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Krīzes sākās jau tūlīt pēc iepriekšējās Saeimas vēlēšanām. Pirmā bija valdības 

izveidošanas krīze. 13. Saeimā savēlētais raibais partiju rasols padarīja stabilas 
koalīcijas izveidošanu gandrīz par neiespējamo misiju, un tikai trešajā piegājienā 
prezidentam Vējonim izdevās atrast īsto kandidātu – Krišjāni Kariņu no Jaunās 
Vienotības. Viņa Ministru kabinets tika apstiprināts vairāk nekā trīs mēnešus pēc 
vēlēšanām. Sekoja banku sistēmas attīrīšanas krīze, kuŗas laikā Latvijai draudēja 
nonākšana starptautiskajā naudas atmazgātājvalstu „pelēkajā sarakstā” ar visām 
no tā izrietošajām smagajām sekām visai tautsaimniecībai. Laikā, kad notika 
izšķirošais balsojums, kas paglāba Latviju no šī neglītā zīmoga, jau bija sākusies 
trešā – kovida krīze, kuŗa vairāk nekā divus gadus radīja pastāvīgu spriedzi gan 
politikā, gan sabiedrībā.

24. februārī Krievija uzsāka plašu uzbrukumu pret Ukrainu, izraisot militārās 
drošības krīzi Eiropā, kas bija sevišķi draudpilna Krievijas kaimiņvalstīm, kā arī 
energoresursu cenu krīzi pasaulē, kuŗas ietekme būs sevišķi jūtama šajā ziemā. 
Neatlaidīgās nestabilitātes rezultātā vārds „drošība” tagad ir visu vadošo partiju 
programmu vadmotīvs, un šķiet, ka vēlēšanās viens no izšķirošajiem faktoriem 
būs balsotāju vērtējums – kuŗš vislabāk spēs viņus pasargāt no visapkārt 
sabiezējušajiem draudiem?

Šim darbam pieteicies sen neredzēts sarakstu skaits. Pēdējā reize, kad 
vēlētājiem bija jāizvēlas starp 19 biļeteniem, bija 2006. gads. Lielo politisko 
piedāvājumu, domājams, nosaka divi apstākļi – daudzo pandēmijas laika 
pašpasludināto protestu līderu vēlme turpināt gozēties publikas uzmanības centrā, 
kā arī iespēja partijām, kuŗas iegūst vairāk nekā 2% balsu, saņemt finansējumu no 
valsts budžeta. Sarakstu skaits, kuŗš varētu gūt pārstāvniecību nākamajā Saeimā, 
dažās prognozēs sasniedz pat divpadsmit, taču tas neliekas sevišķi ticami. Turklāt 
jau tagad ir skaidrs, ka diezin vai ir vairāk par septiņām partijām vai to apvienībām, 
kuŗām ir reālas izredzes iekļūt koalīcijā pēc vēlēšanām. Sāksim ar īsu šo sarakstu 
raksturojumu.

Jaunajai Vienotībai (1. saraksts) krīzes dod iespēju politiski paspīdēt. 2010. 
gadā, kad Latvija vēl cīnījās ar “dižķibeles” jeb lielās finanšu krīzes sekām, 
Vienotība no Eiroparlamenta atsauktā premjerministra Valda Dombrovska vadībā 
10. Saeimas vēlēšanās ieguva 33 vietas parlamentā, otro labāko rezultātu Latvijas 
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SLB un Rituma cenas
2022. gada biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
2023. gada biedru nauda: 
Strādājošiem $60.00 pa gadu.
Pensionāriem $45.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $600.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

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

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

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

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.

SLB valdes sēde
SLB septembra valdes sēdē 

piedalījās: Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, 
Pēteris Kļaviņš, Ilona Brūvere, Mārtiņš 
Tuktēns, Marika McCue, Aleksis Strazds 
un Dāmu kopas priekšniece Annette 
Pearce.

Priekšsēdis apsveica jauno valdes 
locekli Aleksi Strazdu, un arī jauno 
Dāmu kopas vadītāju Anneti Pearce, 
kuŗa aicināta turpmāk piedalīties valdes 
sēdēs. 

Valde sadalīja amatus sekojoši: Jānis 
Čečiņš – priekšsēdis, telpu izdošana; 
Jānis Grauds  – vicepriekšsēdis, 
finanses; Andris Galviņš – sekretārs, 
ugunsdrošība; Mārtiņš Tuktēns – 
būvdarbi; Ilona Brūvere – sarīkojumi; 
Pēteris Kļaviņš – Ritums un drukas 
darbi; Marika McCue – Jauni biedri, 
sarīkojumi, Aleksis Strazds – palīdzēt 
ar finansēm, speciāli projekti; Kārla 
Tuktēna – sarīkojumi.

Priekšsēdis pateicās visiem par 
lielo darbu ko ielika lai biedrības 
jubileja izdotos. Atsauksmes no visiem, 

dalībniekiem un skatītājiem, ir ļoti 
pozitīvas. Pārrunāja plusus un mīnusus 
un, lai nākotnē būtu vieglāk tādus lielus 
pasākumus rīkot, sastādīs rīkošanas 
vadlīnijas.

Beidzamajos gados daudzi nama 
uzlabošanas darbi ir palikuši nedarīti, 
jo biedrībai trūkst darītāju. Pārrunā 
dažādus veidus kā mēģināt piesaistīt 
vairāk brīvprātīgos darbiniekus.

Nolēma sarīkot ārpuskārtas valdes 
sēdi 8. oktobrī, lai sīkāk pārrunātu šī 
gada kapitālprojektu un darāmo darbu 
prioritātes. Saules paneļu projektu vadīs 
Mārtiņš Tuktēns. 

Lai uzlabotu nama drošību, nolēma 
iegādāties 3 papildus novērošanas 
kameras.

Pārrunāja 1. oktobŗa vēlēšanu 
iecirkņa iekārtošanu un Baltiešu tirdziņa 
rīkošanu; koŗa Balta viesošanos un 
uzstāšanos valsts svētkos un patstāvīgā 
koncertā novembrī;  koŗa Balsis 
viesošanos janvārī, atpakaļceļā uz 
Latviju no Jaunatnes dienām Adelaidē.

Jānis Čečiņš



3

Kļūdas labojums
Septembra Rituma 25. lpp. Rakstā, 

Pateicība, Kārlis Gulbergs apzīmēts 
kā mūža biedrs. Viņš ir goda biedrs. 
Atvainojos par kļūdu.

Jānis Čečiņš

Sidnejas latviešu 
biedrības 70 gadu 
jubilejas koncerts 
Saulainā sestdienas pēcpusdienā 

27. augustā Sidnejas Latviešu namā 
pulcējās plašs ļaužu pulks atzīmēt SLB 
70 pastāvēšanas gadus. 

Svētku aktu iesākot, Andris 
Kariks aicināja SLB valdes 
priekšsēdi Jāni Čečiņu uzrunāt 
svētku viesus. 

Savā uzrunā J.  Čečiņš 
uzsvēra ka šī diena ir pateicības 
diena mūsu priekšgājējiem, 
kuŗi bēga no Padomju invāzijas 
nonākot Sidnejā, Austrālijā no 
1947. gada. Viņi vēlējās turpināt 
uzturēt latviešu valodu un kopt 
mūsu tradīci jas un tamdēļ 
1952. gadā bija jādibina jumta 
organizācija, Sidnejas latviešu 
biedrība, latviešu skolai, teātrim 

Nākošais senioru 
saiets latviešu namā

Piektdien, 14. oktobrī – plkst. 11.00 
Senioru saiets būs!
Programma būs kā parasti – divās 

daļās – jaunākās ziņas no Latvijas un 
arī kaut kas no kultūras telpas. Kafija 
un sarunas.

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

Jānis Grauds

un biedrībai, kā arī jāceļ savs nams. 
Biedrība ir bijusi Sidnejas latviešiem 
Māmuļa. Visi, kuŗi pielikuši roku SLB 
tapšanā ir pelnījuši visdziļāko pateicību, 
jo bez viņiem nebūtu šīs dienas jubileja. 
Svinam Austrālijas latviešu lielākās 
organizācijas dzimšanas dienu. 

Runu nobeidzot, J. Čečiņš aicina 
visus viesus parakstīties viesu grāmatā. 

Kā nākošais apsveicējs pie pults 
nāca LV Vēstnieks Austrālijā, Marģers 
Krams, apsveicot SLB apaļajā jubilejā 
novēlot vēl 70 gadus pastāvēt. 

No Adelaides sveicienus nesa 
LAAJ priekšniece Skaidrīte Augulēviča, 
pateicoties visiem Biedrības vadītājiem 
un LAAJ pārstāvjiem, kuŗi atbalstījuši 
LAAJ darbu, piemēram Vasaras 
Vidusskolu Dzintaros. Visdziļākā 
pateicība pienācās visiem tiem 70 
gadiniekiem, kuŗi ir palīdzējuši uzcelt 
SLB. Kā dāvanu no Adelaides, SLB 
saņēma garīgu barību no Latvijas. 

Nākošais apsveicējs bija Kanberas 
latviešu biedrības priekšsēdis Juris 
Jakovics. Viņš izteica izbrīnu, ka pēc 70 
gadiem trimdā iebraukušie latvieši un 
viņu bērni un bērnu bērni vēl darbojas 
SLB organizācijās. Viņš novēlēja 

Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams 
sveic Sidnejas Latviešu biedrību
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raženus darbības gadus nākotnē 
cildinot un sargājot mūsu kultūru. 

Iveta Laine, Melburnas latviešu 
biedrības priekšniece, savā uzrunā 
aizstaigāja pagātnē, 1868. gadā, kad 
Latvijā dibinājās Rīgas latviešu biedrība. 
Šodien arī mēs varam būt lepni, ka 
Sidnejas latviešu biedrība ir būvēta 
uz tādiem pašiem stingriem pamatiem 
ka RLB, latviešu valodas un kultūras 
mīlestību turpinot nodot nākamām 
paaudzēm. I. Laine arī sirsnīgi pateicās 
SLB par atbalstu Vasaras Vidusskolai 
visus šos gadus, finansiāli atbalstot 
jauniešus. Nobeidzot runātāja uzsvēra, 
ka Latvija nav, un nedrīkst būt, tikai 
vārda jēdziens. Ka dāvanu, I. Laine 
pasniedza Māras Baumanes gatavoto 
auseklīti. 

Tālāk Gundega Zariņa, Sidnejas 
Daugavas Vanagu pr iekšnieces 
uzdevumā pateicās SLB par viņu 
devumu Sidnejas latviešiem visus šos 
gadus veicinot mūsu latviešu kultūras 
plaukšanu. Tikpat liels paldies pienākas 
visiem atbalstītājiem, darbiniekiem un 
skatītājiem. 

Sekoja svētku sveicieni no Sidnejas 
Vienības draudzes mācītā ja R. 
Sokolovska un M. Lipskas, kuŗi novēlēja 
SLB saules mūžu ar kokā darinātu 
saules motīvu. 

No sporta kopas Spars sveica V. 
Sīkais, vēlot laimīgus nākošos gadus. 

Izjustu sveicienu no SLB bijušās 
ilggadīgās diriģentes D. Jaunbērziņas 
nolasīja koŗa pārstāvis A.Mačēns. Autore 
min, ka SLB ir Sidnejas sabiedrības 
stūrakmens, kuŗš vienmēr ir sekojis Kr. 
Ata teiktajam, „Cēlies, mosties, strādā!” 
un cer, ka tas arī turpināsies turpmāk. 

No Sidnejas tautu deju kopas Jautrais 
Pāris apsveica Iveta Rone novēlot daudz 
raženus gadus. 

