Daudz dzīvības ir zaudējuši
Valsts brīvību ir atguvuši
Savai tautai kalpojuši
Zem dzīves smagās nastas.
Vai pienākums, kas dzīvei tīts
Patreiz tas liekas piepildīts
Sārta migla laukus klāja
Kur dzīvojām, mums bija māja,
Kur kādreiz druvai vaga dzīta
Ar nezālēm tā piepildīta.

Kur jaunu ražu gaidījām,
Tā pildījās ar vaimanām.
Bij’ brāļi, māsas kopā dzīti,
Uz Sibīriju izsūtīti.
Ja dzīves liesma sirdī kvēl,
Tad veicam dienā ko mēs varam;
Kamēr dzīves liesma silda,
Darba prieks mūsu dzīvi pilda.
Neļausim mūsu dzīves kausam
Grāvī izlietam būt sausam,
Nākot pasaulē ir mums
Dzīvē dots kāds pienākums.
Ejam tur kur zvaigznes spīd,
Dzīves ceļu rāda.
Dzīves saule aust vai riet,
Būs katram lemto ceļu iet.

Elmārs Vanags

DV Sidnejas nodaļas 
valdes sēde

DV Sidnejas nodaļas valdes 
sēdē notika 20. novembrī. Piedalījās 
Ināra Sīkā, Gundega Zariņa, Roms 
Senkēvičs, Ilga Niradija.

Valdes priekšsēde I.Sīkā sniedza 
darbības pārskatu par laiku no 
gadskārtējās pilnsapulces š.g. 6. oktobrī. 
Iekšējais revidents Toms Veidners 
ir parbaudījis kases grāmatas par 
2017/18. finansiālo gadu. Ir parakstīts 
īres līgums ar YACAH (Your Age Care 
At Home). Par lētāku cenu elektrību 
turpmāk piegādās Blue Energy. Par 
$491.00 iegādāts jauns TV projektors. 
Valsts svētku aktā 18.novembrī uzkodas 
sagatavoja I.Sīkā, V.Jumiķe, G.Zariņa 
un J.Jirgena. Paldies darbiniecēm!

Kases un nodaļas biedru pārskatu 
sniedza R.Senkēvičs. Att iecīgie 
ienākumi iemaksāti bankā, kā arī 
pagarināti ilgtermiņa noguldījumi. 12 



25

Sveicieni 2018.
gada 11. novembrī – 

Lāčplēša dienā!
Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības 

priekšsēdētājs, raksta ka “pašlaik īpaši 
rūpīgi jāatskatās pagātnē…. un tur var 
atrast daudz vērtīgo mācību gan ikdienai, 
gan domājot par nākotni…. katra lieta 
runā, un katram notikumam ir sava 
vēsture…. Pie darba! Lai skan!” Gailīša 
kungs arī citē Kārļa Ulmaņa kādreiz teikto, 
“Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī!” 

Otrais pasaules kaŗš Latvijā bija 
latviešu tautas traģēdija, jo tas atstāja 
nesadziedējamas rētas un prasīja simtiem 
tukstošu latviešu upuŗu Padomju Savienības 
un Vācijas diktatorisko varu izraisītā kaŗā un 

viņu okupāciju laikā.
Latviešu tauta, pēc 700 gadu gaŗas svešu 

varu pakļautības un verdzības pasludināja 
neatkarību 1918. g. 18.novembrī. Pēc 
neatkarības pasludināšanas, Latvijai bija 
jākaro pret Padomju Savienību (Krieviju) un 
citiem bruņotiem spēkiem Latvijas teritorijā. 
Pirmā Padomju okupācija Latvijā notika no 
1918.g. beigām līdz 1920.g. vasaras beigām, 
kad Padomju bruņotie spēki bija iebrukuši 
Latvijā un okupējuši Latvijas teritoriju. Pēc 
sekmīgām militārajām operācijam pret 
Padomju (Krievijas) bruņotiem spēkiem, 
sākotneji kopā ar Latvijā palikušajiem 
Pirmā pasules kaŗa vācu militārām von 
der Golca vienībām, bet vēlāk kaŗojot pret 
von der Golca vācu, Bermonta vācu-krievu 
un Padomju Savienības armijām, Latvijas 
Lāčplēši atbrīvoja Latviju. 

1920. gada 11 .augustā Krievija parakstīja 
miera līgumu ar Latviju, kuŗā teikts, “Krievija 
bez ierunām atzīst Latvijas valsts 
neatkarību, pastāvību un suverenitāti un 
labprātīgi uz mūžīgiem laikiem atsakās 
no visām suverēnām tiesībām, kuŗas 
piederēja Krievijai attiecībā uz Latvijas 
tautu un zemi, kā uz bijušās valsts 
tiesiskās iekārtas, tā arī uz starptautisko 
līgumu pamata, kuŗi še aprādītā nozīmē 
zaudē savu spēku uz nākamiem laikiem.”  
Latvija baudīja izcīnīto neatkarību tikai līdz 
1940.gada vidum; bet, šajā īsajā 20 gadu 
neatkarības laika posmā, Latvijas iedzīvotāji 
piedzīvoja strauju attīstību, apbrīnojamu 
ekonomisko izaugsmi un nepieredzētu 
labklājību.

1939.gada 23.augustā Padomju 
Savienība un Vācija parakstīja slepeno 
Molotova-Ribentropa paktu, kas “sadalīja” 
Baltijas valstis un Poliju savā starpā, un, 
kuŗas kopīgi, kā sabiedrotās, 1939.gada 
septembrī okupēja Poliju; līdz ar to sākās 
Otrais pasaules kaŗš. Latvija pasludināja 
striktu neitralitāti un nevēlējās iesaistīties 
kaŗā. Latvija noslēdza vairākus līgumus ar 
Padomju Savienību, lai izvairītos no kaŗa 

biedri/biedres nav vēl samaksājuši 
biedru maksu par 2017./2018. gadu. 
Cienījamā vecuma biedri tiek apsveikti 
dzimšanas dienā ar DV kartiņu.

G.Zariņa rūpējas par slimnieku 
apciemojumiem. Tuvākā laikā tiks 
uzposti DV kapi Rukvudā.

No Okupācijas mūzeja ir pienākusi 
bronzas BITĪTE par ziedojumu leģionāru 
piemineklim Zedelgemā. Par grāmatu 
sūtījumu saņemta pateicība no DV 
Tukuma nodaļas priekšnieka Andŗa 
Kilēviča. 

Budžeta ietvaros uz Latviju nosūtīs 
$2000 Audžu ģimeņu biedrībai un $5000 
zāļu iegādei bijušajiem leģionāriem. 
Nolēma atbalstīt Sidnejas Latviešu 
biedrības skolu ar $555 ziedojumu 
10 tautisko kreklu iegādei. Latvijas 
Simtgades sarīkojumu ietvaros atvēlēja 
$350 trīs Jautrā pāŗa dejotāju atbalstam.

La tv i jas  va ls ts  d ib ināšanas 
pieņemšanā Kanberā š.g. 26. novembrī  
DV pārstāvēs I.Sīkā.

Ilga Niradija
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Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

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

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

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

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

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

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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 1. decembrī, plkst.11.00 

Ziemsvētku Eglīte
Sestdien, 2019. g. 9. februārī, 

plkst. 12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

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

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

un no okupācijas; bet, Padomju Savienība 
neievēroja Latvijas neitralitāti un parakstītos 
līgumus. 1940.gada 14.-15.jūnijā Padomju 
Savienības kaŗaspēks uzbruka Latvijas 
robežsargu posteņiem, 16. jūnijā Latvija 
saņēma ultimātu no Padomju Savienības 
un 17. jūnijā Padomju Savienības kaŗaspēks 
okupēja Latviju. 

Andrejs Mežmalis atv. flotiles admirālis.
Turpinājums nākošā Ritumā
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Simtgadu 
dibināšanas akts

Simtgades svinības 18. novembrī 
iesākās pēc plkst. 19.00 Sidnejas Latviešu 
nama lielajā zālē, kur jau pirms sākuma uz 
ekrāna rādīja skatus no Latvijas dibināšanas 
un patstāvības gadiem. Sarīkojuma 
pieteicēja Iveta Rone aicināja apmeklētājus 
piecelties, kad zālē ienesa Latvijas un 
simtgades karogus. Gājiena priekšgalā 
gāja mācītājs Raimonds Sokolovskis, 
kas, gājienam apstājoties pie skatuves, 
iesvētīja simtgades karogu. Sidnejas 
Biedrības priekšnieks Jānis Čečiņš teica 
uzrunu, novēlot visiem klātesošiem daudz 
laimes dzimšanas dienā, visus nosaucot 
par laimīgiem, kas svinīgo dienu sagaidīja, 
pateicās priekšgājējiem un priecājas par to, 
kāda Latvija izaugusi. Pēc viņa uzrunas uz 
ekrāna rādīja valsts prezidenta  Raimonda 
Vējoņa sveicienu tautiešiem ārzemēs 
Latvijas valsts neatkarības simtajā gada 
dienā. Visi kopā tad dziedāja Dievs, svētī 
Latviju.

Sarīkojuma pieteicēja Iveta Rone tad 
nolasīja svētku runas teicēja Juŗa Cālīša 
biogrāfiju, cita starpā pieminot, ka viņš 
dzimis 1939. gadā, 1944. gadā devies 
bēgļa gaitās, teologa zinības ieguvis 
Amerikā un 1994. gada pārcēlies uz dzīvi 
Latvijā. 1996. gada kļuvis par prāvestu 
emeritu un dibinājis Zvannieku māju 
un ir tās vadītājs. Runu viņš teica par 
tēmatu Latvietis simtgadē, latvietis pasaulē 
un tālākā runā pieminēja neparastus 
cilvēkus, kuŗiem kāda nozīme Latvijas 
nodibināšanā. Kā pirmo viņš pieminēja 
vācu rakstnieku, filozofu un teologu Johanu 
Gotfrīdu Herderu, kas, pētot baltu un citu 
tautu folkloru, mudinājis savus draugus vākt 
tautas dziesmas un  pētīja tautas tērpus, 
valodu un dainas. Tālāk viņš pieminēja 
Annas Brigaderes ievērojamo grāmatu 
Dievs, Daba, Darbs, īpaši izceļot darbu 
un Dievu. Darbs latviešiem nav nasta, 

nav slogs, nav smagums, bet gods un 
laimes tikums. Pieminot latviešu cīņas 
pēc Latvijas nodibināšanas, viņš stāstīja 
par sava vectēva (E. Salnietis) īsstāstu 
par partizāniem. Vēl arī stāstīja par Žani 
Lipku, kas izglābis daudz cilvēku. Tālāk 
pieminēja, ka latviešiem senatnē nav bijis 
tāds vārds kā „jā”. Ja jautāja latvietim, 
vai viņš ko darīs, atbilde nav bijusi „jā”, 
bet „darīšu”, kas ir pozitīvāka atbilde, par 
vispārīgo „jā”. Vārds pārņemts no vācu 
valodas un lietots kristībās un laulības 
ceremonijā.  Lai Dievs svētī katru, latviešu 
kultūru un nākamo simtgadi.

