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

un laimīgu 2021. gadu!

Dārgie tautieši – Sveiks Svētkos!
Tik labi jūtas kad pasaka „Sveiks svētkos".  To gandrīz vai nav iespējams pateikt 

un pašam nejusties labāk, tādam pacilātākam, ar smaidu sejā. Sveiks Svētkos!
Es redzu, ka arī jums šeit sēžot, pavērās tāds kā gaišāks skats, kad to dzirdējāt. 

Sveiks Svētkos. 
Diemžēl tagad jau 10 mēnešus mūsu ikdienas dzīve ir bijusi sagriezta ar kājām 

gaisā – un visapkārt bailes no nezināmā, neparedzamā, iespējamā uzbrucēja. Un 
tā iet visur pasaulē, dažviet grūtāk, dažviet vieglāk.

 Tāda arī bija realitāte pirms 102 gadiem Latvijā, kad 1918. gadā, kaŗa 
izpostītajā zemē, jūlija sākumā parādījās spāņu gripa. Līdz gada beigām tā 
jau bija uzliesmojusi vairākās vietās un daudzviet bija slēgtas skolas, Rīgā tika 
atcelti koncerti un teātri. Paralēli spāņu gripai vēl plosījās izsitumu tīfs, vēdertīfs, 
dizentērija un bakas, un dažādās vietās Latvijas teritorijā valdīja dažādas armijas.

Un tomēr, un tomēr par spīti visam, latviešu gribas spēks bija tik liels, ka šādos 
apstākļos mūsu priekšteči dibināja, un tad izcīnīja, latviešiem savu Latvijas valsti.

Tie no jums kuŗi jau gadiem ilgi nāk uz Sidnejas latviešu sarīkojumiem zinās, ka 
viens no maniem mīļākajiem  izteicieniem ir Raiņa vārdi „Pastāvēs kas pārvērtīsies". 

Šis atkal, ir „pārvēršanās" laiks. Daudz tiek teikts un rakstīts par to, ka pasaule 
pēc šīs pandēmijas vairs nebūs tāda kā agrāk. 

Arī mums, šeit šovakar šis ir pārvēršanās brīdis. Jūs esat šeit Sidnejas latviešu 
namā, gandrīz vai kā parasti, bet tomēr, ne gluži. Mūsu rindas ir izretinātas. Te nesēž 
daudzi kuŗus parasti šeit redzam. Bet viņi ir kopā ar mums. Jaunais laikmets liek 
mums piemēroties un šovakar, šodien, šorīt ar mums kopā, savās mājās, ir, ne tikai 
Sidnejas latvieši, bet ar technoloģijas starpniecību, latvieši arī cituviet Austrālijā, 
Latvijā un visā plašajā pasaulē. Sveiciens arī Jums. Vai šie nav vareni svētki?!

No agrākā latvieša viensētnieka, no Sidnejas latvieša, mēs esam kļuvuši par 
pasaules latviešiem. Paturēsim labo no tā kas ir bijis un skatīsimies ar smaidu un 
dedzīgu gribu, uz to ko nākamais gads mums – Latvijai, nesīs. ■

Sveiks svētkos!
Jānis Čečiņš
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Ceturtdienās no plkst. 11.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 13.00, un stundu 
pirms lielajiem sarīkojumiem. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās un 
svētdienās grāmatnīca slēgta. ■ 

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi 

Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas 
Ritumu saņemt elektroniski, var to 
saņemt bez maksas.

Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-
las abonēt Ritumu: 2020. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

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. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB grāmatnīca

Atvērta līdz ceturtdienai, 2020. gada 3. decembrim un atsāks darbu 
ceturtdien, 2021. gada 4.februārī.

Kafejnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2020. gada 3. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2021. gada 4. februārī.

SLB valdes sēde
Novembŗa valdes sēdē piedalījās 

Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Ināra 
Graudiņa, Ilona Brūvere, Jānis Grauds, 
Ināra Krūmiņa Klāra Brūvere un Mārtiņš 
Tuktēns.

Kims Ligers atlūdzies no valdes, 
jo ģimene pārceļas uz dzīvi Kanadā. 
Tā kā pilnsapulcē neievēlēja nevienu 
valdes kandidātu, tad valde vienojas, ka 
centīsies valdei atrast kādu piemērotu 
locekli starp jaunākās paaudzes 
biedriem.

Namam pievienots NBN. Līdz ar 
to bija pa daļai jāpārvelk telefonu un 
interneta līnijas, jo nama pievienojums 
tīklam tagad ir citā vietā. Bija arī daļēji 
jāatjauno lielās zāles elektrības vadi, jo 
pēc 60 gadiem vairākiem izolācija bija 
izirusi un radās īssavienojumi.

Pievienota papi ldus drošības 
kamera. Līdz ar to visu nama priekšu 
tagad var labi novērot.

J. Čečiņš pārstāvēs SLB LAAJ 
kopsanāksmē 12. decembrī. 

Saņemts paziņojums no Latvijas 
Ārl ietu ministr i jas, ka diasporas 
organizācijas var pieteikties pabalstiem 

projektiem nacionālās identitātes 
stiprināšanai. 

Tā kā pēdējos gados nav bijuši 
testamentāri novēlējumi par labu SLB, 
atgādinās tautiešiem, ka ir iespēja arī 
tādā veidā  atbalstīt vietējo latviešu 
sabiedrību.

Pārrunā Valsts svētku akta pēdējos 
rīkošanas darbus un detaļas kas 
saistītas ar Covid-19 noteikumiem un 
ar akta tiešraidi internetā. ■

Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2020. gada novembrī SLB ir ap-
sveikusi Kārli Mežgaili, Skaidrīti Darius, 
Vladislavu Nitecki, Egonu Eversonu, 
Anitu Jāņkalni, Liu Anitu Meszaros, Kārli 
Ātrenu, Nameju Jaunalksni un Loniju 
Graudiņu. ■
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Nākošais Senioru 
saiets – Ziemsvētku 

eglīte!
Senioru saieta eglīte būs piektdien, 

18. decembrī plkst. 12.00. Lūdzu visus 
pieteikties pie Ināras Krūmiņas 0425 392 
988 – līdz pirmdienai 7. decembrim.

Lūdzu izvēlaties savu mīļāko dzejoli 
un paņemiet līdz ar ko dalīties ar 
pārējiem pie eglītes.

Dalības maksa viesiem $20

Novēlu priecīgus svētkus un laimīgu 
jauno gadu! ■

Jānis Grauds. 

Kļūdas labojums
Novembŗa Ritumā, 9.lpp. rakstā 

par Krāsu teorijām, ieviesusies kļūda 
sakarā ar ziedu pasniegšanu. Vajadzēja 
būt – „Jānis Grauds Sidnejas Latviešu 
teātŗa vārdā [....] pasniedza ziedus Vijai 
Spoģei-Erdmanei par ļoti interesanto 
un saistošo referātu.” (nevis biedrības 
vārdā). ■

Redakcija

Latviešu Apvienība 
Austrālijā un 
Jaunzēlandē

Līdzekļu vākšanas akcija turpinās.  
Līdz 27. novembrim Jaundienvidvelsā 
kopā saņemts $2,750 ko ziedojuši 
(alfabētiskā kārtībā), 

Anonimi
Jānis Čečiņš un Linda Ozers
Inese Drēziņa
Jānis Grauds
Ilze Groves
Ilze Jaunbērziņš & C Hastie
Pēteris Kļaviņš
Krādziņu ģimene
Toms Mačēns
Valdis Ozols
Ina Rone 
Iveta Rone 
Guntars Saiva
Valda Šeibelis
Rita Vīksniņa
Paldies ik katram ziedotājam un 

atvainojos ja kāds vārds ir izlaists.  Jūsu 
devība palīdzēs LAAJ darbam un ir 
augsti novērtēta

Akcija turpinās.  Nav par vēlu ziedot 
ja jūs esat palaiduši garām lūgumu to 
darīt.

Elektroniski pārskaitot naudu (EFT) 
uz  kontu LAAJ –  BSB 704 235 Acc 
No: 00017455

vai
izrakstot čeku – LAAJ 
un nosūtot uz

LAAJ Ziedojumi, c/o PO Box 457 
Strathfield, NSW 2135

KATRS DOLĀRS IR SVARĪGS!
Paldies,

Jānis Grauds
LAAJ priekšsēdis.



Latvijas Valsts 
proklamēšanas 102.

gadadienas akts
Akts notika trešdien, 18. novembrī, 

plkst. 19.00 Sidnejas latviešu biedrības 
lielajā zālē. Piedalījās ap 70 klausītāju. 
Latvijas karogu ienesa Lāra Veidnere, 
Nikola Pērkuma un Laima Jurāne. 
Priekšnieks Jānis Čečiņš uzrunāja 
klātesošos ar Sveiks, Svētkos! Tā kā 
mēs atrodamies pandēmijas laikos, 
viņš arī pieminēja, ka 1918. gada 
jūlijā, paralēli spāņu gripai vēl plosījās 
izsitumu tīfs, vēdertīfs, dizentērija un 
bakas. Un viņš teica, Raiņa vārdos, ka 
pastāvēs, kas pārvērtīsies. Un tagad ir 
pārvēršanās laiki.

Uz ekrāna sekojām Latvijas Valsts 
prezidenta Egi la Levita uzrunai 
tautiešiem ārzemēs. Sveicinot latviešus, 
viņš pieminēja, ka 1918.g. 18. novembrī, 
ārlietu ministrs Zigfrīds Meierovics, 
kas atradās Londonā, jau toreiz 
rakstīja vēstuli latviešu pīpju ražotājam 
Kārlim Pētersonam, Dublinā, Īrijā, par 
iespējām sadarboties Latvijas labā. 
Tālāk viņš pateicās ārzemju latviešiem 
par atbalstu, pieminot arī Diasporas 
likumu un remigrāciju. Runājot par 
Latvijas vēsturiskiem novadiem, viņš arī 
pieminēja Sēliju. Noklausījāmies Dievs, 
svētī Latviju!

Pēc tam, vairāki Sidnejā dzīvojoši 

Ināra Krūmiņa

latvieši pastāstīja, 
ko viņiem nozīmē 
L a t v i j a .  I n ā r a 
K rūm iņa ,  SLB 
D ā m u  k o p a s 
vadītāja, ir dzimusi 
Stropos, Latvijā. 
S k o l a s  g a i t a s 
uzsāka Kalnciema 
p a g a s t ā ,  t a d 
Garozas pagastā. 
Kad mājas bija 
jāatstāj, devās ar 
kuģi uz Vāciju. 
Vēlāk nonāca Anglijā un tad Austrālijā. 
10 gadu vecumā viņa sāka lasīt dzejas 
un viņai patika Aspazija, Fricis Bārda un 
citi dzejnieki. Tie uzbūra skatu, izjūtu un 
sajūtu pasauli. Latviešiem ir skaista un 
izteiksmīga valoda. 