Rakstiski, savus siltākos sveicienus 
sūtīja LV speciālo uzdevumu Diasporā 
vēstniece E. Gavele un pateicās par 
sirsnīgo uzņemšanu viņas viesošanās 
laikā Sidnejā septembŗa sākumā. 

Tāpat rakstiski apsveica Adelaides 
latviešu biedrības priekšsēde Ilze Radziņa 
apsveicot SLB par valodas, vēstures un 
kultūras uzturēšanu 70 gadus. 

SLB saņēma arī sveicienu no Sidnejas 

Melburnas un Sidnejas koristi un Austrālijas Jūrmalnieku dejotāji.
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Koncerta programma bija 
sadalīta četrās daļās, Sanākšana, 
Saplūšana, Sapratne un Saliedēšana. 
Visas četras daļas savienoja īsi izvilkumi 
no dzejām, lugām vai dainām, kuŗus 
veikli savija kopā Sidnejas latviešu teātŗa 
aktieri. Šādā veidā caur deju un dziesmu, 
kupls skaits dejotāju, koristu, mūzikantu 
un sestdienas skolas bērnu atspoguļoja 
SLB sākuma posmu un attīstību līdz šai 
dienai.  

Ievadā nodziedāja Dievs, svēti Latviju. 
Tad sekoja izcils izpildījums, visiem labi 
pazīstamais Svēti, debesīs šo zemi 
Kaspara Dimitera un Zigmara Liepiņa 
lūgšana, kuŗu aizkustinoši izpildīja 
Sidnejas koris Skanda, Melburnas 
Veseris un, kā solisti klausījāmies Aijas 
Dragūnas debešķīgo soprānu. Ļoti 
pienācīgs sniegums ievadot koncertu. 
Cerams, ka turpmāk biežāk dzirdēsim 
Aijas balsi koncertos. 

Tikpat liels prieks bija redzēt un dzirdēt 
jaunās SLVK diriģentes, Aijas Dragūnas, 
prasmi uzņemoties šo jauno amatu. 
Mūsu korim, tāpat kā SLB, gaiša nākotne. 
Apsveicu no sirds! 

Sekoja aktieru interpretācija par 
iebraucēju atmiņām un kā viņi uztvēra 
jauno zemi, Austrāliju. 

Tautas deja Visi ceļi, Juŗa Ruņģa 
choreografijā un Austrālijas Jūrmalnieku 
izpildījumā ar drošo kāju piesitienu un 
Veseŗa dziesmoto sniegumu, uzsita 
augstu vilni un guva skatītāju sirsnīgo 
atbalstu. 

Mūsu skolas dziesma ,  Imanta 
Kalniņa Skolas rīme izraisīja klausītāju 
silto atbalstu, kopīgi aplaudējot pēdējā 
dziesmas pantā. 

Līderiešu tūru kadriļļu Jūrmalnieki 
pasniedza precīzā formācijā. 

Valta Pūces tautu dziesmas apdare, 
Tumsā gāju, kuŗu izpildīja Veseris, 
sniedza drošas harmonijas kontrastu 
ar Valža Vagara bungu pavadījumu. Šis 
gabals atgādināja klasisko „Barber Shop“ 
stilu. 

Imanta Ziedoņa un Riharda Dubras, 
Ķiršu madrigals, bija melodisks un 
saulains. Eduarda Veidenbauma un 
Juŗa Kulakova, Mīlestībā viļņo krūts, 
aizkustināja ar labi niansētām harmonijām. 

Pirmo daļu noslēdza ar Apkal manu 
kumeliņu. Tas bija ļoti pacilājošs un drošs 
sniegums kompetentā Veseŗa izpildījumā. 

Saplūšanas koncerta daļā izbaudījām 
kopējo kora saplūšanu. Jūrmalnieku deja 
Saule brida rudzu lauku parādīja kopas 

latviešu teātŗa ilggadīgā režisora 
Kārļa Gulberga, novēlot vēl 70 
raženus darbības gadus. 

Ināra Graudiņa, Okupācijas 
muzeja vārdā uzsvēra, ka SLB 
ir devusi patvērumu latviešu 
saimei ,  kopš ierašanās no 
Latvijas, sargājusi mūsu latviešu 
valodu, un izaudzinājusi vairākas 
paaudzes krietnus latviešus.
Īpaša pateicība pienākas SLB 
par lielo finansiālo atbalstu, kuŗu 
tā sniegusi Okupācijas muzejam. 
Muzejā Latvijā, SLB vārds ir 
iemūžināts plāksnē ar lielāko 
ziedotāju vārdiem. 

Sidnejas Latviešu vīru koris ar diriģenti Aiju 
Dragūnu un koncertmeistari Viktoriju Mačēnu
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Bildes
1. Toms Veidners apsveica 

Robertu Balabka
2. Inara Sika (iepriekseja gada 

finala uzvaretaja) apsveica Inese Roni

spēju parādīt grandiozu un plūstošu deju, 
kuŗa saviļņoja skatītājus. 

Teātŗa ļaudis apstiprināja šī koncerta 
posmu izskaidrojot, ka saplūst SLB 
un mūsu kultūras vērtības. Ziemas 
deja, Jūrmalnieku izpildījumā, parādīja 
kopas spēju atdarināt brašo un ritmisko 
tempu kopā ar meldijas atkārtošanos, 
kas labi kontrastēja ar vieglu teciņu 
soli otrajā dejas daļā. Otro daļu sirsnīgi 
noslēdza Alža Sila Saiminiece runci kūla, 
Jurmalnieku un Veseŗa izpildījumā. 

Pēc starpbrīža baudījām trešo daļu, 
Sapratne. Jautra pāŗa visiem pazīstamo 
deju Meitas puisi dancināja saviļņoja 
visu publiku.Tāpat Ivetas Rones  Jauns 
apņēmu līgaviņu apdare ieguva publikas 
sirsnīgos aplausus un piekrišanu. 

Dziesma Kur tad Tu nu biji āzīti visus 
klātesošos uzjautrināja. Īpaši aizkustināja 
Imanta Ziedoņa un Valtera Kaminska  
Mūžu mūžos būs dziesma. Burvīgais 
skatuves apgaismojums balti zilā nakts 
fonā apbūra mūs visus un mēness 
apgaismojums pārcēla citā pasaulē. 

Ceturtā daļa Saliedēšana izcēlās 
ar Lijas Andersones choreografēto 
Krustiem zvaigznes debesīs Jūrmalnieku, 
Skandas, SLVK, Veseŗa un Dainas 
koŗu izpildījumā. Zvaigžņu aušana un 
norietēšana bija apbrīnojami skaista, kas 
dziesmas beigās kulminejās ar labu, lēnu 
kāpinājumu. 

Lec saul ī te  ar Dainas Kainas 
melanholisko vijoles pavadījumu un 
Roberta Birzes dūdu atskaņojumu mūs 
visus aizveda atpakaļ uz pēdējiem 
dziesmu svētkiem Latvijā ar vārdiem  Lec 
saulīte spīdi spoži. 

Mārtiņa Brauna Saule, Pērkons, 
Daugava vareni noslēdza šo izcilo 
SLB 70. atceres jubilejas koncertu ar 
cerību pilniem vārdiem mūsu tautas 
izdzīvošanai. 

Maruta Dēliņa-Tauriņa 

Senioru saiets 
septembrī 

Senioru saiets notika piektdien, 
9.septembrī, plkst 11.00 Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās 12 klausītāju. 
Gundega Zariņa paziņoja, ka otrdien SLT 
aktieris Kārlis Gulbergs nosvinēja savu 
99. dzimšanas dienu. Gundega uzņēma 
foto no seniorem, ar ko iepriecināt Kārli. 
Jānis Grauds senioriem izrādīja daļu no 
Jāņa Dombura LTV programmas Kas 
notiek Latvijā?. Šoreiz Domburs vadīja 
paneļdiskusiju Kas notiek ar politiķu 
piedāvajumiem un vēlētāju izvēli pirms 
14. Saeimas vēlēšanām? 

Panelī piedalījās divas dāmas, Iveta 
Kažoka un Baiba Vitajevska-Baltvilka, 
kuŗas pārstāv divus projektus, kas piedāvā 
vēlētājiem vērtēt un salīdzināt, ko partijas 
piedāvā. Vēl piedalījās prof. Arnis Sauka, 
no izglītības un ekonomikas jomām; 
Māris Zanders, publicists un žurnālists; 
Jānis Kronis, aktieris; un Arturs Caics, 
advokāts. Panelis bija veidots, lai veicinātu 
kritisku domāšanu par vēlēšanām. Panelis 
diskutēja: Vai Saeimas intelektuālais 
līmenis samazinājies ar katru sasaukumu? 
Pēc kādiem parametriem vērtēt partiju 
solījumus? Kuŗā mirklī Latvijas intereses 
ir svarīgākas? Te pieminēja Inčukalna 
gāzes krātuves. Par vides aizsardzību 

Sidnejas Latviešu biedrības priekšsēdis 
Jānis Čečiņš ar 70. gadu jubilejas 
klinģeri jubilejas ballē.
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Baiba Vitajevska-Baltvilka pieminēja, ka 
pasaules zinātnieki modelē, ka zaļais 
kurss ir pasaules interesēs, ir daudz 
vairāk labumu nekā zaudējumu un 
mēs varam zaudēt 0.1% no iekšzemes 
kopprodukta, ieviešot zaļo kursu. Un tas 
neesot optimistiskākais scenārijs.  

Sekoja programma par skulptūrām 
Jomas ielā, Jūrmalā. Jomas iela sākas 
pie Majoru/Dubultu robežas un beidzas 
pie Turaidas ielas, Dzintaros. Vārds ̀ joma` 
līvu valodā nozīmē padziļinājums starp 
divām kāpām. Otra filma šinī sērijā bija 
Ielas garumā. Gulbenes stacija. Stacijā 
ir uzstādīts interaktīvs centrs, ar ko 
iepriecināt jaunos. Vēl izrādīja divas LTV 
programmas Amatieris, ko vada Reinis 
Ošenieks. Pirmajā, Reinis un Nacionālā 
teātŗa aktrise Madara Botmane iepazīstas 
ar arborista, jeb kokkopja amatu. Filmā 
Madara mācas, kā griezt koka zaru un kā 
uzstādīt putnu būri kokā 4 metru augstumā. 
Lai iegūtu arborista tiesības, jāmācās 
Bulduru dārzkopības vidusskolā vai Ogres 
technikumā vienu gadu (640 mācību 
stundas). Otrajā programmā Reinis 
un pludmales volejboliste Anastasija 
Kravčonoka iepazīstas ar jūŗas flotes 
kaŗavīŗa amatu. Viņi mācās, kā izjaukt 
un salikt ložmetēju, un kā glābt slīkstošu 
cilvēku no jūŗas.  

Pateicība Jānim Graudam par 
interesantām filmām un kafejnīcas dāmām 
Edītei Birzulei un Silvijai Šulakai par 
garšīgiem atspirdzinājumiem.  

Valdis Krādziņš

Iepazīšanās ar  
Latviju

Lauku sieviešu apvienība Austrālijā
Lauku Sieviešu Apvienības (Country 

Womens Association(CWA)) dāmas 
Jaundienvidvelsā katru gadu izvēlas 
kādu zemi, ar kuru labāk iepazīties. 
Šogad tā ir Latvija. CWA nodaļas ir 

daudzas, katrai ir savas sanāksmes un 
katra izpēta Latviju kā tai patīk. Man 
laimējās piedalīties divās dažādās CWA 
rīkotās Latvijas dienās. 

