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Saeima ar 61 deputāta atbalstu apstiprina 
Kariņa veidoto valdību 

Saeimas vairākums trešdien (23. janvārī) balsojumā apliecināja uzticību Krišjāņa Kariņa 
("Jaunā Vienotība") veidotajam Ministru kabinetam, kas ir 40. valdība Latvijas vēsturē. 

"Par" valdību balsoja 61 deputāts no "Jaunās Vienotības" (JV), "Attīstībai/Par", Jaunās 
konservatīvās partijas (JKP), "KPV LV" un Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK" (NA). "Pret" balsoja 39 deputāti – visi "Saskaņas" un Zaļo un zemnieku 
savienības (ZZS) deputāti, kā arī pieci parlamentārieši no "KPV LV": Aldis Gobzems, Linda 
Liepiņa, Didzis Šmits, Karina Sprūde un Iveta Benhena-Bēkena. 

Valdību veido piecu politisko spēku pārstāvji – JV, Jaunā konservatīvā partija (JKP), 
"Attīstībai/Par" (AP), "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) un "KPV 
LV". JV Saeimā ir astoņi deputāti, VL-TB/LNNK un AP - pa 13, bet JKP un "KPV LV" - pa 
16. Taču "KPV LV" frakcija ir iekšēji sašķēlusies un Kariņam nav visu šī spēka politiķu 
atbalsta, tāpēc iepriekš tika spriests par "koalīcijas kodolu", kuŗu veido JV, AP, JKP un VL-
TB/LNNK ar 50 balsīm. 

Savukārt opozīcijā strādās ZZS, kas vadīja iepriekšējo valdību, kā arī lielākā Saeimas 
frakcija - "Saskaņa", kas sarunās par valdību netika iesaistīta. 

JV valdībā pārstāvēs premjers, kā arī finanšu ministrs Jānis Reirs un ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs. Savukārt JKP valdībā pārstāvēs tieslietu ministrs, premjera biedrs Jānis 
Bordāns, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un satiksmes ministrs Tālis Linkaits. 

AP būs atbildīga par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kuŗu vadīs 
Juris Pūce, Aizsardzības ministriju, par kuŗu būs atbildīgs Artis Pabriks, kā arī Veselības 
ministriju, kuŗu vadīs Ilze Viņķele. Pabriks būs arī premjera biedrs. VL-TB/LNNK valdībā 
pārstāvēs kultūras ministre Dace Melbārde un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, bet 
"KPV LV" ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un labklājības 
ministre Ramona Petraviča. 

"KPV LV" nav vienbalsīga atbalsta valdībai, un pieci šīs frakcijas deputāti jau iepriekš 
paziņoja, ka neatbalsta dalību Kariņa valdībā. Tāpat valdības veidošanas procesā mainījās 
visi trīs "KPV LV" sākotnēji izvirzītie ministru kandidāti. Iekšlietu ministra amatam sākotnēji 
tika izvirzīts Aldis Gobzems, bet Kariņš noraidīja viņa kandidatūru. Savukārt sākotnējais 
ekonomikas ministra amata kandidāts Didzis Šmits un labklājības ministre Ieva Krapāne 
atsauca savas kandidatūras. 

Sākotnēji bija iecerēts, ka valdībā tiks izveidots arī īpašo uzdevumu ministra 
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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, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās 
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.

Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

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

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

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

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

las abonēt Ritumu: 2019. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

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

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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SLB valdes sēde
SLB 2018. gada decembra valdes 

sēdē piedalījās Andris Galviņš, Jānis 
Čečiņš, Imants Līcis, Pēteris Kļaviņš, 
Ināra Graudiņa, Ināra Krūmiņa, Ilona 
Brūvere, Klāra Brūvere un Jānis Grauds.

Va lde  pā r runā ja  s im tgades 
sarīkojumus un atzina, ka Sidneja 
ar godu atzīmēja valsts simtgadi. 
Tie sarīkojumi kuŗus rīkoja SLB 
(Pieņemšana, Dagamba koncerts un 
Balle) beidzās ar apmēram $1,400 
zaudējumu. Valde izsaka paldies A. 
Birzulim, M. Strīķim un Daugavas 
Vanagu Sidnejas nodaļai par atbalstu 
sabiedrībā aktīvajiem jauniešiem, lai tie, 
par pazeminātu cenu, varētu apmeklēt 
Simtgades balli.

Saņemti lūgumi finansiāli atbalstīt 10 
Sidnejas jauniešu piedalīšanos Annas 
Ziedares vasaras vidusskolā Adelaidē, 
kā arī atbalstīt pašu vidusskolu. Valde 
nolemj katram jaunietim piešķirt $150 
un vidusskolai $1,000.

No  goda lgo tās  f i lmas  B i l l e 
producentes saņemts piedāvājums filmu 
izrādīt Sidnejā. Atbildēts, ka svētku/
vasaras laikā tas nav iespējams bet, ka 
interesētu to darīt vēlāk gadā. Vēlams 
būtu dabūt visas 100gades filmas 
izrādīšanai nākotnē. Nodod izkārtošanu 
Sarīkojumu apakškomitejai.

Pēdējo 6 mēnešu laikā biedru skaits 
krities no 404 jūnijā uz 397 decembrī. 
Valde uzņem jaunu biedri Laimu Bress.

Sakarā ar to, ka otrdienās vairs 
nenotiek regulāri latviešu mēģinājumi un 

sanāksmes, veikalā otrdienās gandrīz 
vai nav apmeklētāju. Nolemj, ar 2019.g., 
veikalu otrdienās neatvērt. Nolemj 
darbvedim Imantam Līcim meklēt 
aizvietotāju tām reizēm kad viņš nevar 
ierasties darbā.

Iekārtos iespēju zvanītājiem ierunāt 
ziņu telefonā, ja tas netiek tieši atbildēts.  

Nolemj sasaukt atsevišķu sēdi lai 
pārrunātu vajadzīgos nama uzlabojumus 
nākamajos divos gados, un pirms 
nākamajām kultūras dienām 2020 gadā. 
Lielākajiem darbiem laiks ir jāparedz 
vismaz gadu uz priekšu, jo telpas tiek 
aizrunātas jau iepriekšēja gadā. ■

Jānis Čečiņš

Nākošais senioru 
saiets!

Nākošais senioru saiets būs 
piektdien, 13. februārī, plkst. 12.00 
Sidnejas Latviešu namā.

Pirmais saiets 2019. gadā. Šo 
gadu Senioru saietiem dēvēsim par 
iepazīšanās gadu. Mums katram ir savs 
stāsts vai nu par sevi, saviem radiem, 
vai pazīstamiem. Katrā stāstā kas 
interesants, kas mums var dot ieskatu 
citā pasaules stūrītī. Daloties ar šiem 
stāstiem tuvāk iepazīsimies viens ar 
otru.

Kā pirmais, Kārlis Peksis stāstīs par 
savu tanti Faniju Budovski un draugu 
Augustu Zvirgzdiņu. Fanija dzimusi 
1914. Gadā, ir lībiete, un dzīvojusi 
Kolkas ciemā. Augusts arī no Kolkas 
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2018. gada decembrī un 2019. gada  
janvārī SLB ir apsveikusi Irēnu Dzirnekli, 
Dzintaru Gaigalu, Pēteri Strungu, Laimoni 
Rudzi, Irēnu Pakalnu, Ilgu Nyrady, Žani 
Mediķi, Andu Clayton, Stefiju Puriņu, 
Andru Roni, Irēnu Zīdu, Birutu Zemaru, Ilgu 
Bīskapu un Baibu Bērziņu. ■

ciema. Šis stāsts ar video ilustrācijām 
parādīs mazāk pazīstamā Latvijas 
rajona dzīvi.

Ja atliks laiks, apskatīsimies šo to no 
nupat aizvadītām 57. Kultūras dienām 
Adelaidē.

Laipni lūdzu visus uz Saietu – arī ja 
līdz šim neesat bijuši. 

Novēlu visiem ražīgu 2019. gadu. ■
Jānis Grauds

Fanija Budovska 2007. gada vasrā 
Kolkas Lašniekos

Par grāmatu sūtīšanu 
uz Latviju

Kļūdu labojums rakstam Beidzamā 
iespēja sūtīt grāmatas uz Latviju, kas 
publicēts 2018. gada decembŗa Ritumā, 
32. lpp.

Lūdzu ievērojiet, ka grāmatas, 
kas domātas sūtīšanai uz Latviju, ir 
jānogādā Daugavas Vanagu namā ne 
vēlāk kā pirmdien, 11. februārī nevis 
kā rakstīts decembŗa Ritumā. ■

Baiba Harringtona

amats demogrāfijas jautājumos, kuŗam 
deleģētu politiķi Imantu Parādnieku (VL-TB/
LNNK), taču pret šo priekšlikumu iebilda 
"KPV LV". Rezultātā partneri jaunu amatu 
valdībā neizveidoja, bet Parādnieks kļūs par 
Kariņa padomnieku demogrāfijas politikas 
jautājumos. [...] (leta.lv).

Kariņa kungs, ir pirmais Latvijas 
premjers, kuŗš nācis no tā dēvētās vecās 
trimdas. Krišjānis Kariņš ir dzimis 1964. gadā 
Delavēras štatā. 1988. gadā viņš ieguva 
bakalaura gradu Pensilvānijas universitātē 
ar specialitāti valodniecībā, savukārt 1996. 
gadā sekoja doktora grads tajā pašā 
specialitātē. Vēl pirms tam, 1994. gadā, 
Kariņš pārcēlās uz Latviju un nodibināja 
uzņēmumu Lāču ledus. 2002. gadā viņš bija 
viens no partijas Jaunais laiks dibinātājiem 
un tā paša gada rudenī kļuva par Saeimas 
deputātu. Aigara Kalvīša valdībā no 2004. 
gada decembŗa līdz 2006. gada aprīlim 
Kariņš bija ekonomikas ministrs. 2009. 
gadā viņš tiek ievēlēts Eiropas parlamentā, 
un turpat viņš ir darbojies visu šo laiku. 
Pērnajās, 13. Saeimas vēlēšanās Kariņš 
nebija Jaunās Vienotības kandidāts, taču bija 
apvienības priekšsēdētājs. Viņš ir precējies, 
ģimenē aug četri bērni. Vēlēsim veiksmi 
jaunajā amatā! [...] Brīvā Latvija

Saeima ... Turpinājums no 1. lpp
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Kopības nodevu 
akcija

Gadskārtējā LAAJ Kopības 
nodevu vākšanas akcija ir 
beigusies.

Pavisam līdz 2019. gada 31. 
janvārim ir saziedoti $5,701.
Pēdējie ziedojumi līdz $50. 
Pēteris Kļaviņš Ashfield
Namejs Jaunalksnis Ashtonfield
 Kopā: $100

Gaudeamus ar 
Rotaļu

57. Kultūras dienas Adelaidē gan 
pabeidzās 31. decembrī, bet ne adelaidiešu 
rosība, kas 12. janvārī Sidnejā organizēja 
RTU koŗa Gaudeamus un TDA Rotaļas 
viesošanos piepildītajā Sidnejas Latviešu 
nama lielajā zālē ar programmu Baltas 
jūŗas malu es redzēju saulītē. Sarīkojums 
iesākās ar Gaudeamus, kas Sandras 
Birzes klavierpavadījumā un diriģenta Ivara 
Cinkusa vadīti iesāka skaļi un spēcīgi ar 
Jāzepa Vītola dziesmu Mana tēvija, kuŗai 
vārdus rakstījis Andrejs Pumpurs. Dziesma 
izpelnījās skaļus un ilgus aplausus, kas 
nerimās un turpinājās pēc katras dziesmas. 
Ivars Cinkuss vēl paguva pateikt, ka iepriekš 
ar savu kori bijis Sidnejā pirms 16 gadiem 
un nākamai dziesmai Mežezers ar Ata 
Ķeniņa tulkotiem Anetes Drostes-Hilshofas  
vārdiem Jāzeps Vītols ierosinājumu guvis 
Gaujienā. Tai sekoja vijīgi romantiskā Emīla 
Dārziņa dziesma Nāc man līdz ar Kārļa 
Jēkabsona vārdiem, pēc tam Romualda 
Jermaka apdarinātā tautas dziesma Tumša 
nakte, zaļa zāle, Ernesta Vīgnera apdarinātā 

Latvijas Tautas deju ansamblis Rotaļa

FO
TO

: O
jā

rs
 G

re
st

e



6

tautas dziesma Strauja, strauja upe tecēj’ 
un Juŗa Vaivoda Apkal manu kumeliņu 
ar Rūdolfa Blaumaņa vārdiem. Ja koris 
dziedāja skatuvei priekšā, tad sekojošās 
tautas dejas Rotaļas izpildījuma bija uz 
skatuves. Tās sākās ar Tūdaliņ, tagadiņ 
Aijas Baumanes iestudējumā, kur piedalījās 
viss ansamblis baltos tērpos, bet nākamais 
Diždancis Ulda Žagatas iestudējumā bija 
viena pāŗa humoristisks divdancis, kuŗā 
„meitene sastop zēnu un beigās abi sanāk  
kopā”. Sekoja vēl trīs visa ansambļa dejas 
ar interesantām tūrēm un glītiem apļiem: 
Pavasarī, Visi ziedi izziedēja un Vasara, 
kur pēdējās divas bija Jāņu un līgo vakarā. 
Pavadījums visām Rotaļu dejām bija iepriekš 
iespēlēts, bieži pavadīts arī ar piedziedātām 
dziesmām un visi priekšnesumi izpelnījās 
ilgus un atzinīgus aplausus.