Vita Kris- 
tovska, bijusī 
l a t v i e š u 
v a l o d a s 
s k o l o t ā j a , 
d z i m u s i 
V e n t s p i l ī . 
Viņai spilgti 
atmiņā, kad 
tēvu iesauca 
a r m i j ā  u n 
1944.  gadā 
viņš pazuda 
b e z  v ē s t s 
V i d z e m e s 

kauju laukos. Vita beigusi SLB vidusskolu 
un 10 gadus strādājusi Minsteres 
latviešu ģimnāzijā, Vācijā. Sidnejā viņa 
mācijusi HSC latviešu valodas kursu. 
Vitai Latvija nozīmē Tālavas mežus; 
Taurētāju, kas brīdina pret ienaidnieku, 
Krišjāņa Barona dainas, Bībeli latviešu 
valodā, Anneli un Sprīdīti, Kārli Skalbi. 
Trimdā, Latvija bija dzejnieki Valdis 
Krāslavietis, Olafs Stumbrs, un dzejnieki 
Vizma Belševica un Imants Ziedonis 

Vita Kristovska



Ziemassvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB nodos Okupācijas Mūzeja 
akcijai Ceļa Maize Latvijas Okupācijas 
mūzejam..

P r i e c ī g u s  Z i e m s v ē t k u s 
u n  l a i m ī g u  2 0 2 0 .  g a d u 
draugiem un paziņām vēl:

Edīte un Aldis Birzuļi
Jānis Čečiņš & Linda Ozere
Ināra & Valdis Graudiņi
Gunārs Freimanis
Krādziņu ģimene
Ināra Rumba
Daiva un Mārtiņš Tuktēni
Daira Tuktēna
Ingrīda un Toms Veidneri

Valda Šeibele
Kārlis Gulbergs
Ināra Krūmiņa
Inese Drēziņa
Pēteris Kļaviņš
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o k u p ē t a j ā 
Latvijā. 

V i k t o r s 
Sīkais, sporta 
kluba Spars 
i lggadēja is 
v a d ī t ā j s 
d z i m i s  u n 
p a v a d ī j i s 
lielāko daļu 
n o  d z ī v e s 
S i d n e j ā . 
V i k t o r s 
a p l i e c i n a 
s a v u 
l a t v i e t ī b u 

sportā. Viņs bija galvenais mērnieks 
Sidnejas Olimpisko spēļu stadionam. 
Sidnejas Olimpiādes laikā viņš bija 
brīvprātīgs palīgs un tulks Latvijas 
Olimpiskai komitejai. Viņš bija klāt, 
kad latvietis Jānis Ķipurs izcīnīja zelta 
medaļu bobslejā 1988.gadā. Kad 2012. 
gadā Māris Štrombergs izcīnīja zelta 
medaļu BMX, Viktora dēls 2.00 no rīta 
skrēja ap māju dziedot Dievs, svētī 
Latviju! Toms Mačēns dzimis Sidnejā 
un strādā celtniecības nozarē. Viņš 
trīs gadus strādāja Latvijā. Diemžēl 
slimības dēļ Toms nevarēja ierasties šī 
vakara aktā. 

K ā r l i s 
D r a g ū n s  i r 
d z i m i s  u n 
u z a u d z i s 
S i d n e j ā . 
Patlaban viņš 
turpina savas 
m ā c ī b a s , 
l a i  i e g ū t u 
a d v o k ā t a 
licensi. Kārlis 
s t ā s t ī j a , 
k a  b ē r n ī b ā 
domāj is ,  ka 
Latvija atrodas 

Viktors Sīkais

Kārlis Dragūns

Stratfildā! Tagad viņš jūtas gan kā 
latvietis, gan kā austrālietis. Kārlim 
Latvija bijusi 3X3 nometnes, Tērvete 
(Viktorijā), Vasaras vidusskola, kā arī 
dalība Kultūras dienās un Jaunatnes 
dienās. Vasaras vidusskola bi ja 
viņam kā tāds ceļojums katru gadu 
uz Latviju. Nozīmīgs arī bijis ceļojums 
Sveika, Latvija, kuŗā viņš iepazinies 
ar tautiešiem no Kanadas, Amerikas 
un Latvijas. Kārlis nekad nav dzīvojis 
Latvijā ilgāku laiku. 

R e b e k a 
Ritene dzimusi 
R ī g ā .  B i e ž i 
p a v a d ī j u s i 
v a s a r a s  p i e 
vecvecāk i em 
K u l d ī g ā  u n 
Liepājā. Pirms 3 
gadiem pārcēlās 
uz Sidneju, lai 
studētu Starp-
t a u t i s k ā s 
a t t i e c ī b a s 
S i d n e j a s 
Un i ve rs i t ā tē . 

Rebeka stāsta: „Sirsnīgi sveicu Jūs visus 
Latvijas Republikas 102.dzimšanas 
dienā. Kāds prieks šeit pulcēties savējo 
vidū, lai svinētu mūsu valsts svētkus. 
Šis man ir nu jau trešais gads, kad 
nepievienojos svecītes iedegšanā 
Brīvības laukumā, Rīgā. Kad par spīti 
arvien drēgnākiem vakariem, katrs 
latvietis aizdedzot svecīti piedomā, kas 
tad Latvija ir man. Tā arī es katru gadu 
pieturos pie šīs tradīcijas arī attālināti. 
Man Latvija ir mana bērnība. Latvija ir 
saulainā un zaļā vasara, kuŗu ieskandina 
majpuķīšu smarža un izlaiduma zvani. 
Vasara Latvijā ir Jāņu svinēšana 
ar draugiem, vainadziņu pīšana un 
ar smiekliem un dziesmām līdz rīta 
gaismai lēkšana pāri ugunskuram. 
Tie ir Dziesmu svētki, kur visi kopā 

Rebeka Ritene
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Tel. 02 6559 3449     Mob. 0412 764 589

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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izdziedam Saule, Pērkons, Daugava, un 
no kopības sajūtas pārskrien skudriņas. 
Tā ir Liepājas jūra, Vecrīgas ballītes un 
gardākās zemenes pasaulē. Novēlu 
mums visiem šīs tradīcijas noturēt arī 
nākamajām paaudzēm. Kad pienāk 
rudens, tas pārklāj Latviju ar košām 
lapām un sapulcējušies bērni dodas 
skolas gaitās. Es atceros savu pirmo 
septembri Rīgā, biju vēl tik maza, 
ka knapi varēju noturēt visus ziedus 
paredzētus skolotājiem. Rudenī es 
kāpelēju pa ābelēm un lasīju sēnes 
ar opi, un tā pat nemanīju, ka biju 
pārgājusi no Margaritas Stārastes 
stāstiem uz Imanta Ziedoņa epifānijām. 
Es ceru, ka arī nākamās paaudzes 
varēs izzināt un lepoties ar mūsu 
bagāto kultūru. Tas ir mūsu visu kopējs 
uzdevums nodot šo mantojumu mūsu 
bērniem. Es esmu pārliecināta, ka 
pilnīgi noteikti pīrādziņu cepšanai 
būtu jābūt daļai no šī mantojuma, vai 
jūs piekrītat? Ziemassvētku vakars ar 
deviņiem ēdieniem – zirņiem, rasolu, 
štovētiem kāpostiem 
un cūkas šņukuru ir 
mana bērnība. Kad 
sniegā pikojāmies, 
cēlām sniegavīrus un 
braucām ar ragaviņām 
un negribējām mājās 
iet ,  pat  ja deguns 
jau bija sarkans un 
paši bijām pārsalūši. 
Lai vienmēr latviešu 
ģimenes kopā turas 
svētkos un ir stipras 
cau r i  ba rgāka jām 
ziemām, un tie pīrādziņi 
mums palīdzēs...” 

Pēc Manas Latvijas 
stāstiem, Jānis Grauds 
nolasīja 2020.gada 
apbalvojumus. PBLA 
apvienības balva pēc 

Aija Dragūna un Ella Mačēna

nāves piešķirta izcilajam dzejniekam 
Jurim Kronbergam. PBLA KF atzinības 
raksti piešķirti AL36JD rīcības komitejai, 
Kārlim Kasparsonam, Elvīrai Latišai un 
Henrijam Paceram Melburnā; Arnim 
Siksnam un Mārai Siksnai Brisbanē; 
Ievai Šaulei Tasmānijā. Goda diploms 
pasniegts Pēterim Korsakam Latvijā par 
informatīviem rakstiem Latvija Amerikā. 
Krišjāņa Barona prēmija pasniegta 

SLT aktieri – Marita Lipska, Maija Peiris,Klāra Brūvere, 
Kārla Tuktēna, Bonija Viļuma, Linda Ozere un  

Aruns Peiris.
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Jānim Liepiņam Latvijā, 
arī par darbu laikrakstā 
Latvija Amerikā. Goda 
balvas ir pasniegtas 
Arturam Tālivaldim 
Rubenim (ASV) par 
izcilu ilggadēju darbu 
t eā t ŗ a  māks lā  un 
Kārl im Gulbergam, 
Austrālijā, par mūža 
ieguldūjumu latviešu 
teātr ī  un jaunākās 
paaudzes skatuves 
gaitu veicināšanā. 

S a v u k ā r t  S L B 
p r i ekšn ieks  Jān i s 
Čeč iņš  pasn iedza 
L A A J  a t z i n ī b a s 
rakstus Dainai Kainai 
un Ellai Mačēnai par 
sasniegumiem mūzikā. 
Pēc  tam b i j a  d i v i 
mūzikāli priekšnesumi. 
Soprāns Anna Mačēna 
iepriecināja mūs ar Bruno Skultes 
komponēto, ar Teodora Tomsona 
vārdiem Aijā. Pie klavierēm bija Viktorija 
Mačēna. Ella Mačēna un Aija Dragūna 
burvīgi dziedāja tautas dziesmas Situ 
koku pie kociņa un Māte mani gauži 
rāja, Aijai spēlējot kokli. 

Sekoja SLT aktieŗu dzeju lasījums. 
Piedalījās Klāra Brūvere, Bonija Viļuma, 
Linda Ozere, Lija Veikina, Kārla Tuktēna, 
Marita Lipska, Jānis Grauds, Aruns 
Peiris, Maija Peiris un Ilona Brūvere, kas 
arī bija režisore. Prieks bija klausīties, 
cik droši un tekošā valodā deklamē 
skolnieki Aruns un viņa māsa Maija. 
Deklamēja patriotiskas un filozofiskas 
dzejas un lasījumus, piemēram

Gauja – O.Vācietis
“Kuŗš ūdens tā būtu smējies,
Ja to pasmeļ ar sauju?
Dievs bija iemīlējies, 
Pasaulē laizdams Gauju.”

Zenta Mauriņa
“Patiess prieks 

tikai tad iespējams, 
kad cilvēks, atbrīvojies 
no iekšēja nemiera, 
no egoistiskas dziņas 
tē lo t  p i rmo lomu 
dzīves skatuvē, atver 
savu sirdi klusumam, 
lai piepi ldītu t ikai 
v i ņ a m  ī p a t n ā s 
iespējas”.

Imants Ziedonis
“Un tādas lielas 

laimes nemaz nav,
Ja jums to vēl, tad 

ziniet: tie ir nieki
I r  t i k a i  t ā d a s 

mazas laimītes
Ir tikai tādi mazi 

ikdienības prieki.”
Sarīkojumu beidza 

ar soprāna Maijas Kovaļevskas skaisti 
un spēcīgi dziedātām Jāzepa Vītola 
kompozīcijām, Aizver actiņas un 
smaidi, ar Jāņa Poruka vārdiem un 
Mirdzas dziesma Mēness starus stīgo 
ar Aspazijas vārdiem. Pie klavierēm 
bija Roland Peelman. Sarīkojuma 
beigās Lāra Veidnere, Laima Jurāne 
un Nikola Pērkuma pasniedza ziedus 
māksliniekiem.