Sestdien 20. augustā mūsu rajonā 
(Georges River) uz CWA Latvijas 
dienu bija sapulcējušās kādas 25 
dāmas. Sarīkojumu vadīja austrāliete 
Šarlīne (Sharleen Wright). Stāstija, ka 
esot Latvijā dzīvojusi sešus mēnešus, 
Latvijas Universitātē studējusi tūrismu 
un Latviju iemīlējusi. Ļoti jūsmoja. 
Cilvēki jauki, ēdiens garšīgs. Pēc viņas 
internetā parādījās akadēmiķe Aija van 
der Steina no Latvijas. Stāstīja par savu 
ģimeni, par dzīvi Latvijā, par uzaugšanu 
Padomju laikos, par brīvības atgūšanu. 
Atbildēja uz jautājumiem. Pēc tam 
pakavējāmies pie kafijas, pīrāgiem, 
šprotēm, rupjmaizes, medus kūkas un 
dažādām citām kūkām.

Pirmdien 5. septembrī Wollongongā 
CWA nozare svinēja Latviju. Jan 
McKenzie bija rīkotāja, Lauma Reinfelde 
Latvijas programmas sastādītāja, 
Spodra Williams latviskās lietišķās 
mākslas izstādes organizētāja. Izstādē 
bija Spodras un viņas māsas Rasmas 
Kreiles audumi, izšuvumi, keramika, 
koka darbi, dzintars, saktas, sidraba un 
zelta rotas.

Džena Makenzija (Jan McKenzie) un 
Lauma Reinfelde
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Uz sarīkojumu ieradās kādas 45 
CWA dāmas. Bija priecīgas satikties, 
un pacilāti sarunājās. Sarīkojums 
sākās ar Wollongongas pirmiedzīvotāju 
tradicionālo tiesību atzīšanu, Austrālijas 
un Latvijas valsts himnām un CWA 
solījumu. Tad tautas tērpā pie podesta 
stājās Lauma Reinfelde, lai pastāstītu, 
kas mēs esam, no kurienes nācām 
un kāpēc un kā šei t  nokļuvām. 
Stāstījums  autoritatīvs un plašs ar 
faktiem, datumiem un skaitļiem, sākot 
pirms pieciem vai sešiem tūkstotu 

gadu pie Baltijas jūras un 
beidzot ap 1950iem gadiem 
ar diasporas ierašanos 
Austrālijā un citās zemēs. 
A i c i n ā j a  n ā k a m g a d 
(2023) apmeklēt Latviju 
uz Vispārējiem latviešu 
Dziesmu un Deju svētkiem 
Rīgā. Teica, ka  notikums ir 
tik iespaidīgs un ievērības 
cienīgs, ka tas ir nopelnījis 
vietu UNESCO mutvārdu 
un nemateriālā kultūras 
m a n t o j u m a  š e d e v r u 
sarakstā. 

Tad priekšā stājās Spodra 
ar personīgu stāstu par 
dzīves sākumu Austrālijā. 
Spodras vecāki bija Vācijā 

precējušies. Spodras dvīņu māsas 
piedzima Vācijā, bet viņa pati Austrālijā. 
Māte nelaiķe Mērija Paegle bija Sidnejas 
rokdarbnieču kopas dalībniece. Pirmos 
4 gadus Austrālijā ģimene dzīvoja teltī, 
un teltošana vēl arvien ļoti patīk. Tēvs 
strādāja pie dzelzceļa, nopirka zemes 
gabalu, uzbūvēja māju un tajā nodzīvoja 
līdz mūža beigām. 

Spodra tad piegrieza uzmanību 
izstādītiem priekšmetiem. Vispirms 
dzintaram, kā tas radies, kur atrodams 
un ka tas ir dziedinošs. Tad latviskiem 

rakst iem, ka t ie ir 
ģeometriski, dabiskās 
krāsās,  ar  tādiem 
dabas motīviem kā 
saule, mēness, zibens. 

Pēc tam Maruta 
Tauriņa stāstīja par 
l a t v i e š u  d a r b ī b u 
Austrālijas politikā. 
Pirmie latvieši Austrālijā 
ieradušies 1947. gadā, 
tātad pirms 75. gadiem.  
Marutas tēvs Emīls 
Dēliņš Austrālijā 60 
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No kreisās: Lauma Reinfelde, Maruta Tauriņa, Aivars 
Sidorenko, Spodra Viljemsa (Williams), Džena 
Makenzija (Jan McKenzie) un Eva Kambela (Campbell)

Latviešu lietišķās mākslas izstāde
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Par ko balsot? 
Dr. Ulda Ozoliņa priekšlasījums Zūmā
20. septembŗa vakarā, Sidnejas Latviešu biedrības un Melburnas Latviešu 

organizāciju apvienības izkārtojumā, Dr. Uldis Ozoliņš, kādiem 50 skatītājiem, 
sniedza savu vērtējumu par gaidāmajām 14. Saeimas vēlēšanām. 

Uldis Ozolinš ir politikas zinātnieks un ilggadīgs pasniedzējis vairākās Austrālijas 
universitātēs, un ir arī pētījis politiskus jautājumus Latvijā. Pazīstams kā 3x3 
Padomes vadītājs Austrālijā, kur bieži dod priekšlasījumus par politiku Latvijā, un 
kādreizējais „Latvians Online” politikas komentētājs.

Savā sniegumā Uldis apskatīja Latvijas balsošanas sistēmu, 13. Saeimas 
partijas, jaunās partijas un sabiedrības aptauju rezultātus par partiju izredzēm šajās 
vēlēšanās. Sarīkojumu nobeidza ar  atbildēm uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem.

Sarīkojumu pa e-pastu izsludināja visiem SLB biedriem, kā arī citiem latviešiem, 
kuru e-pasta adreses ir biedrības datu bāzē. Ieraksta saite ir: https://slb.org.au/
Pages_supplementary/Balsot_LV2022.htm un tas ir arī ievietots SLB mājas lapā.

Jānis Čečiņš

gadus izdevis latviešu laikrakstu. 
CWA dāmas visu noklausījās ar 

lielu interesi. Jautājumu bija bezgala 
daudz, sevišķi Laumai. Manu tautas 
tērpu apbrīnoja, fotografēja. Gribēja 
tuvāk redzēt. Prasīja, lai par tērpu 
pastāstu. Aivars Sidorenko, bija atvedis 
savus Latvijas ceļojumu fotoalbūmus.  
Dāmām ļoti interesēja viņa bildes un 

izskaidrojumi. Pārrunas turpinājās pie 
pusdienas galdiem. Ātri pagāja četras 
stundas un neviens vēl nesteidzās 
mājās. 

Devums par Latviju ir bijis informatīvs 
un gaišs. CWA dāmu atsaucība 
draudzīga un sirsnīga. Mājās braucu 
pacilāta! 

Baiba Harrington
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Tirdziņa darba rūķīši
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Uz tirgu! Uz tirgu!
Dāmas jau gatavojas Baltiešu tirdziņam 1. oktobrī. Visu dienu 23. septembrī 

abās nama virtuvēs bija tāda aktivitāte, ka grūti bija pat apgriezties. Tur maisīja 
mīklu pīrāgiem, tur kaltēja rupjmaizi maizes zupai, tur būvēja piparkūku mājiņas, 
tur... Kas vien tur nenotika gatavojoties uzņemt ciemiņus un izsalkušos viesus. 

No kreisās: Sarah Colley, Liana Fleischman, Liena Sveile, Sandra Lindsay, Susan 
Colley, Marika McCue, Nicole McCue, Gunita Jeromane, Baiba Harringtona, 
Anneke Strupītis-Haddrick, Antonīna Strupītis-Haddrick.

Varam piedāvāt arī 
kartupeļu pankūkas
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Būs pankūkas, kartupeļu pankūkas, pildītas pankūkas! Kokļu nodarbības! 
Zīmēšana un citas nodarbības bērniem! Alus un alus muzikanti! Kleitas no Latvijas 
un daudz kas cits! Lieliska iespēja gatavoties Ziemassvētkiem un laicīgi iegādāties 
baltiešu un ukraiņu izstrādājumus dāvanām!

Saturday 
1 October 2022

Latvian House
32 Parnell Street

Strathfield

Come join us at 
the Sydney Baltic Markets. 

Enjoy traditional Latvian food, 
children's craft and stalls 

selling a variety of products
 from Latvia, Lithuania, 

Estonia, Ukraine
 as well as other 

 local and handmade 
products

 

10am - 3pm

www.sydneybalticmarkets.com.au
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Turpinājums 21. lpp.

Vēlēšanas krīžu laikā...
Turpinājums no 1 .lpp

vēsturē. Tagad aptaujas liecina, ka 
Jaunā Vienotība no Eiroparlamenta 
atsauktā premjerministra Krišjāņa 
Kariņa vadībā ar atrāvienu apsteidz 
visus sāncenšus. Pat ja rezultāts nebūs 
tik labs kā 2010. gadā, JV visdrīzāk 
kļūs par noteicošo spēku 14. Saeimā. 
Rezultāts ir sevišķi zīmīgs tāpēc, ka 
pirms četriem gadiem bija šaubas, 
vai JV vispār iekļūs parlamentā. Savā 
ziņā Kariņa lielākais sasniegums ir tas, 
ka pastāvīgo krīžu šūpotajai valdībai 
izdevies noturēties ilgāk nekā jebkurai 
citai demokrātiskās Latvijas vēsturē, 
un JV sola turpināt tās uzņemto kursu. 
Septembra sākumā veiktās aptaujas liek 
spriest, ka daudziem vēlētājiem tas rada 
stabilitātes sajūtu nestabilā laikā.

Zaļo un Zemnieku savienība (3. 
saraksts). 13. bija pirmā Saeima, kurā 
ZZS tika ievēlēta, bet pavadīju visus 
četrus gadus opozīcijā. Šopavasar 
ZZS piedzīvoja arī šķelšanos, kad 
to pameta gan Zaļā, gan Liepājas 
parti ja. Priekšvēlēšanu kampaņā 
part i jas vadošie kandidāti  bi juši 
spiesti norobežoties no pašu izvirzītā 
premjerministra amata kandidāta 
Aivara Lemberga izteicieniem, kuŗus 
daudzi tulko kā Krievijai labvēlīgus, 
un taisnoties, ka pirmajā instancē 
par smagiem ar korupciju saistītiem 
kriminālnoziegumiem notiesātajam 
un gadu cietumā pavadījušajam 
ventspilniekam spriedums ir pārsūdzēts 
un vēl nav stājies spēkā. ZZS politiskais 
piedāvājums vienmēr balstījies uz 
naudas piesaist īšanu provinces 
pašvaldībām un Lemberga īpatnējo 
valdzinājumu daļai vēlētāju, kuri neko 
labāku par “zog, bet dalās” no politiķiem 
nesagaida. Tomēr laiki mainās un ZZS 
ietekme mazinās. Saeimā tā visdrīzāk 

iekļūs, bet iekļaušanās koalīcijā tai būtu 
liela veiksme.

Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (11. 
saraksts). NA pēdējos četros gados 
turpināja apvienot savu statusu 
kā „sistēmas partija”, kuŗa regulāri 
tiek iekļauta valdošajā koalīcijā, ar 
labējo populismu, kuŗam raksturīga 
agresīva nostāja pret imigrantiem un 
viendzimumu laulībām. Pēc 24. februāŗa 
šī ideoloģija NA politiķus nostādīja 
neērtā situāciju, jo viņu līdzšinējā 
varoņa, Ungārijas premjerministra 
Orbāna Putinam draudzīgā politika 
tagad apdraud Ukrainas un līdz ar to 
arī Latvijas drošību. NA arī nav vairs 
tik viegli izcelties ar savu nacionālo 
politiku, jo kopš Krievijas agresijas visas 
„latviskā spārna” partijas atbalstījušas 
gan pilnīgu pāreju uz latviešu valodu 
skolās, gan padomju pieminekļu 
gāšanu. Reitingi liecina, ka NA atbalsts 
šajās vēlēšanās varētu būt līdzīgs 
pirms četriem gadiem saņemtajam. Kā 
premjerministra kandidātu NA izvirzījusi 
plašākā sabiedrībā mazpazīstamo 
Siguldas novada domes priekšsēdētāju 
Uģi Mitrevicu, kas liek domāt, ka NA 
nevis pretendē uz vadību nākamajā 
koalīcijām, bet gan plāno atkal ērti 
iekārtoties iekšējās opozīcijas lomā.