 Otro daļu, pēc starpbrīža, iesāka 
Rotaļas ansamblis, bet citos tērpos, jo 
šoreiz vīriešiem bija brūnas vestes un 
melnas bikses, bet sievietēm sarkanas 
jakas un pelēki brunči. Tāpat kā iepriekš, 
dejas bija gan pa pāŗiem, gan „dārziņos”, 

Latvijas koris Gaudeamus pie Sidnejas Latviešu nama
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un citreiz pat viriešiem stāvot uz citu 
mugurām.  Nosaukumi bija Es redzēju 
saulītē, Mārtiņa gailīši, Istabiņa, Senais 
dancis (atkal Ulda Žagatas iestudējumā, 
kur viens pāris sadancojas un, kā senāk 
teica, „dabonas”) un Kur tu augi, daiļa 
meita. Korim atgriežoties skatuvei priekšā, 
kā pirmo dziedāja Emīla Dārziņa Pie tēvu 
zemes, kuŗai Fridricha Šillera vārdus 
atdzejojis Auseklis, pēc tam Ērika Ešenvalda 
Brīvibu ar Andreja Eglīša vārdiem. Īpatnējs 
sniegums bija 2 dziesmas no Uģa Prauliņa 
Pagānu gadagrāmatas, kuŗai bija Sandras 
Birzes stabuļpavadījums, bet pie klavierēm 
Roberts Birze, kas arī dziedāja. Kādā vietā 
spēlēja arī dūdas. Sekoja Mārtiņa Brauna 
Sapnis par Rīgu, kas sacerēta Rīgas 
septiņsimtgades gadījumam. Nākamai 
dziesmai koris pašķīrās uz divam pusēm, 
lai neaizsegtu skatuvi, jo Raimonda Paula 
Manai dzimtenei uz skatuves bija tautas 
deju pavadījums ar ansambli baltos tērpos. 
Sekoja tik ilgi aplausi, ka dziesma un deja 
bija jāatkārto, 

Ivars Birze pasniedza Ivaram Cinkusam 
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SLB Skolas gada 
noslēguma koncerts

Sidnejas Latviešu biedrības spēļu grupas 
un pamatskolas Ziemsvētku sarīkojums  
notika Latviešu biedrības Mārtiņa Siliņa  zālē 
sestdien, 15.decembrī, plkst 10.30. Bija pilna 
zāle. Skolas direktors Normunds Ronis atklāja 
sarīkojumu, pateicoties skolas saimei, bērnu 
vecākiem, vecvecākiem un klātesošiem. 
Dnister kreditkooperātīva pārstāve Marika 
McCue pasniedza skolai čeku par $900. Visi 
tad nodziedāja Ak, Eglīte. Ieradās Ziemsvētku 

Sidnejas Latviešu skola (pamatskola un spēļu grupa) tiekas Sidnejas Latviešu 
biedrības telpās, sestdienās no pulksten 9.30 līdz 13.00. 

Aicinām iepazīties ar mūsu saimi, arī pusdienojot ar mums pulksten 12.00. 
Labprāt pieņemam jaunus skolēnus, skolas palīgus un SKOLOTĀJUS. 

Skolā ir latviešu valodas līmeņu klases, lasīšana, vēsture, ģeografija, 
dziedāšana, tautas dejas un notiek dažādas projektu stundas par interesantām 
temām, piemēram, mākslu, fotografēšanu, utt. 

Sīkāku informāciju par spēļu grupu, skolas klasēm, nodarbībām (un brīvdienām) 
var saņemt rakstot uz: sydneylatvianschool@gmail.com.

dāvanu no vīru koŗa un Dainas Jaunbērziņas. 
Pateicās arī pianistei. Tad koŗa vadītājs 
pateicās šī sarīkojuma organizētājiem, 
ar ko arī Austrālijas tūre esot beigusies. 
Pēc veltēm no koŗa Jānim Čečiņam un 
Ojāram Grestem koris dziedāja Valtera 
Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma ar 
Imanta Ziedoņa vārdiem, bet pēc ilgiem 
aplausiem arī vēl piedevu – Bruno Skultes 
Aijā ar Teodora Tomsona vārdiem. Pēc 
sarīkojuma visi bija aicināti Mārtiņa Siliņa 
zālē pie uzkodām un atspirdzinājumiem. ■

Juris Krādziņš
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SLB darbinieku 
eglīte

Ja DV eglīte bija šī gada pirmā, tad SLB 
darbinieku eglīte 16. decembrī bija laikam 
pēdējā eglīte. Arī laikam pirmā darbinieku 

Jānis Čečiņš sveic dalībniekus
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eglīte, kas nenotika lielajā zālē, bet mazā 
dalībnieku skaita dēļ Mārtiņa Siliņa zālē. 
Ieradušos ar uzrunu apsveica SLB valdes 
priekšsēdis Jānis Čečiņš un pieminēja, ka 
darbinieku šoreiz ir gan maz, bet tie, kas 
ieradušies, laikam ir tie čaklākie. Sekoja 

kopīgi dziedātā Klusa nakts, 
svēta nakts. Uz klavierēm 
dziesmas pavadīja Sandra 
Dragūna, bet Jānis Čečiņš 
paskaidroja, ka šai dziesmai 
tagad ir 200 gadu, jo vārdi 
sacerēti 1818. gadā. Mācītājs 
Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson) pieminēja, 
ka ganiem eņģelis teica, lai 
nebīstoties, jo viņš pasludinot 
lielu prieku. Jēzus otrais vārds 
ir Imānuels, kas nozīmē „Dievs 
ir ar mums.” Un apustulis 

vecītis ar dāvanu maisu un pastāstīja visiem 
par savu tālo ceļojumu. Pēc tam notika 
apliecību izdalīšana skolēniem un pateicība 
skolotājiem un darbiniekiem par viņu ieguldīto 
darbu. Vispirms pirmās klases skolotāja Dace 
Celinska izsniedza savai klasei apliecības. 
Otrai klasei apliecības izsniedza skolotājas 
Velga Galviņa un Daira Tuktēna. Skolotāji 
Ingrīda Veidnere un Valdis Krādziņš izsniedza 
apliecības trešai klasei. Skolas direktors 
tad izteica pateicību skolotājiem Sandrai 
Dragūnai, Sarmai un Aleksim Strazdiem, 
Dacei Celinskai, Ingrīdai Veidnerei, Dairai 
Tuktēnai, Velgai Galviņai, Mārai Moore un 
Valdim Krādziņam un pasniedza viņiem 
dāvaniņas. Pateicību arī saņēma direktora 
palīgs Andris Galviņš, administrācijas un 
loģistikas vadītāja Dāna Poulos un pavārs 
Pauls Sproģis. Pieminēja arī Susan Colley un 
viņas meitas. Susan ir šogad ļoti izpalīdzējusi 
skolas saimei, gatavojot latviskā gaumē 
gardumus pusdienām. Savukārt A.Galviņš, 
skolas vārdā, izteica pateicību jaunajam 
skolas vadītājam. 

Sekoja spēļu grupas un skolas bērnu 

priekšnesumi. Vispirms Sophie Poulos un 
Sarah Colley spēlēja vijoļu duetā Saule, 
Pērkons, Daugava. Tad pirmā klase nolasīja 
Ziemsvētku pantiņus un arī  nolasīja latviešu 
un angļu valodās par to, kas viņiem patīk 
par Ziemsvētkiem. Otrā klase arī nolasīja 
Ziemsvētku pantiņus. Trešā klase izlasīja 
stāstu par Pirmajiem Ziemsvētkiem no 
Lūkasa evanģēlija un tad arī nolasīja izvēlētus 
Ziemsvētku pantiņus. Milla un Tia Sproģes 
nospēlēja duetā Zombie stomp. Sandras 
Dragūnas pavadībā bērnu koris, kuŗš 
sastāvēja no spēļu grupas un pamatskolas 
skolēniem, nodziedāja Simtiem cepu 
kukulīšus un visi kopā nodziedāja Zvani skan. 

Beidzot arī piepildījās bērnu vēlēšanās, 
kad Ziemsvētku vecītis izdalīja viņiem 
dāvanas. Viņu arī apdāvināja Normunds 
Ronis. Visus bērnus nofotografēja kopā ar 
Ziemsvētku vecīti, kas, vairs nekavējoties, 
devās atpakaļ uz Ziemeļpolu. Visi kopā 
vēl nodziedāja Klusa nakts, svēta nakts. 
Direktors tad aicināja visus pakavēties pie 
bagatīgi sagatavotām pusdienām, ko bija 
gādājusi skolas saime. ■

Valdis Krādziņš
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Pauls vaicājis, „ja Dievs ar mums, tad kas 
gan ir pret mums?” Mācītājs Jānis Krauklis 
1970. gadā rakstījis, ka mēs neesam vieni 
un atstāti, jo pie mums sūtīts Pestītājs, 
Glābējs, kuŗam varam uzticēties un uz Viņu 
paļauties, ar kuŗu varam kopā dzīvot un pēc 
pabeigtas dzīves iet un atpūsties un nolasīja 
Viktora Kaminska dzejoli Ziemsvētku 
dziesma. Pie eglītes gaismas dziedam 
skaistas dziesmas. Palīdzi tuvoties Tev, 
jo  dziesmā rakstīts: „Ko dosim mēs bērni, 
ko dāvāsim Tev?” un pabeidza svētbrīdi ar 
Jēzus lūgšanu.  Visi tad nodziedāja Jūs, 
ticīgie, nāciet, kas apstiprināta savā laikā 
ar portugāļu karaļa parakstu, bet vai pats 
to arī komponējis, neesot zināms. 

Visi tad ēda no atnestiem groziņiem uz 
galda sakārtotos pīrāgus, maizītes, kūkas 
un augļus. Kā nākamo dziedāja kopdziesmu 
Zvaniņš skan, kas sākumā nav rakstīta 
Ziemassvētkiem, bet Pateicības svētkiem 

ap 1857. gadu. Sākās priekšnesumu 
daļa. Vispirms Kārlis Gulbergs deklamēja 
Jāņa Medeņa Miķelnīcas un Mājas. Tad 
nāk SLB dāmu kopa, kuŗas priekšniece 
Ināra Krūmiņa vispirms deklamēja kādu 
dzejoli par recepti piparkūku darināšanai, 
bet pēc tam dāmas kopā dziedāja Bēdu 
manu, lielu bēdu. Pēc tam Jānis Čečiņš 
nolasīja vairākas tautas dziesmas, kam 
sakars ar Ziemassvētkiem. Pēc tam visi 
dzied tulkojumu no velšu dziesmas Pošam 
visu greznā rotā ar piedziedājumu no 
vidus laikiem. Vēl notika apdāvināšanās, 
ar dažādā kārtībā aprēķinātiem laimestu 
numuriem, bet eglītes sarīkojumu pabeidza 
ar kopdziesmu Ak, eglīte, kas sacerēta ap 
1874. gadu un dziesmā esot salīdzināta 
eglītes pastāvība salīdzinājumā ar meitenes 
nepastāvību. ■

Juris Krādziņš
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Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa

Parnell ielas svētki
Cik ātri laiks skrien!
Nupat kā dziedājām Ziemassvētku 

dziesmiņas, nosvinējām Latvijas simtgadi, 
pirms tam Jāņus un Dziesmu svētkus, un 
vēl neilgi pirms tam, gada sākumā, 2018. g. 

Parnell ielas svētkus. Vai tiešām aizskrējis 
jau vesels gads?

Laikam jau ir! Pēc vasaras atpūtas, laiks 
atkal sākt posties un rīkoties jaunā gada 
pasākumiem Latviešu namā.

Jau trešo gadu pēc kārtas, gada 
sarīkojumus iesāksim „ar švunku", ar 
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SPORTA KOPAS SPARS 
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS 

 

Sestdien, 2019. g. 16. febuārī, 
plkst. 16.00 - 18.00 

 

ENFIELD OLYMPIC POOL 
Portland Street, Enfield 

 
 

Tuvāka informācija:  Viktors Sīkais  0413 018 588 
 
 

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!! 
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Parnell ielas svētkiem. Noteikti būs kaut 
kas ikvienam ko baudīt!

Kafejnīca jau būs atvērta no plkst. 10.00. 
No plkst 11.00 tirdziņā varēs iegādāties 
dažnedažādus labumus ar ko palutināt gan 
acis gan garšas kārpiņas. Bērniem īpaša 
nodarbību programma sāksies plkst 11.00. 
Dāmu kopas kāri gaidītās gardās pusdienas 
varēs baudīt no plkst. 12.00, bet dienas 
kulminācija, plkst. 13.30, būs Koncerts 
veltīts dziesmai. Ērti sēdot pie galdiem, 
būs iespēja izbaudīt dziesmas, Daugavas 
vanadžu uzkodas un arī kaut ko šķidrāku!

Atceraties cik vareni skanēja koris 
pērnajā valstssvētku aktā? Jauktais koris 
atkal mūs iepriecinās ar dziesmām no nesen 
aizvadītajām kultūras dienām Adelaidē, un 
iespējams, arī ar ko pavisam jaunu. Jūs 
prasīsiet, pa kuŗu laiku viņi to paspēs – ir 

jau vasaras brīvdienas. Kori apmācīt atkal 
atbraucis populārais Latvijas Dziesmu 
svētku virsdiriģents Ints Teterovskis un 
koris jau atsācis mēģinājumus tieši šiem 
svētkiem. Pirms 5 gadiem Ints ar mūsu 
dziedātājiem īsā laikā panāca brīnumus, 
kādēļ ne atkal?

Bez koŗa, koncertā uzstāsies arī 
Ints pats un Jūs, godājamā publika. 
Jā, starp priekšnesumiem, Ints vadīs 
kopdziedāšanu. (Atceraties, cik labi viņš 
novadīja Sadziedāšanos beidzamajās 
Sidnejas kultūras dienās.)

Nāciet paši un ņemiet līdz savas 
ģimenes, savus draugus un savas paziņas 
– arī nelatviešus, jo viss Parnell ielas 
svētkos ir visiem baudāms. Un vislabākais 
– ieeja ir bez maksas! ■

Jānis Čečiņš

Jauka, mūzikāla 
iespēja…

Vai Tev patīk dziedāt? Vai gribi 
iemācīties kā palaist savu balsi skaidrāk 
un talāk, vai kā klusītēm skanīgāk 
dziedāt? Jeb varbūt Tev tikai patīk tā riktīgi 
izdziedāties, jo pēc tam Tu tik labi jūties? 
Varbūt ir vēl kāds cits iemesls kāpēc Tu 
gribētu padziedāt kopā ar citiem?

