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SARĪKOJUMI JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, un AUGUSTĀ 

Ceturtdien,   12. jūn. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 
Otrdien,   14. jūn. plkst. 17:30 Kopējs baltiešu aizvesto piemiņas dievkalpojums, baznīcā 
Sestdien,   27. aug. plkst. 13:00 Kanādas Vanadžu gadskārtējais sarīkojums “vasarai aizejot”, 
      Sidrabenē 

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Pateicība:   HLB valde izsaka sirsnīgu pateicību visiem biedriem un labvēļiem kuri apmeklēja un 
atbalstīja mūsu sarīkojumus un kuplināja Biedrības aktivitāti.  Paldies par ziedojumiem, loterijām, un 
saimniecības mērķiem.  Valde cer uz tik pat lielu atsaucību, atsākot rudens darbību. 

Nākošie rudens sarīkojumi: Miķeļu Tirgus—24. septembrī 
                                                Adventes Tirdziņš—19. novembrī 
                                                Svētku eglīte—3. decembrī 

Atgādinājums:  Biedri kuri vēl nav paveikuši, lūdzu nokārtot 2016.g. biedru maksu--$20. 

Ziņojums:  Par pienācīgu cenu, HLB izīrē telpas Jūsu vajadzībām.  Tuvāka informācija pie Harija 
Žulerona—905 528-5301. 

Kreditsabiedrības Ziņas 

Darba stundas no 4. jūnija-10. septembrim:   Ceturtdienās no 17:00-19:00. 
                                                                          Piektdienās no 17:00-19:00. 
                                                                          Sestdienās--slēgts 

PATEICĪBA 

Šteinbergu māte mīļi pateicās savām meitām un znotam par 90. dzimšanas dienas atzīmēšanu to 
plānojot, organizējot, un vadot.  Sirsnīgs paldies draugiem par piedalīšanās, par grāmatām, kartītēm, 
un puķēm, un par garšīgo kliņģeri no Andas Liberes.  Paldies sevišķi par naudas ziedojumu 
(kopsummā vairāk nekā $700 dolāru) Zvanniekiem Latvijā.  Mīļš paldies, ka jūs domājāt arī par 
Latvijas jauno paaudzi. 

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


 
CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju—

Pensionāri Hamiltonā 

Ceturdien 12. jūnijā, visi draugi un biedri ir ļoti 
laipni lūgti ierasties uz musu gada Jāņu 
pusdienām, kur, kā vienmēr, būs garšīgas 
pusdienas ar kafijas galdu, tēju un vīnu. 
Paskatīsimies jauku video un parunāsimies. Šī 
sanāksme ir gada pirmās puses noslēgums. 
Uzredziti septembrī; lai jums visiem būtu 
skaista un laimīga vasara! 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

Ziedojumi vanadžu kopai: 
$50.00 -  V. Liģers -  R. Tuklers piemiņai 

Ziedojumi nodaļai: 
$100.00  -  Aina Bērziņš  -  14. jūnija ziedojums   
Rūtas Tuklers piemiņai: 
$50.00  -  Rita Baumanis;    V. Dāboliņš;    B.V. Šnikvalds.     $30.00  -  V. Lagzdiņš  
                                              Vanadžu kopas un nodaļas pateicība ziedotājiem/jām. 

DVK 14. jūnija ziedojumu vākšanas aicinājums; 
Līdz ar šīm “HZ” izsūtam DVK valdes 14. jūnija ziedojumu vākšanas aicinājumus. 
Būsim atsaucīgi un atbalstīsim šo aicinājumu. Visiem ziedotājiem izsniegs  nodokļu   
 atlaides kvītis.  Čeki rakstāmi uz “ Latvian Relief Society of Canada” vārda un nosūtami    
nodaļas kasierei        L. Mecs, 1009 – 1966 Main St. West,  Hamilton, ON,  L8S 1J6  