Pēc akta visi bija laipni lūgti uzkavēties 
zālē pie šampanieša glāzes un svētku 
uzkožamiem. Skatuvi iekārtoja Andris 
Kariks.■

Valdis Krādziņš
Šo Latvijas Valsts proklamēšanas 

102. gadadienas svētku aktu var 
noskatīties internetā.

http://sydneylatviansociety.org.au/SLB_
new/Pages_supplementary/18nov2020_
stream.htm

Operdziedātāja Maija Kovaļevska 
un Marita Lipska pēc uzstāšanās 
Latvijas Valsts svētku svinīgajā 
aktā Sidnejas latviešu namā.

FOTO: Raimonds Sokolovskis
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Senioru saiets 
novembrī

Senioru saiets notika piektdien, 13. 
novembrī, plkst. 11.00 SLB Mārtiņa 
Siliņa zālē. Piedalījās 16 klausītāji. Jānis 
Grauds iesāka pirmo daļu ar video par 
Latvijas kalendārā svinamām dienām 
novembŗa mēnesī.

7. novembrī svin Robežsargu dienu. 
Tanī dienā 1919.gadā J.Balodis izdeva 
pavēli izveidot Robežsargu vienības. 8. 
nov. svin Bāreņu dienu. Runāja Madara, 
kas bija ievietota bāreņu namā 14 
dienu vecumā. Viņa stāstīja, ka tie, kas 
atstājuši bāreņu namu ir, pa lielākai daļai, 
vai nu miruši, vai cietumā, vai uz ielas. 
Namu atstājot 18 vai 19 gadu vecumā. 
Bāreņi vēloties uzmanību no cilvēka. 
Viņa lūdz – Esi tas, kas nes pārmaiņas 
bērna dzīvē. 10. nov. ir Zinātnes diena 
mieram un attīstībai. 10. nov. arī ir 
Mārtiņa diena. Maskošanās tradīcijas 
notiek rudenī. Vecos laikos maskojušies 
tikai vīrieši. Nākuši ar žagaru buntīm. 
Katrīnas dienā sievietes maskojās par 
vīriešiem. 11.  nov. svin Lāčplēša dienu. 
Uz video redzējām svinēšanu Kuldīgā. 
Piedalī jās Zemessardzes kaujas 
grupas, ugunsdzēsēju vienības, policijas 
dienesta suņi, kas meklē personas. 
Pilsētas bērni vēroja visu ar lielu ziņkāri, 
apskatīja mašīnas un ieročus. Annas 
baznīcā koris dziedāja Dievs, Tava 
zeme deg. Sekoja lāpu gājiens pa nakti 
pa Kuldīgas vecajām ielām. 13. nov. 
ir Laipnības diena, 14. nov. Pasaules 
diabetu diena, 15. nov. Ceļu satiksmes 
bojāgājušo piemiņas diena, 16. nov. 
Starptautiskā tolerances diena, 18. nov.
Latvijas Republikas proklamēšanas 
diena, 19. nov. Starptautiskā vīriešu 
diena, 29. nov. Pirmais advents, 30.nov. 
Andreja diena, kad oficiāli beidzas veļu 
laiks. Puiši un meitas iet ciemos masku 
gājienos. Tā ir pēdējā diena, kad meitas 

vēl var gaidīt preciniekus ierodamies. 
Arī rādīja Andreja Eglīša piemiņai 105. 
dzimšanas dienu, 2. oktobrī Ļaudonas 
kapos. Runāja Māra Strautmane, 
kas pārstāv Latvijas nacionālo fondu. 
LNF atbalsta daudzbērnu ģimenes un 
trūcīgās ģimenes Latvijā.

Senioru saieta otrā daļā izrādīja trīs 
īsfilmas par Latvijas vēsturi. Pirmā bija 
par 4. maiju, 1990.gadā. 4.maijs ir otrs 
svarīgākais datums pēc 18. novembŗa, 
kad Latvijas Augstākā padome balsoja 
par Latvijas neatkarību. Pirms Latvijas 
neatkarības sludināšanu notika, gada 
laikā, trīs vēlēšanas, kas noveda 
līdz slavenajam balsojumam. 1989.
gada martā ievēlēja PSRS Tautas 
deputātu kongresu. No Latvijas PSR 
52 deputātiem, 40 bija no Latvijas 
Tautas frontes. Pēc baltiešu spiediena 
Tautas deputātu kongress Maskavā 
atcēla PSRS komunistu partijas vadošo 
statusu, un pasludināja par spēkā 
neesošu Molotova-Ribentropa paktu. 
1989. gada decembrī notika pašvaldību 
vēlēšanas Latvijā, kur 80% no varas 
krēsliem nonāca LTF. 1990. gada 
18. martā notika Latvijas Augstākās 
padomes vēlēšanas, kad absolūtais 
vairākums krēslu atkal nonāca zem 
Tautas frontes karoga. Neatkarības 
deklarācijas tekstu uzņēmās uzrakstīt 
politologs Egils Levits. Bija jāatjauno 
bijusī Latvija, ko daudzas pasaules 
valstis vēl atzina de jure. Viss neatkarības 
atjaunošanas ceļš bija viltīga cīņa pret 
ienaidnieku ar pašiem ienaidnieka 
ieročiem. Latvijas deklarācijā arī bija 
piepilde par pārejas periodu. 

Otrā filma bija par 1918.gada 18. 
novembri. Latvijas nacionālā padome 
nolēma sludināt Latvijas neatkarību 
un meklēt atbalstu pie Rietumu 
sabiedrotiem. Zigfrīds Meierovics 
ieradās Londonā, Anglijā, 1918.gada 
12.augustā un devās uz Ārlietu ministriju. 
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Sidnejas Latviešu biedrības
2021. gada

BIEDRU NAUDA
Biedru nauda ir jāsamaksā līdz 31. martam.

Piedāvājam “Covid” atlaidi, ja samaksā laicīgi.

Ja samaksā Līdz 31/3/21 Pēc 31/3/21
Studentiem $15.00 $20.00
Strādājošiem $40.00 $50.00
Pensionāriem $35.00 $40.00
Mūža biedra maksa $480.0 0 $550.00

Biedru naudu var samaksāt SLB birojā, pa pastu, bankā vai ar
elektronisku bankas pārvedumu.

Banka – Westpac, Konta vārds – Sydney Latvian Society Limited
BSB – 032069, Konta numurs – 448256

Lūdzu uzdodiet savu vārdu un par ko maksājiet.
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Viņam bija angļiem jāpaskaidro, ka 
latvieši nav nedz bolševiki, nedz vācu 
muižnieku sabiedrotie, nedz pus slāvi 
nedz pus vācieši. Latviju nedrīkst nodot 
nedz Vācijai, nedz Krievijai. Pēc sarunas 
ar Džeimsu Balfūru (James Balfour), 
angļi bija gatavi uzskatīt Nacionālo 
padomi par pagaidu valdību. Angļi to 
arī apstiprināja rakstiski 11. novembrī, 
Vācijas kapitulācijas dienā. Tātad 
Latvija saņēma faktisku neatkarības 
atdzīšanu no Anglijas puses. Tomēr, 
18. novembrī Tautas padome, nevis 
Nacionālā padome, bija neatkarības 
proklamētāja. Priekšā vēl bija brīvības 
cīņas. Tikai 1921.gada 26.janvārī. 
Latvija tika atzīta de jure. 

Trešā filma bija Latvietim būt arī 
trimdā. Tā stāsta par tiem latviešiem, 
kas nonāca trimdā Rietumu valstīs 
pēc Otrā pasaules kaŗa un viņu 
pēctečiem. Toreiz ap 180,000 nonāca 
Rietumu zemēs. Viņiem sirdī palika 
Latvija. Viņiem Latvija tika nolaupīta. 
Daudzi no tiem, kas šinī gadsimtā ir 
atstājuši Latviju domā, ka Latvija viņus 
aplaupīja. Ierodoties ASV, katru gadu 
1. maijā daudzi gāja demonstrācijās, 
soļojot ar sarkan-balti-sarkaniem 
karogiem un prasot, lai gāztu Staļinu. 
Drīz vien latviešu jaunākā pāaudze 
sāka darboties. 1964. gada 23. jūnijā, 
Stokholmā, latvieši palaida vaļā sivēnu 
ar Hruščova seju un sarkano karogu 
uz tās. Troksnis sabiedrībā bija liels. 
1968 gadā Rietumberlīnē bija pardzēts 
1. Pasaules jauniešu kongress.  To 
aizliedza valdība, bet lielie latviešu 
protesti nodrošināja, ka ziņas nonāk 
avīžu pirmajās lappusēs. 1985.gadā 
organizēja Baltijas brīvības un miera 
kuģi, kas brauca pa jūru neitrālos 
ūdeņos, bet cik vien tuvu okupētajām 
Baltijas valstīm cik iespējams. Kuģis 
iebrauca Helsinkos, Somijā, kur notika 
lielākā līdz tam laikam redzētā pret-

padomju demonstrācija Somijā. Un 
dalībnieki bija jaunieši, kas pēc 40 
gadiem dzīvojot savās mītnes zemēs, 
vēl uzskatīja sevi par laviešiem. Viņi 
uzskatīja, ka tas ir stilīgi atšķirties 
no citiem jauniešiem, un ar prieku 
piedalījās latviskos pasākumos un runāja 
latviski. Viņi nebija zaudējuši tēvzemes 
mīlestību, kas bija nodo ta nākamajām 
paaudzēm. Pazīstamākais šo jauniešu 
vadītājs bija Brunis Rubess, kas bija 
2x2 idejas tēvs, sapulcinot latviešu 
jauniešus. Viņa dienas darbs bija kā 
Folksvāgena Kanadā stratēģiskam 
direktoram. Viņš bija divkultūrnieks, 
kas brīvo laiku pavadīja rakstot trimdas 
žurnālos. Kad viņam jautāja, kur viņš 
dabū spēku, viņs teica “Mums ir izvarotā 
dusmu spēks”. B.Rubess mira Rīgā, 
2009.gada Ziemsvētkos, bet viņa 
uzsāktais darbs turpinās. ■

Valdis Krādziņš.

18. novembra atcere 
Kanberā

Uz Kanberas latviešu biedrības 
lūgumu, un, Austrālijas galvaspilsētas 
teritorijas valdības doto atļauju rīkot 
sabiedrisku pasākumu, Kanberas 
latviešu biedrības rīkotā 18. novembŗa 
atcere notika sestdien, 21. novembŗa 
pēcpusdienā, ezera Lake Burley Griffin 
piekrastē, Nara parkā pie Kanberas 
rotāriešu kluba celtā pieminekļa  Miera 
zvans.

Atceri ievadīja KLB priekšnieks 
Juris Jakovics, sveicot atceres svētku 
kuplo saimi, ap 100 apmeklētāju; viņš 
sveica   Lietuvas vēstniecības Kanberā 
darbinieces – Ramune Kalvene (Chief 
Officer) un  Aiste Jakštiene (Chargè 
d’affaires a.i.) viņš sveica Kanberas 
lietuviešu biedrības priekšnieci Zydre 



14

Pember un igauņu saimes 
pārstāvi Ann Smith.

S a v ā  u z r u n ā  J a k o v i c s 
pievērsās 18. novembŗa nozīmei 
latviešu tautas vēsturē.