Konservatīvie (13. saraksts) 
pirms vēlēšanām nonākuši īpatnējā 
un neērtā situācijā. Partijas skaļākais 
solījums pirms iepriekšējām vēlēšanām 
– „3 x 500” jeb minimālās algas un 
neapliekamā minimuma gan algām, gan 
pensijām palielināšana līdz 500 eiro – ir 
izpildīts, taču atbalsts šajās vēlēšanās 
gandrīz noteikti būs ievērojami zemāks 
nekā 2018. gadā, kad viņi saņēma 
13,9% balsu – trešo lielāko skaitu. 
Iespējams, ka vēlētāji gaidīja vairāk no 
viņiem kā „bezkompromisa tiesiskuma” 
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2022. gada oktobrī.

Labdien, visiem!
Lūdzu DV biedriem ierasties uz DV Sidnejas nodaļas pilnsapulci sestdien 1. 

oktobrī plkst. 10.00.  
DV Sidnejas nodaļa atzīmēja 70 darbības gadus un kaut beidzamā gadā  

darbība nav daudz mainījusies, nodaļa  atzīmēja 70 gadu  jubileju ar sarīkojumu 
2022. g. 2. aprīlī. 2022. gada sakumā uzlabojām un izremotējām telpas.  Atjaunojām 
griestus un gaismas lielajā zalē un iegādājāmies jaunus galdus un krēslus.  Nodaļas 
galvenais ienākuma avots ir bijis īres maksas. Your Aged Care at Home turpina 
īrēt blakus māju un dažas telpas galvenā ēkā.  2022.g. aprīlī,  sākam izīrēt vienu 
istabu lietuviešu avīzes redakcijai. 2021/22 gadā kopējais īres ienākums bija  
$39,129 (2020/21 bija $28,600). Tas faktiski sedz, ar īpašumu saistītos  galvenos 
izdevumus, tai skaitā - ūdens un pašvaldības  nodevas $17,080  elektrību $13,217 
un apdrošināšanu $8,336.

Nodaļa turpināja atbalstīt audžu ģimenes un daudzbērnu ģimenes Latvijā kā 
arī  nosūtīja ziedojumus  leģionāru medikamentiem  un vīriešu veselības biedrībai.  
Sakarā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, Sidnejas nodaļa ziedoja $8,000 humanitārai 
palīdzībai Ukrainas cietušiem, caur Rotary Australia. Tuvāk mājām, atzīmējot 
Sidnejas DV nodaļas 70 gada jubileju, izmaksājām visiem Annas Ziedares vasaras 
vidusskolas studentiem 2022.g. dalības maksu.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa
DV  Sidnejas nodaļas pilnsapulce 1. okt. plkst. 10.00

DV Sidnejas nod. pusdienas, 1. okt. plkst. 12.00 –13.30
DV un Sporta kluba SPARS  Everest Race Day sarīkojums 
15. okt. Sākas 12.00 līdz 18.00 – ierasties kad vēlas. Bārs, 

ēdieni, šautriņas, novuss,  snūkers, zirgu loterijas, utml.   
Ieeja bez maksas. 

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

Visi mīļi gaidīti DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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Lūdzu b iedr iem ierast ies uz 
pilnsapulci 1. oktobrī lai varam pārrunāt 
biedru vajadzības un ziedojumus, 
jo  iespējas ziedojumiem ir daudz. 
Piemērām – jaunā Lestenes muzeja 
ekspozīcija „Stāsts par kaŗošanu, 
satikšanos un gaidīšanu” veidos 
emocionāli uzrunājošu piemiņas vietu 
Kurzemes kaujās kritušajiem latviešu 
kaŗavīriem, kuŗi kaŗoja abās kaŗojošās 
pusēs. Mūzejs un ekspozīcijas būve 
un izveide maksās ap EUR500,000.  
Tāpat pārrunāsim vietējo ziedojumu un 
darbības iespējas. Uzklausīsim visus 
ieteikumus un idejas.

Pēc pilnsapluces būs kārtējās 
pusdienas plkst. 12.00 ar jaukām 
pārrunām!!

15. oktobrī DV Sidnejas nodaļa 
kopā ar sporta klubu „SPARS rīko  
„Everest race day” sarīkojumu. Sākums 
ir 12.00 bet var ierasties vienalga kad.  
Būs šautriņas, novuss, snūkers un 
„zirgu loterijas”. Zirgu sacensības tiks 
pārraidītas uz lielo ekrānu līdz 17.00. 
Draudzīgā vidē bārs būs atvērts un 
varēs nopirkt pusdienas un uzkodas. 
Ieeja ir bez maksas. Visi mīļī gaidīti. 

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.   

DAUGAVAS VANAGU
CENTRĀLĀ VALDE

2022. gada 23. augustā
Iesniegums Rīgas Domei no Daugavas Vanagu Centrālās valdes 
saistībā ar padomju virsnieka Detlava Brantkalna ielas nosaukuma maiņu
Kopš 1991. gada, Latvijas valstij ir bijuši nozīmīgi panākumi nacionāli svarīgos 

jautājumos, piemēram, saistībā ar piederību NATO un Eiropas Savienībai. Arī 
latviešu valoda, šķiet, ar katru gadu paliek mazāk apdraudēta. Tomēr ir vēl 
daudz nepabeigtu, vai pat neiesāktu darbu. Piemēram, vēsture – esam vēl 
tālu no situācijas, ka Latvijas vēsturi rakstītu mēs paši. Padomju pieminekļi, 
vēstures simboli arī simbolizē to, ka Latvijas vēsture vēl nav mūsu. Arī, daži 
vēl pastāvošie ielu nosaukumi rāda uz to pašu. Vai tiešām būtu ērtāk turpināt 
pieminēt mūsu verdzinātājus un bendes, nekā pieminēt savus varoņus? Stingri 
atbalstām  „Publiskās atmiņas centra” uzskatu, ka publiskā vide jāatbrīvo ne tikai 
no padomju un nacistiskās Vācijas slavinošiem objektiem, bet arī no vairākiem 
ielu nosaukumiem. 

Otrā Pasaules kaŗa laikā nacistiskā Vācija prettiesiski iesauca kaŗa dienestā 
apmēram 110 000 Latvijas pilsoņu, pāri par 5% tā laika Latvijas pilsoņu, kas bija 
liels kaŗa noziegums pret Latvijas tautu. No tiem kaŗa laikā kritušo un pazudušo 
skaits varētu būt tuvāks 50 000 vai vismaz 40 000. Šis noziegums skāra katru 
Latvijas pilsētu, katru ciemu, katru ielu, katru ģimeni. Bet gandrīz tā liekas, ka 30 
gadus mums ir bijis bail pieminēt šo tautas daļu.

Kaut nebūtu pareizi godināt vācu vienības, kuŗās iesauca šos puišus, tomēr 
mums pienāktos pieminēt iesauktos latviešus un tās briesmas, ko viņi cieta par 
mums. Netrūka arī Latvijas virsnieku, kuŗi uzskatīja  par savu pienākumu šo Latvijas 
kaŗavīru dzīvību sargāšanu. Tas bija jādara, jo Vācu pavēlniecības stāju vislabāk 
raksturoja par Waffen-SS ‘tēvu’ dēvētā, Gotloba Bergera vārdi. Bergers Latvijā 
izvērsa piespiedu iesaukšanu, draudot ar nāvessodu un tika pēc kaŗa tiesāts 
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Nirnbergā. Viņš ir vislabāk pazīstams ar cinisko citātu „Für jeden Fremdvölkischen, 
der fällt, weint keine deutsche Mutter” (Par katru nevāciešu karavīru, kurš mirst, 
neviena vācu māte neraud). Kamēr vācu vienības atkāpās, vienības, kur dienēja 
Latvijas pilsoņi, ne retumis tika  atstātas arjergarda pozīcijās, kur tām draudēja 
ielenkums. Augstais kritušo procents par šo liecina.

Visspilgtākais piemērs no šiem latviešu virsniekiem, kas par saviem „dēliem” 
rūpējās, ir pulkvedis Vilis Janums, kas ir apbedīts Brāļu kapos Rīgā. Salīdzināsim, 
kā piemēru, viņa dzīves stāstu ar Detlavu Brantkalnu, kuŗa vārdā ir dēvēta iela Rīgā:

DAUGVAS VANAGU CENTRĀLĀ PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ
SLOKAS IELA K-1, RĪGA, LV-1067, LATVIJA

DVCV.P@INBOX.LV
REĢ.NR.40008004689

DVCV PRIEKŠSĒDIS: AIVARS SINKA 

Pulkvedis Vilis Janums
● Dzimis 1884. gadā, Codes pagastā.
● 1. pasaules karā 4. Vidzemes latviešu 

strēlnieku pulkā piedalās kaujās pie 
Rīgas.

● 1919. g. sākumā mobilizēts Padomju 
Latvi jas armi jā un iecel ts par 
II bataljona ložmetēju komandas 
priekšnieku. 

● 1919. g. 6. jūnijā dezertēja no 
Sarkanās armijas, lai pārietu Latvijas 
Bruņoto spēku pusē iestājoties Baloža 
brigādes Cēsu bataljonā, komandējot 
rotu.

● 1930. g. beidzis Augstāko kaŗa skolu, 
strādā Armijas štābā, mācībspēks 
Latvijas augstākā kaŗa skolā. 1939. 
g. iegūst pulkveža pakāpi

● 1941. g. izkļuvis uz Vāciju, piedalās 
Latvju kareivju nacionālajā savienībā 
(LKNS).

● 1943. g. iesaukts Latviešu leģionā. 
Komandē 33.grenadieru pulku, 
piedaloties kaujās Krievijā un Latvijā, 
vēlāk Pomerānijā un Meklenburgā, 
kur savus „dēlus” izvedis no 10 
ielenkumiem.

● 1943./44. gadā, Latvijas Centrālās 
Padomes militārais padomnieks.

● 1945. g. aprīlī Janums, apzināti 
nesekojot vācu pavēlēm, savu kaujas 

Ģenerālleitnanats Detlavs Brantkalns
● Dzimis 1898. gadā Tirzas pagastā.

● 1916. gadā iestājies LSD, vēlāk 
pieslejoties Latvijas Komunistiskajai 
partijai.

● 1917 .  g .  ok tob r ī  p i eda l ī j i e s 
revolucionāros notikumos Petrogradā.

● Latvijas brīvības cīņu laikā no 1918. 
gada decembra līdz 1919. gada 
jūnijam karo Padomju Latvijas armijas 
sastāvā. 

● Vēlāk piedalās padomju-poļu karā un 
Krievijas pilsoņu kaŗā.

● Līdz 1938. gadam ieņem dažādus 
amatus Sarkanajā armijā. 

● Lielā terora laikā 1938. gada maijā 
arestēts tomēr pēc diviem cietumā 
pavadītiem gadiem atbrīvots. 

● 1940. gadā nozīmēts par pasniedzēju 
kursos "Vistrel" (sarkanarmijas 
virsnieku un politisko komisāru kursi).

● Otrā pasaules kaŗa laikā komandē 
43. gvardes latviešu strēlnieku divīziju 
(1943-44) un 130. latviešu strēlnieku 
korpusu (1944-45). 
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0456 757 481.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

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

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $500.00
Annual membership  $25/$20.

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

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2022. g. 1. oktobrī  plkst. 