LAAJ priekšsēdis Jānis Grauds 
tad paziņoja, ka PBLA balva piešķirta 
Dr. Visvaldim Georgam Nagobadam 
par mūža ieguldījumu Latvijas vārda 
popularizēšanā pasaulē ar savu darbu 
hokeja un sporta medicīnā ASV, kā arī 
nenogurstošu palīdzību Latvijai, veidojot 
Latvijas sporta medicīnas pamatus pēc 
valsts neatkarības atgūšanas. PBLA 
Kultūras fonda Goda diploms piešķirts Vitai 
Gaiķei par ilggadēju un izcilu darbu, vadot 
laikrakstu “Latvija Amerikā”, informējot 
latviešus visā pasaulē par notikumiem 
Latvijā un ārpus tās. PBLA Kultūras fonda 
Goda balvu saņēma Imants Tillers par 
izcilu veikumu vizuālā mākslā, par latviešu 
unikālo kultūras tradīciju godināšanu un 
popularizēšanu plašā pasaulē. 

Jānis Grauds tad ziņoja, ka PBLA 
atzinības raksti piešķirti Jānim Lauram, 
Sandrai Birzei, Aldim Silam un Ojāram 
Grestem, ko pēdējam arī pasniedza. 
LAAJ atzinības rakstus Juandienvidvelsas 
vicepriekšsēdis Jānis Čečiņš pasniedza 
Aijai Dragūnai un Tālim Štubim par 
veiksmīgi novadītām Austrālijas Latviešu 
35. jaunatnes dienām.

Tālāk sekoja mūzikāla daļa. Vispirms 
Sidnejas Latviešu vīru koris diriģentes 
Dainas Jaunbērziņas vadībā un ar pianistu 
Vojcechu Višņievski (Wojciech Wisnievski) 
pie klavierēm dziedāja Zigmara Liepiņa 
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Svētī dabesīs šo zemi ar Kaspara Dimitera 
vārdiem un Oskara Štubja tenora solo. Tam 
sekoja Ērika Ešenvalda Dvēseles dziesma 
ar Anitas Kārkliņas vārdiem Oskara Štubja 
tenora solo un Toma Mačēna basa solo, 
kam sekoja Raimonda Paula Manai 
dzimtenei ar Jāņa Petera vārdiem.  

Sekoja Jāņa Mediņa Aka ar Friča 
Bārdas vārdiem un Jāņa Mediņa Ir viens 
vakars ar Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem 
Maijas Kovaļevskas izpildījumā ar Rolandu 
Pīlmani (Peelman) pie flīģeļa.

Noslēgumā bija Mārtiņa Brauna Mīla 
ir kā uguns ar Jāņa Petera vārdiem 
Sidnejas Latviešu apvienotā vīru un 
jauktā koŗa izpildījumā diriģentes Sandras 
Dragūnas vadībā ar Vojcechu Višņievski 
pie klavierēm. Tam sekoja Lūcijas Garūtas 
Mūsu tēvs debesīs no kantātes Dievs, Tava 
zeme deg diriģentes Sandras Dragūnas 
vadībā un Andreja Jurjāna kantāte Tēvijai 
ar Maijas Kovaļevskas soprāna solo 
diriģentes Dainas Jaunbērziņas vadībā 
un ar Rolandu Pīlmani pie klavierēm. 
Uz publikas pieprasījumu solo daļu  un 
noslēgumu kori atkārtoja. Izpildītāji saņēma 
ziedus un Iveta Rone pateicās izpildītājiem 
un rīkotājiem. Apmeklētājus aicināja 
pakavēties Mārtiņa Siliņa zālē un iznesa 
karogus.

Vēl jāpiemin, ka skatuves iekārtojumu 
bija darinājuši Vija Spoģe-Erdmane un 
Pēteris Erdmanis, zāles iekārtojumu – 
Jautrais Pāris, ziedu sakārtojumu – Liene 
Sveile, vēsturiskas svētku fotografijas – 
Latvijas Nacionālais archīvs, atskaņošanu, 
apgaismošanu un video projekcijas – Gints 
Kārkliņš un Ojārs Greste, programmas 
lapiņas salikšanu – Pēteris Kļaviņš, aktu 
rīkoja Sidnejas Latviešu biedrība, Mārtiņa 
Siliņa zālē Austrālijas Latviešu mākslinieku 
apvienības fotogrāfiju izstādi Mana Latvija 
– Ojārs Greste, uzkodas – Daugavas 
Vanagu Sidnejas nodaļa, atspirdzinājumus 
– Sidnejas Latviešu biedrība.

Juris Krādziņš 

Seniori novembrī
Kā Jau tas zināms un pieminēts 

Jāņa Čečiņa rakstā šī  sarīkojuma 
propagandēšanai, visiem patīk ceļot, 
bet daudziem naudas trūkuma vai vājas 
veselības dēļ tas nav praktiski iespējams un 
tad ir patīkami redzēt bildēs un paklausīties 
laimīgāku cilvēku stāstos, un tā  arī Senioru 
saietu 9. novembrī iesāka Jānis Grauds, 
dāvinot mums kā lielu ģeografisku gardumu 
sava ceļojuma pierādījumus un iespaidus. 
Te gan vēl jāpiemetina, ka, kā man kādreiz 
Aleksandrs Zariņš stāstīja, austrāliešu 
sabiedrībā citu cilvēku priekšlasījumos 
žurnālistiem izdalīja konspektus, lai tie 
savos rakstos nekļūdas. Latviešu sabiedrībā 
tas nav parasts, un tā nu man iepriekš 
jāatvainojas, ka, ja vājās vecuma dzirdes 
dēļ un pa tumšu telpu bilžu laikā mēģinot 
pierakstīt, ko vēlāk dažreiz grūti atburtot, 
esmu dažreiz kādu minētu gadu skaitli, 
vietu nosaukumus vai kādu statistisku skaitli 
nepareizi atzīmējis.

Jānis Grauds, iesākot par Ēģipti, 
paskaidroja, ka tās vēsturisko attīstību īsti 
nepārzinot un man arī jāpiemetina, ka īsti 
nezinu, kas bija gados vecākā kultūras 
zeme: Mezopotamija, kur dzīvoja šumeri 
un vēlāk babilonieši un asīrieši vai Ēģipte, 
bet par Ēģipti kā sev tuvāku vairāk un 
agrāk rakstījuši grieķi, kas no Ēģiptes 
dzīvoja ziemeļos pāri Vidusjūŗai un par to 
rakstīja pirmais vēsturnieks Herodots, kas 
kā Atēnu valdnieka Perikla spiegs esot 
apceļojis Melnās un Vidusjūŗas krastus un 
aprakstījis tur tajā laikā atrodošās valstis 
un zemes. Vēlak Aleksandra Lielā pēcteču, 
grieķu tautibas Ēģiptes valdnieku Ptolemaju 
laikā grieķis Maneto uzrakstīja pirmo 
Ēģiptes seno laiku vēsturi, to sadalot pa 
30 valdnieku dinastijām. No tām, ceturtās 
dinastijas laikā celtas trīs lielākās piramīdas: 
Cheopsa, Chefrena un Micerīna, kuŗas 
uzlūko par vienu no pasaules brīnumiem 
(kuŗiem pieskaita, citu starpā, vēl Babilonas 
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Nākamais Ritums būs 2019. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
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gaisa dārzus un Rodas salas lielo kolosu 
jeb statuju ar kājām katrā ostas krastā). 
No piramīdām augstākā ar 146 metriem ir 
faraonam Cheopsam, kuŗai gan nošķelta 
virsotne , bet miets tās galā norādot, cik 
tā bijusi augsta, bet zemākā Micerinam. 
Tuvumā atrodas arī lielā Sfinksa ar lauvas 
ķermeni un cilvēka galvu. Piramīdas atrodas 
kādus 9 kilometrus no Gizas, bet 25 
kilometrus no Ēģiptes galvas pilsētas Kaira. 
Bluķu svars, no kuŗiem tā celta,  ir kādas 2.5 
tonnas smagumā un 3 pēdu augstumā, tā kā 
grūti būtu pa viņām piramīdā uzkāpt. Mums 
parādīja arī kādu piramīdu ar vēl augstākiem 
pakāpieniem. Piramīdas redzamas jau no 
liela attāluma.

Galvas pilsētā Kaira ir 19. gadusimta 
Ēģiptes valdnieka Muhameda Ali citadele 
un pils. Ir arī pulksteņa tornis ar četriem 
pulksteņiem, kas gan nekad neesot 
darbojušies. Citadeles apkārtnē ir kapi, 
kuŗos dzīvojot cilvēki, kam nav mājas. 
Viņiem tur atļauta apmešanās ar nolūku, lai 
viņi apkopjot kapus, bet nav gan pazīmes, 
ka viņi to dara. No Kairas iet arī kuģis 
braucieniem pa Nīlu. Tālāk dienvidos ir 
Asvanas dambis, kuŗa dēļ kāds templis 
pārcelts uz salu. Temperatūra bijusi ap 40 
grādu Celsija skālā. Uz kuģa arī apaļi peldu 
baseini kā vannas. Ir arī tirgus ar kleitām, 
kas uzvilktas manekeniem. Citur tirgus ar 
garšvielām. Braucot ar kuģi pa upi, tirgotāji 
ar laivām piesienas kuģim un piesola savas 
preces, kuŗas tad uzmet kuŗā kuģa stāvā 
tās vajadzīgas. 

Ziemeļos no Asvanas ir lielā Luksoras 
pilsēta, diezgan tīra, tā atšķiroties no Kairas. 
Galvenais ienākums ir tūrisms. Ap 550 gadu 
pirms Kristus tā bijusi Ēģiptes galvas pilsēta. 
Tajā ir divi tempļi. Otrajā krastā Ķēniņu ieleja 
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ar kādām desmit faraonu kapenēm, no 
kuŗām apskatītas trīs. Arī augstas statujas 
un obeliski (viens obelisks pārvests uz 
Parīzi). Netālu arī Karnakas templis uz kuŗu 
ved 3 kilometru gaŗa avēnija, apvienojot ar 
Luksoras templi. Daļa no tempļiem atrakta 
no smiltīm, jo tās bijušas zem ūdens. 

Palestīnā redzams Masadas cietoksnis 
kalna galā, kur kādreiz Mozus ticīgie pretojās 
romiešiem. Nonākot Jordānijas valstī, 
tur kādā pilsētā (vārdu nenoķēru; vai bija 
Jeraša?) amfiteātris ar 6000 sēdvietām. 
Tālāk ceļš veda uz Petru, kas agrāk nebija 
zināma. Man enciklopēdijā rakstīts, ka 
romieši tur ieradušies 106. gadā. Tagad 
ieeja jāsamaksā pie lieliem vārtiem. Ļoti 
interesanta un īpatnēja pilsēta ar šauru ceļu, 
kas vijas starp augstu klinšu kalniem. Pašā 
Petrā mājas iekaltas klintīs ar iegrebumiem. 
Atkal lasīju enciklopedijā, ka no šīs pilsētas 
gājušas karavānas, bet pilsēta panīkusi, kad 
tās vietā populāra Romas valsts austrumos 
kļuvusi Palmira. Par Palmiru nesen lasījām, 
ka šo arī seno pilsētu Sīrijā nopostījuši arābu 
musulmaņu teroristi, kas par savu dzīves 
uzdevumu uzskata seno klasisko vērtību 
iznīcināšanu gan kādreizējās budistu gan 
kristīgo zemēs.