Noslēgumā viņš nolasīja 
Latvijas valsts prezidenta, Egila 
Levita, uzrunu latviešiem pasaulē 
un pēc tam, pievērsa uzmanību šī 
gada PBLA apbalvojumiem.

Atceres  sv in īgās  da ļas 
noslēgumā  svētku saime, kopā 
ar Kanberas latviešu skolas saimi 
(vad. Iveta Leitase), dziedāja 
Latvijas un Austrālijas himnas.

Tā lāk  seko ja  Kanberas 
latviešu tautas deju kopas 
Sprigulītis priekšnesumi, Tomasa 
Walsh vadībā. Apvienotajā bērnu 
un jauniešu saimē bija 22 dejotāji, 
kas ar savu ņiprumu un dejas 
prieku, iepriecināja skatītāja aci.

Un, piepeši, skatītājiem bija 
pārsteigums. Bija mirklis, kad 

KLB tautas deju kopa Sprigulītis.
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likās, ka redz pļavu, kuŗā dejotāji, tāpat, 
kā senāk latvietis, pieliekušies pie zemes, 
vāca sienu. Mirklis, bet skaists. Īstenībā, 
dejotāji, lai varētu dejot, salasīja valsts 
darbinieku, iepriekšējā dienā, nopļautā 
mauriņa, nenovākto zāli.

Sprigulīšu dejojumā bija četras dejas:  
Visi ceļi (chor. Juris Ruņģis), Lustīte (chor. 
Skaidrīte Dariusa), Aizpurves deja (chor. 
Skaidrīte Dariusa), un Tūdaliņ, Tagadiņ (T. 
deja).

Aicinājums!
2018. gadā LAAJ paspārnē bija akcija Mana 

dāvana Latvijai – lūdzām cilvēkiem atteikties 
no dzimšanas dienu dāvanām par labu Vītolu 
fondam.  Nesen saņēmu vēstuli no studentes, 
Ivetas Annas Mundas, kas saņēma stipendiju 
no saziedotās naudas.  Gribu ar to dalīties.

Augsti godājamie Latviešu apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē ziedotāji!

KLB priekšnieks Juris Jakovics
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Šī svētku diena bija svētīta ar skaistu 
laiku – spīdēja koša saule un no ezera plūda 
patīkami vēsa vēja plūsma. ■

Skaidrīte Dariusa
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Vispirms vēlos pateikt sirsnīgu paldies 
par Jūsu sniegto finansiālo atbalstu, kas 
man ļauj pietiekami daudz laika veltīt 
studijām, kā arī finansiāli neapgrūtināt 
savus vecvecākus!

Mans viedoklis par attālināto studiju 
procesu droši vien atšķirsies no daudziem 
citiem studentiem – patiesībā man ļoti 
patīk studēt šādā veidā (to minēju jau 
savā iepriekšējā vēstulē). Man šķiet, ka 
šādi varu efektīvāk saplānot savu laiku. 
Bet te noteikti lielu lomu spēlē manas 
universitātes RSU katedru vadītāju un 
docētāju spēja ļoti veiksmīgi pielāgot 
studiju procesu pašreizējai situācijai (cik 
varu spriest pēc tā, ko esmu dzirdējusi no 
draugiem un paziņām, diemžēl vairākās 
citās Latvijas augstskolās un universitātēs 
tas nav tik labi izdarīts). Visu septembri 
RSU strādāja pilnīgi attālināti, oktobra 
pirmajā pusē nodarbības drīkstēja 
notikt klātienē, bet, sākot ar 26. okt. 
atkal studējam pilnīgi attālinātā režīmā. 
Lekcijas tiek ierakstītas video formātā 
un ir ievietotas e-studijās. Šādi varam 
noskatīties lekciju sev ērtā laikā un to 
darīt vairākkārt, ja tas ir nepieciešams, kā 
arī to sadalīt vairākās skatīšanas reizēs. 
Manuprāt, šīs video lekcijas ļoti atvieglo 
un padara ērtāku mācīšanās procesu 
studentiem. Praktiskās nodarbības 
notiek reizi nedēļā Zoom platformā. Jā, 
jāpiekrīt, ka nav iespējams nodrošināt 
visas praktiskās iemaņas, kas tiktu gūtas, 
ja tiešām tiktos klātienē (un, manuprāt, 
šīs praktiskās iemaņas ir ļoti būtiska 
medicīnas studiju sastāvdaļa), tomēr tās 
ir padarītas maksimāli efektīvas, ņemot 
vērā pašreizējos apstākļus – piemēram, 
lai arī nevaram paši veikt laboratorijas 
darbus mikrobioloģijā un fizioloģijā, 
mums tiek piedāvāti videomateriāli ar 
apgūstamajām metodēm, dažādi dati, 
kuŗiem mums pašiem jāveic rezultātu 
apstrāde un analīze. Šajā semestrī ir 
parādījies jaunievedums – DemoLab 

nodarbības anatomijā un histoloģijā. 
Tās notiek visam kursam kopīgi (līdz ar 
to samazināta docētāju noslodze) un 
to laikā docētājas vairāk koncentrējas 
uz preparātu apskati, piedāvā dažādus 
vizuālos materiālus utt. (kas, protams, 
nav līdzvērtīgs klātienes nodarbībām, 
tomēr, manuprāt, ir ļoti noderīgi, 
apgūstot vielu). Citos, mazāk praktiskos 
priekšmetos kā ģenētikā, kur studentu 
klātbūtne nav obligāti nepieciešama un 
pilnīgi pietiek ar zvanu Zoomā, uzskatu, 
ka esam ieguvēji, jo nav katrreiz jāmēro 
ceļš uz universitāti (kas tomēr prasa 
zināmu laiku). 

Tomēr i r  arī  tā profesionālās 
izaugsmes daļa, kas pamatīgi cieš 
pašreizējās  epidemioloģiskās situācijas 
dēļ. Šogad tiku uzņemta Bioķīmijas 
studentu zinātniskajā pulciņā. Tam 
pieteicos lielākoties tādēļ, ka šajos 
pulciņos tiek piedāvāti mentori, kuŗu 
vadībā ir iespējams izstrādāt zinātnisko 
darbu. Taču diemžēl šobrīd to nav 
iespējams darīt, jo daudzas klīnikas un 
laboratorijas nevar pieņemt studentus. 
Ļoti ceru, ka situācija mainīsies un 
varēšu gūt pirmo pieredzi pētniecībā. 

Vēl viens pluss, ko saskatu šādā 
veidā organizētā mācību procesā ir tas, 
ka varu uzturēties Rēzeknē kopā ar savu 
ģimeni. Šogad septembrī mans brālis 
uzsāka mācības citā skolā (Rēzeknes 
mākslas un dizaina vidusskolā) un 
man ir ļoti interesanti pieredzēt viņa 
pieredzi tur. Tas var šķist sekundāri, 
tomēr es ļoti augstu novērtēju iespēju 
būt blakus sev tuvajiem un uzturēt 
saikni, neatsvešināties. Kas attiecas 
uz finansiālo situāciju – krīze to nav 
ietekmējusi. Vēlreiz milzīgs paldies Jums 
par sniegto atbalstu! ■

Cieņā un dziļā pateicībā
Iveta Anna Munda

Jānis Grauds
LAAJ prezidija priekšsēdis.
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LAAJ atzinības raksti
LAAJ atzinības rakstus piešķir 

Austrāl i jas latviešu sabiedrības 
locekļiem, vai arī atsevišķām Austrālijas 
latviešu organizācijām par izciliem 
nopelniem un veikumiem latviešu 
tautas labā visas Austrālijas latviešu 
sabiedrības mērogā.

Šogad tie tika piešķirti:
Adelaidē:

Jolantai Lūsei – par aktīvu dalību 
latviešu sabiedrības darbā un ilggadīgo 
darbu Baltiešu Padomē 

Ļenai Rumpei – par aktīvu darbu 
latviešu valodas uzturēšanā, izglītības 
un skolu nozares darbā

Lilitai Daenkei – par aktīvu darbu 
latviešu sabiedrībā, ALB koŗa Dziesmu 
laiva vadīšanā un diriģēšanā
Brisbanē:

Adolfam Lācim – par ilggadīgu 
darbu Brisbanes latviešu Ev. Lut. 
draudzē, Kvīnslandes latviešu Ev. Lut. 
draudzē un Brisbanes latviešu biedrībā, 
gan kā to vadītājam, gan loceklim to 
valdēs
Melburnā:

Sandrai un Robertam Birzēm – 
par izcilu darbu uzturot koŗa tradīciju 
Austrālijā, strādājot ar Melburnas jaukto 
kori DAINA un vīru kori VESERIS, 
koronavīrusa pandēmijas laikā.

Latviešu Ciema Melburnā vadībai 
un darbiniekiem – par pašaizliedzīgu 
un izci lu aprūpi Latviešu Ciema 
iedzīvotājiem, gādājot par vecākā 
gadagājuma un visneaizsargātajiem 
latviešiem koronavīrusa pandēmijas 
laikā.

Ingrīdai Hawke – par pašaizliedzīgu 
un ilggadīgu darbu Melburnas Latviešu 
Ciema un Daugavas Vanagu labā.

Andrim Atvaram – par pašaizliedzīgu 

un ilggadīgu darbu strādājot Melburnas 
Latviešu evanģēliski luteriskajā draudzē 
un Melburnas latviešu sabiedrības labā.

Lijai Andersonei – par sekmīgu 
Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes 
Dienu vadīšanu Melburnā un par 
latviešu kultūras veicināšanu, it īpaši 
izceļot Austrālijas jauniešu talantu .
Sidnejā:

Dainai Kainai – par latviešu 
mūz ikas  popu lar izēšanu 
Austrālijas radio klausītājiem.

Ellai Mačēnai – par izciliem 
sasn iegum iem mūz i kas 
komponēšanā ar latviskiem 
motīviem un to iekļaušanu 
A u s t r ā l i j a s  k o n c e r t o s 
popularizējot Latvijas vārdu.

Es apsveicu atzinības rakstu 
saņēmējus, kā arī tos daudzus citus 
kas darbojās sabiedrībā, ģimenē un 
kā indivīdi, lai saglabātu un uzturētu 
latvisko kultūru šeit Austrālijā un 
Jaunzēlandē un Latvijas vārdu izplatītu 
plašākā sabiedrībā. ■ 

Jānis Grauds

PBLA KF apbalvojumi
Man ir gods paziņot PBLA Kultūras 

fonda apbalvojumus Austrā l i jā ,                
2020. gadam.

Priecājos par šo burvīgo sarakstu 
kuŗš godina gan kultūras darbiniekus, 
gan sabiedrības vadītājus, gan tos kuŗi 
ir iesaistīti svarīgā nākotnes latviskās 
audzināšanas darbā.
GODA BALVA  

Kārlim Gulbergam – par mūža 
ieguldījumu latviešu teātrī un jaunākās 
paaudzes skatuves gaitu veicināšanā.
ATZINĪBAS RAKSTI

Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes 
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Dieva mierā aizsaukta mūsu mīļā māte, 
vecmāte un vecvecmāte

Anita Matuzele (dz. Spūlis)
Dzimusi 1927. gada 21. septembrī, Vārkavā, Latvijā
Mirusi 2020. gada 2. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Pret debesīm cel nogurošo pieri
Kaut arī vakars pāri segu klāj.
Kā ķimenes tur zvaigžņu zvirgzdi ierit
Un tumsā sirdi vienu neatstāj.