Tad SLB piedāvā Tev burvīgu iespēju 
dziedāt svētdien 3. februārī, Latviešu 
namā. Pazīstamais Latvijas jauniešu 
koŗa BALSIS diriģents un dziesmu svētku 
virsdiriģents, Ints Teterovskis, vadīs 
meistarklases no 11.00 līdz 16.00 – dabīgi 
ar pārtraukumiem, kur varēs kautko iedzert 
vai uzkost. (Lūdzu paņemi līdzi pats savu 
ēdienu un dzērienu). Un nevajag baidīties 
no vārda „meistarklases”. Jā, mēs nopietni 
piestrādāsim pie dziedāšanas, bet, šis nav 
nekāds akadēmiskais kurss!

Zinātnieki jau sen ir pierādījuši cik 
dziedāšāna noder smadzeņu attīstīsānai 
un darbībai kā arī vispārējai veselības 

Ilona Brūvere, Indulis Krādziņš un Ints 
Teterovskis.

uzlabošanai. Noteikti pēc svētdienas Tu 
brauksi mājās priecīgs, ar eiforijas sajūtu 
kas turpināsies uz kādu labu laiciņu.

Un nevajag jau būt koristam! Pat ja 
Tu nekad neesi dziedājis, vai Tu domā ka 
nevari padziedāt, šis būs Tev derīgs un 
jauks piedzīvojums. Ja esi korists kādā 
Sidnejas latviešu korī, tad maksa ir $10. 
Ja neesi, tad $20. Visi mīļi lūgti un gaidīti!

Nāc dziedāt svētdien 3. februārī ar Inti 
Teterovski un pārējiem sidnejiešiem! ■

Ilona Brūvere
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SLB Vīru koŗa eglītes 
sarīkojums

Eglītes sarīkojums 8. decembŗa 
vakarā bija sarīkots Draudzes namā.

Pirms sarīkojuma Ivars Birze 
piestiprināja pie skatuves priekškara 
SLB Vīru koŗa karogu, ko dalībnieki nesa 
Dziesmu svētkos Latvijā. Programmas 
sākšanos pieteica Vīru koŗa valdes 
priekšsēdis Andris Jaunbērziņš. 

Dir iģente Daina Jaunbērzina 
apsveica visus ar labvakaru, pateicās 
par apmeklētāju klātbūtni un novēlēja 
pavadīt jauku vakaru. Pieminēja arī 
visus aizgājušos koristus un tos, kas 
neveselības dēļ nav ieradušies. Vārdā 
nosauca arī koŗa dibinātājus Raimondu 
Kraukli un Albertu Cini un, īpaši, viesus: 
Maiju Kovaļevsku un mūsu pašu Ivaru 
Štubi no Melburnas. Visi klātesošie 
tad diriģentes vadībā un ar Ingrīdas 
Šakurovas klavierpavadījumu, kāds 
bija arī visām nākamām dziesmām, 
nodziedāja pirmo Ziemassvētku 
dziesmu Es skaistu rozīt’ zinu, bet Eigits 
Timermanis tad nolasīja Ziemassvētku 
vēsti no Lūkasa evaņģelija 2. nodaļas.

Tā kā koris jau bija sastājies savās 
vietās pirms Ziemassvētku dziesmas, 
tad arī iesāka ar spēcīgo Ludviga 
van Bethovena dziesmu Svēta nakts, 
kuŗai vārdus rakstījis K. Gelerts, bet 
atdzejotājs vēl vienmēr nezināms. Šo 
dziesmu, tāpat ka divas nākošās, vadīja 
Ivars Štubis. Sekoja franču dziesma 
Mirstīgais šai brīdī klusē, ko tulkojis 
latviešu valodā A. Cīrulis un pēc tam 
gregoriešu dziedājums Ak nāci, nāci 
pie mums jeb Veni Emmanuel, ko atdz. 
Ivars Gaide. 

Gunārs Zodiņš vispirms nolasīja 
Valdas Moras Šai svētā naktī, kam 
sekoja koŗa dziedātās un diriģentes 
Dainas Jaunbērziņas vadītās: Maijas 
Kīnes Baltā dziesma ar Irisas Hartmanes 

vārdiem, Imanta Līča Ziemassvētkos ar 
Elgas Lejas vārdiem, Viktora Bendrupa 
sabalsotā tautas dziesma Ziema brauca 
un Imanta Līča aranžētā senā franču 
dziesma Eņģeļus mēs dzirdējām. Pirmo 
programmas daļu pabeidza Pēteris 
Erdmanis, teikdams Viktorijas Dablinas 
(Dublin) Kad pamodīsies nakts un ar 
kopdziesmu Klusa nakts, svēta nakts. 

G a l d a  l ū g š a n a i ,  k o  t e i c a 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson) sekoja mielasts ar auksto 
galdu, kuŗā, citu starpa, bija kumpis ar 
pildītām olām, siļķes krējumā, kartupeļu 
salāti, lasis, pīrāgi un rupjā maize. To 
bija sagatavojušas Māra Timermane, 
Ārija Zodiņa un Rita Plikše.

Iesākot savu runu, Daina Jaunbērziņa 
pieminēja, ka šis gads bijis darba pilns 
un vispirms pateicās visiem valdes 
locekļiem par labo sadarbību, atbalstu 
un draudzību un, kā jau tagad savā 38. 
eglītes vakarā pasniedza koŗa valdei 
mazu pateicības dāvanu no sevis 
un lūdza koŗa priekšnieku un valdes 
locekļus saņemt Ziemassvētku dāvanu. 
Tad arī Andrejs Upenieks pasniedza 
Andrim Jaunbērziņam dāvanu no koŗa 
saimes. Pateicoties viņam, Andris teica: 
„Sirsnīgs paldies par dāvanu un, kā jau 
pagajušā gadā darīju, dalīšu ar jums 
šo gardo dzērienu, kad apmeklēsit 
pirmo mēģinājumu 4. martā, kad arī 

Koŗa diriģente Daina Jaunbērziņa un 
priekšnieks Andris Jaunbērziņš
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Ciema mājas pārdošanā

Jānāk Ciemā, jānāk Ciemā
Dzīvojot kā tēvzemē!
Runāt latviski, dziedāt latviski
Sanākot ar kaimiņiem!

Patiesi māja Ciemā liekas ka būtu mazā Latvijā. Iedzīvotājiem ir līdzīgas 
atmiņas, līdzīgas parašas un viena valoda.
Ciemā ir 54 vienu vai divu guļamistabu atsevišķas mājas būvētas skaisti 
koptā dārzā. Mājas ir privātīpašumā ar „strata title”, pārdošanā cena starp 
$250,000 un $380,000.

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

epasts: administration@latvianfs.org.au
http://www.latvianfs.org.au/

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
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svinēsim mūsu iecienītā kora dibinātaja 
Raimonda Kraukļa dižo 95. dzimšanas 
dienu. Un, runājot par dāvanām, paldies 
izsaku Albertam Cinim un Artūram 
Eglājam par dāsniem ziedojumiem koŗa 
darbam.”

Turp ino t  sāk to  runu ,  Da ina 
Jaunbērziņa izteica mīļu paldies koŗa 
līdzstrādniekiem, bez kuŗiem darbs 
būtu daudz, daudz grūtāks. Sirsnīgs 
paldies visu koristu un savā vārdā Vijai 
un Pēterim Erdmanim, mūsu talantīgiem 
skatuves, foto uzņēmumu un grafikas 
māksliniekiem, mūsu ilggadīgai koncerta 
meistarei Ingrīdai, glīto nošu rakstītājam 
Imantam Līcim un Laumai Reinfeldei, 
kuŗa vienmēr tik ļoti skaisti apraksta 
mūsu sarīkojumus avīzēm. Paldies  par 
pašaizliedzīgo darbu visu mūsu labā. 
Tā kā Lauma nav varējusi ierasties, 
nolasīja viņas rakstu: „Ar lielu nožēlu 
ziņoju Tev, ka mēs ar Juri nebūsim uz 
SLVK eglīti. Ļoti pateicos par ielūgumu. 
Tas bija prieks, ko mēs abi gaidījām un 
par kuŗu abi jūsmojām. Novēlu Jums 
visiem – Tev un Andrim, SLVK vīriem, 
čaklajam dāmam un viesiem ļoti jauku 
un skaistu eglītes vakaru. Tālāk, gaišus 
Ziemassvētkus un dziesmā raženu, 
Dieva svētītu jauno gadu!”

Un tālāk. „Tagad paldies pienākas 
diviem koristiem, kuŗi nedarbojas oficiāli 
koŗa valdē, bet tomēr ir ziedojuši daudz 
laika veicinot koŗa darbību. Sirsnīgs 
paldies Pēterim Kļaviņam par tiem 
daudziem, daudziem drukas darbiem, 
ko viņš ir sekmīgi veicis atkal šogad, 
ieskaitot koŗa pārskatus un visas 
mūsu programmas. Pēteris vienmēr 
atrod laiku vīru korim un mēs visi 
esam ļoti pateicīgi par viņa palīdzību 
un labo sadarbību. Otrs darba rūķis ir 
Ojārs Greste. Ojārs šogad ir ar mums 
un man daudz palīdzējis. Vispirms 
meistarīgi ieskaņojis mūsu sniegumu 
koŗu skatē, kā arī mūsu garīgo koncertu, 

palīdzējis man ar korespondences 
darbiem dziesmu svētkiem un uzņēmis 
fotografijas koŗa sarīkojumos” Aicina 
abus priekšā, lai sirsnigi pateiktos. 

Un tālāk. „Mēs visi zinām, ka 
saimniecības pienākumi koŗa dzīvē ir 
ļoti svarīga sastāvdaļa, bet neapjēdzam, 
cik daudz laika, sviedrus, izdomu un 
pūļu tas prasa sagatvaot katru gadu 
mums šo eglītes mielastu. Nezinu citu 
kori pasaulē, kas var katru gadu baudīt 
tik bagātīgu, garšīgu ēdienu klāstu. 
Šis milzīgais darbs ne tikai prasa ļoti 
labu virtuves mākslu, bet vispirms ir 

Māra Timermane, Daina Jaunbērziņa, 
Ārija Zodiņa un Rita Pikše.
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Koka piemiņas karote – Dāvana Sidneja 
Latviešu vīru korim no Latvijas Nacionālā 
kultūras centra.

Turpinājums 23. lpp.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

2019. 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 NODAĻAS

ZIŅAS
2019. gada februārī

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 2019. gada 2. februārī, plkst. 12.00 – 13.30

Gaļas pankūkas, cūkas cepetis un citi gardumi.

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

Daugavas Vanagu 
73. dzimšanas diena

Svinīgā atmosfērā, ar svētku 
runām, ar karogiem, himnām un 
dažādu komponistu koŗa dziesmām, 
noslēgumā vēl ar kopēju dzimšanas 
dienas kliņģera ēšanu un glāzi vīna, 
kā arī sarunām pie skaisti klātiem 
galdiem, pagāja Daugavas Vanagu 73. 
dzimšanas dienas svinības Latviešu 
biedrības namā Rīgā, 2018. gada 28. 
decembrī. Svētku uzrunas un pateicības 
vārdus Daugavas Vanagiem teica 
Valsts  prezidents  Raimonds Vējonis, 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 
Runu teica Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdētājs Guntis Gailītis, kā arī 
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, 
kuŗš pastāstīja par pieminekļa brīvībai 

atklāšanu Zēdelgemā. No Daugavas 
Vanagu saimes ar svētku runām 
uzstājās DV priekšnieks Gunārs 
Spodris, DV Latvi jā pr iekšnieks 
Andrejs Mežmalis, Daugavas Vanadžu 
priekšniece Klāra Mētra. Pasākumā 
izjustu svētbrīdi noturēja Zemessardzes 
kapelāns Raimonds Krasinskis, bet 
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Grāmatas uz Latviju 
2019. gadā!

2019. gadā mēs atkal sūtīsim lietotu 
grāmatu kastes no Sidnejas uz Adelaidi, 
kur tās tiks iepakotas tilpnī, un nosūtītas uz 
Latviju. Tāpat kā jau iepriekšējos gados, 
grāmatas sūtīsim Andrejam Mežmalim 
Latvijā. Mežmalis ir Latvijas Daugavas 
Vanagu priekšsēdis, un viņš iekārto 
bibliotēkas jaunsargiem visās Latvijas 
malās, un saka, ka grāmatu nekad 
nepietikšot. Atsevišķām DV nodaļām arī 
tiek sūtītas. Uz Latviju sūtam tikai trimdā 
izdotas grāmatas. DV Sidnejas nodaļa 
aicina Jūs ziedot tikai trimdā izdotas 
grāmatas. Par ziedoto grāmatu sūtīšanu 
Jums nav jāmaksā. DV Sidnejas nodaļa 
par to maksā. Lūdzu vediet ziedotās 
grāmatas uz Daugavas Vanagu namu 
Bankstown ne vēlāk par 2019. g. 11. 
februāri.

2018. g. 15. sept. saņemta pateicības 
vēstule no DV Tukums vadītāja Andŗa 
Kilēvica – viņš raksta: 

“…Labdien! 
Saņēmām grāmatas un mani kolēģi 

par tām priecājās, jo tur ir tik retas un 
vērtīgas autoru grāmatas, kuŗas pie mums 
nevarēja dabūt izlasīt. 