Tālāk ceļojuma atmiņas mūs veda uz 
Portugāli, lai gan vispirms redzējām slaveno 
Santiago de Kompostelas katedrāli (celtu 
1078. gada. Red.), kas ir gala mērķis kristīgo 
svētceļojumiem un kas atrodas Spānijas 
ziemeļos un ziemeļos no Portugāles-
Spānijas robežas. Sekoja skati no Portugāles 
galvas pilsētas Lisabonas ar tirgus vietām, 
sardīņu veikalu, un flīžu mūzeju. Ielas 
šauras un vijas augšup un lejup, kur vietām 
ir kāpnes. Man šī ceļa skats atgādināja ceļu 
no Poncija Pilāta pils līdz Golgatai. Netālu 
no Lisabonas atrodas Sintras pilsēta ar 
vaļņiem apņemtu pili un otra pils sarkanā 
un dzeltenā krāsā. Grenses pilsētā pie 
viesnīcas ir karsts ūdens baseins. Porto 
(ari sauktu Oporto) skats no altara gleznas, 
jātnieka statuja un upe ar tiltu. Aveiro pilsētas 

tuvumā redzama sāls raktuve, kur ūdens 
izgaro un sāli sakrāj lielās kaudzēs. Netālu 
jūrmala ar krāsainām mājām, bet baznīcā 
īpatnas ērģeles. Katedrālē, kur apglabāti 
ķēniņi ar savām ķēniņienēm vienā skulptūrā 
uz sarkofaga vāka valdnieks ar valdnieci 
sadevušies rokām. Parādīts arī viens no 
lielākiem akveduktiem ūdens piegādei senos 
laikos. Kādā citā jūrmalā, kalna galā skats 
lejup uz krastmalu.

Pēc starpbrīža Jānis Čečiņš ziņoja, ka 
senioru Ziemassvētku eglīte būs piektdien, 
14. decembrī un uz to dalība jāpieteic I. 
Krūmiņa kundzei. 

Otrajā daļā bija vairākas īsfilmas, sākot 
ar koncertu Rīgas Latviešu biedrības 
Zelta zālē, kur Melburnas koris Veseris 
dziedāja Sandras Birzes kompozīciju ar 
nosaukumu Kirie, kas sacerēta korim 
dziedāšanai pirms mēģinājumiem. Otrā bija 
Ellas Mačēnas kompozīcija Vecmāmiņa 
svešumā, kuŗu dziedāja  Ogres jauktais koris 
Pasaules Brīvo Latviešu sapulces koncertā 
Mazajā ģildē. Ļoti interesanta bija īsfilma 
Anšlavs Eglītis: No Inciema līdz Holivūdai 
ar izvilkumiem, kur fotografēts rakstnieks 
gan jaunībā Inciemā gan vēlākos gados 
kopā ar Holivudas filmu aktieŗiem. Redzējām 
ēku ko viņš grāmatā, Pansija pilī sauc par 
pili, lai gan tas ir tikai muižas centrs, un kā 
viņš Inciemā iekārto sporta laukumu kopā ar 
draugu Volfgangu Dārziņu. Filmā parādās arī 
Viktors Hausmanis, kas uzrakstījis grāmatu 
par Anšlavu Eglīti. Rakstnieks pats kādā 
vietā saka, ka daudzi lasītāji iecienījuši viņa 
pirmos darbus, romānus Līgavu mednieki un 
Homo Novus, kaut gan viņš pats domājot, ka 
labākais esot pēdējais Vai zini zemi cironas 
kur zied. Šī bija viena no vairākām īsfilmām 
kas taisītas lai reklamētu jauno Latvijas filmu 
Homo Novus. Vēl bija īsfilma par pasaules 
kausa „Indoor Skydiving” čempionu Tomu 
Īvānu. Sporta veids ir latviešu izgudrojums. 
Tur slēgtā, vai atvērtā, vēja tunelī jāizpilda 
dažādi akrobatikas manevri, kaut gan veids, 
kā to panāk man nekļuva skaidrs.

Juris Krādziņš
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Sidnejas Latviešu 
Organizāciju 

Apvienības sēde 
SLOA sēde not iek 2018. gada  

6. novembrī Sidnejas Latviešu namā. Sēdē 
piedalās 10 organizāciju pārstāvji.

Priekšsēdis J. Čečiņš ziņo par 2018. 
gada Valstsvētku atzīmēšana Sidnejā

Paredzētie sarīkojumi:
- 11. novembrī  pieņemšana latviešu 

namā organizāciju pārstāvjiem, kā arī 
lūgtiem cittautiešu viesiem. Tai sekos 
Dagamba koncerts.

- 18. novembrī akts, kuŗā svētku 
runu teiks mācītājs Juris Cālītis. Dziedās  
vīru koris un  jauktais koris, kā arī Maija 
Kovaļevska. Daugavas vanadzes gādās 
par uzkodām pēc akta. 

- 23. novembrī svētku balle JDV 
parlamenta mājā. Mūziku spēlēs Dagamba 
un Sidnejas muzikanti. Piedalīsies 
vēstniece Dace Treija-Masī un ir aicināti 
arī JDV polītiķi un cittautiešu pārstāvji. 
Nolemj, ka šo viesu dalības maksu segs 
no SLOA kases. 

J.Čečiņš kā AL 58.KD vadītājas proponē 
Ilonu un Klāru Brūveres. Sēdes dalībnieki 
viņas ar aklamāciju apstiprina kā nākamo 
Sidnejas kultūras dienu rīkotājas.

Seko organizāci ju  pārstāvju 
ziņojumi:

LAAJ – J.Grauds ziņo, ka kopā ar 
J.Čečiņu piedalījies PBLA sēdē Rīgā 
septembrī. Sēdes gaita jau aprakstīta 
presē. Pašreiz notiek LAAJ gadskārtēja 
ziedojumu vākšanas akcija un viņš mudina 
tautiešus to atbalstīt.  Arī projekts Mana 
dāvana Latvijai turpinas, aicinot tautiešiem 
Latvijas Simtgades gadā atteikties no 
dzimšanas dienas  dāvanām un to vietā 
lūgt draugiem un radiem ziedot kopīgai 
dāvanai Latvijai – stipendijām caur Vītola 
fondu. Šī akcija izbeigsies gada beigās, 
lai dotu iespēju tautiešiem šogad atteikties 

Beidzamā iespēja 
sūtīt grāmatas uz 

Latviju
2019. gada martā uz Latviju no Adelaides 

atkal tiks sūtīts tilpnis ar grāmatām un 
drēbēm, bet tas patiešām būs beidzamais 
šāds sūtījums. Luterāņu un Katoļu draudžu 
apvienība Adelaidē ir gadu gājumā uz Latviju 
sūtījusi 50 šādus humanitārās palīdzības 
tilpņus. Tilpņu un sūtījumu organizētāji 
Rasma Lāce un Jānis Caune sen jau ir 
pelnījuši atpūtu! Tomēr šogad Rasma 
Adelaidē ir pasūtījusi piecdesmit pirmo 
tilpni, jo grāmatu ir daudz, un pieprasījums 
Latvijā liels. 

Šogad tāpat kā citus gadus sūtīsim lietotu 
grāmatu kastes no Sidnejas uz Adelaidi, kur 
tās tiks iepakotas tilpnī, un nosūtītas uz 
Latviju. Tāpat kā jau iepriekšējos gados, 
ziedotās grāmatas sūtīsim Daugavas 
Vanagiem Latvijā, bibliotēkām un skolām. 
Daugavas Vanagi veido jaunsargiem 
bibliotēkas visās Latvijas malās, un grāmatu 
nekad nepietikšot! 

Uz Latviju sūtam tikai trimdā izdotas 
lietotas grāmatas – Latvijā izdotās grāmatas 
nesūtam. Ja jūs vēlaties ziedot grāmatas, 
sūtīšanai uz Latviju, lūdzu nogādājiet tās 
Daugavas Vanagu namā Bankstown ne 
vēlāk par 3. martu. Grāmatas var jau tagad 
tur vest un atstāt biljarda istabā. Nams 
darba laikā ir vaļā un cilvēki tur ir. Ja jums 
ir grūtības grāmatas nogādāt uz DV namu, 
lūdzu sazināties ar Baibu Harrington, vai 
atvediet uz SLB biedrības namu. Par ziedoto 
grāmatu sūtīšanu jums nav jāmaksā.

Varat arī izmantot iespēju tilpnī sūtīt 
privātas pakas saviem radiem vai draugiem. 
Par šiem sūtījumiem jums pašiem ir jāmaksā, 
bet cenas ir izdevīgas. Privātās pakas tāpat 
ir vēlams nogādāt Daugavas Vanagu namā. 

Ja jums ir jaunas grāmatas, izdotas 
Latvijā kopš 1990. gada, tās varētu noderēt 
SLB bibliotēkai. 

Baiba Harrington 0438 227 524.
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arī no Ziemassvētku dāvanām un to vietā 
noziedot naudu šim projektam.

SLVK – A. Jaunbērziņš ziņo, ka daudzi 
koristi piedalījušies Dziesmu svētkos 
Latvijā un atgriezušies ar skaistām, 
neaizmirstamām atmiņām, iedvesmoti 
nākotnes darbam. Koris 14. oktobrī rīkoja 
ļoti sekmīgu un labi apmeklētu garīgo 
koncertu “Dievam un Latvijai”. Koncerts 
bija veltīts Latvijas simtgadei. Daļa no 
ienākumiem tika nosūtīta Vītola fondam 
stipendijām  Mana dāvana Latvijai ietvaros. 
Pēc koncerta korim bija liels gandarījums 
saņemt e-pastu no operas zvaigznes Maijas 
Kovaļevskas pateicoties par sniegumu un 
novērtējot ielikto lielo darbu.

Pašlaik koris gatavojas Valsts svētkiem. 
Koris arī saņēmis ielūgumu piedalīties lielā 
vīru dižkoncertā Latvijā tieši 18. novembrī, 
ko organizē profesors Edgars Račevskis. 
Viņš korim un diriģentei Dainai Jaunbērziņai 
komponējis dziesmu Zeme, un ir aicinājis 
Dainu to diriģēt šai koncertā. Ivars Birze 
aizbraucis uz Latviju dziedāt koncertā 
un nodos rakstisku sveicienu SLVK un 
diriģentes vārdā.

Līdztekus koris mācas KD dziesmas 
un piedalījās kopmēģinājumā ar Aldi Sīlu 
kopkoru koncerta rīkotāju no Adelaides. 
Organizē tradicionālo ģimenes eglītes 
vakaru 8. decembrī. SLVK pilnsapulce un 
pirmais mēģinājums 2019. gadā paredzēts 
pirmdien 4. martā.

SLB DK – I.Krūmiņa ziņo, ka dāmu 
kopas darbība turpinas. Septembrī 
dāmu kopa rīkoja Aijas Brūveres referātu 
Ilgdzīvošana un $800 atlikumu no šī 
sarīkojuma noziedoja Mana dāvana 
Latvijai.

Kasiere – D.Bogdanoviča atgādina 
organizācijām samaksāt šī gada biedru 
naudas.

DV – G.Zariņa  ziņo, ka 1. decembrī 
notiks DV eglīte. Katra mēneša pirmajā 
sestdienā DV namā rīko pusdienas, kur 
visi laipni lūgti piedalīties.

Vienības draudze – G.Zariņa ziņo, ka 
draudzes eglīte notiks 9. decembrī.