Izsakam vissirsnīgāko pateicību, visiem, kuri piedalījās un atbalstīja mūsu Kurzemes cietokšņa 
atceres sarīkojumu. Paldies māc. Davim Kaņeps par svētbrīdi un Skaidrītei Darkevics par klavieru 
pavadijumu.  Tāpat liels paldies Latviešu skolas Hamiltonā koklētāju ansamblim, Daces Veinbergas 
vadībā par skanīgām dziesmām. Liels paldies visiem sarīkojuma apmeklētājiem, gan tuviem gan 
tāliem, par mūsu sarīkojuma atbalstīšanu.  Beidzot liels paldies vanadzēm par kafijas galda 
sagatavošanu. 

Kanādas Vanadžu gadskārtējais sarīkojums “Vasarai aizejot” sestdien,  27. augustā, 
 plkst. 13:00, Sidrabenē.  Bagātīgs mielasts, priekšnesumi, loterija.   
Esiet visi laipni aicināti, lai draudzīgā  saimē pavadītu skaistu vasaras pēcpusdienu. 
Atlikums par labu palīdzības darbam.   DVK Vanadžu valde  
    

DV HAMILTONAS NODAĻAS VALDE IZSAKA SIRSNĪGU PATEICĪBU MŪSU DARBA 
ATBALSTĪTĀJIEM UN NOVĒL VISIEM JAUKI PAVADĪT SILTU UN SAULAINU VASARU! 



14. jūnīja aicinājums 

Godātie tautieši! 

 Daugavas Vanagu Kanadas valde aicina sabiedrību nākt talkā palīdzēt ikvienam 
kas vel jūt sekas no 14. jūnija un 25. marta briesmām lai gan būtu pagājuši 75 
gadi kopš pirmās izsūtīšanas.  Kā aprūpes organizācija mēs cenšamies 
atvieglināt mūsu tautiešu ikdienas rūpes.   

 Mēs dodam iespēju jaunai paaudzei Kanadā un Latvijā iegūt augstāko izglītību un patriotisku 
audzināšanu, lai nakotnē viņi būtu spējīgi mūsu tautas pilsoņi, palīdzēt Latvijai plaukt un zelt.  
Jaunatne ir mūsu un mīļās Latvijas nākotnes cerības.   

 Neaizmirstam mūsu leģionārus, kas nicinot nāvi, aizstāvēja Latviju un jūt gada nastu uz 
pleciem.  Viņi ir pateicīgi par sniegto atbalstu.  

“Vēlos sirnīgi pateikties visiem ārzemju latviešiem, kuri palīdz vēl dzīvajiem 
leģionāriem un Latvijas brīvības cīnītājiem šeit Latvijā saņemt vajadzīgos 
medikamentus.  Mana penzīja nedod man iespēju iegādāties visas nepieciešamās 
zāles, jo ar katru gadu veselība kļūst vājāka.  Esmu 94 gadus vecs un ļoti slikti redzu 
… Ar cieņu un dziļu pateicību bijušais leģionārs Georgs Tomiņš.” 

 Vajadzību ir daudz un kaut gan mēs visus apgādāt nevaram, tomēr katra palīdzībā sniegta 
roka atvieglinās kadam dzīvi un dos cerību nākotnei.  

 Pateicamies par jūsu lielo atsaucību līdz šim un lūdzam jūsu atbalstu arī šogad.  Jau tagad 
izsakam lielu paldies par jūsu ziedojumu.  

Daugavas Vanagu Kanadas valde 
2016. gadā 

Charitable Reg. NO. 11924 1636 RR 0001 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Čeki rakstami uz “Latvian Relief Society of Canada” vārda. 