Tagad cenšamies atbalstīt leģionārus, 
jo mums vairs tikai pieci un no valdības 
nekādu palīdzību nav ko gaidīt; Tukumā 
joprojām sarkanie pie varas un muļķo 

cilvēkus, pat mūsu nodaļu gribēja likvidēt, 
jo neuzņemam savā organizācijā biedrus 
ar komunistisko pagātni. Pašvaldība 
izveidoja jaunu organizāciju ar tādu 
pašu nosaukumu un lika rakstīt jaunus 
iesniegumus ar iestāšanos Tukuma 
Daugavas Vanagos, paskaidrojot, ka 
organizācijai jābūt reģistrētai Tukumā, ne 
Rīgā un atņēma mums telpas. Interesanti, 
ka no 1992. gada līdz 2016. gadam 
varēja pastāvēt, bet tagad nē. Pats 
esmu nodaļā no 1996. gada. Domes 
priekšsēdētājam uzdevu jautājumu, kā 
var pastāvēt Sarkanā Krusta nodaļa, 
bet atbildi nesaņēmu. Daži biedri tam 
noticēja un iestājās jaunajā organizācijā, 
bet mēs palikām pie savas nodaļas un 
tagad telpas īrējam privāti. Tagad cilvēki 
sapratuši, ka ir piekrāpti, jo nav kopā ar 
Globālajiem Daugavas Vanagiem, bet 
kauns atgriezties mūsu nodaļā, jo vairums 
cienījamos gados. Drīz būs vēlēšanas un 
tad cerams būs izmaiņas pašvaldībā.

Pašlaik intervēju vecos vīrus un mēģinu 
apkopot viņu atmiņu stāstījumu un vēlāk 
to izdot arī pārējiem lasīšanai. Patiešām 
interesanti un apbrīnas vērti stāsti no šīem 
viedajiem vīriem, kuŗi izgājuši caur uguni 
un ūdeni necilvēcīgajos apstākļos. Viņi 
garīgi uzlādē un ka to pateicu Arnoldam, 
tad atbilde bija, ka tu jau arī dod garīgu 
lādiņu. Tas patiešām rada gandarījumu 
darot savu darbu.

Vēlreiz sirsnīgs paldies par grāmatām!  
Daugavas Vanagi sasauksimies!”

Ir patiešām jauki saņemt šādas 
vēstules, un vislielāka pateicība pienākās 
Baibai Harringtonai par viņas milzīgo 
darbu šķirojot un sapakojot visas 
grāmatas. DV nams ir atvērts darba 
dienās un grāmatas variet atstāt telpā, 
kur atrodās biljarda galds. Lūdzu atstājiet 
zīmi uz kastēm, kas ir grāmatas ziedojis! ■

Ināra Sīkā 
Sidnejas DV Nama adrese: 
49-51 Stanley St, Bankstown, NSW.

Daugavas Vanadžu koris diriģentes 
Ārijas Zeltiņas vadībā deva skaistu 
koncertu. Dzimšanas diena pagāja, 
pieminot karavīrus, kuri cīnījās par 
Latvijas brīvību un darbus, ko veic 
Daugavas Vanagu organizācija visā 
plašajā pasaulē Latvijas neatkarības un 
brīvības stiprināšanai. ■

Ināra Sīkā
Raksts ņemts no  www.dvcv.lv
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Daugavas Vanagu 
Ziemassvētku eglīte 

Sidnejā
No Ziemassvētku eglīšu sarīkojumiem 

Sidnejā 2018. gadā pats pirmais bija 1. 
decembrī Daugavas Vanagu namā, kas 
iesākās ar dziesmu Ak tu priecīga, ak 
tu svētīga, Ziemassvētku dieniņa! Pēc 
šīs kopīgi nodziedātās dziesmas sekoja 
mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin S. 
MacPherson ) uzruna, kuŗu viņš iesāka 
ar eņģeļa vārdiem no Lūkasa evaņģelija 
2. nodaļas: „Nebīstaties, jo redzi, es 
jums pasludinu lielu prieku, kas visiem 
ļaudīm notiks, jo jums šodien Pestītājs 
ir dzimis, kas ir Kristus tas Kungs...” Šo 
vēsti deva eņģeļi ganiem laukā. Bailes 
viņus bija pārņēmušas redzot lielo, 
spožo gaismu. Lai viņus nomierinātu 
un sagatavotu saņemt lielo prieka vēsti, 
eņģelis saka; „Nebīstaities”. Ziemas 
svētku vēsts taču ir prieka vēsts. 
Pestītājs ir dzimis Dāvida pilsētā, kas 
ir Kristus tas Kungs. Mums ir dāvināts 
Glābējs, kas ir spējis salauzt grēka un 
nāves varu. Savā Draudzes Vēstnesī 
1970. gadā nelaiķis mācītājs Jānis 
Krauklis rakstīja:

„Tā teic, ka neesam vieni un atstāti, 
bet pie mums ir atsūtīts Pestītājs, kas 
mums palīdz, sargā, svētī, par mums 
iestājas un žēlo. Glābējs, kuŗam varam 
uzticēties, uz kuŗu varam paļauties, 
ar kuŗu drīkstam kopā dzīvot un pēc 
pabeigtas dzīves iet un atpūsties. Viņš 
atnāca naktī – lai mēs tiktu dienā. Tumsā, 
lai mums tiktu gaisma. Nabadzībā, lai 
mēs tiktu bagātībā. Verdzībā, lai mums 
tiktu brīvība. Zemes naidā, lai mēs tiktu 
mīlestībā.”

Šie vārdi liecina par Dieva lielo 
žēlastību pret mums, cilvēkiem. Caur 
grēka nāvi pelnījušiem Dievs mums 
dāvājis Pestītāju, teica mācītājs un 

nolasīja dzejnieka Viktora Kaminska, 
sen.dzejoli Ziemassvētku dziesma:

Pāri klusiem Betlēm’s laukiem,
Klājas zilais debess jums.
Pāri kalniem, pāri lejām
Ziemas svētki nāk pie mums:
Nāk ar dziesmām, nāk ar zvaniem,
Nāk ar sveču mirdzumu,
Eņģ’ļu pulki līdz ar ganiem
Slavē Kristus bērniņu.
Pāri mīļām latvju sētām
Kristus zvaigzne arī mirdz;
Klusās būdās jūtām svētām
Līdzi ceļas latvju sirds:
Līdz ar eņģ’ļiem, līdz ar ganiem
Teic tie Dievu klusībā!
Liec tur skanēt torņu zvaniem,
Sirdis dzied: „Allelujā!”
Garā vienoti ar brāļiem,
Dziedam Mazam Bērniņam,
Kas caur gadu simtiem tāliem
Mieru vēsta cietējam.
„Allelujā”, Dievam slavu
Dziedam mēs un pateicam:
Viņš mums devis Dēlu savu, 
Lai mēs mūžam dzīvojam.

„Lai mēs mantotu šo mūžigo svētību, 
viss, kas mums jādara ir jāpieņem 
Kristus dāvanu mums. Atvērsim, savas 
sirdis viņam. Amen.” Teica mācītājs un 
pabeidza ar Jēzus tēvreizi. 

Sekoja vēl divas kopdziesmas: Skan 
tūkstoš balsīm dziesmas un Jūs, bērniņi 
nāciet, kam sekoja pusdienas. Mielasts 
iesākās ar Vistas buljonu ar saknēm, 
kam sekoja tītara un cūkas cepetis 
ar mērci, kartupeļiem un saknēm. To 
pabeidza ar saldo ēdienu un tad vēl 
piparkūkām un ķiršiem.

Sarīkojuma nobeigumā kopīgi 
dziedātā Klusa nakts, svēta nakts. ■

Juris Krādziņš
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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, 2. februārī, plkst.12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 2. martā, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 16. martā plkst. 11.00 

Legionāru atceres svētbrīdis Rukvudas 
kapsētā DV nodalījumā.

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
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SLB Vīru koŗa eglītes sarīkojums
Turpinājums no 17. lpp.

jānopērk vajadzīgie 
produkti jau nedēļām 
iepriekš. Reti, kad 
var vienā diena visu 
nopirkt – zinu, ka Ārija 
un Gunārs divas reizes 
brauca no Kellivilles 
uz Benkstaunu ar 
sabiedrisko transportu 
pirkt pareizās siļķes. 
Pateiksimies mūsu 
mīļām goda biedrēm: 
Mārai, kuŗa šonedēļ ir 
veikusi visus darbus 
tikai ar vienu kāju, 
Ārijai un Ritai ne tikai 
par šo vienreizējo ēdienu galdu, bet arī 
par visiem daudziem citiem saimniecibas 
darbiem, ko viņas ir veikušas atkal 
šogad visu mūsu labā. Tapēc tagad 
ar vētrainiem, sirsnīgiem, liesmainiem 
aplausiem pateiksimies Mārai, Ārijai 
un Ritai.”

Pateicības turpinājās, vispirms 
karstas, garšīgas zupas meistarēm 
uz maiņām Mārai un Inesei un, 
beidzot, saviem uzticīgiem, lojāliem, 
p a k l a u s ī g i e m 
u n  a p z i n ī g i e m 
koristiem, no kuŗiem 
ka t r s  i r  s va r ī ga 
kora sastāvdaļa , 
bet visi strādā kā 
v i ens  sada rb ībā 
un draudzībā, jo tik 
daudz ģimenes locekļi 
dzied vienā korī, bet 
neviens nestrīdas. 
Īpaša pateicība vēl 
Ivaram, kuŗš dzīvo 
Melburnā, bet turpina 
ņemt dalību Sidnejas 
Latviešu vīru korī. Un 

gada sākumā, piedaloties Latvijas koŗu 
skatē, vīru korim iegūta pirmā pakāpe. 
12 koristi piedalījās arī Latvijas dziesmu 

svētku noslēguma 
koncertā. Tad skaistais 
gar īgais koncerts  
Dievam un Latvijai 
u n  n e p a r e d z ē t s , 
skaists, vienreizējs 
pārdzīvojums dziedāt 
kopā  a r  La tv i j as 
s o p r ā n u  M a i j u 
Kovaļevsku valsts 
svētku aktā. Vēl stāv 
priekšā Adelaides 
Kultūras dienas ar 
kopkoŗu koncertu. – 
Pateicības uzrunu 
pabeidzot, nolasīja 
n e s e n  s a ņ e m t o 

sveicienu valsts svētkos un pateicības 
rakstu no Latvijas valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa.

Andris Jaunbērzins izteica pateicību  
valdes locekļiem par sadarbību, 
izpalīdzību un lielo atbalstu  un arī diviem 
bijušiem valdes locekļiem: ilggadīgam 
priekšniekam Gunāram un bijušam 
kasierim Gogam. Izteica pateicību goda 
biedrēm Mārai, Ārijai un Ritai un arī  
Inesei Ronei par labo sadarbību. Arī 

Māras māsai Baibai, 
kuŗa palīdz virtuves 
darbos un Džudijai un 
vēl Inārai Krūmiņai par 
torti, kuŗu vēl baudīs. 
Tāpat pateicība koristu 
sievām un ģimenēm, 
kuŗ iem domāts š is 
vakars.

Tālāk vārds vice-
priekšniekam Andrejam 
Upeniekam kuŗš nodod 
dāvanu Dainai, kā koŗa 
sirdij un dvēselei, bez 
kuŗas koris nepastāvetu, 

Z iemas sau lg r iežu  tau tas 
dziesmas teica Andrejs un Valdis 
Mačēni.

FOTO: Indulis Krādziņš

Elgas Lejas Ziemassvētku 
dziesmu deklamēja Roberts un 
Jānis Luči.

FOTO: Indulis Krādziņš



24

LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ 
MANA DĀVANA LATVIJAI!

LAAJ aicinājums latviešiem Austrālijā un Jaunzēlandē piedalīties 
kopējā dāvanā Latvijas simtgades atzīmēšanai atsakoties no savām 
dzimšanas dienu dāvanām ir noslēgts.  

Izsakam paldies visiem tiem, kas piedalījās, un saņemto kopsumu, 
$15,682.50, pārsūtīsim Vitolu Fondam, lai stipendiju veidā palīdzētu 
spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt 
Latvijas augstskolās. Tā ir MŪSU DĀVANA LATVIJAI.

MANĀ DĀVANĀ LATVIJAI piedalījās un daudz laimes Latvijai 
simtgadē vēlēja (alfabētiskā kārtībā):

Andersone, Jāna; Andersone, Lija; Andersons, Graham;  
Andersone, Anita; Apsīte, Velta; Apsītis, Ziedonis; Bernšteina, 
Marguta; Birzule, Edīte; Bruzgule, Vija; Ceriņa, Biruta; Dragūna, 
Sandra; Duckmanton, Kalvis; Duckmanton, Zintis; Freibergs, Osvalds; 
Graudiņa, Linda; Grauds, Oskars; Grauds, Jānis; Grauds, Reinis; 
Grauds, Markus; Greste, Ojārs; Harrington, Baiba; Jaunbērziņa, 
Daina; Jaunbērziņš, Andris; korp! Spīdola Sidnejas kopa; Krādziņu 
ģimene; Laķis, Edgars; Leons, E.P.; McDonald, Daina; McDonald 
Kārlis; Milnis, Inta; Milnis, Pēteris; North, Māra; Pelšs, Olga; Pelšs, 
Māra; Rīmanis, Juris; Rone, Iveta; Rozentāls, Ruta;  Rumba, 
Ināra; Siliņš, Uldis; Sniedze, Visvaldis; Studenšu Korporāciju Kopa 
Melburnā; Taylor, Lelde; Zars, Vija; Zemīte, Vaira*; un no sarīkojumu 
atlikumiem Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa un Sidnejas 
Latviešu vīru koris.

(*) = piemiņā atvadoties bērēs
Jānis Grauds

LAAJ prezidija priekšsēdis
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Ar airiem pāri  
Klusajam okeānam

Ir sasniegta Franču Polinēzija
Rituma lasītāji atcerēsies 2018. gada 

septembŗa numurā stāstījumu par latviešu 
drosmīgo ceļotāju un ekstrēmo sporta 
veidu – Pasaules mēroga rekordistu – 
cienījamo Kārli Bardeli, kuŗš sestdien, 14. 
jūlijā startēja no Limas (Peru) airu laivā 
bez motora un burām, ar mērķi vienatnē 
šķērsot 15 500 kilometrus pāri Klusajam 
okeānam, un pēc vairākām ieplānotām 
pieturvietām izkāpt Austrālijas krastos 
Kērnsā. Finišs iecerēts 2019. gada 
oktobrī vai novembrī.