S!K!K!S! – Saņemts paziņojums no 
S!K!K!S! sekretāres, ka S!K!K!S! prezidijs 
2018/19.gadam ir seniore Gundega Zariņa, 
viceseniore Dace Celinska un sekretāre 
Astrīda Medne.

SLT – I. Brūvere ziņo, ka oktobrī 
notika 2 izrādes teātrim Simts gadi simts 
minūtēs kuŗā piedalījās aktieri no Sidnejas, 
Melburnas un Rīgas (Egīls Melbārdis). Ar 
šo izrādi teātris piedalīsies arī KD Adelaidē. 
Nākamgad paredzēts sagatavot Kabarē de 
Rīga, ko izrādītu ne tikai Austrālijā, bet arī 
brauktu turnejā pa Latviju.

Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, ka 
Jautrais pāris šogad uzstājies Jāņos un 
ukraiņu neatkarības svētkos. Patlaban 
Jautrā pāŗa dejotāji gatavojas uz Adelaides 
kultūras dienām. 

SLB – J.Čečiņš pateicas visiem kuŗi 
piedalījās un palīdzēja sarīkot Jāņus – 
bija sanākuši ap 200 līgotāji. Kā jau agrāk 
minēts tiek rīkoti vairāki sarīkojumi sakarā 
ar Latvijas Simtgadi. SLB darbinieku 
eglīte paredzēta 16. decembrī. Nākamgad 
darbību atsāks ar Parnell ielas svētkiem 
9.februārī un J.Čečiņš aicina organizācijas 
padomāt ar ko varētu piedalīties – 
priekšnesumiem, dažādiem stendiem, utt.

SLB skola – N. Ronis rakstiski  ziņo, ka 
pamatskola turpina darboties  sestdienās 
ar 3 klasēm – kopā apmēram 20 bērni 
un spēļu grupa ar 2-5 bērniem. Jūnijā 
bērni piedalījās SLB Jāņu sarīkojumā, 
20. oktobrī bija Spara rīkotā sporta diena. 
27. oktobrī ar LAAJ atbalstu Sidnejā 
notika LVA skolotājas Daces Konopeckas 
viesošanās. Viņa piedalījās stundās, kur 
dalījās ar skolotājiem ar savu pieredzi, kā 
arī sniedza referātu visiem skolotājiem un 
bērnu vecākiem. Bez tam 13.un 14.oktobrī 
2 skolas pārstāvji – V.Krādziņš un N.Ronis 
piedalījās LAAJ skolotāju konferencē 
Melburnā, kas bija ļoti labs veids kā satikt un 
izmainīt domas ar Melburnas un Adelaides 
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skolotājiem un skolu vadību. Skola vēl 
šogad rīkos piemiņas brīdi 17. novembrī 
sakarā ar Latvijas valsts 100 gadiem un 
skolas eglīte notiks 15. decembrī.

Sidnejas latviešu ev.lut.draudze 
– E.Timermanis rakstiski ziņo, ka 
svētdienās notiek kārtējie dievkalpojumi 
un ceturtdienās Bībeles stundas un aicina 
tajās piedalīties visus kam būtu interese 
piedalīties draudzīgās pārrunās un pēc 
tam pusdienās. Svētdien 18. novembrī 
būs Latvijas Valsts svētku dievkalpojums.

Pēc ziņojumiem pārrunā dažādus 
jautājums

- Apstiprina kandidātus LAAJ atzinības 
rakstiem.

- J.Čečiņš ziņo, ka piektdienas vakaru 
valodas klase vairs nenotiek.

- G.Zariņa jautā vai vēl rīko Draudzīgā 
aicinajuma sarīkojumu. Tas pēdējos gados 
nav rīkots, bet DV domā, ka ja tas latviešu 
namā netiks rīkots viņi varētu to  rīkot DV 
namā.

- G. Zariņa ierosina organizācijām 
likt ne tikai datumu, bet arī gadu uz 
sludinājumu plakātiem, utt. jo tie ir vēstures 
dokumentācija.

- Latviešu valodas eksaminētāji būs 
atkal Sidnejā nākamgad no 23. līdz 25. 
janvārim.

- G. Zariņa piemin, ka latviešu kapi 
izskatās nekopti un vajadzētu rīkot 
talkas lai tos sakoptu. Šis jautājums jau 
vairākkārt pārrunāts. J.Čečiņš piebilst, 
ka agrāk par kapiem galvenokārt rūpējās 
draudzes. Svarīgākais būtu atrast kādu, 
kas organizē un vada darbus. Ievietos 
Ritumā sludinājumu aicinot pieteikties kam 
būtu interese rīkot talku. Ierosina arī DV 
pārrunāt vai starp viņu biedriem būtu kāds 
kas uzņemtos rīkot talku. 

- J.Čečiņš ziņo, ka koris Gaudeamus 
un tautas deju ansamblis Rotaļa viesosies 
Sidnejā ar kopīgu izrādi 12. janvārī.

Andra Rone

Simtgades spīts un 
spēks 

Suverēnā tauta ir valsts pamats, un 
tas ir stabils un stiprs. 

Valsts svētki bez jaunas valdības. 
Ja nenotiks kas ārkārtējs un negaidīts 
no otrdienas vakara, kad šis komentārs 
tiek nodots maketēšanai, līdz sestdienas 
vakaram, kad visi pirms lielās svētku 
dienas liekas gulēt, tad Latvijas valsts 
simtgades svinības sagaidīsim ar veco 
Ministru kabinetu. 

Lai gan tas netiek skaļi pateikts, ir 
skaidrs, ka ieiešanu jaunajā simtgadē 
ar vecajām sejām tribīnēs, ložās un 
ekrānos daži uzskata ja ne gluži par 
sliktu, tad katrā ziņā par simboliski 
neveiklu zīmi. Daudz labāk šķistu rādīt 
valstij un pasaulei jaunas sejas, gatavas 
uz pārmaiņām, spirgtas, svaigas vēsmas 
sološas. Būtu jau jauki, bet patiesībā tas 
nav pats svarīgākais. 

Valdības nāk un iet. Valsts paliek. Tā ir 
kaut kas vairāk par prezidentu, vairāk par 
Saeimu un tās deputātiem un par Ministru 
kabinetu, vairāk par ierēdniecību, tiesām, 
bruņotajiem spēkiem un diplomātiem. 
Kā pierāda Latvijas vēsture, tas viss var 
pazust, bet valsts paliek. 

Ik pa brīdim kādam labpatīkas 
aizrādīt, ka svinēt simtgadi Latvijas 
Republikai nav īsti pareizi, jo padomju 
vai nacistiskās Vācijas okupācijas 
gados tāda administratīva vienība reāli 
nepastāvēja. Tas var virspusēji šķist 
gudrs, «sofisticēts» arguments, ar kuŗu 
runātājs cenšas parādīt, ka stāv pāri 
nacionālajiem «mītiem» un ar skaudru, 
nesentimentālu skatienu raugās uz 
vēsturi. Tomēr šis arguments ir savā 
būtībā dziļi kļūmīgs. 

Pavisam reālā, nemitoloģizētā 
Latvijas vēsture pierāda, ka valsts 
tiešām pastāv, pat ja visas tās ārējās, 
administratīvās izpausmes ir zudušas. 
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Svinot Latvijas Republikas simtgadi, 
mēs svinam arī to laiku, kad gandrīz 
visa pasaule uzskatīja to par neglābjami 
zaudētu, bet tā vēl pastāvēja kā ideja, kā 
mērķis, kā tiesības. Svinam tās sīkstumu 
un spēju spītēt bezcerībai. Svinam tās 
atdzimšanu. 

Pēdē jā  la ikā  ar ī  b iež i  dz i rd 
amatpersonas runājam par «valstsgribu». 
Varbūt tas tā nav apzināti domāts, 
tomēr ik pa brīdim šķiet, ka šī vārda 
piesaukšana liecina par kādām slēptām 
bažām – vai mums šīs gribas šodien 
pietiek? Savukārt citi šo gribu cenšas 
noniecināt, izplatot stāstus, ka brīvību 
esam saņēmuši kā dāvanu no citu 
rokām, pateicoties kādam mistiskam 
lielvaru darījumam vai slepenpolicistu 
raustītajiem diedziņiem. 

Patiesība ir pilnīgi pretēja. Gan 
ārējiem spēkiem, gan nereti arī vietējiem 
līderiem bija jāpielāgojas tautas gribai. 
Tiklīdz tas bija iespējams, suverēnā 
tauta nepārprotami apliecināja – gan 
milzīgajās manifestācijās, gan Baltijas 
ceļā, gan barikādēs –, ka tā vēlas 
neatkarību. Ne Kremlis, ne Baltais nams 
šo gribu nevarēja ne radīt, ne apslāpēt, 
un vietējiem līderiem bija vai nu jāpalīdz 
šai gribai realizēties, vai arī jānoiet malā. 

Arī turpmāk valst i j  izšķirošos 
brīžos tieši tautas griba nodrošināja 
Latvijai fundamentāli nozīmīgu lēmumu 
pieņemšanu. Ja tā nebūtu lielākā 
vairākuma pārliecība un prasība, ja 
politiķi nejustu, ka viņu karjera ir no tā 
atkarīga, nav izslēgts, ka ceļš uz NATO 
un Eiropas Savienību Latvijai būtu 
izrādījies krietni gaŗāks. Nereti tauta 
savā izpratnē par būtiskiem jautājumiem 
izrādījusi krietni lielāku pašpārliecību 
nekā politiķi. Kad 2012. gadā notika 
referendums par otru valsts valodu, 
daudzi deputāti un ministri līdz pēdējam 
brīdim šaubījās par rezultātu, baidījās, 
ka pēckrīzes gaisotnē cilvēki varētu 
izrādīties vienaldzīgi vai izmantot šo 

kā iespēju protesta balsojumam. Tauta 
izrādījās gudrāka un līdzsvarotāka, un 
rezultāts neapgāžami pārliecinošs – ar 
71% līdzdalību 75% nobalsoja pret otru 
valsts valodu. Turklāt šis gribas spēks 
izpaužas ne tikai atsevišķos, kritiskos 
brīžos. Tas, ka dzīvojam daudz, daudz 
labāk nekā pirms 30 gadiem, ir nevis 
kāda dāvana no valdības vai ārpasaules, 
bet gan tautas lielākās daļas ikdienas 
darba un apņēmības rezultāts. 

Suverēnā tauta ir valsts pamats, 
un tas ir stabils un stiprs. Simt gadu 
izturējis dažādas politiskās zemestrīces, 
tas noteikti turēs vēl simt un vairāk. 
Taču ikdienā par pamatiem parasti 
nedomājam. Redzam to, kas notiek 
virsbūvē. Plūkšanās un sāncensība, 
kas raksturīga politiskajai videi, dažu 
mūždien neapmierināto vai merkantili 
motivēto pie katras izdevības skandētā 
dziesma ar piedziedājumu «Viss ir slikti!», 
neizbēgamās kļūdas, nenoliedzamās 
ļaunprātības – visas šīs mutuļojošās, 
nereti kaitinošās vai nogurdinošās brīvas 
sabiedrības izpausmes var dažkārt likt 
ļodzīties pat visstingrākajai pārliecībai. 