Sēro – dēls Väino Keelmann ar 
Anne Liis, mazbērni Lehti un Vello 
ar ģimenēm; dēls Māris Luidmanis 
ar Rachel, mazbērni Natālija un 
Maximilian; māsa Monika Hansone 
ar ģimeni; radi un draugi Latvijā, 
Austrālijā un Ziemeļamerikā.

Turpinājums 23.lpp

dienu rīcības komitejai – par svētku 
izcilu sarīkošanu un novadīšanu 
Melburnā – par latviešu dziesmu un 
deju tradīciju, un latviešu kultūras 
veicināšanu Austrālijā, it īpaši piesaistot 
jauniešus.

Kārlim Kasparsonam – par mūža 
ieguldījumu latviešu sabiedrības 
veidošanā un attīstībā Austrālijā. 

Elvīrai Latišai – par  ilggadēju 
un izcilu darbu Austrālijas latviešu 
sabiedrībā it īpaši darbojoties Melburnas 
etniskās raidstacijas “3ZZZ” radio 
programmā.

Henrijam Paceram – par ilggadēju 
un izcilu darbu Austrālijas latviešu 
sabiedrībā,  i t  īpaši  darbojot ies 
skautu kustībā un jaunatnes latviskā 
audzināšanā.

Arnim Siksnam – par ilggadēju 
un izcilu darbu Austrālijas latviešu 
sabiedrībā, it īpaši par sabiedrības 
organizāciju uzturēšanu, atbalstīšanu, 
un Brisbanes Latviešu draudzes un 
Brisbanes Latviešu sabiedrības garīgās 
dzīves uzturēšanu.

Mārai Siksnai – par ilggadēju un 
izcilu darbu Austrālijas un Brisbanes 
latviešu sabiedrībā, tās kultūras 
uzturēšanā, attīstīšanā un jauniešu 
latviskās audzināšanas darbā, kā arī 
par Brisbanes Latviešu draudzes un 
sabiedrības garīgās dzīvēs uzturēšanu.

Ievai Šaulei – par ilggadēju un izcilu 
darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, 
it īpaši nodrošinot latviešu sabiedrību 
Tasmānijā, un nesot Latvijas vārdu 
austrāliešu sabiedrībā.

Novēlu visiem Austrālijā skaistus un 
svinīgus valsts svētkus!

Ar cieņu,
Juris Ķeniņš

PBLA KF valdes priekšsēdis

Kārlis Gulbergs
Kārlis Gulbergs, Sidnejā labāk 

pazīstams kā Čarlis, ir Sidnejas Latviešu 
Teātŗa aktieris un režisors sākot no 
teātŗa dibināšanas līdz šodienai. Viņš ir 
arī bieži piedalījies literāros sarīkojumos 
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca 
„Rīga” piedāvā:

Grāmatas
Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25 

Okupācijas muzeja grāmatas:
 Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
 LOM Biedrība 
 “PIEMIŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

Rotaslietas
 Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Dažādi kompaktdiski
 CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
 „TĀ KĀ TAKA” Cena $15
 SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
 Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
 kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
 Dažādi ievārījumi
 Šprotes
 Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada decembrī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina   
tautiešus uz pusdienām

sestdien, 2020. gada 5. decembrī no 12.00 – 13.30
Ziemassvētku eglīte

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0424 717 365, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Ja  mainās  valdības noteikumi, iespējams ka pusdienas būs 

jāatsauc.

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

„Par Latviju”– kā 
veidojās Lāčplēša 

Kaŗa ordeņi.
Lāčplēša diena – Latvijas brīvības 

cīņu visplašāk svinētā diena.  Ar šo 
datumu aizsākas patriotu nedēļas 
pasākumi Latvijā, kad īpaši piemin un 
godina visus, kuŗi izcīnījuši neatkarīgu 
Latvijas valsti.   Valsts svētki ir saistīti ar 
1919. gada 11. novembri – dienu, kad 
neatkarīgās un jaunās Latvijas armijas 
kaŗavīri padzina no Pārdaugavas 
Bermonta – Avalova kaŗaspēku.

11. novembrī – Latvijas brīvības 
izcīnītāju dienā – tika nodibināts Lāčplēša 

kara ordenis - Latvijas valsts augstākais 
militārais apbalvojums.   Ordeņa devīze 
ir „Par Latviju". To piešķīra par kaujas 
nopelniem, kā arī par ieguldījumu 
Latvijas brīvības cīņās un nopelniem 
Latvijas valsts dibināšanā.

Lāčplēša dienā Latvijā ir tradīcija ēku 

Lāčplēša Kaŗa 
ordenis
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus
Anitu Matuzeli – dzimusi 1927. g. 21. septembrī, Vārklavā, Latvijā

mirusi 2020. g. 2. novembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja kopš 1990. gada (nodaļas biedre 30 gadus)

Uldi Kaldi – dzimis 1931. g. 8. augustā, Jelgavā, Latvijā
miris 2020. g. 10. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

viņš bija mūža biedrs un nodaļā sastāvēja kopš 1997. gada (23 gadus)

Your Aged Care at 
Home (YACAH)

Latviešu veco ļaužu aprūpe Sidnejā. 
(Iepriekšējais nosaukums LAIMA )

YACAH piedāvā mājās aprūpi visu 
tautību vecākiem ļaudīm Sidnejā, bet 
priekšroku dod latviešiem.

YACAH tagad arī, kā NDIS registrēta 
organizācija piedāvā mājas aprūpi 
v isu vecuma łaudīm ar īpašām 
vajadzībām. Aprūpējam pašlaik kopā 
100 ļaužu. Meklējam latviešu izcelsmes 
darbiniekus kuŗi varētu palīdzēt aprūpēt 
mūsu latviešu klientus. Nepieciešama 
braukšanas apliecība un mašīna, kā arī 
jābūt Austrālijas pilsonim. 

Your Aged Care at Home (formerly 
known as Latvian Aged Care LAIMA) is 
a Sydney-based Aged Care and NDIS 
provider. It provides a wide range of 
services and support to aged and NDIS 
(disability) clients to enable them to live 
an independent fulfilling life at home for 
as long as they wish. Our target group 
is CALD (culturally and linguistically 
diverse) with preference given to Latvian 
clients. We are looking for persons from 
a Latvian background with preferably a 
good knowledge of Latvian to allocate 
to our Latvian clients. Prerequisites 
are a valid driver licence and car and 
Australian citizenship.

Tuvāka informācija/more information:
mājas lapa/website: www.youragedcare.org 

logos ielikt svecītes, tā godinot kritušo 
brīvības cīnītāju piemiņu.

Rīgā ci lvēki aizdedz svecītes 
Daugavmalā pie Rīgas pils mūra.  Par 
jaunu tradīciju daudzviet Latvijā kļuvuši 
lāpu gājieni uz piemiņas vietām, godinot 
Latvijas brīvības cīnītājus.

Pēc 1918. gada 18. novembŗa pirmo 
reizi latviešu tautas vēsturē radās 
iespēja veidot savu valsti. Taču bija 
vajadzīgi vēl divi gadi, lai tauta varētu 
pievērsties valsts jauncelšanai. 1919. 
gada nogalē bija jāatbrīvo Latgale. Šajās 
cīņās atbalstu Latvijas armijai sniedza 
Polija un Lietuva, – padomju spēki 
Latgalē bija ievērojami, un sabiedroto 
atbalsts ļāva gūt ātrāku uzvaru – 1920. 
gada 13. janvārī kaujas bija beigušās – 
padomju vara Latvijā beidza pastāvēt.   

Brīvības cīņas bija ilgušas 628 
dienas. To noslēgumā Latvijas armijā 
bija 76 000 kaŗavīru.

11. novembŗa – Lāčplēša dienas 
pasākums pie Brīvības pieminekļa.
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PSA un  
prostatas vēzis

Kas ir PSA un kāpēc prostatas vēzis 
jānoķer pēc iespējas agrāk

PSA (prostatas specifiskais antigēns) 
ir viela, ko ražo priekšdziedzeris. 
Vairumam veselu vīriešu PSA līmenis 
asinīs ir zem 4 ng/ml (nanogrami 
mil i l i trā). Ja PSA līmenis asinīs 
pārsniedz šo rādītāju, tas var liecināt par 
prostatas vēža klātbūtni organismā un 
ir jāvēršas pie ģimenes ārsta un jāveic 
papildu izmeklējumi. Paaugstināts PSA 
līmenis var arī nenozīmēt audzēju, tas 

var būt saistīts arī ar citām problēmām, 
piemēram, priekšdziedzera infekciju vai 
iekaisumu. Un var būt arī tā, ka PSA 
līmenis ir normāls, bet prostatas vēzis 
ir. Tomēr PSA līmenis var arī nenozīmēt 
audzēju, tas var būt saistīts arī ar citām 
problēmām, piemēram, priekšdziedzera 
infekciju vai iekaisumu. Un var būt arī tā, 
ka PSA līmenis ir normāls, bet prostatas 
vēzis ir. Tomēr PSA tests tiek uzskatīts 
par uzticamāko metodi vēža atklāšanai.

Bikses nebūs jāvelk nost.
Izplatītākie mīti par PSA pārbaudēm, 

kas varētu biedēt vīriešus.

e-pasts/e-mail: info@youragedcare.org
Tālr./Phone: 02 8764 3669
Birojs/office Sidnejas DV namā 49-

51 Stanley St Bankstown NSW 2200

YACAH is a Registered Charity and 
Public Benevolent Institution  ■

Gundega Zariņa.

Sidnejas DV nams  18. novembrī, Dziesmu Gara stādītā ozola paēnā.
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

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

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

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

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

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

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

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 5. decembrī plkst. 12.00 

Ziemassvētku eglīte.
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

Mīts Nr. 1.
Pārbaudes ir sāpīgas, saistītas ar 

intīmu vietu apskati.
Patiesība: PSA līmeni nosaka asinīs, 

tā kā pārbaudes laikā iegūst tikai asins 
paraugu

Mīts Nr. 2.
Pārbaudes ir dārgas, vīrieši nevar 

tās atļauties.
Patiesība:  PSA tests maksā 

apmēram 10 eiro. Pēc 50 gadu vecuma 
reizi divos gados šīs analīzes ar ģimenes 
ārsta norīkojumu apmaksā valsts.

Mīts Nr. 3.
Pirms dažiem gadiem PSA analīzes 

nodevu, viss bija labi, vairs nesatraucos.
Patiesība: PSA pārbaudes jāveic 

regulāri. Vēlams reizi gadā un ne retāk 
kā reizi divos gados.

Mīts Nr. 4.
Man ģimenē nav bijis vēža, varu 

nesatraukties.
Patiesība: Prostatas vēzis var rasties 

bez ģenētiskas pārmantojamības.
Mīts Nr. 5.

Kad sāpēs, tad pārbaudīšos.
Patiesība: Šāda domāšana ir ļoti 

bīstama, jo prostatas vēzis pirmajā un 
otrajā stadijā praktiski nav pamanāms. 
Vēža simptomi – kaulu sāpes, ap-
grūtināta urinēšana, asinis urīnā – var 
parādīties tikai trešajā, ceturtajā stadijā.