10.00 DV Sidnejas nodaļas pilnsapulcel
Sestdien, 2022. g. 1. oktobrī  

plkst. 12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

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

grupu apved ap Berlīni 100km gājienā, 
izvairīdamies no vācu un padomju 
armijām, lai varētu padoties ASV  
vienībām, lai nebūtu jāaizstāv Berlīne, 
tā izglābjot latviešu kaŗavīrus no 
nāves un padomju gūsta.

● Pēc kara ievēlēts par pirmo Daugavas 
Vanagu priekšnieku, darboj ies 
vairākās trimdas pārstāvniecībās, 
viens no Minsteres Latviešu ģimnāzijas 
dibinātājiem.

● Miris 1980. gada 10. augustā. 
Apglabāts sākotnēji Lauheides kapos 
Minsterē, Vācijā. Pārapbedīts Brāļu 
kapos, Rīgā, 2007. gadā.

● Pēckaŗa gados ieņem komandējošus 
amatus Sarkanarmijā Baltijas, Baltās 
jūras un Ziemeļu kaŗa apgabalos, līdz 
atvaļināšanai 1954. g.

● Pēc kaŗa ievēlēts PSRS Augstākajā 
padomē, bija XV, XVI un XVII kongresa 
delegāts.

● Miris 1979. gada 8. augustā Rīgā. 
Apglabāts Raiņa kapos.

Ir daudz Latvijas varoņu, kas gaida savu piemiņas vietu, bet Vilis Janums, kuŗš 
glābis tūkstošiem latviešu dzīvību, iespējams, visvairāk būtu pelnījis šādu godu. 
Un lai pēc tam nāktu vēl citi! Uzskatām, ka viņu godinot, vārdā nosaucot ielu, kuŗai 
patlaban dots komunista un Padomju Armijas virsnieka Detlava Brantkalna vārds, 
būtu ne tikai piemēroti, bet tas būtu arī  spēcīgs simbols tam, ka vēlamies no jauna 
atgūt savu vēsturi. Bet visvairāk, tas būtu gandrīz vai poētisks taisnības solis. 

Ar cieņu,
Aivars Sinka, Daugavas Vanagu priekšnieks
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aizstāvjiem, un bijušās Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas biroja 
vadītāja vietnieces Jutas Strīķes nāve 
2020. gadā atņēma partijai cilvēku, 
kuŗš sabiedrības acīs visspilgtāk 
iemiesoja cīņu pret korupciju. Partijas 
premjerministra amata kandidāts, 
t iesl ietu ministrs Jānis Bordāns 
gan atgādina, ka tieši pateicoties 
konservatīvo stingrajai nostājai pie 
ministru krēsliem netika ar Lembergu 
saistītā ZZS. Taču, pat ja Konservatīvie 
iekļūs Saeimā, viņu ietekme visdrīzāk 
būs mazāka nekā līdz šim.

Progresīvie (15. saraksts) ir uz 
viļņa. Pēc veiksmīga starta Rīgas 
domes ārkārtas vēlēšanās 2020. 
gadā, viņi piesaistījuši uzmanību un 
izvirzījušies kā nopietna alternatīva 
liberālajiem vēlētājiem, kuŗi iepriekšējās 
vēlēšanās visdrīzāk izvēlējās starp 
Jauno Vienotību un Attīstībai/Par! 
Partijai izdevies arī piesaistīt spēcīgus 
kandidātus uz ministru amatiem, tai 
skaitā premjerministra amata kandidātu 
Kasparu Briškenu, kuŗš līdz šim atbildēja 
par milzīgā infrastruktūras projekta 
Rail Baltica stratēģisko attīstību. Pēc 
Latvijas Zaļās partijas izslēgšanas 
no Eiropas zaļo partiju ģimenes, 
Progresīvie kļuvuši par kandidātpartiju 
uz viņu atbrīvoto vietu. Tomēr partiju 
vajā dažkārt pārspīlēti pārmetumi gan 
par sociāldemokrātisko ekonomisko 
programmu, gan par liberālo nostāju 
nacionālajos jautājumos. Tas liek jautāt, 
kā Progresīvie varētu iekļauties kādā 
no iespējamajām nākamās Saeimas 
koalīcijām. Tomēr septembŗa sākuma 
reitingi liecina, ka Saeimā viņiem vieta 
atradīsies.

Attīstībai/Par! (16. saraksts) 
Ir bijuši nozīmīgi sasniegumi šajā 
Saeimā. Apvienība panākusi vairāku sen 

iekavētu darbu nobeigšanu, tai skaitā 
administratīvi teritoriālo reformu, kuŗa 
apvienoja daudzas mazas, neefektīvas 
pašvaldības lielākos novados, un 
pudeļu depozīta sistēmas ieviešanu. 
A/P ar mainīgām sekmēm uzņēmās arī 
nepateicīgo veselības ministra amatu 
pandēmijas laikā. A/P partiju aliansi 
vieno sociālais liberālisms, bet tajā 
spriedzi izsauc skandāli, kuŗos šajās 
Saeimas laikā iekūlušies politiķi no 
partijas Attīstībai. Tās ciešās saites ar 
dažādiem vietējiem uzņēmējiem daudzu 
acīs spilgti izgaismoja apvienības 
ministra Pleša lēmums apturēt Rīgas 
teritoriālo plānojumu, jo, cita starpā, 
tajā bija iecerēts gandrīz pilnībā aizliegt 
pilsētā azartspēles. Rezultātā no Par! 
Izstājās viens no partijas redzamākajiem 
biedriem, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. 
A/P! premjerministra amata kandidāts, 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks, sola 
būt izlēmīgāks un efektīvās valdības 
vadītājs par Krišjāni Kariņu, taču 
septembŗa sākuma reitingi liek domāt, 
ka Saeimā A/P iekļūs, bet ar mazāku 
pārstāvniecību nekā iepriekšējās 
vēlēšanās.

Apvienotais saraksts (18. saraksts) 
ir nosaukums arhitekta un uzņēmēja 
Ulda Pīlēna politiskajam projektam, 
kuŗam viņš piesaistījis Reģionālo 
apvienību un no ZZS aizgājušās Zaļo 
un Liepājas partijas. Pīlēns, kuŗš 
savulaik bija starp Tautas partijas 
pirmajiem, redzamākajiem biedriem, ir 
AS premjerministra kandidāts, lai gan 
pats vēlēšanās nepiedalās. Saraksts 
sevi piesaka kā konservatīvs spēks 
un „krīzes menedžeru” komanda, 
taču programmā un intervijās ļoti 
nekonkrēti izsakās par saviem plāniem 
un iecerēm ekonomikas stabilizēšanai 
un attīstīšanai. Savukārt solījumi 
mainīt vēlēšanu sistēmu un atvieglot 
referendumu sarīkošanu pārklājas 

Vēlēšanas krīžu laikā
Turpinājums no 15. lpp
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ar daudzu opozicionāro sīkpartiju 
iecerēm. Tomēr Factum aptaujās AS 
reitingi kopš jūlija strauji pieauguši. 
Latvijas vēlēšanās tradicionāli izceļas 
kāda jauna partija un līderis, kas 
piesaista ar līdzšinējo varu vīlušos, un 
šo lomu, tiesa, mazākā mērogā nekā 
savulaik Šķēle vai Repše, šogad varētu 
izpildīt Pīlēns.

Saskaņa un pārējie
Kopš tās izveidošanas 2005. gadā, 

Saskaņas (tolaik Saskaņas Centra) 
nemainīgais mērķis ir bijis iekļūšana 
Latvijas valdībā. Kopš 2010. gada 
partija allaž bija starp vēlēšanu līderiem 
un saņēma starp 23 un 31 deputātu 
mandātu, taču Saskaņas ietekme 
satrauca visus, kuŗiem aizdomīgs 
licies politisks spēks, kas bija slēdzis 
sadarbības līgumu par Putina partiju 
Vienotā Krievija. Tāpēc jautājums, vai 
Saeimā varētu izveidoties politisko 
spēku izkārtojums, kas akceptētu 
Saskaņas piedalīšanos koalīcijā, bijis 
starp svarīgākajiem pēdējās četrās 
vēlēšanās.

Šis posms Latvijas politiskajā 
vēsturē ir beidzies. Saskaņu no spēles 
izslēdzis gan nozīmīgi samazinātais 
atbalsts, gan partijas politiskā pozīcija. 
Tiesa, sākotnēji Saskaņa (7. saraksts) 
ieņēma pārsteidzoši stingru nostāju 
pret Putina agresiju. Kopā ar visām 
citām Saeimā pārstāvētajā partijām 
tā 24. februāri nobalsoja par Krievijas 
agresijas nosodīšanu. Tomēr laika 
gaitā Saskaņas  nostāja kļuvusi 
svārstīgāka. Tā atteicās nosaukt 
Krieviju par terorismu atbalstošu valsti 
un kritizēja lēmumu nojaukt padomju 
pieminekļus. Mainīgās nostājas 
rezultātā tā ne tikai zaudējusi reālas 
izredzes iekļūt nākamajā valdībā, bet 
vienlaikus arī kādu daļu savu vēlētāju. 
Prognozējams, ka tā iegūs ievērojami 
mazāku atbalstu par tiem 19,8%, kuŗus 

saņēma iepriekšējās vēlēšanās.
Taču, kā Rainis savulaik rakstīja, 

„zārks jau nevar palikt tukšā”, un 
uz Saskaņas zaudētajām, Putinam 
simpatizējošajām balsīm tagad pretendē 
gan bijušais Saskaņas biedrs, 1984. 
gadā dzimušais, agresīvi populistiskais 
Aleksejs Rosļikovs (Stabilitātei!, 8. 
saraksts), gan vecmodīgākā Latvijas 
Krievu savienība (2. saraksts), kuŗas 
pazīstamākā seja ir 73 gadus vecā 
Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana 
Ždanoka. Abām šīm partijām atbalsts 
septembŗa sākumā svārstījās ap 5% 
slieksni. Bet pat ja viena vai abas iekļūst 
Saeimā, valdībā tās nebūs.

No pārējiem deviņiem sarakstiem 
vienīgi Aināra Šlesera partijai Latvija 
pirmajā vietā (12. saraksts) septembŗa 
sākuma Factum aptauja deva kādas 
cerības iekļūt Saeimā. Lai gan vēl jūlijā 
tai bija pat 7,5% atbalsts, tas tagad ir 
nedaudz zem 5%. Otra pazīstamākā 
populistu partija, Alda Gobzema Katram 
un Katrai (14. saraksts) arī piedzīvojusi 
reitingu kritumu. Pavasarī tā vēl atradās 
diezgan stabili virs 5% barjeras, bet 
tagad piesaista tikai 3,3%. (Par abiem 
šiem politiskajiem spēkiem varat 
izvērstāk lasīt Ingas Spriņģes PBLA 
speciāli rakstītajā analīzē “Kādas ir 
populistu izredzes iekļūt nākamajā 
Saeimā”). Nevienam citam sarakstam 
atbalsts Factum aptaujās nepārsniedz 
2%.

Ja šīs tendences saglabāsies arī 
vēlēšanu dienā 1. oktobrī, var izrādīties, 
ka par spīti dažādu analītiķu un vērotāju 
paustajām bažām, krīze Latvijā nav 
labvēlīga augsne populistiem un 
tautas neapmierinātības kurinātājiem. 
Neba jau pirmo reizi Latvijas vēlētāji 
apliecinās, ka nestabilitātes laikā viņi 
nav gatavi eksperimentēt, bet turas pie 
mierinoši pazīstamā.