Da rbs  p ie  v i r sbūves  nekad 
nebeigsies, bet šajā 18. novembrī 
par to nav jādomā. Simtgade ar tās 
plašajiem laika apvāršņiem noliek visus 
šos sīkumainos strīdus savā vietā, ļauj 
novērtēt, kas ir svarīgs un paliekošs, kas 
pārejošs, maznozīmīgs vai labojams. 
Mēs šodien turpinām darbu, kuŗu sāka 
mūsu priekšgājēji pirms divām, trim 
vai pat četrām paaudzēm. Sava darba 
augļus nodosim mūsu bērniem un 
mazbērniem, kuŗi šo darbu turpinās. Mēs 
esam viens posms gaŗā ķēdē. Ja spēsim 
turpināt sākto ceļu un nodot mūsu 
pēcnācējiem valsti kaut nedaudz labāku, 
nekā to atradām, tad savu uzdevumu 
būsim izpildījuši. 

Pauls Raudseps
Žurnāls “Ir”
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Uz naksnīgās debess 
fona

Cik grandioza ir naksnīgā debess velve! 
Cik krāšņi zvaigžņu lauki lejas uz visām 
pusēm, un jau „tepat" – mūsu milzīgajā 
Piena Ceļa galaktikā (Milky Way, angl.)! Un 
kāda dzirkstoša krāsu gamma paveras, kad 
ielūkojas caur teleskopa lēcām Kosmosa 
dzīlēs! Cik noslēpumaini dūmakaini un 
ar zvaigžņu putekļiem apklājas tuvāki 
un tālāki reģioni redzamajā Izplatījumā! 
Kā Magelāna Mākoņi (The Magellanic 
Clouds, Nubeculae Magellani), – divas 
neregulāras "rūķu"  galaktikas (dwarf 
galaxies), kas labi redzamas Dienvidu 
zvaigžņu puslodē, – tie ir Lokālās Zvaigžņu 
Grupas locekļi, spirālveida galaktikas, kas 
riņķo apkārt (orbiting) mūsu Piena Ceļa 
galaktikai. Un Andromēda (M31) – mūsu 
tuvākais kaimiņš galaktika, kas atrodas 
Andromēdas zvaigznājā, un pie naksnīgā 
debess juma ir otra spožākā zvaigžņu kopa 
aiz Plejādes!... Vai visu to krāšņumu un 
eleganto izdomu, ar kādu tas viss ir ticis 
Radīts – vai to var izteikt tēlotājmākslā, 
mūzikā, un zinātnē – kā astronomijā? Tai 
ir veltītas ļaužu domas un sajūsma uz 
Zemes visos laikos, un visu tautu dzejnieki 
un mākslinieki ir centušies izteikt savos 
darbos kaut kripatiņu, arī astronomi un 
pētnieki runādami savā „valodā", un katrs 
Zemes iemītnieks, kas paceļ savas acis 
uz šo Dieva Radības Kosmosa bezgalīgo 
lauku, kuŗā, tā sakot, peld Visums... Un 
atcerēsimies – ar Hubble teleskopu, kurš 
riņķo orbītā ap Zemi kopš 1990. gada – 
redzamo galaktiku daudzums vien jau 
pārsniedz 500 biljonu! Un katrā atrodas 
vairāk kā 350 biljonu sauļu sistēmu ar 
savām planētām!... Tur  milzīgā Izplatījuma 
pašā centrā - LAIKS ir apturēts. Tur dus 
Hronoss... 

Turpinot tēmu par Visuma apdzīvotību, 
sevišķi sākot ar XXI gadsimtu jau 
konvencionālās zinātnes viedoklis šai 

sakarā esot populāri pieņemts: „Visums 
ir pārāk milzīgs, lai tur būtu tikai mēs 
uz Zemes." Jāteic, šāda pieeja katram 
pragmatiski  domājošam mūsdienu 
cilvēkam ļauj nopietni apsvērt ārpuszemes 
intelekta eksistenci, un mūsu iespējamo 
komunikāciju ar to.

Kam šī tēma interesē var iesākt ar 
„mazumiņu", un proti – paraudzīties 
naksnīgajā velvē,  la i  pavērotu ar 
neapbruņotu aci – tur labi saskatāmo 
dzīvo satiksmi. Ja nu izdodas ieraudzīt ko 
neparastu?...

Lai vērotu jebkurus lidaparātus uz 
naksnīgās debess fona ir mazliet jāpierod. 
Vislabāk to darīt okeāna krastā, kur ir 
labi redzama skaidra zvaigžņota debess, 
ko netraucē pilsētas uguņu fons. Tur var 
iekārtoties ērti – atgāžamā krēslā, un 
interesentu grupas kompānijā. Jo grupai 
ir vieglāk novērot visas debess puses 
vienlaicīgi, lai neko nepalaistu garām. Tad, 
ja uzrodas kāds augstu lidojošais agregāts 
– ar izsaucieniem tiek pievērsta grupas 
uzmanība debesu sektoram.  

Var uzreiz labi atpazīt lidmašīnas un 
helikopterus pēc to signālugunīm. Tāpat 
mākslīgos satelītus, pēc to konstantā 
lidojuma taisnās līnijas un vienmērīgā 
spožuma. Var labi atpazīt minimeteorītus, 
pēc to lejup virzības, milzīgā ātruma, 
taisnās līnijas un sadegšanas atmosfēras 
biezajos slāņos. Savukārt, – "nezināmos" 
objektus – pēc zaļās, rozā un zilās krāsas 
– no vienas puses, un trajektorijas zig-zag 
kustībām 90° un reizēm 180° leņķos, kas 
notiek milzīgā ātrumā un momentāli – no 
otras puses, kā arī visa objekta pulsācijas 
četras piecas reizes no sākotnējiem 
apmēriem spožumā, tos viegli atšķirt 
un nevar sajaukt ne ar satelītiem ne 
lidmašīnām, ne minimeteorītiem.

Viņus var ar labu gribu novērot lidojam 
virs Zemes – atmosfēras augstumos – 
gandrīz katru nakti. Ar zināmu pacietību un 
ar neapbruņotu aci principā katrs var tos 
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ieraudzīt. Tiem piemīt mērķtiecīga kustība 
no horizonta līdz horizontam, kas liecina 
par apzinātu vadību. Tie dažreiz virzās 
formācijā pa trim, kā redzams arī piemēram 
Meksikas patruļlidmašīnas uzņemtajā 
video, kas skatāms uz Youtube. 

Vienā vakarā var saskaitīt vidēji līdz 
desmit (!) šādiem objektiem, kas neatbilst 
nekam citam, kā vien klasificējams 
"nezināms".

Novērojot viņu manevrus – emocionālais 
efekts grupā ir ļoti liels, un tiek uzņemts 
ar skaļiem wow...wow... izsaucieniem. 
„Griežas" video aparāts un attēls vēlāk 
ir aplūkojams uz ekrāna. Tomēr video 
uzņēmums tālu atpaliek no vizuālā iespaida 
dabā. Būtu vajadzīga izcila teleskopiskā 
video aparatūra, ņemot vērā ievērojamo 
attālumu (atmosfēras robežās), lai sasniegtu 
vajadzīgo kvalitāti. Bet tam, kurš pats to ir 
redzējis - nekas tāds nav vajadzīgs. "I know 
what I saw" – tā saucas populārzinātniskā 
filma – viena no daudzajām par šo tēmu. 

Tomēr jāteic – vairums gadījumos 
pareizāk būtu sacīt – „mēs nezinām kas tas 
ir", jo visbiežāk vērojums ļauj konstatēt „kas 
tas nav". Un jāatzīst šiem objektiem virsū 
nav lasāms uzraksts  "kas viņš ir". Lai nu kā, 
atskaitot visas iespējas, kas mūsu Zemes 
civilizācijas populārai zinātnei šodien ir 
pazīstamas  un visās pasaules malās, – 
atliek secināt, ka: tas agregāts nav ražots uz 
Zemes. Bet tur tas lido. Bet tas nav mūsu. 
Bet tur viņš ir. Tātad – tas ir ražots kaut kur 
citur. Tieši jau to arī, pēc definīcijas, izsaka 
akronīms „NLO" – „nezināmais" objekts. 
Tiktāl var secināt šajos pirmās pakāpes 
vērojumos (encounter of the first kind, 
angl.), par ko katrs var pārliecināties pats. 
Tomēr jāteic – ar pirmo pakāpi piedzīvojumi 
tikai iesākas. Tāpēc arī eksistē - 2., 3., 4. un 
visbeidzot - piektās pakāpes sastapšanās 
klasifikācija. 

Sākot ar trešo – notiek intelektuāla info 
apmaiņa – jeb komunikācija ar „viesiem" 
no citurienes. Kā piemēram – Džeimsam 

Gillilandam pie Lašu ezera, Mt. Adams 
kalna pakājē. Un Matīsam Barkovskim 
čanelinga semināros Latvijā – Rīgā, 
Valmierā, Liepājā, Kuldīgā, u.tt.

Bībelē ir spilgti paraugi dažādu lidojošu 
objektu novērojumiem un komunikācijai 
–  gan  ind iv iduā l iem gan grupas 
novērojumiem. Pie tam laikmetā, kad ne 
"sputniku" ne "satelītu" vēl nebija. Ecehiēls 
saka: "Es redzēju – piepeši nāca stipra 
vētra no ziemeļiem, pacēlās liels mākonis 
ar uguni, tam bija spožums visapkārt un 
pašā vidū spulgoja kaut kas kā spilgti 
mirdzošs metāls. Tam vidū bija redzami 
četri dzīviem radījumiem līdzīgi veidojumi: 
tie bija cilvēkiem līdzīgi tēli." Tie vēlāk 
arī sarunājās ar Ecehiēlu. Un piemēram, 
Jēzus „Debesbraukšanā" – jeb pacelšanā 
uz augšu uz debesīm – pie grupas, kas 
to vēroja, ieradās „divi vīri baltās drēbēs", 
kuŗi tātad – nebija no grupas locekļiem, 
bet sniedza tiem mierinājumu. Tas ir visai 
skaidri aprakstīts: "Kad tie, Viņam aizejot, 
cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem 
stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: 
Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz 
debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no 
jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat 
redzējuši debesīs aizejam." Šīs zināšanas 
pārsniedza sapulcējušos Zemes cilvēku 
zināšanas un izpratni par notiekošo. Tas 
ir ļoti raksturīgi šādiem komunikācijas 
gadījumiem. Atcerēsimies arī to, ka visas 
pasaules lielās reliģijas, saskaņā ar to 
dibinātāju  ir vienā vai otrā veidā, bet 
Cilvēcei dotas „no debesīm". 

Raimonds Sokolovskis
(sk. arī http://xfacts.com/old/, un “www.

eceti.org/Eceti.Multimedia”, u.c "The 
Phoenix Lights - the documentary", un 
arī "Mexican UFO sighting, Fox news", 
sk. wikipedia encyclopedia zvaigžņu karti, 
Bībelē sk. Ecehiēla I nodaļu, I Moz.6:1-
4, Atkl.19:10, un arī Dr. Dolores Cannon 
"Three waves of volunteers", "www.
MieraMāksla", u.c.)
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PBLA ZIŅU APSKATS

23. novembrī 
Jaunās valdības veidošana: Vējonis 
uzstāda ultimātu partijām 

Ja valdības veidošanas sarunās 
iesaistītās partijas līdz pirmdienai, 
26. novembrim, nespēs vienoties 
par vairākuma atbalstītu Ministru 
prezidenta amata kandidātu, tad otra 
iespēja tām vairs netiks dota, intervijā 
LNT raidījumam "900 sekundes" 
piektdien sacīja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. "Protams, ka man ir 
plāns "B", kas partijām varētu nepatikt," 
sacīja Vējonis, uzsverot, ka pašreiz 
gan viņam neesot nekāda plāna par 
Saeimas atlaišanu. "Nē, es uz to pašlaik 
neiešu," sacīja prezidents, norādot, ka 
parlaments ir tikko sācis strādāt. Sīkāk 
par plānu "B" gan prezidents nevēlējās 
stāstīt, sakot, ka vēl cer uz to, ka 
partijas spēs vienoties un piedāvāt 
risinājumus. 