Ziedotājs: Vārds, Uzvārds ___________________________________________________ 

Adrese ___________________________________________________________________  

     Ziedojums $ _______________  

Vēlos saņemt kvīti ienākuma nodoklim:    jā ___      nē ___  

Čēkus lūdzam nosūtīt: Laimai Mecs, DV Hamiltonas nodaļas kasierei, 1009-1966 Main St. W., 
Hamilton, ON L8S 1J6  



KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA JŪNIJAM 

Mūsu pārdomām 

  

Jeb vai var kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro papriekšu saistījis? Tikai 
tad tas varēs viņa namu izlaupīt. Mat. 12:29 

Par Vecās Derības stipro vīru Simsonu (kam allaž nācās cīnīties pret plēsīgiem zvēriem un 
filistiešiem) amerikāņu dzejnieks Jack Prelutsky sacerējis bērniem dzejoli “Super Samson Simpson”. 
Latviskojot šos pantus rezultāts iznāktu apmēram tā: 

Lieliskais Samsons esmu es,  
kam patīk ziloņus rokās nest.  
Šodien varbūt piecus, sešus,  
rītdien atkal citus, svešus.  
No rītiem līdz pat saulrietam,  
Mans stiprums pietiks ir tev un man. 

Ķermenis piebāzts muskuļiem 
No matiem līdz pat pirkstgaliem 
Kad nesu desmit ziloņus  
Tie līksmi danco tā kā jūras viļņi. 
Bet neesmu ģimenē tas stiprākais— 
Kad nesu divsimt ziloņus, 
Vecmāmiņa—tā nes visus mūs! 

Šajās īsajās rindās atspoguļota zināma dzimtas un tautas vēsture. Mēs varam saskatīt arī paralēli, kā 
1940. gada vasarai sākoties, mūsu zemē Latvijā ielauzās un mūsu ļaudis sasēja, laupīja, izveda, 
nonāvēja un pazemoja kaimiņu agresori no Krievijas plašumiem. Fiziska izturība nenoteica, kurš 
izdzīvos Sibīrijas ziemas un kurš gulēs zem tundras velēnām. Taču vēsture mums atkārtoti pierāda, 
ka laika gaitā apspiestiem ataug mati un Dieva spēks viņos ieiet, tā ka neviens ieroci rokās ņēmis 
nespēs pārvarēt ne viņu gribu dzīvot, nedz kaisli būt neatkarīgiem. 

Mēs bijām sasieti, bet daudzu mūsu sirdis nekad nepiederēja padomju varai. Šodien mūsu attieksme 
pret cilvēku tiesībām ir bagātināta dēļ pašu sāpīgās pieredzes. Ticu, ka mūsu tautu gan caur 
smagiem pārbaudījuma gadiem un tāpat arī tagad uz savām rokām nes Kristus. Un patiesi—ja 
nebūtu šo stipro vecmāmiņu—kā jūs domājat mūsu latviešu sabiedrība šodien izskatītos, ja vispār? 



Dievkalpojumi un citi notikumi: 

Sestdien, 4. jūnijā plkst. 08:30 baznīcas uzpošanas talka. Skatīt apkārtraksta pēdējo lapu. 

Svētdien, 5. jūnijā plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu. 
Dievkalpojumā piedalīsies  LELBĀL māc. kand. Dr. Ursula Glienecke. Pēc dievkalpojuma, lejas zālē mums būs 
iespēja personīgi iepazīties ar Ursulu. Par sevi viņa raksta: “Man patīk ceļot, būt ar cilvēkiem, izmainīt domas, 
sirsnīgi pasmieties un varbūt pat uzdziedāt, būt pie dabas un pilsētās, lasīt un daudz kas vēl!” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Svētdien, 12. jūnijā plkst. 11:00 māc. Dāvja Kaņepa prombūtnē, laju vadīts dievkalpojums 
Pirmdien, 13. jūnijā plkst 19: 00  Padomes sēde 
Otrdien, 14. jūnijā plkst. 17:30 kopējs baltiešu aizvesto piemiņas dievkalpojums ar speciālu programmu, 
“First Estonian” Ev. Lut. draudzes Hamiltonā izkārtojumā. Skatīt atsevišķo ziņojumu šai apkārtrakstā 
                                                                                                                                        Svētdien, 19. jūnijā plkst 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu 
                                                                                                                                  
Svētdien, 26. jūnijā plkst. 11:00 Kopīgs āra dievkalpojums ar Toronto draudzi Sidrabenē, 
Dievkalpojumu vadīs māc, Dāvis Kaņeps. 