Pauls Raudseps 
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no jūlija Rituma.
Sniega, aukstuma un ledus mij-
iedarbības zemē

Ušuvajā mani sagaidīja stindzinoši 
kapājošs lietus, pabojājot manu noskaņu, 
taču nolēmu, ka laika apstākļi nebūs 
tie, kas bojās manu labsajūtu. Par spīti 
laika apstākļiem, nolēmu nekavējoties 
pievērsties izdevīgāko biļešu iegādei 
braucienam uz Balto kontinentu jeb 

Antarktīdu.
Labu laiku iepriekš dažādos tiešsaistes 

forumos regulāri iepazinos ar iespējām 
apmeklēt Antarktīdu. Ātri vien sapratu, ka 
pareizākais ceļš Antarktīdas apmeklēšanai 
būtu pēdējā brīža biļetes iegādāšanās 
Ušuvajā. Līdz ar to nākamajā rītā izstaigāju 
ceļojumu aģentūras. Zemākā piedāvātā 
cena gandrīz visos gadījumos bija 5295 
USD, taču mans mērķis bija iegādāties 
biļeti 5000 USD robežās. Tā kā zemāku 
cenu nespēju atrast, nolēmu nogaidīt. 
Pāris stundu vēlāk hostelī saņēmu 
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piedāvājumu doties kruīza ceļojumā 
uz Antarktīdu ar mazu jahtas tipa kuģi, 
kas ir piemērots kuģošanai Antarktīdas 
klimatā. Piedāvājums bija vilinošs, jo 
tika piedāvāts doties kontinenta virzienā 
un kuģot 3 nedēļas par kopējo summu 
5000 USD. Grupa būtu maza, un jahtu 
vadītu pieredzējis kapteinis. Laipni 
atteicu, saprotot, ka 3 nedēļas pavadīt 
ūdeņos nevēlos, kapteiņa kvalifikāciju 
nepratīšu pārbaudīt un ar mazu jahtu 
varētu būt bīstami kuģot skarbā klimatā. 
Liela kruīza kuģa priekšrocība tomēr ir tā 
pieredze kuģošanā skarbos klimatiskajos 
apstākļos, uzņēmuma atpazīstamība un 
spēja reaģēt kritiskās situācijās. Tajā brīdī 
vēl nezināju, ka pāris dienu vēlāk sastapšu 
kruīza organizētāju, uzzinot, ka kruīzs 
atcelts, jo jahtai sabojājusies dzenskrūve 
un kruīza organizētājam iespēja apceļot 
Antarktīdu izpaliks iesākušās sezonas un 
augsto cenu dēļ. Šoreiz bija nostrādājusi 
mana piesardzība.    

Nākamajā dienā atkārtoti izstaigāju 
ceļojumu aģentūras, secinot, ka cenas 
nemainās. Pamazām nobriedu idejai 
iegādāties biļeti 5295 USD vērtībā un 
pirmajā tūrisma aģentūrā vērsos ar 
lūgumu iegādāties biļeti. Kamēr aģentūra 
noformēja pasūtījumu, tikmēr kāds no 
klientiem iegādājās šo vienu vienīgo lēto 
biļeti, kāroto noceļot deguna priekšā. 
Degunu nenokāru, devos uz nākamo 
tūrisma aģentūru, kur pēc mana lūguma 
sekoja atbilde, ka tieši pirms manis 
ceļotāju pāris iegādājies lētākās biļetes 
un šādā cenu kategorijā biļetes vairs nav 
pieejamas, piedāvājot iegādāties biļeti 
reisam nedēļu vēlāk. Nedēļu gaidīt reisu 
-  mans prāts nespēja ņemt to pretī.

P ē k š ņ i  m a n  i e n ā c a  p r ā t ā 
ideja ieskatī t ies mugursomnieku 
(“backpackers”) vidū populārās grāmatas 
“Vientuļā  planēta” (“Lonely Planet”) 
ieteikumos. Pēc desmit minūtēm attapos 
“Freestyle Adventure Travel” aģentūrā. 

Pēc mana jautājuma par iespējami lētāko 
biļeti saņēmu no aģentūras apsveikuma 
runu, jo dažas minūtes pirms manas 
ierašanās viens ceļotājs atcēlis savu 
biļeti, un līdz ar to kārotā biļete bija manās 
rokās. Līdz reisam nācās gan gaidīt 4 
dienas, kuras tā arī pavadīju, “darot neko”.

Vēlā 27. novembra pēcpusdienā devos 
uz pasažieru tikšanās vietu. Autobusi 
pasažierus aizgādāja uz piestātni, 
reģistrējāmies kuģī, divu stundu garumā 
iepazīstoties ar kuģa apkalpi, citiem 
ceļotājiem un drošības prasībām. Vēlāk 
mūs sagaidīja vakariņas ar paziņojumu 
par gaidāmo vētru. Vēlu vakarā viļņi 
mētāja kuģi. Kaut arī līdzšinējā pieredzē 
nav izjusta jūras slimība, sapratu, ka joki 
nebūs, un nolēmu kuģa ārstei apvaicāties 
par medikamentiem. Bez manis priekšā 
jau bija vesela rinda gribētāju. Izstāvēju 
rindu, saņemot zāļu lietošanas instrukciju 
un 7 mazas, baltas tabletītes, kas solīja 
brīnumu pret jūras slimību. Pusnaktī 
devos gulēt, neizjūtot to. Bailes no 
viļņiem nejutu, taču aizmigt nevarēju. 
Vēlāk uzzināju, ka Dreika šaurums starp 
Antarktīdu un Dienvidamerikas kontinentu 
ir viens no nejaukākajiem ūdens ceļiem 
pasaulē.

Ja pirmajā naktī veiksmīgi pārcietu 
vētru, tad nākamo nakti pavadīju ārpus 
kajītes, jo kajītē atgriezās ceļotājs no 
Austrālijas, kurš pamodināja mani ar savu 
krākšanu. Sapratu, ka ir divas iespējas -  
vai nu turpmākās astoņas naktis negulēt 
ar krākšanu fonā, vai arī gulēt kādā no 
kuģa otrā bāra dīvāniņiem. Nakti pavadīju 
kuģa bāra dīvāniņā, saliecies deviņos 
līkumos. No rīta, sastopot atbildīgo par 
viesu labsajūtu, apvaicājos par iespējām 
nomainīt kajīti, bet saņēmu atbildi, ka 
papildu iespēju nav. Sapratu - vai nu 
tagad, vai nekad. Sataisīju žēlīgu seju, 
atbildot, lai nesatraucas, ja nav vietu. Es 
saprotu un turpmākās naktis gulēšu bāra 
dīvāniņā, jo tur krākšana mani netraucē 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

un diezgan labi varu izgulēties. Zināju, 
ka kuģa komandai jāievēro drošības 
prasības, un šis gājiens nospēlēja man 
par labu, taču līdz mirklim. Saņēmu citu 
numuriņu, kurā viens no trijiem ceļotājiem 
arī krāca. No vilka muku, uz lāci kritu. 
Tomēr šīs krākšanas toņkārtas man 
netraucēja.

Tā kā Antarktīdu no Dienvidamerikas 
kontinenta šķir vairāk nekā 1000 km, 
ceļā līdz Antarktīdai nācās pavadīt 2 
dienas, šķērsojot Dreika šaurumu. Ņemot 
vērā, ka starp kontinentu un Antarktīdu 
nav apstāšanās vietu, kuģa komanda 
viesiem piedāvāja noklausīties dažādas 
prezentācijas par Antarktīdas savvaļas 
dabu, tās vēsturi un pētījumiem.

Kā p i rmo no kuģa komandas 
piedāvātajām prezentācijām nolēmu 
apmeklēt prezentāciju par Antarktīdā 
un tās apkārtnē dzīvojošajiem putniem, 
uzzinot, ka, piemēram, Antarktīdā un 
tās tuvumā dzīvojošie putni ar pāris 
izņēmumiem  lielākoties ir melni baltās 
krāsās. Antarktīdā ir arī putnu sugas, 
kas guļ uz ūdens virsmas. Ilgi ar interesi 
nesanāca uzklausīt lekciju, jo lekcija tika 
pasniegta tik monotonā balsī, ka mani 
lēnām pārņēma nogurums.

Nākamajā dienā laiku īsināju, 
apmeklējot Antarktīdas tēmai veltītas 

prezentācijas un ar citiem ceļotājiem 
spēlējot galda spēles. Šķērsojot Dreika 
šaurumu, saņēmām kuģa apkalpes 
solījumu, ka nākamajā rītā redzēsim 
pirmos aisbergus. Dienas pievakarē ar 
pāris ceļotājiem uzkāpām uz kuģa klāja, 
apkārt redzot vien pelēku miglu un viļņu 
vālus.

 Kā kuģa komanda bija solījusi, 
trešās dienas rīts mūs sveicināja ar 
pirmajiem aisbergiem. Pāris stundu vēlāk 
samanījām zemi jeb Larsena ledus šelfu 
(“Larsen Ice Shelf”). Nolēmu uzņemt 
dažas fotogrāfijas, sejā saņemot ūdens 
un sīku ledus gabaliņu šalti. Vēlāk laivu 
izbraucienos bija iespēja vērot Antarktīdā 
mītošos “Gentos” sugas pingvīnus ar 
neiztrūkstošajiem aisbergiem fonā, strauji 
samazinoties interesei par aisbergiem. 
Pingvīnus gan varēju vērot un vērot.  

 Pēc vairākām dienām un laivu 
ekskursijām pienāca tas laimīgais brīdis 
pirmo reizi spert kāju uz Baltā kontinenta, 
baudot apkārt esošo pingvīnu sabiedrību. 
Mūsu “zodiaka” (stingri piepūšama 
gumijas laiva ar aprīkotu piekarināmu 
dzinēju) ceļotājiem veicās redzēt vienu 
no slavenākajām Antarktīdas roņu 
sugām “leoparda roni”, kas spēj sasniegt 
2,8 metru garumu un 320 kg  svaru. 
Interesanti, ka mātītes attiecībā pret 
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tēviņiem var sasniegt 3,6 metru garumu, 
500 kg svaru. Lielās galvas un mutes dēļ 
šie roņi ir arī baisākie plēsoņas Antarktīdā. 

 Pēc piesātinātām stundām “zodiakā” 
un izkāpšanas uz kontinenta kuģa 
komanda nolēma viesiem sarūpēt 
pārsteigumu, servējot vakariņas nevis 
ierasti kuģa restorānā, bet gan uz kuģa 
klāja, dodot iespēju vakariņot svaigā gaisā 
ar majestātiskiem kalniem, sniegiem un 
ledājiem fonā. Man kā izcilam siltuma 
cienītājam nācās vakariņot īpaši ātri, jo 
aukstums mani neuzrunāja.

Pirmā decembra rīts pienāca agri, 
jo bija paredzēts izbraukums “Adelie” 
sugas pingvīnu kolonijas vērošanai ar 
izkāpšanu uz kontinenta. Interesanti, 
ka “Adelie” sugas pingvīnu tēviņi ligzdu 
celtniecībā izmanto nelielus akmeņus, lai 
piesaistītu mātītes uzmanību ar iespējami 
lielāku izveidoto ligzdu. Tēviņiem arī 
ir tieksme nepieciešamības gadījumā 
nozagt celtniecības materiālu no citas 
pingvīnu ģimenes ligzdas, par ko arī 
pārliecinājāmies klātienē. 

Ja iepriekš pingvīnu vērošana bija 
bezrūpīga, tad šoreiz tas izpalika un atlika 
vien nepatīkamā pārsteigumā noelsties. 
Viens no pingvīniem olu perēšanas laikā 
nolēma mazliet pamainīt pozu, tajā mirklī 
piesteidzoties klāt vienam no plēsīgajiem 
jūras putniem, kas netālu sēdēja, uzmanot 
pingvīnu, lai atņemtu tam olu. Labi, ka 
pingvīnam blakus bija partneris, jo tas 
aizstāvēja partneri, dzenājot plēsoņu pa 

perimetru. Plēsoņa, saprazdams, ka šajā 
piegājienā neizdosies olu atņemt, nolēma 
atkāpties, gaidot nākamo iespēju.