Vējonis atz ina,  ka,  t iekot ies 
iepriekš ar partijām un to izvirzītajiem 
kandidātiem, nav guvis pārliecību, 
ka kādai partijai izdotos izveidot 
vairākuma atbalstītu valdību. Pēc 
viņa teiktā, pašreizējā brīdī tas esot 
"minimāls vairākums" – 51 deputāta 
atbalsts no 100, kas gan neliecina par 
iespējamu stabilu valdību, taču "šobrīd 
mēs esam ieinteresēti, lai valdība 
vispār būtu". Vaicāts par iespējām 

jaunajā valdībā iekļaut "Saskaņu", 
prezidents atgādināja, ka neviena cita 
no parlamentā ievēlētajām partijām 
nav izteikusi gatavību sadarboties ar 
"Saskaņu", līdz ar to šāds scenārijs 
pagaidām neesot iespējams. 

Uz  j au tā j umu ,  va i  Vē jon im 
pašam pret "Saskaņu" ir novilkta 
"sarkanā līnija", viņš atbildēja, ka, 
protams, parlamentā ir pārstāvēta 
visa sabiedrība, līdz ar to sarunās ir 
jāiesaista visas Saeimas partijas, bet 
vienlaikus Latvijai ir svarīgi "saglabāt 
eiroatlantisko kursu" un citus iesāktos 
virzienus. Uz jautājumu, kurš varētu 
būt viņa izraudzītais premjera amata 
kandidāts, ja partijas pašas nespēs 
vienoties, Vējonis konkrētus uzvārdus 
nenosauca. 

Viņš atzina, ka līdz pirmdienai ir trīs 
dienas un pauda cerību, ka partijas 
spēs šīs dienas saturīgi izmantot. 
Vējonis atzīmēja, ka "rezervistu soliņš" 
ar kandidātiem ārpus 13. Saeimā 
ievēlētajiem, esot, bet tas būšot 
pēdējais risinājums. Viņš kritizēja 
politiskos spēkus, sakot, ka "katrā ziņā 
partijas pirmām kārtām melo" – iepriekš 
partijas teikušas, ka aktīvi strādās, lai 
piedāvātu jebkuru kandidātu, kam būtu 
vairākuma atbalsts, bet, cik Vējonis 
dzirdējis kuluāros, šobrīd esot zināms 
klusums un nekas nenotiek "katrs sēž 
savos ierakumos". 

Kā ziņots, Vējonis otrdien neizvirzīja 
nevienu premjera amatu kandidātu. 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

Viņš aicināja politiskās partijas turpināt 
meklēt kopsaucējus, kā arī atzīmēja, ka 
šobrīd partijām sarunas jāsāk no jauna, 
izskatot arī citus iespējamos kandidātus 
uz Ministru prezidenta amatu. (delfi.lv)
16. novembrī
Vējonis pateicas Islandei par atbalstu 
Latvijas neatkarības atjaunošanā 

Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis pateicas Islandes prezidentam 
Gudni Jouhannesonam par viņa valsts 
atbalstu 1991. gada augustā, kad 
Latvija, Igaunija un Lietuva paziņoja par 
savas neatkarības atjaunošanu, turklāt 
Islande bija pirmā valsts pasaulē, kas 
atzina visu triju valstu neatkarību. 
Pēc tikšanās ar Jouhannesonu Valsts 
prezidents norādīja, ka šī Islandes 
drosmīgā rīcība ir spilgts pierādījums 
tam, cik nozīmīgs var būt mazu valstu 
izšķirīgs lēmums svarīgos brīžos. 

"Tas ir arī uzskatāms pozitīvs 
piemērs, ka mazas valstis var ietekmēt 
starptautiskos procesus. No tā mēs 
varam mācīties, jo bieži vien mēs 
Latvijā arī sakām: "Ko nu mēs varam 
izdarīt kā maza valsts?" bet Islande 
parādīja to, kā mazas valstis ietekmē 
procesus," pauda Vējonis. Tāpat Valsts 
prezidents atzina, ka, neskatoties 

uz abu valstu attālumu, Latviju un 
Islandi vieno līdzāspastāvēšana un 
sadarbība Baltijas un Ziemeļvalstu 
reģionā dažādos formātos. Abas 
valstis ir partneres NATO un Eiropas 
ekonomiskajā zonā. 

"Es gribētu atzīmēt sadarbību 
NATO ietvaros, jo drošības izaicinājumi 
Baltijai, Ziemeļvalstīm un Arktiskajam 
reģionam ir ļoti līdzīgi un cieši saistīti. 
Tāpēc, šodien tiekoties ar Islandes 
prezidentu, bijām vienisprātis, ka NATO 
Briseles samitā pieņemtie lēmumi par 
NATO Atlantijas pavēlniecības izveidi ir 
ļoti nozīmīgi, jo tie palīdzēs nodrošināt 
brīvu sabiedroto spēku pārvietošanu 
pāri Atlantijas okeānam," teica Vējonis. 

Tāpat Latvijas prezidents pateicās 
Islandei par atbalstu, kas tiek īstenots 
ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumenta palīdzību. Pēc Vējoņa 
teiktā, tā ir iespēja realizēt labus 
projektus, kuros tiek iesaistīti ne tikai 
uzņēmēji no Latvijas un Islandes, 
bet arī pašvaldības un sabiedrības 
pārstāvji, lai šādus projektus realizētu. 
Noslēgumā Vējonis apsveica Islandi 
ar 100. gadadienu kopš suverenitātes 
iegūšanas 1918. gada 1.

decembrī. "Tas bija nozīmīgs solis 
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Islandes ceļā uz pilnas neatkarības 
pasludināšanu 1944. gadā. Vissiltākie 
sveicieni no Latvijas tautas Islandes 
tautai šajos nozīmīgajos simtgades 
svētkos," uzsvēra Valsts prezidents. 

Kā ziņots, valsts vizīte Latvijā 
Islandes prezidentam paredzēta no 
šodienas līdz 18. novembrim. Ar 
Jouhannessonu tiksies Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis. Abi 
svinīgā ceremonijā noliks ziedus pie 
Brīvības pieminekļa, fotografēsies un 
apmainīsies dāvanām. Plānotas arī 
abu prezidentu divpusējas sarunas un 
paziņojums presei. 

Pēc tikšanās ar amatpersonām 
Islandes prezidents uzstāsies ar lekciju 
Latvijas Universitātes Mazajā aulā. 
Vizītes pirmās dienas noslēgumā abu 
valstu prezidenti apmeklēs koncertu 
"Mūsu Operai 100", kas notiks cikla 
"Dzimuši Latvijā" ietvaros Latvijas 
Nacionālajā operā un baletā. Sestdien, 
17. novembrī, Islandes prezidents 
apmeklēs muzeju kopizstādi "Latvijas 
Gadsimts" Latvijas Nacionālajā vēstures 
muzejā, bet pēcpusdienā piedalīsies 
Islandes vēstniecības un Islandes goda 
konsulāta Latvijā rīkotajā seminārā par 
Islandes-Latvijas sadarbību biznesa, 
kultūras un izglītības jomās. 

Svētdien, 18. novembrī, Islandes 
prezidents kopā ar citiem augstiem 
viesiem piedalīsies Latvijas valsts 
s imtgadei  ve l t ī ta jos sv in īga jos 
pasākumos. Islande bija pirmā valsts 
pasaulē, kura 1991. gadā oficiāli 
atzina Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu. (LETA; delfi.lv)
15. novembrī
Kāpēc klusējam par Kārli Ulmani? 

Subjektīva atbi lde: tāpēc, ka 
okupāc i j as  un  t r imdas  gados 
vairākums latviešu ir aizaudzināti 
no nacionālās pašapziņas – savas 
tēvzemes, dzimtenes, tautas, valsts 

mīlestības un kalpošanas tām. Valsts 
virzību noteicošajam vairākumam 
šīs mīlestības vienkārši nav. To 
pierāda turpat puse pēdējās Saeimas 
vēlēšanās nepiedalījušos, bet trešdaļa 
– ar balsojumu par ‘’Saskaņu” un ZZS. 

Kā tas var būt, ka Latvijas valsts 
dibināšanas atceres simtgadē klusējam 
par vīru, kurš stāvēja pie Latvijas 
valsts šūpuļa un kapa – Kārli Ulmani?! 
Patriotu, kurš savu dzīvi piepildīja, 
sekojot Kronvalda vārdiem: ‘’Mans 
augstākais prieks, manas lielākās 
bēdas stāv latviešu tautas laimē un 
nelaimē.” 

Atbildot uz Saeimas atlaišanu 
15. maijā, Dr.iur. Romāns Apsītis 
secināja: ‘’Ja mēs 1990. gada 4. maijā 
būtu rīkojušies citādi, šodien mums 
nebūtu atjaunotās Latvijas Republikas.” 
‘’Stingru varu, ko šodien prasa tauta, var 
panākt arī ar demokrātisku Satversmi, 
kurā ievērots varas dalīšanas princips,” 
skaidro K.Ulmaņa valdības Kultūras 
departamenta vadītājs J. Labsvīrs. 

Vērtējot nepretošanos 1939./1940. 
g. okupantiem, J. Labsvīrs raksta: 
‘’Kad es Munteram toreiz teicu: tauta 
to atzīst par kaunpilnu rīcību, viņš 
atbildēja: ‘’Kur izšķiras tautas un 
valsts likteņi, personīgam lepnumam 
un stājai jākapitulē.’’ Uz pārmetumiem 
Kārlis Ulmanis atbildēja: ‘’Vai tad man 
bija tiesības riskēt ar mūsu kareivju 
un virsnieku dzīvībām? Ja mums būtu 
bijis kaut viens procents, ka mēs varētu 
uzvarēt savu pretinieku, mēs būtu 
cīnījušies… Un palīdzību šajā momentā 
mēs arī ne no viena gaidīt nevaram… 
Tas ir vēstures gājiens…”.’’ 

Kārlim Ulmanim bija iespēja atstāt 
Latviju, pirms to okupēja. Viņš to 
nedarīja, noraidot vairāku valdības 
locekļu ierosinājumus: ‘’Es to nedarīšu. 
Es nedošu nevienam iemeslu teikt, 
ka Ulmanis bijis ar latviešu tautu 
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tās laimīgās dienās, bet pametis to 
visgrūtākā likteņa stundā. Vai es daru 
pareizi vai nepareizi, par to spriedīs 
vēsture. Tā Latvija, kurai mēs kalpojām, 
vairs neatgriezīsies, bet tai, kura nāks 
pēc visām ciešanām, es vairs nebūšu 
vajadzīgs.” 