********************************************************************************************************************************************************** 

       Kungu gatavotās pusdienas, kad dāmām virtuvē ieeja bija aizliegta! 
  

 Šodien kungiem liela diena    hei lai li lo                  Tās zālē sēž kā karalienes      hei lai li lo 
       Dāmas ķēķī nav neviena        hei lai li lo                 Un, ja ko vēlas, viņām pienes  hei lai li lo 

Pateicoties “kungiem” (un vienai speciālai dāmai) pēcpusdiena noritēja priecīgā, jautrā atmosfērā,                                    
nesagādājot viesiem vilšanos. Pietika “zaķa”, pietika piedevu un pus pudele vīna vēl palika pāri.  Paldies 
visiem darbiniekiem, kas bez iebildumiem veica visus uzticētos pienākumus. Sasists tika tikai viens šķīvis! 
Kafija vienā, otrā karafē, varēja būt siltāka, bet vainojams ir “taimers”, kura uzdevums bija paziņot, kad kafija ir 
gatava. Tas nejauši iekrita vārošā ūdenī un beidza darboties. Citu reizi no šī piedzīvojuma mācīsimies. 
Rīkotājus pārsteidza “sveicieni” no D.K., “aši” sacerētais uzslavas pantiņš, ko nolasīja DUGAs pārstāve Baiba, 
lai gan tajā bija solītas 100 bučas! Nezin, kur tās palika? Paldies dāmām par izpildījumu un atzinīgiem vārdiem 
dziesmiņas tekstā cildinot “DUGAs kungus”! Tad arī ir jāsaka liels paldies Ivetai, kas bija sagatavojusi “prāta 
asināšanai” daudz dažādus jautājumus par Zemgali. Varam ziņot, ka pieskaitot “Kungu pusdienās” saņemtos 
ziedojumus mūsu draudzes devums  “Mīlestība mammām” tagad ir apmēram $7,000.00. Tiešo summu, 
domājam, ka varēsim paziņot nākošā apkārtrakstā. Vēlreiz paldies ikvienam, kas atnāca uz kungu pusdienām 
atbalstot šo labdarības sarīkojumu, paldies Arnoldam un Arnoldam, mūsu vīnu ekspertiem, paldies vīru 
ansamblim par izcili nodziedātām dziesmām, harmonizējot “Hei laili” piedziedājumu ar tamburīna piesitieniem, 
paldies visiem “darba rūķiem”, kas sviedriem līstot pēc tam mazgāja traukus, mēģināja atrast pareizās vietas 
mantām, kur tās nolikt atpakaļ un sakopjot zāli tā, it kā tur nekas nebūtu bijis noticis. 
Uz redzēšanos atkal kādu citu reizi, kad dāmām ieiet virtuvē būs aizliegts! 



          Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. gada 24. aprīļa - 15. maijam) 
Rūtas Tuklers piemiņai: $40.- R. Tērauds; $50.- M. Rutule.  Ainas Kalupnieks piemiņai: $40 
R. Tērauds.  Artura Amoliņa piemiņai: $40.- R. Tērauds. Vecāku piemiņai: $20.- Dz. Suškovs 
(Mīlestība mammām). Mīlestība mammām: $30.- V. Paukšēna; $100.- A. Jēkabsons. 
Dzidras Šteinbergas dzimšanas dienas dāvana - Zvanniekiem: $30.- R. Apse; Māc. D. Kaņeps; 
$ 50.- A. Šnepers; J. Valdmanis. $ 75.- A.Liberis. $100.- A. Šteinberga; $100.- Dzidra Šteinberga;  
$100.- G. un R. Auniņi. $140.- N.Ozoliņu ģimene. 
Ar Vijolītes Alksnis starpniecību esam saņēmuši $600.00 vērtībā “Gift certificates” no Denningera 
veikala par iesniegtiem pirkuma rēķiniem. Paldies Vijolītei par lielo darbu, lai šo realizētu. 