Kārlis ir sasniedzis Franču Polinēziju 
1. decembrī, un veiksmīgi pievarēdams 
piekrastes viļņus, izkāpis pirmajā 

jo,  pateicot ies v iņai 
visi ar prieku nāk uz 
mēginājumiem un dzied 
no visas sirds. Tad vēl 
dod vārdu „iemīļotam, 
i l ggad īgam,  mūž īg i 
j a u n a m  k o r i s t a m 
Ivaram Bi rzem,  kas 
aktīvi darbojas jau 57. 
gadu” un nodod Dainai 
pateicības rakstu no 
L a t v i j a s  N a c i o n ā l ā 
kultūras centra un arī 
Brigitai Ellerei. Dainai 
vēl pasniedz speciāli 
izgrebtu piemiņas koka 
karoti un arī grāmatu ar 
visu dziesmu svētku dalībnieku vārdiem.

Dāvanas saņem arī koristu bērni 
Emīlija un Ērika, kas piedalījās šajā 
sarīkojumā.

Sarīkojuma programmas otrā daļa 
iesākās ar visu kopā dziedāto Tu 
mazā, klusā Betleme. Elgas Lejas 
Ziemassvētku dziesmu deklamēja 
Roberts un Jānis Luči, bet Ziemas 
saulgriežu dziesmas (tautas dziesmas 
par Ziemassvētkiem) Andrejs un Valdis 
Mačēni. Sekoja visu kopā dziedātā 
Ak eglīte, ak eglīte, pēc kuŗas Pēteris 
Erdmanis teica Arvīda Skalbes Egli 
un Aleksandra Čaka Dabu. Visi kopā 

tad dziedāja Jūs, ticīgie 
nāciet .  Tad sastājās 
rindā diriģente un valdes 
priekšsēdis ar valdes 
locekļiem Robertu Luci, 
Andreju Upenieku, Ivaru 
Birzi, Pēteri Erdmani un 
Andreju Mačēnu, kas 
pamīšus lasīja vairākus 
dzejoļus tādā kartībā, 
kādu b i ja  sakārto j is 
Raimonds Krauklis. 

Ivars Štubis pateicās 
p a r  i e l ū g u m u  u n 
sveicināja no diriģenta 
Viktora Bendrupa, kuŗš 
bija atsūtījis arī savu 

Ziemassvētkiem piemērotu dzejoli. 
Dalībnieki vēl ēda torti ar kafiju vai tēju, 
kā arī dažādus augļus un ogas, kā 
arbūzi, vīnogas un ķiršus. 

Programma pabeidzās ar kop-
dziesmu Ak tu priecīga, ak tu svētīga. ■

Juris Krādziņš 

Arvīda Skalbes Egli un 
Aleksandra Čaka Dabu 
deklamēja Pēteris Erdmanis 

FOTO: Indulis Krādziņš
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Koŗa valdes locekļi lasa Raimonda 
Kraukļa izmeklētus un sakārtotus 
dzejoļus.
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Nākamais Ritums būs 2019. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. FEBRUĀRIM.

pieturvietā – uz Hiva Oa salas, lai 
pārlaistu vētru sezonu. Pēc neilgas 
atpūtas, Kārlis, spēka pilns, dosies tālāk 
iecerētajā virzienā. 

Vairāk kā 7 000 kilometru veiktais 
maršruts ir tas pats, ko 1947. gadā mēroja 
arī slavenais norvēģu jūrasbraucējs 
Tūrs Heijerdāls ar savu komandu Kon 
Tiki papirusu laivā. Atšķirībā no Kārļa 
– viņš bija biedru pulkā, un buru laivu 
dzina Klusā okeāna siltie vēji. Tūrs 
Heijerdāls sekmīgi sasniedza sava 
ceļojuma galamērķi – Franču Polinēziju.

Hiva Oa Franču Polinēzijā – salas 
krāšņums apbur katru ceļotāju ar saviem 
brīnumiem. 

Jāpiemin arī fakts, ka uz šīs salas 
pēdējais zināmais cilvēkēdājs (kanibāls) 
esot dzīvojis samērā nesen – tikai 
pirms kādiem 70 gadiem. Kopš tā laika 
kanibālisms esot ticis izskausts. Tomēr, 
kad Latvijas radio SWH iknedēļas interviju 
vadītājs pēc Kārļa sekmīgās izsēšanās 
viņu neparasti ilgi nevarēja sazvanīt, tad 
radio ļaudis jokodamies sāka bažīties – 
vai neraugoties uz visu, ceļotājs tomēr 
nav apēsts. Bet, kad viņa satellītklausuli 
beidzot pacēla kāds spalvains salenieks, 
tas zināja teikt, ka Kārlis jūtoties labi, 
un esot izgājis pa savām darīšanām. 
Pēc atkārtotiem zvaniem izdevās mūsu 
dārgo tautieti dabūt pie klausules, kur tad 
atskanēja viņa priecīgā balss. 

„KRASTS! Es apgūlos uz zemes. Man 
atnesa ūdeni ar citrona gabaliņiem, svaigu 
mango, topu un sulīgu kokosriekstu. 
Aplika ap kaklu polinēziešu krelles un 
ģitāras pavadījumā nodziedāja dziesmu 
vietējā valodā par to, ka es esmu bērns, 
kas bija devies tālu prom, bet tagad 

atgriezies mājās. Gan vietējie gan 
burātāju komanda ir atvēruši savas 
sirdis," tā savu ierašanos uz Hiva Oa 
raksturo Kārlis. 

Kāda franču ģimene laipni uzņēma 
ceļotāju savā mājā, kur latvietis, drīz 
atguvis spēkus, sāka palīdzēt dažādos 
dārza darbos. 

Aprit jau divi mēneši, kopš Kārlis 
Bardelis ir sasniedzis Franču Polinēziju. 
Iespējams, ka jums, cienījamie lasītāji, šīs 
rindas lasot, Kārlis jau būs devies ceļā, 
turpinot virzīties uz mērķi – uz Austrāliju. 
Plānots piestāt vēl sešās salās, līdz 
kuŗām distances it kā ievērojami īsākas, 
nekā pirmā. Kaut gan vārds „īsāks" 
nav attiecinams ne uz ko Klusā okeāna 
milzīgajos plašumos. Un ceļa lielākais 
gabals Kārlim vēl priekšā...

Uz salas ceļotājs labi atpūšas, 
baudīdams Pacific arhipelāga aizvējus kā 
arī vienreiz dienā – īsu, bet siltu lietusgāzi. 
Latvietis, bez šaubām šai laikā kļuvis 
viens no, jeb varbūt – pats ievērojamākais 
cilvēks uz salas. Piedalījies Pilsētas 
Valdes apspriedē, kur tika aicināts 
dalīties savā profesionālā pieredzē 

Kārlis tiek sirsnīgi uzņemts uz Hiva Oa 
salas Franču Polinēzijā.



27

par ekoloģiskiem jautājumiem, kā – 
ķīmisko atkritumu izvākšanu, un ar savām 
zināšanām izpelnījies lielu interesi, jo uz 
salas šāda rakstura jautājumi ir ļoti aktuāli. 
Teicis runas abās skolās ar lielu atsaucību 
no pasniedzējiem un audzēkņiem.

Jāpiemin arī ievērojamais pie-
dāvājums, ko Kārlis Bardelis saņēmis 
no saleniekiem – zemes gabalu savā 
īpašumā. Bet, protams, ar vēlējumu – 
Kārlim palikt uz Hiva Oa pavisam. Tādā 
gadījumā uz salas varbūt ar laiku pat 
izveidosies neliela latviešu kolonija!... 
Cerams, ka izdosies par to vienoties, 
tomēr sekojot savam aicinājumam 
– turpinot mērot ceļu pāri Klusajam 
okeānam! Ceļotājs savā apņēmībā 
virzīties uz loloto mērķi ir nešaubīgs. 

Mazliet atskatoties: neilgi pirms starta 
pāri Klusajam okeānam, būdams vēl 
Limā (Peru), mūsu ievērojamais tautietis 
atsūtīja man e-pastu ar pateicību par 
viņa iepriekšējā airēšanas ceļojuma 
aprakstīšanu 2016. gada Ritumā, kā 
arī info par turpmāko, un sveicieniem 
no Peru. Kārlis uz interneta bija atradis 
Rituma numurus, kur lasāmi stāstījumi 
par viņa un Ginta Barkovska kopīgo 
ceļojumu 2016. gadā pāri Atlantijas 
okeānam. Par piedzīvojumu ir izveidota 
dokumentālā filma - Okeāna saviļņotie 
jeb angliski Touched by the Ocean, 
kuŗa tika izrādīta arī Austrālijā - http://
oceanfilmfestivalworldtour.com/. Šobrīd 
filmu var noskatīties arī internetā (tā 
gan nav bezmaksas): https://vimeo.
com/ondemand/okeanasavilnotie. Kārļa 
Bardeļa mājas lapa un Facebook adrese ir 
www.boredofborders.com, kur atrodama 
info par viņa ceļojumiem, kā arī pašreizējā 
brauciena progresu. 

Ar prieku nesu jums, cienījamie 
lasītāji, sveicienu no Kārļa, īpaši veltītu 
tautiešiem Austrālijā, ko saņēmu mūsu 
beidzamā sarakstē kopā ar foto attēlu – 
uz Hiva Oa salas Franču Polinēzijā. Kārlis 

Bardelis raksta:
„Sveicieni Latviešiem Austrālijā no 

Okeāna airetāja, tautieša, kuŗš ceļā pāri 
Okeānam piestājis uz Hiva Oa salas, 
Franču Polinēzijā!" Okeāns speciāli ar 
lielo burtu, jo man viņš ir dzīva būtne – 
vēstulē piebilst Kārlis.

Uz Hiva Oa salas Kārļa speciāli 
uzņemtais foto ar sveicienu Austrālijas 
latviešiem.

Es savā vēstulē cienījamam ceļiniekam 
rakstu: "Paldies, Kārli, par saraksti! Un 
mīļš paldies no mums visiem – par lielisko 
sajūtu, ko Tu ar savu braucienu piešķir 
latviešiem visur pasaulē! Visu labāko 
Tev vēlot – un ar saulainiem sveicieniem! 
Raimonds, Sidneja."

Sidnejas latviešu sveicieni speciāli 
Kārlim Bardelim.
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Senioru saieta 
Ziemassvētku eglīte

Senioru saieta eglīti 14. decembrī, ap 
pusdienas laiku Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē atklājot, sveica SLB 
valdes priekšsēdis Jānis Čečiņš, izsakot 
novērojumu, ka šajā sarīkojumā redzot 
arī seniorus, kas ierodas tikai reizi gadā 
un aicināja visus dziedāt pirmo dziesmu 
Jūs, ticīgie, nāciet.  

Svētbrīdī mācītājs un sarīkojuma 
vadītājs Raimonds Sokolovskis lasīja no 
Bībeles Ziemassvētku stāstu Mateja 2. 
nodaļā no 1.-11. pantam. Tas vēstī par 
trim austrumu viedajiem, kas, sekojot 
zvaigznei, atrada ceļu uz Betlemi, 
nākdami no tālas austrumu zemes pie 
jaunpiedzimušā bērna Jēzus. Viņi mēroja 
gaŗo ceļu, jo tiem bija atklāts, ka šis 
jaundzimušais ir Tas Kungs, un tie nāca 
viņu pielūgt. Skaidrojumā mācītājs uzsvēra 
Ziemassvētku centrālo vēsti – par Dieva 
dēla nākšanu pasaulē no cilvēka mātes 
piedzimstot. Bet par to – kā austrumu 
gudrie atrada Jēzus dzimšanas vietu, 
tradicionāli var pārdomāt trijos veidos: 
pirmkārt, zvaigznes atspīdēšana var būt 
saprotama kā astronomisks fenomens, 
otrkārt – meditācijas rezultātā gūta 
atklāsme dota austrumu viedajiem, un, 

visbeidzot, – lidojošs objekts, ko šodien 
sauc par NLO. Visas trīs izpratnes ir 
metafiziski pamatotas, tamdēļ iespējamas. 

No austrumu zemes nākušie, 
visticamāk – gaŗas karavanas pavadīti, 
kas būtu nepieciešami tālajam ceļam 
gan provīzijai, gan apsardzei, sekojot 
spīdošajam objektam pie debesīm – 
varēja precīzi atrast gan rajonu, gan 
ciemu, gan namu, kuŗā piedzima Jēzus. 
Jo zvaigzne nostājās taisni virs tā. – 
Mācītājs noslēgumā pieminēja simtgades 
svētkus un aicināja šogad jo īpaši visos 
sarīkojumos aizlūgt par Latviju un latviešu 
tautu. Svētbrīdi noslēdza ar svētības 
novēlējumu, kam sekoja kopdziesma Jūs, 
bērniņi nāciet.

Jānis Čečinš, solot daudz nerunāt, 
pieminēja tikai, ka biedrībā notiek daudz 
un dažādi sarīkojumi, no kuŗiem tas 
pastāvīgākais vai noturīgākais ir senioru 
saiets. Pirms pāris gadiem izputēja 
jauktais koris, bet, sakarā ar Latvijas 
simtgadi, dibināja kori, kas brauca uz 
Latviju piedalīties dziesmu svētkos. Ir 
sarīkojumi, kuŗu aktivitāte slīd uz leju, bet 
dažkārt sakarā ar kādiem svētkiem atkal 
uzplaukst. Ar to tad arī novēlēja priecīgus 
Ziemassvētkus.  