Tā la ika kontekstu papi ld ina 
publicists Franks Gordons: ‘’Ulmanis 
nebija ne nodevējs, ne gļēvulis… 
Aplenkta no trim pusēm – ko Latvijai 
darīt? Latvijas armijas sakāve bija 
neizbēgama, un Ulmanis negribēja 
veltīgi izlieto, upurēto asiņu. Raugoties 
uz ‘’15. maija režīmu” un 1940. gada 
‘’Baigo vasaru”, vienmēr jātur prātā 
tā laika konteksts.” (‘’Latvijas Avīze”, 
23.10.2018.) 

Tautsaimniekam un valstsvīram 
Kārlim Ulmanim bija drosme stāties 
valdības priekšgalā 1918. gadā, kad 
tikai retais ticēja Latvijas valstij. Viņam 
bija drosme uzņemties atbildību par 
Satversmes apturēšanu un Saeimas 
atlaišanu. 

Taču vēl lielāka drosme un atbildība 
bija vajadzīga tad, kad, pretēji paša 
sludinātajai nostājai ‘’labāk stāvus mirt, 
kā uz ceļiem kalpot’’, viņš piekāpās 
visiem krievu ultimātiem un prasībām, 
noliecās zemāk par zāli. Ja ne šis, 
vēl arvien apstrīdētais Ulmaņa solis, 
var droši iztēloties – tikai varbūt būtu 
lasāma vienīgi leģenda par latviešu 
varonību. 

Latvijas Universitātes profesors 
Inesis Feldmanis par 15. mai ja 
apvērsuma ilgtermiņa pozitīvajām 
sekām, saka tieši: ‘’Ja nebūtu to sešu 
gadu, kad valdīja Kārlis Ulmanis, diez 
vai mēs šodien sarunātos latviski. Tie 
nenosargāja Latviju pret okupāciju, bet 
saglabāja Latviju nākotnē.” 

Kārļa Ulmaņa dzimšanas atceres 
120. gadadienā profesors Jānis 
Stradiņš uzsvēra: ‘’Kārlis Ulmanis 

pieder Latvijai, pieder visai latviešu 
tautai un pieder mūžībai. Kamēr vien 
pastāvēs jēdziens Latvija, dzīvos arī šis 
vārds.” (irir.lv, autors Andrejs Lucāns, 
pensionēts agronoms no Burtniekiem) 

Čekas aģentu kartotēku publicēs 
decembra vidū 

Latvi jas PSR Valsts drošības 
komitejas (VDK) aģentu alfabētiskā 
kartotēka un šo pašu personu dublējošā 
kartotēka pa VDK struktūrvienībām tiks 
publicēta internetā decembra vidū. 
To apstiprināja Latvijas Nacionālā 
arhīva (LNA) direktore Māra Sprūdža, 
konkrētu datumu gan neizpaužot. 
Savukārt tālākā materiālu publicēšana 
atkarīga no valsts piešķirtā budžeta 
finansējuma, kura pagaidām nav. 

Saskaņā ar 4. oktobrī Saeimas 
galīgajā lasījumā pieņemtajiem un 
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
16. oktobrī izsludinātajiem labojumiem 
likumā "Par bijušās Valsts drošības 
komitejas dokumentu saglabāšanu, 
izmantošanu un personu sadarbības 
fakta ar VDK konstatēšanu", VDK 
darbību un tās attiecības ar Latvijas 
Komunist iskās part i jas Centrālo 
komi te ju  (LKP CK) i lust rē jošo, 
publicējamo dokumentu klāsts ir ļoti 
plašs. M. Sprūdža lēš, ka arhīvam likumā 
prasītā izpildei vajadzēs četrus gadus. 
"To pirmo daļu šogad mēs izdarīsim, 
jo pirmā daļa ir ļoti neliela apjoma 
dokumentu publicēšana," teic arhīva 
direktore. Aģentu uzskaites kartītes 
no bēdīgi slavenajiem čekas maisiem 
to tagadējais turētājs Satversmes 
aizsardzības biroja Totalitārisma seku 
dokumentēšanas centrs (TSDC) 
patlaban skenē un arhīvs tās drīzumā 
saņems "pdf" attēlu formātā. Katrs 
interesents tās varēs šķirstīt, publicētas 
LNA tīmekļvietnē. Meklēšanas sistēma 
nav paredzēta. Sprūdža gan atgādina, 
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ka kartītes un citi dokumenti tika rakstīti 
krievu valodā, līdz ar to interesentam 
jāmāk tajā lasīt. 

Pirms abām kartotēkām vietnē būs 
vēsturnieku sagatavots ievads, kas 
paskaidros kontekstu – kura VDK nodaļa 
ar ko nodarbojās un kāda informācija 
no šīm kartītēm iegūstama, kā tās 
lasīt. Tā kā kartītes ir krievu valodā, 
arī uzvārdi ir krieviskoti. Jārēķinās, ka 
latviešu uzvārdu pareizrakstībā krievu 
valodā var būt kļūdas. Ja attiecīgais 
cilvēks būs agrāk vērsies tiesā, lai tā 
apstiprinātu vai noliegtu viņa sadarbību 
ar VDK, tad klāt būs publicēts arī tiesas 
spriedums. Tādu spriedumu jau esot 
vairāk nekā 300. "Ja cilvēks devies uz 
tiesu un pierādījis, ka nav sadarbojies, 
tad viņam ir tiesības, lai tas būtu 
publiski pieejams," komentē arhīviste. 

Lai iepazītos ar aģentu uzskaites 
kartītēm, interesentam arhīva vietnē 
nāksies reģistrēties un aizpildīt anketu. 
Jautāta par konkrētu publicēšanas 
datumu, Sprūdža bilst, ka nevēlas 
to izpaust: "Tas attiecīgajā datumā 
varētu izraisīt pārāk lielu ažiotāžu. 
Otrkārt, publicēšana tomēr ir saistīta ar 
programmatūras izstrādi un tehniskām 
lietām, ar kurām vienmēr kaut kas var 
notikt. Kad skaidri zināsim, ka viss 
gatavs un pārbaudīts, tad pateiksim. 
Tas varētu būt decembra vidus." 
Saņemt no TSDC kartīšu oriģinālus 
LNA būs gatavs tikai nākamgad, jo vēl 
nav pabeigta atbilstoša drošības līmeņa 
dokumentu glabātava. LNA vadītāja 
spriež, ka ar likumā prasīto 1988. 
gada VDK iekšējās telefongrāmatas 
publicēšanu grūtību nebūs, jo digitālā 
kopija arhīvam jau pieejama. Tāpat 
problēmu nebūs ar LKP CK 101. 
fonda lietu aprakstu publicēšanu. To 
publicēšanu Saeimas deputāti vēlējās, 
lai parādītu šīs institūcijas saikni 
ar VDK, taču minētie lietu apraksti 

arhīva vietnē faktiski bija atrodami 
jau agrāk. "Man īsti nav saprotama 
ideja, kāpēc nolēma publicēt tieši šī 
fonda aprakstus. Tur ir 65 apraksti, 
no kuriem 90% gadījumu nosaukumā 
ir "Biroja sēžu protokoli", kas pilnībā 
neko neizsaka. Vēl tur ir ap 2000 
augstākās nomenklatūras personu 
lietas, kā arī konkrētā gadā pensionētu 
un atlaisto darbinieku saraksti, kas arī 
īsti neko neizsaka," parausta plecus 
LNA direktore. 

Šobrīd arhīvam prasību izpildei 
no budžeta piešķirti 50 tūkstoši eiro. 
Par šo naudu notiek atbilstošu telpu 
iekārtošana no TSDC saņemamo 
dokumentu glabāšanai, lasītavas 
iekārtošanai. Sprūdža atgādina, ka 
pēc pārņemšanas uz VDK dokumentu 
pieejamību attieksies tādi paši noteikumi 
kā uz cit iem arhīvā glabātaj iem 
v ē s t u r i s k a j i e m  d o k u m e n t i e m . 
Piemēram, ja izgatavota digitālā 
kopija, proti, dokuments pieejams 
datorā, tad oriģinālus vairs neizsniedz. 
Sprūdža atzīst, ka, neielūkojoties 
VDK izst rādes un operat īvajās 
lietās, reģistrācijas žurnālos, kas tiks 
padarīti publiski pieejami tikai ap 
nākamā gada jūniju, šogad decembrī 
publicējamo kartotēkas kartīšu saturs 
praktiski nav analizējams. Tiem, kas 
nākamgad vēlēsies doties uz arhīva 
lasītavu, lai iepazītos ar šīm lietām, 
jāatceras, ka likumi gan neaizsargā no 
izpaušanas aģentu vārdus, uzvārdus, 
dzimšanas datus un dzīvesvietu tolaik, 
taču viss, kas attiecas uz šo cilvēku 
ģimenēm, bērniem, veselības stāvokli 
un delikātām personiskās dzīves 
epizodēm, ir neizpaužama informācija, 
jo slimības mēdz būt iedzimtas, tāpat 
laulības pārkāpšanas gadījumi var 
atstāt sekas uz nākamajām paaudzēm. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ 
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Pirmās 

Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 

Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Otrās Ad-
ventes svētdienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 

Svētdien, 16. plkst. 10.00 – Trešās 
Adventes svētdienas dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc diev-
kalpojuma draudzes eglīte.

Pirmdien, 24. plkst. 18.30 – Kristus 
dz imšanas svētvakara korā ļu 
dievkalpojums.(Angļu un latviešu 
valodās)  

Otrdien, 25. plkst. 10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 

2019. g. JANVĀRĪ  
Svētdien, 27.janvārī, plkst. 10.00 –  

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ  
Pirmdien, 24. plkst. 14.00 – Kristus  

dzimšanas svētku dievkalpojums ar 

Svēto  Vakarēdienu. 
BĪBELES STUNDAS

Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst .  10.00. Pēdējā 2018. g.  
13. decembrī.  Pirmā 2019. g. 
7. februārī. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ 
Svētdien, 2.   I.Birze 
Svētdien, 9.   U.Hāgens
Svētdien, 16.  Judy Trumpmanis
Pirmdien, 24.  A.Kristovskis
Otrdien, 25.  J.Turmanis
2019.g.JANVĀRĪ  
Svētdien, 27.  J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ 
Svētdien, 2.    L.MacPherson
Svētdien, 9.  A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 16. L.Vilciņa/A.Zīda
Pirmdien, 24.  B.Liberta/R.Hāgena
Otrdien, 25.  L.MacPherson
2019.g.JANVĀRĪ  
Svētdien, 27.  M.Timermane/A.Zodiņa

ATVAĻINĀJUMS  
Draudzes  mācītājs  būs  atvaļinājumā  

no 26.decembŗa l īdz  2019.g. 
27. janvārim. Steidzīgos  gadījumos  
zvanīt uz mācītāja mobilo. (No 
31. decembŗa līdz 12. janvārim zvanīt 
draudzes priekšniekam) 

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.

G A I Š U S ,  P R I E C Ī G U S ,  D I E VA 
SVĒTĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS  VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
„Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs." 
(Lk.2:11)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

DECEMBRĪ
Svētdien, 2. plkst. 9.30. I Adventes 

dievkalpojums.
Svētdien, 9. dievkalpojums baznīcā 

nenotiks. Draudzes „Eglīte" Latviešu 
namā M. Siliņa zālē plkst. 11.00.

Svētdien, 16. plkst. 9.30 III Adventes 
dievkalpojums

Svētdien, 23. plkst. 9.30 Ziemassvētku 
dievkalpojums.