**************************************************************************************************************************************************** 
     Šogad, 1941. gada 14. jūnija aizvesto piemiņas diena tiks atzīmēta 14. jūnijā, Kristus        
draudzes dievnamā, 18. Victoria Ave. South, Hamiltonā, igauņu draudzes izkārtojumā. 

       17:15 
“In the Crosswind” 
Igauņu producēta filma, meln-
balta , igauņu valodā ar angļu 
valodas subtitriem. 
Filmas sākumā redzam Ernu, 
laimīgi precējušos ar Heldūru un 
viņu meitiņu Elīdi dzīvojam ārpus 
pilsētas, skaistā savrupmājā. 
Pēkšņi, 1941.g. 14, jūnijā, Erna 
tiek arestēta, šķirta no vīra un ar 
Elīdi izsūtīta uz Sibīriju. 
Šausmīgos apstākļos, lopu 
vagonā paiet 26 dienas, līdz viņi 
sasniedz gala punktu - 
Novosibirsk. 
Dzīves apstākļi un darbs mežā ir 
neaprakstāmi. Filmas producenti ir lietojuši jaunu techniku filmas uzņemšanai ar ļoti labiem 
panākumiem. Filmas garums - 87 minūtes. 

       18:45 
Sadraudzība .  Cienasts un kafija - “First Estonian” Ev. Luteriskās draudzes Hamiltonā izkārtojumā. 

      19:30 
Kopējs baltiešu aizvesto piemiņas dievkalpojums / Koncerts  - baznīcas telpās 
Ieeja pret ziedojumiem. 

**********************************************************************************************************************************************************
. 
Dāmu komitejas ziņas:  Mīļi apsveicam Mirdzu Avenu, kas ir iestājusies Dāmu komitejā! Paldies par 
darbību draudzei un Dievam. Nākošā Dāmu komitejas sēde ir paredzēta 2016. g. 13. septembrī. 
Vēlu visām Dāmu komitejas darbiniecēm jauki pavadīt vasaru!                                  Astrīda Grinvalds. 



                                           AICINĀJUMS  UZ  TALKU ! 

-   
      Augšējais uzņēmums varētu būt apmēram 100 gadus vecs. Labības kulšanas talka Latvijā. 
  
Šoreiz aicinam uz baznīcas uzpošanas talku, sestdien, š. g. 4. jūnijā pulkstens 08:30. 
Darbi ir daudzi un dažādi un ik katrs ir mīļi lūgts nākt palīgā, pieliekot savu roku. Ja esiet nolēmuši 
piedalīties tīrīšanas grupā, paņemiet līdzi savu spainīti un kādas vecas lupatas - tās noderēs. Vīriem 
ir ieteikums paņemt līdzi savus darba rīkus, kā skrūvgriežus, āmuru, elektrisko urbi utt. Ja domājat      
 palīdzēt pie āra darbiem, noderīgs būs grābeklis, zaru griešanas šķēres, lāpsta utt. 
Pēc padarītā darba varēsiet baudīt krūzīti garšīgo D.K. kafiju un kādu uzkodu. Uz redzēšanos 6tajā!!! 

****************************************************************************************************************** 
Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu 
e-pasta adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392. 
Ja mainat dzīves vietu, lūdzu paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539 vai 
rakstot mzandbergs@cogeco.ca. 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. 
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas 
trepju telpā ir 905-527-5810. Māc rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa 
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir 
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113. 

Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com 
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