Pēdējā  d ienā p i rms došanās 
atpakaļceļā uz Ušuvaju bija paredzēts 
atkārtoti izkāpt uz kontinenta, lai apskatītu 
“Chinstrap” sugas pingvīnus, kurus var 
atpazīt pēc to šaurās un melnās strīpas 
zem to galvas. Tā kā papildus šīs sugas 
pingvīni no citām pingvīnu sugām atšķiras 
ar to, ka olas dēj un mazuļus perē klintīs 
100 metrus virs jūras līmeņa, ceļotājiem 
nācās mērot ceļu augšup sniegotajā 
kalnā. Laika apstākļi iesākumā nebija 
tie labākie pingvīnu vērošanai, jo apkārt 
puteņoja, slēpjot pingvīnus sniega baltajā 
plīvurā. Šoreiz gaidas pēc labākiem 
laika apstākļiem kompensēju ar ziemīgo 
ainavu vērošanu. Stundu vēlāk snigšana 
apstājās, saulei lejot pāri savu silto 
glāstu. Rezultātā izdevās priecāties par 
pingvīniem. Īpašā atmiņā palicis mazs 
šķelmis, kurš ik pa brīdim iegrūda savu 
knābi pie ligzdas esošajā sniegā, pozējot 
kameras acij savu sniegoto knābi.  

  Vēlāk atgriezāmies kuģī, lai ātri 
papusdienotu ar mērķi pēc iespējas ātrāk 
doties “zodiaka” izbraucienā. Pienāca 
mūsu grupas kārta iekārtoties “zodiakā”, 
taču izbraukumu atcēla, pasliktinoties 
laikam. Ņemot vērā, ka šis bija pēdējais 
paredzētais izbraukums ar “zodiaku” 
pirms atpakaļceļa uz Ušuvaju, īpaši 
nepārdzīvoju, jo dažādu sugu pingvīnus 
redzēju un man bija tā iespēja izkāpt uz 

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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Antarktīdas kontinenta. 
Drīz jutu jūras slimības tuvošanos, 

nolēmu iedzert medikamentus un doties 
kapteiņa tiltiņa virzienā, lai vērotu priekšā 
esošo horizontu, atvieglojot smadzenēm 
informācijas uztveri. Tomēr tableti biju 
ieņēmis pārāk vēlu un izjutu sekas, 
vēdera saturam kāpjot uz augšu. Nācās 
izsaukt kuģa ārsti, kuru man līdzās 
arī sagrāba jūras slimība. Tā mēs abi 
roku rokā pāris minūšu baudījām jūras 
slimības izraisītās sekas. Pēc brīža 
saņēmu injekciju, un 10 minūtes vēlāk 
man kļuva labāk  tāpēc es nolēmu doties 
uz kajīti, jo mani vairs neinteresēja apkārt 
notiekošais. Nākamajā rītā ceļojuma 
biedri painformēja, ka iepriekšējā vakarā 
restorāns bijis pustukšs. Pēc piedzīvotās 
jūras slimības pamodos neizgulējies, jo 
visu nakti viļņi kuģi mētāja augšā un lejā. 
Vismaz pašsajūta pēc iepriekšējā vakara 
jūras slimības bija laba. Ieņēmu nākamo 
tableti, lai nebūtu atkārtoti jāpiedzīvo 
jūras slimības klauvēšana pie durvīm.

Dienai pienākot tuvāk tās vidum, no 
kuģa komandas saņēmām paziņojumu 
par ūdeņos manītiem zobenvaļiem, 
kas ir lielākie delfīnu sugas pārstāvji ar 
tiem raksturīgo melnbalto krāsojumu. 
Pāris minūtēs kuģa klājs piepildījās ar 
zobenvaļu vērotājiem. Tā kā zobenvaļi 
parasti ceļo kā zirņi pākstīs blakus 
cits citam jeb pamīšus un līdz pat 
50 eksemplāriem grupā, mums bija 
tā iespēja tos vērot gandrīz stundas 
garumā. 

 Atpakaļceļā  šķērsojot Dreika pāreju, 
spēlēju galda spēles, izskatīju ceļojumā 
uzņemtās bildes un rakstīju apsveikuma 
kartītes nosūtīšanai draugiem visā 
pasaulē. 

 Ņemot vērā, ka kruīza izmaksas bija 
lielākas, nekā biju ieplānojis, nolēmu uz 
brīdi nodarboties ar “uzņēmējdarbību”, 
uzrunājot sev apkārt esošo pazīstamo 
loku par iespēju saņemt apsveikumu 

no Antarktīdas, tādējādi kaut mazliet 
samazinot “kaklā kamolu” jeb izmaksas. 
Pateicoties atsaucībai, arī izdevās 
samazināt izmaksas un tajā pašā laikā 
mazliet piestrādāt vairāk pie apsveikuma  
kartītēm, lai tās no kuģa nosūtītu apkārt 
pasaulei, iesaistot praktiski visus pasta 
piegādes veidus: kuģi, lidmašīnu, pasta 
automašīnu un pastnieka personīgu 
piegādi līdz pasta kastītei. 

Neskaitot kuģa komandu, kruīzā 
piedalījās 130 ceļotāji, atmiņā paliekot 
tieši četriem ceļotājiem. Viena ceļotāja 
vārdā Kima bija no Austrālijas. Ceļojuma 
laikā bija ceļotāji, kas vīpsnāja par Kimu, 
jo Kimas iecienītākā vieta bija lielais kuģa 
bārs, kur varēja baudīt tā piedāvātās 
priekšrocības. Tā kā bārs bija savienots 
ar kuģa prezentāciju telpu, parasti Kimai 
bija dažādi, taču pamatoti jautājumi, kas 
izrietēja no stāstītā vai prezentācijās 
rādītā. Liels bija pārsteigums, secinot, 
ka daļa ceļotāju vīpsnā par Kimas 
uzdotajiem jautājumiem. Vienu dienu 
uz kuģa noritēja izsole, Kimai gūstot 
tiesības ceļojuma pēdējā rītā teikt runu. 
Daļa smīkņāja un sačukstējās ar domu, 
ka Kimai nevajadzētu teikt runu. Pēdējā 
rītā Kima kuģa radio teica tik labu runu, 
ka man nācās pārtraukt somu kārtošanu 
kuģa pamešanai un apsēsties, lai 
noklausītos Kimas runu līdz galam. Tā 
bija ļoti izcila. Vēlāk uzzināju, ka Kima 
ceļo un bauda dzīvi, lai nebūtu jāuzturas 
despotiskā vīra tuvumā. 

Pieminēšanas vērta ir arī Nima no 
Īrijas. Nima ceļoja apkārt Dienvidamerikai 
ar mērķi apmeklēt Antarktīdu, kas 
arī viņai tāpat kā man bija pēdējais 
neapciemotais kontinents. Vienu dienu 
stāvējām uz kuģa klāja un vērojām 
parādāmies Antarktīdas kontinentu, 
savstarpēji daloties sapņos. Nimai 
nevajadzēja uz kuģa būt vienai, jo arī 
viņas draudzenei, kas dzīvo Dublinā, 
esot sapnis redzēt Antarktīdu. Tā kā 
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Nimas draudzene iegādājusies kredītā 
māju, draudzenei nācies aizmirst 
sapni. Nima nosmējās, ka izlēmusi 
pēc Antarktīdas un Dienvidamerikas 
apceļošanas atgriezties Dublinā un 
dzīvot draudzenes mājā, draudzenei 
turpinot maksāt kredītu. Sapratu, ka 
Nima nekad badu nemirs.

Pāris dienu iepriekš pirms kruīza 
uz Antarktīdu Ušuvajas hostelī satiku 
Kanādas pārstāvi Heteri,  kas bija 
iegādājusies biļeti uz to pašu braucienu. 
Līdz ar to jau hostelī sākām komunicēt, 
turpinot labu sadarbību arī kruīza laikā. 
Sapratu, ka Hetere dzīvi bauda bez 
kompleksiem, ko arī pierāda viņas 
parādīšanās pirmā rīta brokastīs rīta 
halātā, kur nebūtu nekas jācenšas 
iedomāties, jo viss jau tāpat bija 
redzams. Tikmēr pārējie kuģa viesi 
bija ieradušies, ģērbušies atbilstoši 
vispārpieņemtām normām. Tā gan bija 
pirmā un pēdējā reize, kad manīju Heteri 
ārpus kajītes parādāmies halātā.

Kā noslēdzošais būtu pieminams 
Džons no ASV, kam kruīza laikā gadījās 
dažādas ķibeles. Vienā no reizēm, kad 
ceļotāji izkāpa laivās, lai dotos vērot 
Antarktīdas savvaļas dabu, Džons 
“veiksmīgi” aizmirsa pašu svarīgāko, 
kas ceļotājam vien var būt, - fotokameru. 
Savukārt vienā no svarīgākajām 
Antarktīdas apskatīšanas dienām Džons 
“nolēma” tā saslimt, ka no gultas laikam 
neizkāpa divas dienas. Nobeigumā 
vēl var pieminēt, ka dienu pirms kuģa 
pamešanas kuģa komanda uzaicināja 
ceļotājus uz kopējo grupas bildi. Džons 
nepaspēja sagatavoties, jo uzsaukums 
tika dots 5 minūtes pirms kopējā foto 
uzņemšanas. 

Vienā no dienām, atrodot ies 
Antarktīdas krastos, drosmīgākajiem 
peldētājiem bija iespēja ielēkt ledainajā 
Antarktīdas jeb Dienvidu okeānā.  Tos, 
kas neprata peldēt, ūdenī iegremdēja 
atbilstoši drošības prasībām. Bija 
padomāts gan par peldēt pratējiem, 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek svētdienās 

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

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

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

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

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlase var iegādaties no draudzes 

grāmatgalda. Cenas $12.00 un  
$8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Par draudzes nama zāles lietošanu
Un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai Draudzes dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

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

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:

gan peldēt nepratējiem. Kā jau parasti 
piedien šādos pasākumos, agri vai vēlu 
tie, kas nepiedalās, saņem jautājumus 
par dalību pasākumā. Kad man pirmo 
reizi uzdeva šo jautājumu, ātri sapratu, 
ka man ir jāatstrādā sava oficiālā 
atbilde: “Nepiedalījos, jo neprotu peldēt!” 
Neoficiālā atbilde: “Tā kā man vienmēr 
ir auksti, tad neesmu gatavs parakstīties 
uz vēl lielāku aukstumu.”

Pēc divu dienu garās Dreika 
pārejas šķērsošanas atkuģojām līdz 
Ušuvajas ostai. Nākamajās minūtēs 
pēc izkāpšanas ceļotāji atvadījās kā cits 
no  cita, tā arī no kuģa komandas, solot 
sazināties sociālajos portālos. Pamazām 
ceļotāji sakāpa autobusos, lai tos no 
kuģa piestātnes nogādātu pilsētā.

Mans Baltā kontinenta apmeklējums 
bija beidzies. Pēc izkāpšanas no 

autobusa devos uz vietējo pasta nodaļu 
un viesu informācijas centru, lai pasē 
saņemtu zīmogus no pasaules malas. 

Hostelī atgriezos smaidīgs, bet citi 
ceļotāji vēl gaidīja savus ieplānotos 
kruīzus uz Antarktīdu. Vēlāk ar pāris 
uz kuģa satiktiem ceļotājiem aizgāju 
vakariņās, pārrunājot piedzīvoto kruīza 
laikā. Īpašā atmiņā man palicis kāds rīts, 
atrodoties vienam pašam uz klāja, lai 
izjustu apkārt esošā klusuma, sniega, 
ledus un aukstuma mijiedarbību, kamēr 
uz kuģa klāja valdīja klusums, kuru vēlāk 
aizvadīja mostošā diena.

 Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.■
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Visa Zeme un iemītnieki uz tās 

pa t re iz  no  t r ī sd imens ionā lās 

d o m i n ē j o š ā s  e k s i s t e n c e s 
iet iecas četrdimensionālajā un 
piecdimensionālajā.

(Bībelē sk. Ef.3:18-19, u.c.)
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
OKTOBRĪ

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

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

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

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

 www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
Eigits (Goga) Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 Mobilais tel.  0421 320 870  

E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au

Celebrating Latvia
A speech given by Lauma Reinfelds 

at the Wollongong CWA meeting on 5th 
September.

Good morning, ladies of the Country 
Women’s Association and guests!

First of all, a big thank you to the 
Association for their choice of study topic 
for this year – that of learning about and 
celebrating Latvia, and for inviting us – 
the Latvian contingent – Rasma, Spodra, 
Maruta, Aivars, our Sydney friend, Baiba, 
and myself – Lauma – to celebrate with 
you. It is our pleasure to be here, and as 

Australian-Latvians to share our story 
with you.

The story of Latvia and Latvians is, 
indeed, one to celebrate. It is the story 
of a people, who for 50 years in the last 
century, were under a severe, foreign 
oppression, yet did not give in, but came 
through stronger and more determined 
than ever.

I shall tell you the story of who we are, 
where we came from, and why and how 
we got here. My co-presenters will tell 
you about the visible aspects our culture 
as seen on the display tables. After all, it 
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is language and culture that distinguishes 
one ethnicity from another.

The story of Latvia and Latvians began 
a long time ago – round about 5 or 6,000 
years BC, when an ancient group of 
people, known as the Balts together with 
another, smaller ethnic  group, the Livs, 
settled along the Eastern shores of the 
Baltic Sea. Both, the Balts and the Livs, 
are considered to be indigenous to the 
area. Today, the Livs have largely merged 
with the Balts. 

The language that the Balts spoke 
and developed was a Baltic language, 
which together with Lithuanian, is an early 
offshoot of the Indo-European Language 
Tree. In spite of Latvia’s proximity to 
Russia – we’re neighbours – Latvian is 
not a Slavic language.

As history progressed from antiquity to 
the Middle Ages and beyond, the territory of 
Latvia came under the yoke of successive 
European powers – Germans, Swedes, 
Polish-Lithuanians and Russians. The 
foreigners were always the land-lords and 
„bosses” the Latvians –  the serfs. Then, in 
the latter half of the 19th century, the idea 
of a free and independent Latvia was born 
in the minds of young Latvian intellectuals 
studying abroad (St. Petersburg and 
Tartu).I imagine their reasoning could have 
been: „If others can do it and be free, why 
can’t we”?

Brought home and carefully nurtured, 
the idea came to fruition in 1918, when 
Latvia declared its independence. Its 
sovereignity was recognized by major 
world powers. For 20 years, the country 
flourished economically, politically and 
diplomatically on the world stage.

Then, in 1940, the axe fell. In rapid 
succession, Latvia was subjected to 
three occupations: Soviet Russian, Nazi 
German, and Soviet Russian again.

In the early stages of WW II, on June 
17, 1940, Latvia experienced its “Ukraine 

moment”, when together with Soviet boots 
and Soviet tanks in rolled Soviet rule. The 
Latvian government was deposed and 
social order upstaged. Latvia was under 
Soviet occupation. To the ordinary people 
of Latvia, it meant being subjected to a 
Soviet lifestyle and a whole new lingo with 
communist ideology imbedded in it. No 
more titles – Dr.„This” or Professor „That,” 
or even Mr or Mrs, but Comrade Berzins 
(if a man) Comrade Berzina (if a woman).

Russian became the official language 
and atheism – the official religion. No more 
Christmases, no more Easter sunrises. 

A year later, on the night of June 13-
14, 1941, the Soviet regime carried out its 
first mass deportation of the Baltic people. 
In the dead of night, when most were 
sleeping, some 15,500 Latvians, 2,400 
of whom were children, were brutally 
awakened, rounded up in their homes, 
ordered to pack a few clothes, and herded 
into railway cattle cars for a week’s journey 
to the hard labour camps of outer Siberia. 
No trials, no charges were needed. It was 
enough to be „under the suspicion of anti-
Soviet thinking” or „anti-Soviet behaviour”.

For the deportees, comforts  on the 
journey were none: meagre food rations 
were doled out at various stations along 
the way, a bucket of drinking water in 
one corner of the carriage, a bucket 
for toilet needs in another. Sleeping 
accomodations? – wherever there was 
space on the floor. Needless to say, many 
did not survive the journey.

Later, another deportation of 42,000 
Latvians was carried out in 1949. For a 
country of a scant 1.9 million people, these 
numbers were significant. 

Then, in 1941, as the Nazi German 
army was on the move to invade Russia, 
the Soviet occupation of Latvia was 
pushed out, only to be replaced by the 
German occupation. 

This lasted for three years. Latvian 
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men and youths were conscripted to 
fight for Nazi causes. In the absence of 
deportations, civilian life, perhaps, took a 
breather, but the dream of freedom and 
self-rule lay in the dust.

Then, in 1944, the Soviet Russians 
returned in force. This time, not just to 
push the Germans back, but to annex 
the country, to make it their own and to 
stay. Fear and apprehension returned. 
With the memory of the 1941 deportations 
still fresh, no one felt safe. It was at this 
time that many Latvians made the difficult 
decision to leave their homeland and 
seek refuge and, perhaps, a new life in 
the West. 

If I may, I would like to bring in a 
personal story here. It was at this time, at 
the return of the Soviet Russians in 1944 
that an event of a single day changed my 
family’s life forever. 

We were country folk – farmers – living 
in the notheast of Latvia. My father was 
an official in the regional government and 
a commander in the Latvian Home Guard 
(Aizsargi). Definitely, a persona non grata, 
or highly undesirable to the Soviet regime, 
as these were the kind of people who 
would stand in the way of the communist 
takeover. 

One day, as my father was coming 
home from his office work in a horse-
drawn carriage, he was shot from the 
nearby woods. The horse – that beautiful 
animal! – feeling the slackening of the 
reins, knew he had a job to do. Knowing 
the way home, he brought my father’s 
body to the front door of our house. 

My mother read „the writing on the 
wall”. Our family was targeted. Not waiting 
for the next round of deportations to 
Siberia, she knew, it was time to leave. 
Within days of my father’s funeral, she 
closed the door to our home and the 
only life she ever knew. With four young  
children – I was four at the time – and 

2 grandmothers, we joined the long, 
grey line of Latvian refugees, heading 
for the unknown. My mother – my hero. 
Whenever I am tempted to think that life 
is hard, I remember her courage and her 
strength.

Once in the capital Rīga, the Latvian 
refugees were taken on German troop 
carriers to war-torn Germany. Initially, we 
were housed wherever there was space 
– gyms, Church halls – wherever! We 
lived off our wits and the kindness and 
charity of the German people. As the war 
was still going on, Germany was under 
constant Allied bombing. Not a safe place 
for young families. 

At the end of the war in 1945, the 
Allies set up refugee camps, mainly in the 
now-vacant German soldiers’ quarters. 
We were fed and clothed by UN Relief 
and Rehabilitation Administration and the 
International Red Cross. Of the nearly 
250,000 people who left Latvia, about 
200,000 ended up in the Displaced Person 
or DP Camps of  Germany. At the end of 
the 1940’s, as the DP camps were being 
closed, immigration opportunities opened 
up in the free world. Main destinations 
were the USA, Canada and Australia. 
The Latvian diaspora was born. The rest 
is history. 

With this, I have sketched both the 
Why and the How of the  Latvian arrival in 
Australia. Perhaps some of you remember 
the headlines of 1949 and ’50 –The 
beautiful Balts, arriving in Australia. That 
marked the beginning of a new chapter 
both in the development of the Australian 
social fabric and in the lives of the Latvian 
migrants.  

Back in Eastern Europe, with the 
break-up of the Soviet Union in the early 
1990’s, Latvia and other former Soviet 
republics, including Ukraine, regained 
their independence in 1991. 

Today, Latvia is a robust, modern 
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What's on at the House
Each month  this page features a summary, in English, of major events at the 

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

As we wrote last month, September has been a somewhat quiet month, 
compared to August. No major performances or events.

However, that doesn't mean that the House has been quiet! All of our major 
groups are preparing for the next two months of performances, both in Sydney and 
elsewhere. Also, the Roots and Branches (Saknes un Zari) and Ladies auxilliary 
have been cooking up a treat in preparation for the Sydney Baltic Markets on the 
1st of October. 

Both inside and outside of the House our ladies have been meeting with, 
and talking to, a number of NSW and ACT Country Womens' Association (CWA) 
branches, seeing as this year their country of study is Latvia. Lauma Reinfelds’ 
talk to the Wollongong CWA branch is published in this Ritums. More meetings 
are planned for the coming months. 

Latvian Parliamentary Elections and  
Baltic Markets – 1st October

October shall kick off on the 1st with the National Elections for the Saeima 

democracy, well integrated into the 
community of the nations of the free 
world. As a member of UN, EU and NATO, 
it has embassies in many countries, 
including Australia. The Latvian Embassy 
in Canberra opened just last month. 
Although, currently, the shadow cast by 
Putin’s invasion of Ukraine looms big over 
the Baltic States, the cultural life remains 
vibrant. Latvians love their country and 
their culture and they love to share both 
with visitors.

If anything you have heard or seen 
today, or in this little gem of a book – 
Magnificent Latvia –  thank you Country 
Women’s Association for your part in 
bringing it about – if anything has piqued 
your interest and you want  to know more 
about Latvia, then I urge you to consider 
visiting Latvia next year (2023) for the 
Latvian Song and Dance Festival, the 
first week of July, in the capital Rīga. Held 
only once every five years, it is an event 
where all the aspects of our culture are on 

grandest display. At that time, Rīga will be 
overflowing with the colour of flags and 
national dress, beautiful handicraft and 
jewellery markets, singing and dancing 
in the streets and at special venues 
throughout the city. It will all culminate 
on the final night of the Song Fest in an 
outdoor concert venue with an especially 
built soundshell for the ocassion. In 
performance will be a massed choir of 
15,000 singers, all in national dress, from 
every corner of Latvia and the Latvian 
communities around the world. Yes, 
even from Australia. So spectacular and 
noteworthy is this event that it has earned 
a place in the UNESCO Masterpieces 
of Oral and Intangible Cultural Heritage 
List—truly an event to celebrate now,  and 
to cherish and preserve for generations 
to come.

„Rīga 2023” it is! See you there!
Thank you kindly for your interest and 

attention.
Lauma Reinfelds.
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Edited by Pēteris Kļaviņš

(parliament). The Sydney Latvian House will be one of 81 polling centres in 42 
countries outside of Latvia. Voting is not compulsory, but all  holders of a Latvian 
passport, e-ID card, or citizen identification number are urged to turn up to vote. 
The polling centre will be open from 7 a.m. until 8 p.m.

The first Sydney Baltic Markets shall also be held at the house from 9 am. until 
3 p.m. See the advertisement in this Ritums. As well as stalls of goodies, there 
shall be musical performances by both Latvian and Lithuanian ensembles. Visit 
sydneybalticmarkets.com.au to see the latest, or just come along and spend the 
day at the House.

The cafe shall be open for refreshments and Latvian meals will be available 
for lunch, and don't forget to also drop in to our gift shop Rīga. 
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

Nākamais Ritums 2022. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

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

kas iznāk reizi mēnesī no februāŗa līdz decembrim.
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