Vairāk var lasīt ieejot https://www.
lsm.lv/vezis/stasti/virs-un-vezis ■

Ināra Sīkā.
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Kārlis Gulbergs
Turpinājums no 17. lpp

un popularizējis latviešu rakstnieku 
un dzejnieku darbus. Čarlis ir ziedojis 
neskaitāmas stundas vairāku paaudžu 
jauno aktieru un režisoru apmācībai. 
Viņa nemitīgā darba un entūziasma 
dēļ sešdesmitajos gados tika dibināts 
Sidnejas Latviešu jauniešu teātris.

Darbs ko Čarlis ir veltījis latviešu 
teātrim ir palīdzējis nodrošināt to ka 
teātŗa izrādes ir notikušas regulāri ne 
tikai Sidnejā bet arī plašākā Austrālijā. 
Sidnejas Latviešu teātris un Austrālijas 
latviešu publika ir daudz ieguvuši no 
Čarļa teātrim veltītā darba un Kultūras 
Fonda goda balva ir tiešām pelnīta. ■

Jānis Grauds.

Mīļie tautieši plašajā 
pasaulē! 

Tuvojas Latvijas Neatkarības diena 
– mūsu tautas gaišākie svētki, ko 
svinam gan šeit Latvijā, gan visā plašajā 
pasaulē, kur mīt mūsu tautieši. Latvijas 
neatkarība ir apliecinājums mūsu 
cilvēku spēkam, ticībai un vienotībai. 
Ja stipri tic, ja ir mērķis un ideja, kā to 
sasniegt, tad viss izdodas. To pierāda 
mūsu tautas vēsture gadsimtu griežos.

Šogad svētkus svinam sarežģītā un 
pārbaudījumiem pilnā laikā, kad mums 
ir būtiski ierobežotas iespējas satikties 
iepriekš ierastā veidā - pulcēties, dejot, 

dziedāt, bērniem apmeklēt latviešu 
skolas. Tāpēc ir milzīgs gandarījums, 
ka šajos sarežģītajos apstākļos latviešu 
organizācijas visā pasaulē turpina savu 
darbu jaunās digitālās platformās, 
lai nezaudētu gadiem kopto latvisko 
identitāti, latviešu valodu, kultūras 
tradīcijas un piederības sajūtu Latvijai.

Šajā svētku laikā aicinu mūs visus 
– atbalstīsim savu valsti, priecāsimies 
par mūsu cilvēkiem, palīdzēsim cits 
citam saprast, ka tikai kopā esot 
un sadarbojoties, mēs saglabāsim 
svarīgāko, kas mums pieder, mūsu 
zemi - Latviju! 

Šajos svētkos gribu pateikties visiem 
un ikvienam par to nesavtīgo darbu, ko 
darāt ikdienā, lai uzturētu un vienotu 
latviešu sabiedrību, rūpētos par latviešu 
valodas un kultūras saglabāšanu, 
veicinātu Latvijas vēstures apguvi, kā arī 
sniegtu atbalstu Latvijas centienos būt 
demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

Sirsnīgi sveicu Latvijas dzimšanas 
dienā!

Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu 
vēstniece diasporas jautājumos.■

Elita Gavele

Lai 18. novembris 
vieno mūs visā 

pasaulē!
PBLA priekšsēdes Kristīnes Saulītes 

apsveikums latviešiem pasaulē 2020. 
gada 18. novembrī.

Pirms 102 gadiem 18. novembŗa 
pievakares stundā notika kas liels un 
vienreizēji svarīgs visai mūsu tautai 
– tās nacionālo spēku priekšstāvji 
v ienoti  proklamēja suverēnu un 
neatkarīgu Latviju. Proklamēšanas 
aktu Nacionālajā teātrī Tautas Padomes 
vārdā pasludināja tās viceprezidents 
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Gustavs Zemgals, kam sekoja vienota 
tautas lūgšanas – mūsu topošās valsts 
himnas nodziedāšana.

Ikdienā mēs bieži nenovērtējam 
šo notikumu un šo mūsu vienreizējo 
valstiskumu un brīvību, kas ir milzu 
vērtība. Tāpēc šai svētku dienā aicinu 
mūs visus būt lepniem uz to, ka esam 
kā tauta palikuši dzīvi, pārvarējuši 
daudzu gadu piespiedu ģermanizāciju, 
rusifikāciju un kolonizāciju, atguvuši 
savu brīvību, savu skaisto valsti un 
brīvas nācijas pašapziņu! 

Arī tie, kas mēs šodien esam tālumā 
no Latvijas, sveicināsim ar savām 
dvēseļu balsīm 18. novembri – mūsu 
brīvās un neatkarīgās valsts šūpuļa 
dienu! Domāsim labas domas un 
darīsim lielus darbus mūsu mīļās 
Latvijas labā! ■

Latvijas vēstnieces 
Austrālijā Daces 

Treijas-Masī  
apsveikums Valsts 

svētkos
“Ir maza Latvija, ij tad, kad viena.

Priekš divām Latvijām mums zemes trūkst.
Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,

Tā mums ir viena māte Latvija.”
(Rainis)

Latvijas vēstniecības vārdā vēlos jūs 
visus sirsnīgi sveikt mūsu mīļās tēvu 
zemes – Latvijas – 102.  gadadienā! 

Šogad svētkus svinam citādāk nekā 
ierasts. 2020. gads neatnāca tāds, kādu 
to bijām gaidījuši. Daudzi ieplānotie darbi 
un pasākumi bija jāatceļ, jāpārceļ vai 
jāpielāgo jaunajai realitātei.  

Cīņā ar pandēmiju mums ir gājis 
dažādi – ir bijis laiks, kad Latvijā veiksmīgi 

to ierobežojām; un ir bijis laiks, kad sevi 
jādisciplinē un no daudz kā jāatsakās.

Taču šis sarežģītais laika posms 
dod arī mums jaunas iespējas, kas 
jāizmanto. Latvija ātri pielāgojās jaunajiem 
apstākļiem – mūsu Saeima un valdība 
var strādāt attālināti, apmācība skolās 
ir nodrošināta attālināti, pat dziedam un 
dejojam attālināti. Spējā ātri pielāgoties un 
rast radošus risinājumus ir mūsu spēks. 

Novembris ir Latvijas dzimšanas 
dienas mēnesis, kad atceramies un 
godinām mūsu varoņus – tos, kuŗi izcīnīja 
mūsu valsts neatkarību, kuŗi uzcēla mūsu 
valsti un uzturēja Latvijas neatkarības 
ideju trimdā.

Vēlos īpaši izcelt Austrālijas latviešu 
sabiedrības devumu Latvijas valsts 
stiprināšanā. Jūsu viedais padoms un 
stingrais atbalsts bija svarīgs kā drūmajos 
okupācijas gados uzturot dzīvu Latvijas 
valsts ideju, tā pēc neatkarības atgūšanas 
un arī tagad, izdzīvojot grūto pandēmijas 
laiku.

Vēlos no sirds pateikties par lielisko 
sadarbību mūsu godātajiem Latvijas goda 
konsuliem Adelaidē, Brisbanē, Melburnā, 
Pērtā un Sidnejā. Visus šos gadus jūs 
pilni degsmes darbojaties, lai stiprinātu 
un uzturētu mūsu valodu, kultūru, 
tradīcijas, kā arī veicinātu sadarbību 
starp Latviju un Austrāliju. Jūsu atbalsts 
ir bijis neatsverams, veicot visdažādākās 
konsulārās funkcijas un pieņemot simtiem 
Latvijas pilsonības pieteikumu. Tāpat 
pateicos jums par iesaisti, palīdzot Latvijas 
valstspiederīgajiem atgriezties mājās, kad 
sākās robežu slēgšana. Goda konsuliem 
Adelaidē, Melburnā un Sidnejā vēlos īpaši 
pateikties par atbalstu Ceļojošās pasu 
stacijas organizēšanā pērnā gada nogalē. 

Vēlos pateikties visām un ik katrai 
latviešu organizācijai un biedrībai 
Austrālijā – Latviešu Apvienībai Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ), Jaunatnes 
apvienībai (LJAA), latviešu centriem, 
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Piemineklis Peru pirmajiem 
priesteriem. 
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Latvietība un Jaunais 
Laikmets

Latvietība ir tur, kur ir latviskums. 
Latviskums izriet no četriem avotiem, 
balstās uz četriem stūrakmeņiem, 
satur četras pazīmes, un rod četras 
izpausmes.

Tās ir :
- latviešu valoda,
- latviešu simboli,
- latviešu tautasdziesma/deja, 

krāšņās dainas, un

draudzēm, laikrakstiem, skolām, tautas 
deju grupām un koriem, Daugavas 
Vanagiem un Vanadzēm par paveikto. 
Bija projekti, ko šogad izdevās īstenot, bija 
tādi, kuŗi tika paveikti attālināti, un ir tādi, 
kas pārcelti uz 2021. gadu. Taču nekāda 
pandēmija nebija un nebūs spējīga 
apturēt jūsu degsmi un atdevi latviskuma 
stiprināšanā.

Kaut šogad daudzi plāni bija jāmaina, 
tomēr National Multicultural Festival 
Kanberā notika, un paldies Kanberas 
latviešiem par ikgadēju Latvijas pārstāvību 
šajā starptautiskajā festivālā. Paldies 
kanberiešiem arī par Latvijas karoga 
iestiprināšanu kopējā Eiropas Savienības 
karogu saimē, piedaloties akcijā EU 
Satellite Selfie. 

Šajā sarežģītajā laikā novēlu mums 
visiem tomēr atrast brīdi priecāties un 
prātīgi un veselīgi svinēt svētkus! Novēlu 
turpināt veidot Latviju kā modernu un 
plaukstošu valsti, kur katrs cilvēks var 
justies laimīgs un piepildīts! 

Sirsnīgi sveicu Valsts svētkos! Dievs, 
svētī Latviju!  ■

Patiesā cieņā
Dace Treija-Masī

Latvijas Republikas vēstniece 
Austrālijā

- latviešu izpratnes par Dievu, Dabu, 
Universu un Cilvēku.

Šīs četras pazīmes ietver tradīciju, 
kas kopā sastāda latvietības kultūru. 
Protams, vēstures gaitā to papildina 
un pušķo gan citu tautu kultūra, gan 
Universālās vispārcilvēciskās vērtības 
kā Reliģija, Filozofija, Zinātne, Māksla 
un Politika. Tas viss piemīt savā formatā 
un sev vien raksturīgās procentuālās 
attiecībās gan latviešiem, gan visām 
tautām uz Zemes, gluži dabīgi, ne jau 
tikai latviešiem. Bet, kā jau minēju – lai 
būtu latvietība, tiek kopts latviskums.

Tas nozīmē – ģimenē, skolā un 
sabiedrībā :

• tiek a  pgūta, mācīta un lietota latviešu 
valoda, tās īpašības un izteiksmes veidi.

• tiek apgūta, mācīta un lietota latvju 
simbolika, tās raksti-ornamenti, to 
nozīme, antīkā un mūsdienu, variācijas 
un izteiksmes veidi.

• tiek apgūta, mācīta un lietota latvju 
dziesma/deja, krāšņās dainas, tiek 
skaidrota to nozīme.

• tiek apgūtas, mācītas un lietotas 
latvju izpratnes par Dievu, Dabu, Visumu 
un Cilvēku.