Jānis Grauds norādot uz kļūdu 
programmas lapiņā, ka vinš neesot 
senioru saieta vadītājs, tomēr apsolīja 
savu piedalīšanos, ja vairāki saieta 
apmeklētāji (10) sola saieta pirmā daļā 
pastāstīt savu dzīves stāstu, jo bērēs 
daudzkārt dzirdēts, ka bērinieki sūdzas, 
kāpēc aizgājēja dzīves stāsts nav agrāk 
uzzināts. Varētu arī vismaz divas reizes 
gadā izbraukt uz pāris stundām netālu 
brīvā dabā uz kādu botanisko dārzu, 
ņemot līdzi groziņus. 

Sarīkojuma programma iesākās ar 
Ādolfa Adama dziesmu Ak, svēta nakts, 
ko franču valodā uz ekrāna dziedāja 
Inga Kalna. Ingrīda Rēbauma izteiksmīgi 
deklamēja Antona Austriņa dzejoli Sals uz 

Vēlam Kārlim Bardelim nenogurstošu 
piepildījumu savam aicinājumam, kuŗš 
tagad ved Okeāna zilajās tālēs! Latvijas 
karogs vienmēr plīvo augstu Kārļa rokās, 
un airu laiva Linda drosmīgi šķeļ Okeāna 
viļņus. Tur tālu – aiz horizonta – jau spīd 
Dienvidu Krusts, un nes Kārlim mūsu 
sveicienus! 

Vēlam ceļiniekam labu ceļavēju! ■
Raimonds Sokolovskis
(skat. Radio SWH intervijas „Uz Radio 

SWH viļņa nākamais posms planētas 
apceļošanā bez motora")
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Realitāte 3
Jēzus Kristus Gara Sēkla
Šo 2000 gadu laikā Jēzus sētā sēkla 

virs Zemes ir uzdīgusi. Bet, sākot ar šo 
– XXI gadsimtu, – Jēzus Kristus pirms 
2000 gadiem iesētā sēkla – SĀK NEST 
AUGĻUS. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc 
šai rakstā minētās pozīcijas ir Laiks zināt 
visiem, un Kristiešiem papriekšu.

Otrs iemesls ir tas, ka 
vairāku Kosmisku apstākļu 
dēļ, –  šodien cilvēka apziņa 
uz Zemes izplešas vispusīgi 
kā zvaigzne, kas izlej savus 
starus Visumā. Tas ir dievišķi 
„orķestrēts" no Debesīm, un 
tā rezultātā cilvēks uz Zemes 
masveidīgi sāk apzināties 
savu daudzdimensionālo 
dabu, Kosmisko piederību, 
īsteno sadarbi ar Zemi un 
visu Radību, savu izcelsmi, 
patieso vēsturi un Gaišo 
Nākotni, uz kuŗu civilizācija 

Daugavas, kuŗā Sala tēvs kniebj meitenei 
degunā, pavēlot klausīt tētim un māmiņai. 
Andrejs Mednis uz klavierēm spēlēja 
Stefana Adama Svēto pilsētu. Raimonda 
Paula dziesmu Circenīša Ziemassvētki 
ar Aspazijas vārdiem uz ekrāna dziedāja 
Rīgas Doma zēnu koris. Pēc kopdziesmas 
Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga Ingrīda 
Rēbauma deklamēja Poruka dzejoli 
Ziemassvētkos un Raimonda Paula 
dziesmu Zvani un sveces ar Guntara Rača 
vārdiem uz ekrāna dziedāja Lauris Reiniks 
un Dzeguzīte. 

Galda lūgšanā mācītājs pateicās 
Dievam par visām dāvanam, kas saņemtas 
aizvadītajā gadā, kā arī par mīļajām rokām 

Ziemassvētku eglītes saimniecēm, kas 
gardo mielastu gatavojušas un cēlušas 
galdā. Izlūdzās svētību viesiem, ģimenēm, 
draudzēm, mūsu tautai un zemei.

Ziemassvētku mielastā uz pienestiem 
šķīvjiem bija SLB dāmu kopas sagatavotie 
un sakārtotie aukstā galda ēdieni: cepetis, 
siļķe, lasis, kartupeļi, tomāti, skābie gurķi, 
salāti uc., kam sekoja saldais ediens ar 
rolādi un beidzot kafija vai tēja. 

Vēl kopīgi dziedāja Klusa nakts, svēta 
nakts, ar ko arī oficiālā daļa beidzās, bet 
seniori bija aicināti vēl pakavēties pie 
galdiem savstarpīgās pārrunās. ■

Juris Krādziņš 

LASĪTĀJU DOMAS
dodas – gan virs Zemes, gan arī 
iekļaujoties Kosmiskajā Sabiedrībā Mierā. 
Tam visam kalpo – Jēzus mācība, darbi, 
vārdi, sēkla, un spēki no Debesīm. 
Vienā teikumā – Jēzus Kristus Gara 
Sēkla nodrošina Cilvēciskās civilizācijas 
izdzīvošanu (survival angl.) uz Zemes, un 
sekmīgu tālāko attīstību gan uz Zemes 
gan Universā.

Mēs Universā neesam 
vieni.  Cilvēks Universā nav 
viens pats: Cilvēks sastāda 
daļu no Kosmiskās ģimenes, 
kas, savukārt – ir daļa no 
Zemi apdzīvojošā cilvēka 
tālajiem senčiem. Ir viedoklis, 
ka lielākā daļa līdzinās Zemes 
cilvēkam tik ļoti, ka ejot pa ielu 
– gandrīz nebūtu atšķirami. 
Kā Plejādieši, Andromēdieši 
uc.

 Viņi ir pieminēti antīkajos 
rakstos, kā Bībelē, Vēdās, 
attēloti Ēģiptes piramīdās 
u. t . t .  Kaut ar ī  v iņ i  nav Un Sējējs izgāja sēt...
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PBLA ZIŅU APSKATS

Plejādieši pie sava Kosmiskā lid-
aparāta...

pielūdzami, tomēr respektējami; Cilvēks 
uz Zemes agrākos laikmetos daudzus 
bija uztvēris kā dievus, un dažus pielūdza, 
kas ir aplams solis. Tomēr sadarbība ir 
neizbēgama un labvēlīga; cilvēka Liktenis 
– pievienoties apdzīvotajam Universam 
Mierā. Faktors šeit ir – dažādību tolerance; 
Ir nepieciešams inkorporēt savā uzskatu 
sistēmā atšķirības: ārējās, iekšējās, 
redzamās, neredzamās, dzīvesveidā, 

izpausmēs, misijā un principos. Fanātiski  
antroposcentriski noskaņotiem varētu būt 
problēma pieņemt faktu, ka Dievs ir radījis 
būtnes atšķirīgā „anatomiskā iepakojumā", 
– izskatā un paveidā, kā arī sūtībā. 
Savukārt, demokratiski noskaņotiem – 
šādas problēmas nebūs. Kristiešiem ir 
vēl vieglāk pieņemt faktu, ka Universs 
ir apdzīvots, jo Bībelē tas ir minēts. 
Tās sarakstīšanas laikos neeksistēja 
termins „citplanētieši", jo toreiz vēl nebija 
zinātniskas skaidrības par Visuma 
iekārtojumu kā tādu. Tomēr ir norādes uz 
„viesiem no debesīm". Tādas atrodamas 
visos antīkajos avotos, tai skaitā latviešu. ■

Raimonds Sokolovskis
(Sk. „Varavīksnes lokā" R. Sokolovskis, 

kā arī http://xfacts.com/old/ , un „www.
eceti.org/Eceti.Multimedia” u.c „The 
Phoenix Lights – the documentary", un 
arī „Mexican UFO sighting", sk. wikipedia 
encyclopedia zvaigžņu karti, u.c.), 

(Bībelē sk. Ecehiēla I nodaļu, I Moz.6:1-
4, Mk.16:20,  Atkl.19:10,  Dr. Dolores 
Cannon „Three waves of volunteers", 
„www.MieraMāksla", u.c.)

24. janvārī
8. Egila Levita grāmatas “Valstsgriba. 
Idejas un domas Latvijai 1985-2018” 
atvēršana 

Darbs, kuru caurvij viens kopīgs 
motīvs – fundamentāla juridiskā, 

politiskā un morālā argumentācija 
par Latvijas valsts un latviešu nācijas 
pastāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību, 
par pilsoņu attiecībām ar valsti un tās 
sekmīgu pārvaldību, ceļu pie lasītājiem 
uzsāks 15. februārī – datumā, kurā 
pirms 97 gadiem tika pieņemta Latvijas 
Republikas Satversme.

Grāmatā “Valstsgriba. Idejas un 
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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

domas Latvijai 1985-2018” apkopota 
jurista un politologa, Eiropas Tiesas 
tiesneša Egils Levits publicistika 
latv iešu valodā.  Izdevuma 848 
lappusēs ietverta liela daļa no vairāk 
nekā trīsdesmit gadu laikā periodikā 
un citviet publicētajiem rakstiem, runām 
un intervijām, caur to atklājot gan 
Latvijas jaunāko laiku vēsturi, gan paša 
Egila Levita personību un devumu – 
plašai sabiedrībai saprotami analizējot 
daudzus ar Latvijas neatkarības 
un demokrātiskās valsts iekārtas 
atjaunošanu saistītos jautājumus, savu 
viedokli balstot zinātniski pamatotā 
analīzē. Grāmata atklāj kā Levita 
ideālismu un pragmatismu, tā ticību 
Latvijas valstij un tās cilvēku spēkam. 

Grāmatu klajā laidis Latvi jas 
Vēstneša Grāmatu apgāds (lv.lv/
gramatas). Krājuma idejas autore un 
sastādītāja Rudīte Kalpiņa. Priekšvārda 
autore Ph. D. (Cantab.) Ineta Ziemele, 
Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, 
Satversmes tiesas priekšsēdētāja. 
Literārā redaktore un korektore Ilze 
Lāce. Māksliniece Anna Aizsilniece. 
Fotogrāfiju autors Kristaps Kalns. 
Grāmatas izdošanas projekta vadītāja 
Daina Ābele. 

Grāmatas “Valstsgriba” atvēršanas 
pasākums piektdien, 15. februārī, 
pulksten 12.00, Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā. 
Aicināts ikviens interesents. Atvēršanas 
pasākumā grāmatas iegāde par īpašu 
cenu. (lv.lv/gramatas) 
21. janvārī
12. Valsts dibinātāja Viļa Gulbja 
lietas dāvina muzejam 

Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs (LNVM) saņēmis nozīmīgu 
krājuma papildinājumu: viena no 39 
Latvijas valsts dibinātājiem – agronoma 
un politiķa Viļa Gulbja apbalvojumus, 
fotogrāfijas un personas dokumentus. 
Tos muzejam dāvājusi V. Gulbja meita 
Elga Marija Čače. 

LNVM direktors Arnis Radiņš, 
s a ņ e m o t  d ā v i n ā j u m u ,  p a u d a 
gandarījumu, ka šādas vēsturiskās 
liecības atgriežas Latvijā, uzsverot, 
ka tās tiks izmantotas pētījumos, bet 
daļa no tām papildinās ekspozīciju, kas 
veltīta valsts dibinātājiem. Priekšmetu 
vidū ir gan Triju Zvaigžņu ordenis 
(II šķira), gan Aizsargu Nopelna 
krusts, gan Zemkopības ministrijas 
apbalvojuma medaļas, gan vairāki 
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ārzemju apbalvojumi. Kopā ar tiem 
krājumā nonāks arī V. Gulbja dienesta 
gaitu apraksti, laulības apliecība un 
sievas Olgas atmiņu stāstījums par 
vīra bērnību, skolas gadiem, studijām 
un sabiedriski politisko darbību, ko 
pierakstījis viņa znots Gunārs Čače. 

L N V M  d i r e k t o r a  v i e t n i e c e 
zinātniskajā darbā Irina Zeibārte 
norādīja, ka mūsu valsts dibinātāji visi 
ir izcilas personības un katra vēsturiska 
liecība, kas ļauj ieskatīties viņu dzīves 
stāstā, ir ļoti vērtīga. Jo, tāpat kā visi 
pārējie, kas redzami šajā zālē, V. Gulbis 
ir nostrādājis visu mūžu Latvijas valsts 
labā. 1918. gada 18. novembrī viņš 
visu šo cilvēku pulkā, kas redzami 
slavenajā Viļa Rīdzenieka fotogrāfijā 
uz Nacionālā teātra skatuves, bija 
viens no visjaunākajiem – viņam 
tobrīd bija tikai 28 gadi. Taču tur 
V. Gulbis nebija nonācis nejauši – 
viņš jau bija sevi pierādījis gan kā 
agronoms, gan Pirmā pasaules kara 
laikā kā sabiedrisks darbinieks, kas 
vadījis Vidzemes guberņas Pārtikas 
komiteju. Pēc 1918. gada viņš turpināja 
savu karjeru kā finansists un valsts 
pārvaldes darbinieks. Trīsreiz bijis 
zemkopības ministrs, iekšlietu ministrs, 
kā arī izglītības nozares vadītājs. 
Interesanti bijis ielūkoties tajās V. 
Gulbja dzīves lappusēs, kas parasti 
netiek atklātas oficiālajā biogrāfijā. 
Tās tikušas atšķirtas, kad tika gatavota 
izstāde Latvijas gadsimts, un jo īpaši 
skatījums uz šo cilvēku padziļinājās, 
kad tika veidota grāmata par Latvijas 
dibinātājiem. «Iezīmējas zināma 
disonanse: no vienas puses, viņš bija 
publiska personība – ministrs, 3. un 
4. Saeimas deputāts, taču, no otras 
puses, ļoti atturīgs un ieturēts – pat 
tā laika feļetonisti un karikatūristi 
nav varējuši atrast neko tādu, par ko 
pasmaidīt,» sacīja I. Zeibārte. Viņa 

akcentēja, ka arī politiķa mūža izskaņa 
ir pierādījums viņa uzticībai Latvijas 
valstij. Kā vairākums no ekspozīcijā 
redzamajiem valsts dibinātājiem – arī 
viņš 1940. gada oktobrī tika apcietināts 
kā lielākais padomju varas ienaidnieks. 
V. Gulbim pārmeta ļot i  smagus 
noziegumus, proti, kalpošanu Latvijas 
valstij, darbošanos buržuāziskajā, 
kontrrevolucionārajā valdībā, kālab 
viņam piespriežams augstākais soda 
mērs – nošaujot. Lai gan V. Gulbis 
iesniedza kasācijas sūdzību, lūdzot 
lēmumu pārsūdzēt, tomēr spriedums 
palika negrozīts un 1942. gada 19. 
janvārī viņš Astrahaņas Iekšlietu tautas 
komisariāta cietumā nr. 2 tika nošauts. 
I. Zeibārte atzina, ka tas esot ļoti skumji, 
bet arī zīmīgi, ka dāvinājums, kas 
atgādina par šo cilvēku, tiek prezentēts 
18. janvārī – teju viņa nāves dienā. Par 
laimi, no deportācijas izvairīties izdevās 
viņa dzīvesbiedrei Olgai un meitai Elgai 
Marijai, kas atrada patvērumu ASV 
un kuras saglabāja sava vīra un tēva 
mantojumu. 