Svētdien, 30. plkst. 9.30 Vecgada 
izskaņas dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

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

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

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

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934

Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com  
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870
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DRAUDZES "EGLĪTE"
Gadskārtējais Ziemassvētku „Eglītes" 

sarīkojums notiks svētdien, 9. 
decembrī, plkst. 11.00 Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zālē. Svinēsim 
Ziemassvētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju! Nākam 
paši un ņemam līdzi draugus! Visi 
mīļi gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park,  NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090
-----------------
Draudzes mācītājs, priekšniece, 

diakones, valde un dāmu komiteja 
pateicas visiem draudzes locekļiem un 
draugiem par atbalstu, ziedojumiem 
un ražīgu darbu aizvadītajā gadā. 
Novēlam gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus, un laimīgu un svētīgu Jauno 
gadu!

Decembrī arhīva darbinieki dosies 
uz Lietuvu, lai uzzinātu lietuviešu 
kolēģu pieredzi ar VDK dokumentu 
publicēšanu internetā un saprastu, cik 
lieli ieguldījumi nepieciešami drošības 
sistēmās: "Runā, ka viņiem bijuši 
hakeru uzbrukumi." Kas attiecas uz 
tālāko likumā noteikto, ar VDK saistīto 
dokumentu publicēšanu LNA vietnē, 
Sprūdža uzsver, ka viss atkarīgs no 
budžeta finansējuma: "Ja valdība to 
nepiešķirs, protams, mēs, izmantojot to, 
kas mums jau ir, izdarīsim minimālāko, 
bet neko no jauna klāt pielikt nevarēsim. 
Arhīvam jau tagad trūkst finansējuma, 
lai uzturētu savas ēkas un visu pārējo. 

Principā publicējamais apjoms attiecas 
uz nākamajiem četriem gadiem. [...] 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)  
Lidija Lasmane: Lustrācija Latvijā ir 
sākusies. 
Replika par Ginta Grūbes interviju 
“Esam spēcīga nācija” 

Lai arī nokavēti, tomēr neformāli 
Latvijas sabiedriskajā telpā beidzot pēc 
būtības ir sācies lustrācijas process. 
Katra izstāstītā liecība par to, kā 
darbojās padomju gara verdzības 
sistēma, radot bailes, nedrošību un 
ievainojamību, nostiprina mūsu valsts 
drošību šodien un garīgi atbrīvo, kā 
arī izgaismo pašu liecinieku, sistēmas 
upuri. Jā, arī tad, ja viņš formāli vai 
pēc būtības ir bijis ziņotājs. Beidzot šī 
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Good afternoon 
and Welcome to our 

Birthday! 
The Sydney Latvian Society extends 

a warm welcome to the Honourable 
Philip Ruddock, a longtime friend of the 
Baltic people, to the honorary consul 
of Estonia, Mr Sulev Kalamäe and his 
wife Barbara Howard Kalamäe, to the 
representatives of our sister organisation 
the Estonian Society of Sydney Mr Madis 
Alvre and Dr Tiina Alvre, to Mr Brian 
Hughes representing the Strathfield 
Musical Society, with whom we have 
shared these rooms now for 50 years, 
to Mrs Nina Matushevski representing 
Dnister credit union – the keeper of all our 
treasure, and to all the representatives of 
the various Latvian congregations, choirs, 
theatre, school and other organisations in 
Sydney, and to all our other distinguished 
guests. I welcome you one and all! We 
have apologies from the local member 
Jodi McKay and the honorary consuls of 
Lithuania, Finland and Ukraine who are 
all out of Sydney, but send their greetings.

In the beginning I said Welcome to our 
Birthday. Yes – OUR Birthday. In Latvian 
we have a saying – Es esmu Latvija – I 

am Latvia. 
Ever since the 13th century our 

country has been occupied by one 
invading force after another. Our people 
could not own the land that they worked, 
profit from the fruits of their labours or 
decide where and how they lived. The 
only thing that definitely was theirs was 
our culture and our language – but even 
that was forbidden in schools and the 
children were taught in a foreign tongue.

It took until the middle of the 19th 
century for enough educated Latvians 
to realise that this was not the way that 
many other peoples lived. They had their 
own books, their businesses, their laws – 
why not us? The end of the 19th and the 
beginning of the 20th centuries was also 
a time of much upheaval across Europe 
and other parts of the world, including the 
Russian Empire, which was our occupier 
at that time. 

Today, the 11th of November, much of 
the world celebrates Armistice day, the day 
when, in 1918, hostilities ceased on the 
western front in WWI. We celebrate that, 
but we also celebrate today as the day in 
1918 when Great Britain, a whole week 
before our Declaration of Independence 
on the 18th of November, recognised 

mūsu pagātnes nasta mūs atstās. Un 
tā ir mūsu atdzimšana. VDK ziņotāju 
kartotēkas drīzā publicēšana un 
Latvijas radošās inteliģences aktivitātes 
nodrošina sen gaidīto attīrīšanos. Bet, 
kā jau katra dzimšana, tā ne vienmēr 
ir viegla, dažkārt tā arī ir saistīta ar 
pārpratumiem un sāpēm. Jaunais 
dzimst, sevi apliecinot, pārvarot veco. 
Esmu ļoti pateicīga režisoram un 
producentam Gintam Grūbem par 
paveikto, sākot sarunu sabiedrībā 
gan ar jauno filmu “Lustrum”, gan arī 
pausto intervijās, arī žurnālā “Ir”. Abas 

studijas “Mistrus Media” jaunās filmas 
— “Lustrum” un “Tēvs Nakts” —, kas 
tapušas ar viņa līdzdalību, rosina mūsu 
tautai un sabiedrībai tik auglīgo grēku 
nožēlu. 

Manuprāt, ir nepieciešama pilnīga 
atklātība un saruna pēc būtības arī 
par šo mūsu pagātnes nastu, tomēr 
dzi ļākajā l īmenī katram ar savu 
sirdsapziņu jātiek galā pašam. Jaunajā 
simtgadē ieiesim brīvi un cienījami. Ar 
cieņu Lidija Lasmane 2018. gada 11. 
novembrī (Žurnāls “Ir”, 2018. gada 15. 
novembris.) 
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Latvia de facto, and today is also the day 
when, in 1919, nearly a whole year after 
our Declaration of Independence, our 
army defeated the combined German and 
Russian forces that were trying to retake 
Rīga. It took Latvia and its allies until the 
1st of February 1920 to rid our land of 
the last of 14 different invading armies, 
and until the 26th of January 1921, to be 
recognised by Europe's major powers, 
together with Estonia, as existing de jure. 

So, with all of that coming and going 
of armies, people fleeing, and forced 
evacuations, where did that leave Latvia 
and it's people? In 1913 Latvia had 2.5 
million inhabitants, 7 years later  just 1.6 
million. The ensuing years were ones of 
development and prosperity, and by the 
time the II World War came, and Latvia 
was occupied once again, the population 
had grown to 1.9 million, but then a further 
200,000 were forced to flee abroad, and 
over a 100,000 were deported to Siberia. 

After regaining our independence in 
1991, and being hit by the GFC probably 
harder than any other country in Europe, 
another 3-400,000 people have left Latvia. 

Nowdays, approximately 1 in 5 Latvian 
citizens lives abroad.

So with all of that, you might ask - 
What is there to celebrate?

I believe it is the very fact that Latvia 

exists and is once again thriving, in spite 
of all that I have just said, I believe that 
is cause for celebration. And who doesn't 
like a celebration? We Latvians certainly 
do! And we have so much to celebrate 
that our official Centenary celebrations go 
for nearly 5 years – from May 2017 until 
January 2021. 

Celebrations bring people, bring 
communities, bring nations together, and 
this sense of belonging, of being one, is 
so very important for a people who have 
been scattered to all corners of the earth. 
It is important for us, and it is important 
for Latvia.

Not only are we celebrating in Latvia, 
but we're celebrating all over the world – 
in Germany, in Great Britain, in the USA, 
in Brazil, in Russia, in Ireland, in China, 
in Lithuania, in Estonia, in Australia. In 
every country where Latvians live – we 
are celebrating. 

A country, (or a state, or a town), is 
not just the physical location defined 
by its boundaries. It is also the people 
who feel that they belong to it. Hence, 
wherever we live, we can quite truthfully 
say – I am Latvia – and this is my party, 
and I've invited some of my friends to help 
celebrate.

So let's start the celebrations with a 
toast  - to Latvia, to us! 

Jānis Čečiņš

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.

Oh, what a month it's been! Three weeks of intensive celebrations to mark 
Latvia's centenary. There was something for everyone who wanted to celebrate. 
The Sydney Latvian Society organised three main events, with other organisations 
chipping in or having their own celebrations.

We started with a short reception for the leaders of Sydney's various Latvian  
organisations and invited non-Latvian guests. Guest speakers were The Hon. 
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Philip Ruddock and the Honorary Consul of Estonia Sulev Kalamäe. 
The reception was immediately followed by one of the best concerts that the 

House has seen for many years. Latvian classical „hooligan" group Dagamba 
enthralled everyone with their take of the classical repertoire, sheer energy, and 
absolute devotion to their art. With bobbing heads, bleeding fingers, a „dancing" 
grand piano, and the audience clapping along and asking for more, it was a 
concert not to be missed.

The Commemoration on the 18th was also an extremely uplifting event.  The 
keynote speaker Juris Cālītis caught everyone's imagination with a different, but 
very understandable, take on the Latvian character in these modern times. This 
was followed by a number of presentations, the most notable of which was to artist 
Imants Tillers for his contribution to popularising Latvia through his paintings. The 
concert part of the evening was an event in itself!  It featured both the Sydney 
Latvian Male Choir and the Mixed Choir, as well as internationally renowned 
opera star Maija Kovaļevska. While all the songs were hits, undoubtedly the 
highlight came when both choirs and Maija combined to sing Andrejs Jurjān's 
masterpiece cantata Tēvijai (To the Fatherland). The audience was not going 
to  let the performace go without a repeat, but we were in for something totally 
unexpected as, in the last few bars, Maija spontaneously came in and overtopped 
the choir singing at full voice! The whole building shook! Nobody wanted to let go 
of the great feeling, so the afterparty nibbles provided by Daugavas Vanagi and 
the Society's drinks, were eagerly consumed by the over 280 attendees.

As if that wasn't enough, on Friday the 23rd, the Society held a Grand Ball at 
the NSW Parliament. Over 150 guests and dignitaries, including MLC David Clarke 
and the Latvian Ambassador to Australia Mrs. Dace Treija-Masī, danced, ate, and 
chatted to the strains of Dagamba and the local folk band Sidnejas muzikanti.

Special Centenary services and celebrations were also held by both 
congregations and the Saturday school.

It's now time to start looking towards Christmas and 2019.

SONG and DANCE Spectacular, 2pm Suturday 12th  January
On their way home from the 57th Latvian Arts Festival in Adelaide, male 

choir Gaudeamus and folk dance group Rotaļa will stage a special combined 
performance in Sydney. Both groups are among the top few in their respective 
leagues in Latvia and are sure to not dissapoint.

Parnell St Fair, from 11 a.m., Saturday 9th February
Yes, it's come around again. Our annual informal fun day with activities for the 

kids, market stalls, lunch and nibbles available before performances in the main 
hall. Further details in our February issue, but pencil in the date now.

Wishing all of our „Watson" readers a Merry Christmas, and 
See you at The Latvian House in the New Year!
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