Tas kopā saucas – Latvju Mantojums. 
Otrajā tūkstošgadē tas tika saglabāts 
izkaisīti. Tādi bija apstākļi, palasiet 
vēsturi.
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Savukārt, tā bija sensācija, kad 
1970ajos Latvijā ieradās zinātnieku 
grupa indiešu zinātnieka Čaterdži vadībā, 
meklējot no kurienes radies Sanskrits. 
Svētā indiešu valoda. Viņi līdz šim vēl 
nekad nebija atraduši tās izcelsmi. 
Pēc savas vizītes Baltijā, ievērojamais 
zinātnieks teicis :

„Mans iespaids par baltiem kā senu 
indoeiropiešu atzarojumu ir šāds: tie ir 
jauki, krietni, cēli un ļoti kulturāli cilvēki, 
kas labprāt nododas mierīgai zemkopju 
dzīvei, mīl dziesmas, dejas, mūziku un 
puķes, kas ir vienkārši un nemāksloti savā 
reliģijā. Viņiem patika senatnē un patīk 
joprojām greznoties ar rotaslietām, viņi 
pošas krāšņās drānās, parādot neparasti 
labu gaumi tautastērpos. Viņi nav bijuši 
kareivīgi un nekādā ziņā netiecas nomākt 
citas tautas un valdīt pār tām. Bet viņi 
ir bijuši ļoti drošsirdīgi un bezbailīgi, 
cīnoties par savu brīvību un tiesībām. 
Balti nav bijuši kāri uz naudu un varu, 
bet savu ieguldījumu civilizācijā devuši, 
prasmīgi piekopjot dažādus amatus un 
dzīvojot priekā un mierā dabas vidū, 
kuŗu viņi pratuši iesaistīt savā vidē. Baltu 
lielā tēvzemes mīlestība ir izcila īpašība, 
kas viņiem piemitusi visos laikos, arī 
apspiestības un cīņu periodos, pat cīņā 
uz dzīvību vai nāvi pret iebrucējiem – viņi 
saglabā seno indoeiropiešu principu: 
dzīvot pašiem un ļaut dzīvot citiem. Tas 
izpaudās iecietībā un pat labvēlībā, kas 
ir augsti attīstīta indiešiem un senajiem 
grieķiem."

Mums pašiem jau sen bija daļēji zudusi 
no atmiņas senās Baltu  civilizācijas 
pēctecība, tai skaitā mūsu Priekšteču 
Diženums. Tā milzu impērija, kas mēs 
kādreiz bijām. Kuŗas priesteriem vēl 
šodien slejas iedzimto celtais piemineklis 
Peru (skat. attēlā), kuŗā nav grūti atpazīt 
mūsu bāleliņu un mūsmāsiņu. Piemineklis, 
kuŗš, kā saka peruiāņi, veltīts viņu 
pirmajiem priesteriem, kas mācījuši 

Mīlestību un Debesu Gudrību. Nevar 
pārmest tautiešiem, kuŗi vēl šodien par 
savu Senatni neko nebija zinājuši. Tomēr 
Ceturtā Atmoda, kā to formulē Ivars Vīks 
un citi darbinieki tautas druvā, nāk ar 
Jaunu  Apgaismību.

„Valodu speciāl ist i  mēģinājuši 
salīdzināt Sanskritu ar dažādu tautu 
valodām, lai noteiktu svētās valodas 
izcelsmi. Par pamatu ņēma pašu senāko 
un svētāko tekstu – Rigvēdu pirmo 
himnu. Tajā sastopam 62 vārdu saknes. 
Līdzīgas vārdu saknes latviešu valodā ir 
52, lietuviešu – 36. Pārējās Eiropas tautu 
valodās sakritību bija maz, piemēram, 
angļu, grieķu, latīņu un vācu valodās – 
8-12. Tādējādi, kā arī ņemot vērā daudzos 
Latvijas vietvārdus, kur pieminēti Rama, 
Indra, Kāli u.c. tagadējās indiešu dievības, 
varam izteikt minējumu, ka pasaules svētā 
valoda – Sanskrits – cēlusies no mūsu 
senču – Letu valodas. Senie svētnieki 
– bramaņi aiznesa to no Letu zemes uz 
Indiju pirms pieciem gadu tūkstošiem kopā 
ar lielajām zinībām.

Mūsdienu ārzemju valodnieki latviešu 
valodu atzīst par visvecāko dzīvo 
valodu pasaulē. Paralēli pastāv vēl otrs 
uzskats, kas par nedaudz vecāku vērtē 
lietuviešu valodu. Ņemot vērā šo valodu 
radniecību, abi apgalvojumi savā būtībā 
nav pretrunīgi. Ļoti cienījami ārzemju 
zinātnieki mācās latviešu valodu, lai 
varētu iepazīt mūsu gara mantās glabātās 
sensenās zināšanas. Latviešu valodu 
māca Bonnas, Hamburgas, Prāgas, 
Minsteres, Stokholmas, Vašingtonas, 
Viļņas un vēl citās universitātēs." (I.Vīks 
"Trejdeviņi Latvijas brīnumi").

Tautas senatnes mantojums visā tā 
kopumā veido harmonisku akordu ar 
vispārcilvēciskajām vērtībām kā Reliģija, 
un citām. Katrs var iepazīties ar to dziļāk, 
un konstatēt pats. Tikai tas ir jādara bez 
māņticīgiem aizspriedumiem – no vienas 
puses, un rupja materiālisma – no otras. 
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Baznīca, Covid, un 
Ticība mūsdienās
2020. gads nenoliedzami ieies 

pasaules vēsturē ar Covid-19 pandēmiju. 
Šis notikums ir radījis lielākas vai 
mazākas ciešanas, lielas pārmaiņas 
un lielas pārdomas. Laimīgi jūtas tie, 
kuŗi nav piedzīvojuši šo slimību, nav 
zaudējuši tuviniekus un nav izjutuši 
lielas finansiālas problēmas. Jāpiemin, 

Tie abi ved grāvī. Jo Patiesības Ceļš ir 
Saules ceļš. Un Latvijas Mūžs – Saules 
mūžs.

Jaunais Laikmets, kā filozofiski reliģisks 
aspekts, ir cēlies uz Kristietības pamatiem 
un liek soļus uz priekšu saskanīgi ar 
Jēzus paša lūgšanu, – lai visi top Viens. 
Visa pasaule, visa cilvēciskā civilizācija. 
Tanī pat laikā ne tikai kā neignorējot, bet 
rūpējoties par visu – gan tās lielāko gan 
mazāko locekļu labklājību. Tas skar visas 
tautas uz Zemes. Vienotība, globalizācija, 
internets, garīgums un multikulturālisms, 
ir mūsdienu modernās pasaules credo. 
Tam paralēli katrs saglabā savu tautisko 
piederību.

Jaunais Laikmets ietver daudz-
dimensionalitāti reliģijā, filozofijā, mākslā, 
ekonomikā un politikā, un ved tās Progresā. 
Tā ir mūsdienu latvietim Panaceja. Tā ir 
izdzīvošanas garantija, attīstības virziens, 
augšupvedošs ceļš, uzplaukuma atslēga. 
Tāda tā ir bijusi latviešu tautas senatnē un 
ir šodien. Un būs vienmēr. ■

Mācītājs Raimonds Sokolovskis
(skat. mājas lapu IR.lv „Latviskumu 

definējot", kā arī Ivars Vīks „Mūsu Dižā 
senatne", Raimonda Strode „Lielvārdes 
Josta", un arī „Latvju Dzīvesziņa", u.c.)

(skat. Gregg Braden „The Divine 
Matrix", Eckhart Tolle „The Power of 
Now", u.c.)

Testamentārs 
novēlējums Sidnejas 

Latviešu biedrībai
Jau kopš 1952. gada Sidnejas 

Latv iešu b iedr ība i r  rūpējus ies 
par Sidnejas latviešu sabiedrības 
vajadzībām. Biedrības paspārnē jau 
gadiem ilgi darbojušās latviešu skolas, 
kori, deju kopas, teātris un vairākas citas 

organizācijas. Biedrība bija atbildīga par 
Sidnejas latviešu nama celšanu1959. 
gadā un kopš tam nams ir veidots un 
vairākkārt pārveidots lai pielāgotos 
jaunām Sidnejas latviešu vajadzībām. 
Te esam savus bērnus sūtījuši skolās, te 
esam baudījuši pašmāju un viesu teātrus 
un koncertus, dejojuši neskaitāmās 
ballēs, sēdējuši sēdēs un rīkojuši un 
baudījuši festivālus, svētkus, izstādes, 
sabiedrības eglītes, privātas viesības un 
daudz, jo daudz, ko citu. 

Biedrību un namu veidoja un cēla 
pirmā trimdas paaudze ne tikai savām 
vajadzībām, bet arī nākotnei, un labs 
skaits arī gādāja par Sidnejas latviešu 
sabiedrību pēc viņu aiziešanas viņsaulē. 
Viņi Sidnejas Latviešu biedrībai atstāja 
novēlējumus savos testamentos. Šo 
novēlējumu augļi ir tie kas, tagad jau 
vairākus gadu desmitus, biedrībai ir 
ļāvuši  atbalstīt skolas, jauniešu kopas, 
kultūras un sporta pasākumus un 
palēnām pielāgot namu atkal jaunām 
sabiedrības prasībām.

Aicinām ikvienu Sidnejas latvieti 
savā testamentā atcerēties arī Sidnejas 
Latviešu biedrību. Palīdziet nodrošināt 
lai, aiz Jums, Sidnejas Latviešu biedrība 
savu darbu varētu turpināt vēl ilgus 
gadus nākotnē mūsu nākamajām 
paaudzēm! ■

SLB valde
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asarām. Raimonds, spēlējot sintezatoru 
- vienlaicīgi vada meditatīvu kristīgo 
lūgšanu.

Pēc dievkalpojuma, jau ierastā 
kārtībā sākas garīgo pārrunu daļa pie 
kafijas galda. Ejam līdzi modernajam 
laikmetam un izmantojam TV ekrānu, 
lai skatītos visdažādākos video par 
mums apspriežamām tēmām. Mācītājs 
Raimonds tos ir rūpīgi jau iepriekš atradis 
un sagatavojis, lai mūsu pārrunas būtu 
vēl interesantākas un labāk saprotamas. 
Tā nu omulīgā gaisotnē, virmojot 

Pārrunas pie kafijas galda

ka manas darba kolēģes stāsts par 
tuvinieka zaudēšanu Polijā ir patiesi 
traģisks, minēšu tik vienu faktu – ka 
radiniekiem nav dota iespēja atvadīties 
no aizgājēja un apglabāšana notiek 
masu kapos.

Kā visā sabiedrībā, arī baznīcu 
ikdienas dzīvē, šis laiks ienesa savas 
korekcijas, un mūsu Sidnejas Vienības 
draudze nav izņēmums. Varam teikt, ka 
gada pirmā pusē draudzes darbība tika 
bremzēta – sazinājāmies tik pa telefonu 
un kopīgie dievkalpojumi nenotika, 
tikai individuālie aizlūgumi. Pirmo reizi 
draudzes vēsturē – Lieldienu sveicienus 
arī nodevām runājoties pa tālruni. 
Tika personīgi apzvanīti visi aktīvākie 
draudzes locekļi. Savukārt, kolīdz tika 
dota Jaundienvidvelsas valdības atļauja 
– atsākām dievkalpojumus Latviešu 
namā, jo mūsu jaukā baznīca Stratfīldā 
(kur šogad tāpat īrējām telpas) bija 
slēgta vēl ilgāku laiku, neskatoties uz to, 
ka varēja jau pulcēties līdz 10 cilvēkiem. 
Vecāka gada gājuma cilvēki šai laikā ir 
daudz piesardzīgāki un biežāk izvēlas 
publiskus pasākums neapmeklēt, kas ir 
ļoti saprotams un respektējams.