Pirms dāvinājuma līguma pa-
rakstīšanas ģimenes pilnvarotais – 
advokāts Matīss Kukainis – uzsvēra, 
ka šīs lietas nonāk muzeja īpašumā uz 
visiem laikiem ar visām autortiesībām 
un bez atlīdzības. Advokāts atklāja, 
ka Čačes kundze lūgusi viņam atgūt 
vīra mantas, kuras «dažas personas 
mēģināja pārdot». Par laimi, to izdevies 
izdarīt, un nu tās nonākušas īstajās 
rokās. (Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, 
autore Aisma Orupe)
3. janvārī
NATO Baltijas valstu gaisa telpas 
patrulēšanas misijas vadību pārņem 
Polija 

Polijas Gaisa spēki no ceturtdienas 
pārņēmuši NATO Baltijas valstu gaisa 
telpas patrulēšanas misijas vadību, 
paziņojusi Lietuvas Aizsardzības 
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ministrija. Lietuvas Gaisa spēku bāzē 
Šauļos dislocēti četri Polijas iznīcinātāji 
"F-16", kas nomainījuši četras Beļģijas 
lidmašīnas "F-16". Misiju no Emari 
av iobāzes Igauni jā  ar  p iec iem 
iznīcinātājiem "Eurofighter Typhoon" 
atbalsta Vācija. NATO dalībvalstis 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa 
telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā 
veic kopš 2004. gada marta, kad 
Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. 
Kopš 2004. gada patrulēšana notiek 
no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 
2014. gada atbalsta misija tiek veikta 
arī no Emari bāzes Igaunijā. (lsm.lv)
Pirmā skolas diena Annas Ziedares 
Vasaras vidusskolā Dienvidaustrālijā 

Pirmā skolas diena! Pēc audzēkņu 
nok ļūšanas  La tv iešu  īpašumā 
“Dzintaros” Dievidaustrālijā Annas 
Ziedares Vasaras vidusskolas (AZVV) 
45. mācību vasara tika atklāta ar 
karoga uzvi lkšanu un uzrunām. 
Atklāšanā piedalījās LR Kultūras 
ministre Dace Melbārde, kura uzrunāja 
skolas saimi un pasniedza dāvanu 
AZVV par godu Latvijas simtgadei. 
Tam sekoja guļamtelpu iekārtošana, 
skolēnu valodas prasmju pārbaudes 
un brauciens uz pludmali. Vakarpusē 
ar dažām dejām mūs iepriecināja 
deju kopa ‘Rotaļa’ no Latvijas, bet 
pēc tam - pirmais kora mēģinājums 
un iepazīšanās vakars! Laikapstākļi 
Dz in ta ros :  Sau la ins  la iks  bez 
mākoņiem, +26 C. 

2019. gada janvāra beigās un 
februāra sākumā Austrāliju otro reizi 
apciemos Valsts izglītības satura 
centra (VISC) darbinieki. VISC pārstāvji 
šobrīd intensīvi strādā pie diasporas 
izglītības satura vadlīnijām, kā arī viņi 
iegūst un apkopo informāciju par to, 
vai ir iespējams panākt, ka latviešu 
(valsts) valodas prasmes pārbaudījuma 
rezultāts nākotnē tiktu iekļauts kā 

viens no rezultātiem vidusskolas 
beigšanas diplomā. Šajā sakarā VISC 
pārstāvjiem ir ieplānots apmeklēt ar 
valodas mācīšanu saistītas skolas 
Austrālijā, kā arī ieplānotas tikšanās 
ar valstisku organizāciju pārstāvjiem, 
tikšanās ar Austrālijas nedēļas nogales 
skolu skolotājiem. 

Valsts valodas prasmju pār-
baudījumu laiki un norises vietas: 
Piektdien, 18. janvārī – A. Ziedares 
Vasaras vidusskolas skolēni un 
darbinieki AZVV telpās. Svētdien, 20. 
janvārī 11:00 – Adelaides Latviešu 
skolā. Piektdien, 25. janvārī (divi laiki) 
16:00 vai 18:30 Sidnejas Latviešu 
biedrības namā. Svētdien, 27. janvārī 
10:00 Melburnas Latviešu ciemā. 
Pirmdien, 28. janvārī.
18. decembrī
Latvijas vēstnieks ASV: «ABLV» 
likvidēšanas process tiek ļoti cieši 
uzmanīts 

ASV ļoti cieši uzmana bankas 
"ABLV" likvidēšanas procesu un tos 
darījumus, kas tajā ir notikuši līdz šim, 
intervijā Latvijas Radio raidījumam 
"Krustpunktā" teica mūsu valsts 
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis. 

Viņš stāstīja, ka aizvien vairāk 
samazinās gan pasaules valstu, gan 
ASV iecietība pret dažādām legālām 
shēmām, nodokļu paradīzēm un 
ofšoriem. Tādēļ tās vairs nevar piemērot 
tik brīvi. Banku reputācijas dēļ cieš arī 
nevainīgi uzņēmēji vai iedzīvotāji, 
kuriem kādā dienā var tikt liegta karšu 
izmantošana ārvalstīs. Tādēļ ir ļoti 
svarīgi, lai Latvija saved kārtībā savu 
finanšu jomu. Teikmanis arī uzsvēra, 
ka tagad ir skaidri redzams, ka Latvija 
nekļūs par finanšu lielvaru. 

Vaicāts par Baltijas vietu ASV 
ārpolitikā, vēstnieks Teikmanis atzina, 
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ka tā vienmēr ir bijusi nozīmīga. Mūsu 
valstis vienmēr ir augstu vērtējušas 
savu brīvību un neatkarību, kas atbilst 
arī ASV interesēm. Lai arī dažreiz 
no ASV prezidenta Donalda Trampa 
puses ir izskanējusi neviennozīmīgi 
vērtēta retorika, tomēr Baltā nama 
admin i s t rāc i j a  i r  pa l i e l i nā jus i 
ieguldījumu Eiropas un Baltijas valstu 
drošības stiprināšanā. Vēstnieks 
tādējādi aicināja sekot līdzi prezidenta 
administrācijas darbiem, bet mazāk 
pievērst uzmanību tam, kā "tvīti tiek 
atspoguļoti medijos". 

Komentējot Latvi jas valdības 
veidošanas procesu un atsevišķu 
politiķu ierosinājumu, ka vajadzētu 
samazināt prasības valsts noslēpuma 
pielaides saņemšanai, Teikmanis 
atzina, ka rezultātā mazāks kļūtu arī tās 
informācijas daudzums, kas nonāktu 
līdz Latvijai. "Ir jāsaprot, ka ļoti daudzi 
lēmumi, kas tieši skar Latvijas tautu 
un ekonomiku, tiek pieņemti ārpus 
Latvijas," teica Teikmanis. Savukārt 
tas, ka valdības veidošanas ilgums ir 
pārsniedzis divus mēnešus, esot pilnīgi 
normāla parādība mūsdienu Eiropas 
demokrātijā, uzskata Teikmanis. 

No otrdienas, 18. decembra, līdz 
ceturtdienai, 20. decembrim, Rīgā 
notiek ikgadējā Latvijas diplomātisko 
pārstāvniecību ārvalstīs vadītāju un 
Rīgā rezidējošo Latvijas vēstnieku 
s a n ā k s m e .  S a n ā k s m e s  l a i k ā 
vēstniekiem ir plānotas tikšanās ar 
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, 
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, 
Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu 
Ziemeli, Ministru prezidenta biedru, 
ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu, 
aizsardzības ministru Raimondu 
Bergmani, Satiksmes ministrijas valsts 
sekretāru Kasparu Ozoliņu un citām 
valsts amatpersonām. 

Dienu pirms sanāksmes oficiālās 

atklāšanas vēstnieki darba sēdēs 
apsp r i ed ī s  La t v i j as  i n te reses 
s tarptaut iska jās organizāc i jās , 
Centrālāzijā, Tuvajos austrumos un 
Āzijā, kā arī diskutēs par diasporas 
politiku un augstākās izglītības eksporta 
iespējām. Latvi jas diplomātisko 
pārstāvniecību vadītāju sanāksme ir 
ikgadējs ārlietu dienesta pasākums, 
kurā pārrunā ārlietu dienesta prioritātes 
un aktuālos uzdevumus. Sanāksmē 
piedal īs ies arī  valsts augstāko 
amatpersonu ārlietu padomnieki un 
Ārlietu ministrijas darbinieki. 

"ABLV Bank" akcionāri ārkārtas 
sapulcē šā gada 26.februārī pieņēma 
lēmumu par  pašl ikv idāci ju  pēc 
reputācijas problēmām, ko komercbanka 
piedzīvoja pēc tam, kad ASV paziņoja 
par "ABLV Bank" iespējamu iesaisti 
naudas legalizēšanas shēmās. Banka 
šos pārmetumus noliedz. "ABLV 
Bank" marta sākumā FKTK iesniedza 
pašlikvidācijas plānu. Iesnieguma 
projektu sagatavoja bankas akcionāru 
sapulces ievēlētie likvidatori. Plānu 
FKTK akceptēja 12. jūnijā. 

Dienā, kad FKTK akceptēja bankas 
pašlikvidāciju, FKTK iesniedza Eiropas 
Centrālajā bankā (ECB) iesniegumu par 
"ABLV Bank" kā kredītiestādes licences 
anulēšanu. ECB bankas licenci anulēja 
šā gada 11. jūlijā. No 18. jūnija bankas 
otrās kārtas kreditori trīs mēnešu 
laikā varēja pieteikt savas prasības. 
Pirmās kārtas kreditoru prasības - par 
noguldījuma apmēru līdz 100 000 eiro 
naudas izmaksa jau ir nodrošināta 
no marta sākuma, izmaksājot to caur 
Noguldītāju garantiju fondu. "ABLV 
Bank" paredz, ka komercbankas 
likvidācijas process varētu ilgt aptuveni 
piecus gadus. (LSM.lv)
Atklāta Nacionālās enciklopēdijas 
elektroniskā vietne 

Šodien Bebrenes muižā tika atklāta 
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Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā 
vietne www.enciklopedija.lv – universāls 
un augstticams informācijas resurss 
latviešu valodā tiešsaistē, izmantojams 
bez maksas. 

Publiska tiešraides skatīšanās tika 
nodrošināta arī Latvijas valsts simtgades 
informācijas centrā Latvijas Nacionālajā 
b ib l io tēkā un 15 c i tās Latv i jas 
bibliotēkās: Līvānu novada Centrālajā 
bibliotēkā, Lizuma pagasta bibliotēkā, 
Bauskas Centrālajā bibliotēkā, Balvu 
Centrālajā bibliotēkā, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkā, 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, Rīgas 
Tehniskās Universitātes Zinātniskajā 
bibliotēkā, Latvijas Lauksaimniecības 
Un ive rs i tā tes  Fundamentā la jā 
bibl iotēkā, Ventspi ls Galvenajā 
bibliotēkā, Strenču pilsētas bibliotēkā, 
Valmieras bibliotēkā, Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja bibliotēkā, Latvijas 
Universitātes bibliotēkā, Mārsnēnu 
bibliotēkā, Talsu Galvenajā bibliotēkā, 
Aizkraukles Profesionālās vidusskolas 
bibliotēka. 

Pasākuma laikā klātesošie un 
tiešraides skatītāji tika iepazīstināti 
a r  Nac ionā lās  enc i k l opēd i j as 
elektroniskās vietnes būtību, saturu, 
veidotājiem, šķirkļu tapšanas procesu, 
kā arī izmantošanas iespējām globālā 
mērogā. 

Vie tnes  a tvēršana i  i zvē lē ta 
Bebrene, lai simboliski demonstrētu 
enciklopēdijas pieejamību ikvienam 
interesentam visā pasaulē un vienlaikus 
aktualizētu kultūrvēsturisko Sēlijas 
novadu. Bebrene ir apdzīvota vieta 
Ilūkstes novada Bebrenes pagastā, 
kul tūrvēstur iskā Sēl i jas novada 
sastāvdaļa. 

Nacionālās enciklopēdijas tapšana 
ir būtiska Latvijas valsts simtgades 
programmas daļa, veidojot paliekošas 
vērtības – nozīmīgu zināšanu resursu 

latviešu valodā. Šī gada 18. oktobrī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
jau atvērts enciklopēdijas drukātais 
sējums “Latvija”, taču resursa pamats 
tiek veidots un uzturēts elektroniskajā 
vidē. 

V ie tnes  www.enc ik loped i j a .
lv saturs ir nepārtrauktā pilnveides 
procesā, aptverot visplašāko tēmu 
loku mult imediālā veidā. Šobrīd 
elektroniskajā vietnē lasītājiem jau 
pieejami vairāk nekā 700 šķirkļu un 
vairāk nekā 600 dažāda veida ilustrāciju. 
Šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, 
grafiki, kartes, audio un video ieraksti, 
hipersaites un norādes uz saistītiem 
resursiem, literatūras avotu saraksti. 
Šķirkļu tapšanā bijuši iesaistīti vairāki 
simti attiecīgo tēmu un jomu vadošie 
speciālistu, vairumā gadījumu – 
zinātnieki. Gandrīz visi drukātajā 
sējumā “Latvija” publicētie raksti pēc 
pieskaņošanas interneta videi tiek 
iekļauti arī elektroniskās enciklopēdijas 
saturā. Plānots, ka nākamā gada 
laikā tiks radīti vairāk nekā simts 
enciklopēdijas rakstu. 

Enciklopēdijas saturs ir paredzēts 
v i sp lašāka ja i  aud i to r i j a i ,  t aču 
paredzams, ka www.enciklopedija.
lv  būs  īpaš i  noder īgs  resurss 
skolēniem un studentiem. Šķirkļus 
iespējams izdrukāt, tiek piedāvāta 
iespēja automātiski ģenerēt atsauces. 
Elektroniskā enciklopēdija ir pielāgota 
lietošanai arī mobilajā vidē dažādās 
ierīcēs. Nacionālās enciklopēdijas 
galvenais redaktors – Dr.hist. Valters 
Ščerbinskis. Elektroniskās vides 
izstrāde: SIA “Tilde”, Grafiskais dizains: 
Orians Anvari (LNB Informācijas birojs)
17. decembrī
Baltijas valstis vienojas saglabāt 
kopīgu laika joslu 

Balti jas valstu premjerministri 
pirmdien Viļņā vienojušies paturēt 
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Turpinājums 39. lpp.

kopīgu laika joslu, kad Eiropas 
Savienība (ES) atteiksies no sezonālās 
pulksteņa rādītāju pagriešanas divreiz 
gadā, paziņojis Lietuvas valdības 
vadītājs Sauļus Skvernelis. 

"Ar kolēģiem nolēmām Baltijas 
valstīs saglabāt vienotu laika joslu arī 
nākotnē," viņš sacījis žurnālistiem pēc 
Baltijas Ministru padomes sanāksmes, 
kurā piedalījās Latvijas Ministru 
prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un 
Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass. 

Tomēr premjeri pagaidām nav 
paziņojuši, kādu kopīgo laiku Latvija, 
Lietuva un Igaunija izraudzītos - 
vasaras vai ziemas. 

Kā norādījis Igaunijas valdības 
vadītājs, viņa valsts gribētu, lai 
par kopīgu laika joslu tiek panākta 
vienošanās arī ar Somiju. "Mūsu 
intereses būtu apmierinātas, ja arī 
Somija izraudzītos tādu pašu laika 
režīmu, bet tas vēl nav panākts," viņš 
sacījis. (LA.lv)
Lestenes baznīcai tapušas jaunas, 
greznas lustras 

Jaunas, greznas lustras pirmssvētku 
nedēļā ieguvusi Lestenes baznīca, 
vēsta raidījums “900 sekundes”. 

Jaunie gaismekļi darināti Rīgas 
Mākslas un mediju tehnikuma studentu 
rokām ar fonda “Namejs” finansiālu 
atbalstu, un tas ir kārtējais svarīgais 
posms Lestenes baznīcas atjaunošanā. 

Trīs spožās baznīcas lustras 
tehnikuma studenti un meistari – kopā 
ar formu izveidošanu un visiem citiem 
darbiem – darināja aptuveni gadu. 
Gaismekļi veidoti, par paraugu ņemot 
Landzes baznīcā esošās lustras. 

Mākslas tehnikuma direktore Maija 
Vanaga norāda, ka lustru izgatavošana 
ir nozīmīga ne tikai baznīcai, bet arī 
pašiem jaunajiem meistariem: “Mēs 
uzskatām to par tādu goda lietu to 

darīt, jo, man jāsaka, ka finansiāli nav 
izdevīgi, bet tas, ko iegūs audzēkņi, 
strādājot pie šiem projektiem, ir 
neatsverami.” 

Lestenes baznīca reiz lepojās 
ar vienu no greznākajiem baroka 
interjeriem valstī. Nu jau vairākus 
gadus risinās tās atdzimšana, un 
nākotnē Lestenes baznīca noteikti atkal 
būs viens no greznākajiem dievnamiem 
Latvijā. (LA.lv)
30. novembrī
IV pasaules diktātu latviešu valodā 
bez kļūdām uzrakstījuši 13 cilvēki 

IV pasaules diktātu latviešu valodā 
2018. gada 3. novembrī tiešsaistē 
vietnē raksti.org un klātienē kopā 
rakstījuši 1657 interesenti (attiecīgi 
1049 un 608), kas ir par 77% vairāk 
nekā 2017. gadā, kad Latvijā un 
ārzemēs diktātu rakstīja 935 cilvēki. 
1639 pārbaudei pieņemto darbu vidū 
atradās 13 teicami uzrakstītie, kas ir 
četrreiz vairāk nekā pērn, informēja 
diktāta idejas autore un organizatore 
Olga Sukonnikova. 

Astoņi labākie darbi tika rakstīti 
t iešsaistē (septiņi Latvijā, viens 
Nīderlandē), divi – klātienē Liepājā, 
pa vienam Rīgā, Jēkabpilī un Jelgavā, 
kur diktāts šogad notika pirmo reizi. 
Vidējais kļūdu skaits vienā diktātā 
ir 11 (četras ortogrāfijas, septiņas 
interpunkcijas). Tiešsaistē diktāta 
rakstītāji pieļāva mazāk kļūdu nekā 
klātienē rakstošie (attiecīgi desmit un 
13). Maksimālais kļūdu skaits vienā 
darbā bija 263. Savukārt 18 diktāti 
netika pieņemti pārbaudei diakritisko 
zīmju trūkuma dēļ vai arī tāpēc, ka tie 
bija uzrakstīti tikai daļēji. 

Vairākums dalībnieku kā dzimto 
valodu norādīja latviešu (1524 cilvēku 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst.10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma draudzes pilnsapulce.

MARTĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS

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

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3.  I.Birze
Svētdien, 10.  U.Hāgens
Svētdien, 17.  Judy Trumpmanis
Svētdien, 24.  A.Kristovskis

MARTĀ
Svētdien,3. J.Turmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3.  L.MacPherson
Svētdien, 10.  R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 17.  A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 24.  L.Vilciņa/A.Zīda
MARTĀ
Svētdien, 3.  L.MacPherson

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

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

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

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

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
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 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com 
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107

 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kas jau ir atcerējušies savu iepriekšējo 

dzīvi (un dzīves) uz Zemes, un 
starpperiodus Viņpasaulē, tie var 
personīgi teikt Jēzus vārdiem: "Es 
ZINU no kurienes es nāku un kurp 
eimu." Bet Jēzum TICĒT var visi.

R.S.
(Bībelē sk. Mt.11:14, u.c.)
(sk. Dr. M.Newton "Journey of Souls", 

"Life Between Lives", Dr. B. Weiss 
"Only Love is Real", u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

FEBRUĀRĪ
Svētdien, 3. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 10. plkst. 9.30 dievkalpojums. 

Bībeles stunda. 
Svētdien, 17. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 24. plkst. 09.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    
Svētdien, 3.  Olafs Šics 
Svētdien, 10.   Olafs Šics
Svētdien, 17.  Olafs Šics
Svētdien, 24.   Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 3.   Gundega Zariņa 
Svētdien, 10.  Marita Lipska
Svētdien, 17.  Gundega Zariņa
Svētdien, 24.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
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PBLA ziņas
Turpinājums no 36. lpp.

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

jeb 92%), 101 cilvēku jeb 6% – krievu, 
pārējie 2% – latgaliešu, lietuviešu, 
poļu, rumāņu un igauņu valodas. Ne 
visi diktāta dalībnieki vēlējās norādīt 
izglītības līmeni, taču 464 bakalauri, 
439 maģistri un 18 doktori ir dalījušies 
ar organizatoriem šajā informācijā. 
Saskaņā ar iesniegtajiem datiem 
diktātu rakstījuši arī 70 pamatskolas 
audzēkņi un 91 vidusskolēns. 

Klātienē deviņās Latvijas pilsētās 
diktātu rakstīja 608 cilvēki – Rīgā (315), 
Liepājā (69), Rēzeknē (32), Daugavpilī 
(32), Ventspilī (27), Cēsīs (12), Jelgavā 
(36), Jēkabpilī (34) un Valmierā (52). 
Interneta vietnē raksti.org tika iesniegti 
1033 darbi no 26 valstīm. Vairākums 
dalībnieku to rakstīja tiešsaistē Latvijā 
(936), citi bija no Lielbritānijas (24), 
Vācijas (18), Spānijas (6), Zviedrijas 
(5), Igaunijas, Īrijas, Luksemburgas, 
Nīderlandes (katrā pa 4), pa trim no 
Grieķijas un Itālijas, pa diviem no 
Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Horvātijas, 
Lietuvas, Norvēģijas, pa vienam no 
Somijas, ASV, Karību salām, ASV 
Aizjūras salām, Turcijas, Islandes, 
Izraēlas, Ķīnas un Kipras. Visu 
dalībnieku vidū 1380 jeb 84% bija daiļā 
dzimuma pārstāves, bet 256 jeb 6% – 
stiprā dzimuma pārstāvji. Turklāt skaita 
ziņā diktātu visvairāk rakstīja Ievas 
(37), Zanes (34) un Elīnas (33), kā arī 
Jāņi (21), Kristapi (9) un Edgari (7). No 
trīspadsmit diktātiem bez kļūdām divus 
uzrakstīja Zandas. 

Pasaules diktāta latviešu valodā 

līdzautore un latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Sarmīte Ruža 
norādīja, ka visvairāk kļūdu labotāji 
manīja saikļa “ne tikvien – bet arī” 
rakstībā. Problēmas rakstītājiem 
sagādāja vēlme personificēt – dalībnieki 
rakstīja ne tikvien vārdu “velns”, bet arī 
“ciems”, “pasaule” ar lielo sākumburtu. 
Interpunkcijā galvenās grūtības radījuši 
t iešās runas teikumi, neprasme 
ieraudzīt divdabja teiciena sākumu. 
Arī teikuma daļas bieži vien netika 
atdalītas, piemēram, teikumā “Dievs 
ieklepojās, un pienotava pajuka”. 
Palīgteikums, kurš izrādījies īpaši 
labi paslēpts un daudziem sagādāja 
grūtības, bija teikumā “Velnam pagāja 
gadsimts, līdz viņš atguvās”. Tāpat 
atsevišķi diktēti teikumi tika sapludināti 
vienā. 

300 vārdu garo diktātu īpaši 
šim nolūkam ir radījis pazīstamais 
rakstnieks Andris Akmentiņš, un 
tiešraidē to lasīja aktieris Kaspars 
Znotiņš. Teksta atbilstību latviešu 
valodas normām ir pārbaudījusi un 
apstiprinājusi Latvijas Universitātes 
Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu 
un vispārīgās valodniecības katedras 
vadītāja Andra Kalnača. Iniciatīvas 
mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, 
audzināt cieņu pret dzimto valodu, 
veidot ciešāku saikni ar ārzemēs 
dzīvojošiem latviešiem, saliedēt 
sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus 
labāk apgūt latviešu valodu. Diktāta 
rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas 
pasākums, kurš vienlaikus ceturto 
reizi pēc kārtas norisinās visā pasaulē 
un kurā drīkst piedalīties jebkurš 
interesents. (lsm.lv) ■
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Edited by Pēteris Kļaviņš

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

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

Happy New Year!
This year will no longer have the buzz of the Centenary year, but still the 

celebrations in Latvia go on all of 2019. We will probably be a little bit more 
restrained, but Sydney Latvian House can't just let things ride for a year. Next year 
it's again Sydney's turn to host the biennial Australian Latvian Arts Festival. Ilona 
and Klāra Brūveris received the festival flag at the closing ceremony in Adelaide 
in December. Now it's their opportunity to bring together all of Sydney's organising 
skills and again show what a great show Sydney can put on. I hope that everyone 
will pitch in and offer to help, or at least say „yes" when asked to assist!

While our own events generally start only after the Summer break, it's always 
great the get a show „on the rebound" on the way home to Latvia from a festival 
in another Australian city.

Such was the case on the January 12th, when two groups – Folk dance 
ensemble Rotaļa and male choir Gaudeamus combined at the Latvian hall. Over 
160 people were thrilled by the athleticism of the dancers and the sheer brilliance 
of the choir. They were nealy as good as our own. (!)

Parnell St Fair, from 10 a.m., Saturday 9th February
As promised, this annual informal fun day has come around again. There's sure 

to be something to please every Latvian and non-Latvian taste. And that „taste" 
relates to more than just experiences of the tongue!

For the early-birds, the cafe will already be open from 10 a.m. for that morning 
shot of coffee and cake. The market stalls always delight with both predictable and 
unpredictable goodies, so get your wallet ready for 11 a.m. To occupy the kids, 
various activities are planned starting at around 11, so that they can work up an 
appetite in time for lunch at noon. 

The highlight, for most people, though, is the informal concert which will start 
at 1:30 p.m.. This year the Sydney Latvian mixed choir will reprise a number of 
songs from the choir concert in Adelaide, as well as possibly present a few new 
works. The choir is keen to keep growing and improving and to help them do that, 
popular conductor Ints Teterovskis has flown in from Latvia. Ints, as well as the 
audience, will also perform a few songs. Yes, in between the performances, the 
afternoon will also be a sing-along.  

The program is still evolving, but no matter what, it's sure to please. Especially 
when entry to everything is free! ■






	Page A
	Page B
	Feb19Body
	Page C
	Page D