Latviešu nama otrā stāva zāli, pēc 
vienošanās, piemērojām baznīcas 
vajadzībām - vienā pusē ierīkojām 
baznīcas telpu ar altāri un krēsliem 
dievlūdzējiem, bet otrā daļa tika 
atvēlēta kafijas galdam un garīgo 
pārrunu vietai. Baznīcas rītu tur 
iesākam ar Dievkalpojumu, lūgšanām 
un aizlūgumiem, - par mūsu draudzi, 
draudzes locekļu ģimenēm un īpašām 
vajadzībām, kā arī pieminot māsu 
draudzes, mūsu tautu un zemi, Latviju un 
Austrāliju. Atsevišķās reizēs, pateicoties 
mācītāja Raimonda Sokolovska 
muzikālajiem talantiem - mums ir arī 
iespēja piedalīties kristīgajā meditācijā, 
kas visus klātesošos ļoti uzrunā, un 
dažus no mums aizskustina līdz 
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Latviešu Ciema mājas pārdošanā
Melburna ir pārdzīvojusi briesmīgo COVID-19 gadu un ir pagājušas 

vairāk kā 20 dienas kopš pēdējais infektētais cilvēks ir atrasts. Pa šo 
laiku Latviešu Ciemā neviens nesaslima ar COVID-19. Drošības dēļ 
aprūpes nams ir slēgts viesiem, bet radi un draugi drīkst satikties ar nama 
iemītniekiem speciāli ierīkotā viesu istabā kur caur stikla logu var ērti 
sarunāties un nodot ziedus, gardumus un drēbes. Ciemā nodarbības ir arī 
atgriezūšās kautgan ierobežotā veidā.

Pārdošānā ir astoņas mājas, dažas no tām ir skaisti pārbuvētas un 
nocenotas no $280,000 līdz $350,000 citas var pārbuvēt pēc pircēju 
vajadzībām.

Visām mājām ir stata title klasifikācija un ir būvētas skaisti koptā darzā 
starp bērziem un ozoliem kā arī vietējiem kokiem un krūmiem. Mājiņu 
dārziņos netrūkst augļu koku un krāsainiem ziediem puškotas puķu dobes.

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

epasts: administration@latvianfs.org.au
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būtnes, kas grib draudzēties, satikties, 
apkampties un vienoties vienā dziesmā, 
dejā un lūgšanā. No vienas puses – es 
un manas izvēles, no otras – sabiedrība. 
Mēs esam dvēseles, kuŗas veido kopīgo 
telpu uz Zemes, un svarīga daļa ir arī 
garīgā telpas daļa, domas, ticība, un 
tradīcijas.

Izrādās, ka ne viss ir pašsaprotams 
un klintī iekalts, notikumi un lietas 
var mainīties visneparstākajā veidā. 
Un kā Rainis teica : “Pastāvēs, kas 
pārmainīsies“. Planēta Zeme maina 
vibrācijas un Cilvēcei jāmainās līdzi - 
jāmaina savas garīgās “vibrācijas“ vai, 
citiem vārdiem sakot - mīlestības ticībā 
un darbos. Kristus ir mīlestības Dievs, 
Viņš nāca, lai palīdzētu mainīties visai 
Cilvēcei, un tas notiek ik katru dienu arī 
šodien, ja esam gatavi tai atvērties.

Lai mums visiem izdodas ar katru 
dienu pieaugt mīlestībā! ■

Marita Lipska
Sidnejas Vienības draudzes

 valdes locekle

kafijas smaržai un ēdot maizītes, 
diskutējam par ļoti nopietnām tēmām. 
Katrs var uzdot jautājumu par jebkuŗu 
tematu, tai skaitā citām reliģijām, un 
moderniem virzieniem, vai arī izteikt 
savu viedokli un dalīties pieredzē. Bieži 
vien neizpaliekam arī bez jautrākiem 
sižetiem un dažiem jokiem. Šie garīgi 
piesātinātie svētdienas rīti ienes prieka, 
gandarījuma un svētības sajūtu un atstāj 
pārdomas uz ilgāku laiku.

Kas attiecas uz jaunāko paaudzi, 
varam piedāvāt iespējas bērniem 
praktizēties latviešu valodā, spēļu 
grupas nodarbības, nelielas mācības, 
kas notiktu paralēli dievkalpojumam. 
Tas ir projekts nākotnei, ja atradīsim 
dzirdīgas ausis un dāsnas sirdis, 
kas gribēs sponsorēt skolotājus, kas 
strādā ar bērniem šai laikā. Te nav 
domāts konkurēt ar latviešu skolu, 
kur iespēju robežās notiek laviešu 
valodas un kultūras apguve, bet gan 
daudz vieglākā formā – ar sarunām, 
spēlēm un dziesmām stiprināt latviešu 
valodas prasmes bērnos, kamēr vecāki 
vienlaicīgi var piedalīties draudzes 
garīgā dzīvē.

Tā nu pamazām, soli pa solim 
ejam uz priekšu un atjaunojam mums 
ierasto dzīves veidu. Tomēr, tādi kādi 
bijām - vairs nebūsim nekad, ir cita 
pieredze un cits redzējums. Saprotam, 
ka varam vairāk strādāt no mājām, 
būt kopā ar ģimeni, darba un biznesa 
jautājumos sazināties ar interneta 
starpniecību, baudīt mākslu un arī 
dievkalpojumos piedalīties ar datora 
ekrāna starpniecību.

Šis laiks aicina ieklausīties sevī - kas 
es esmu un uz kurieni eju, padomāt 
ko nozīmē Bībeles vārdi - “piedzimt 
no augšienes“. No otras puses, - arī 
parādās monētas otra puse - varbūt 
vairāk spēsim novērtēt iespēju būt kopā 
sabiedrībā – mēs esam sabiedriskas 

Sarkanbaltsarkanās 
valsts svētku 
 pusdienas

Mani sagaidīja namā Linda Ozere, 
Ilona Brūvere un Jānis Čečiņš. Šī 
pieklājība ne tikai lika man justies laipni 
gaidītai, bet arī ir bijusi regulāra iezīme 
manos apmeklējumos Sidnejas latviešu 
sarīkojumos. 

Pusdienu iesākumā Jānis izdalīja 
šampanieti un atklāja svētkus ar tostu  
Latvijas brīvībai.

Katrs galdiņš bija dekorēts ar baltu 
audumu un vāzes centrā  atspoguļoja 
sarkanbaltsarkano tēmu. Uz katra galda 
bija arī grozs piepildīts ar bagātīgu 
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SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

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

vai
www.slb.org.au

vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

daudzumu rupjmaizes un pīrāgu. Kaut 
gan mana sirds ir pieķērusies mazajiem 
“bekona rullīšiem”,  sēņu pirādziņi mani  
vilināja, pagaršoju – cik gardi! Tik gardi, 
ka apēdu trīs!

Pirmais ēdiens bija biešu aukstā 
zupa. Koši rozā kefīra buljonā peldēja 
smalki sagriezti kartupeļu un biešu 
gabaliņi, svaigi gurķīši un citi labumi, 
kopā ar dillēm, protams! Tas padarīja 
zupu par sātīgu, bet ne smagu, 
atsvaidzinošu gardumu.

Latv iešu auksta is  galds b i ja 
iedvesmojis galveno ēdienu klāstu. 
Katram galdam bi ja savs šķīvju 
komplekts, un, kā vienmēr, un kā jau 
viesmīlības tradīcija nosaka, šķīvji 
bija dāsni piekrauti ar tradicionālo 
latviešu ēdienu sortimentu. Galerts man 
atgādināja notikumus manā bērnībā. 
Es biju pieradusi, ka mana māte vārīja 
cūku kājas lai taisītu tēvam galertu – jeb 
“brawn” kā austrālieši to sauca, bet reiz 
biju pārsteigta, kad kādu vakaru tēvs 
pārnāca mājās ar cūkas galvu. Atceros 
gan viņa lepnumu, ka viņš, nezin no 
kurienes, bija spējis iegūt cūkas galvu, 
gan  manas mātes  pārsteigto skatu

Uz aukstā galda bija arī zivs tomato 
mērcē, smalki sagriezti kartupeļu salāti 
– daudz smalkāki nekā austrālieši taisa, 

mazsālītie gurķi, un vistas un lapu salāti 
ar riekstiem un žāvētiem augļiem. 
Galvenā ēdiena sastāvdaļas, krāsas 
un garšas tika lieliski veidotas, lai viena 
otru papildinātu.

Saldā ēdienā bija debesmannā. 
Viegli saputots, taisīts ar dzērvenēm 
un pasniegts, kā parasti, ar pienu. Tam 
bija ideāls līdzsvars starp skābumu un 
saldumu.

Bet ar to jau viss nebeidzās! Bija 
vēl svētku medus kūka – nu kā gan 
var atteikties? Un tā kā svinējam Valsts 
svētkus, to rotāja trīs zelta zvaigznes, 
atspoguļojot Brīvības pieminekli.

Svētku pusdienu nos lēgumā 
mums tika pasniegta kafija un tēja 
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no novembŗa Rituma.
Drāma

Tā kā mūsu “sadarbības” pēdējā 
darba diena tika noteikta uz 28. decembri, 
intensīvi sāku plānot Indianapolisas 
pamešanu, lai dotos Ņujorkas virzienā. 
Atlika vien gaidīt savu brīvību jeb 29. 
decembri, kas šķita tuvojamies mūžību. 

ar divām dažādām petit fours: ar 
šokolādi apvilktas balzama bumbiņas un 
piparkūkas latviešu rakstu veidojumos. 
Šis pēdējais kurss deva lielisku iespēju 
turpināt sarunas ar tikko satiktajiem 
cilvēkiem, un sarunāties ar tiem, kas 
sēž pie citiem galdiem.

Es biju priecīga, ka mani uzaicināja 
uz Valsts svētku svinībām 2020. gadā. 
Lai gan svinību mērogs atšķīrās no 
2018. gada, biedrības un sirsnības 
sajūta paliek nemainīga. Vienmēr jūtos 
pagodināta, kad esmu uzaicināta uz 
Sidnejas latvieši sarīkojumiem, un vēl jo 
vairāk, kad šie sarīkojumi  atzīmē  valstij 
nozīmīgus notikumus. ■

Debra Phillips

Pusdienu rīkotājas – Ilona Brūvere, 
Laura Strauta, Sandra Dragūna un 

Lolita Jurāne.
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Pēdējās nedēļās ikdiena ritēja savu 

ierasto gaitu, taču man nejaušības pēc 
bija izdevies sazināties ar tautieti, kas 
gadu iepriekš bija strādājis pie Lotāra 
kunga. Pēc pāris sarunām ar tautieti, kā 
arī ņemot vērā manu pieredzi pie Lotāra 
kunga, sapratu, ka priekšā vēl sagaida 
izskaidrošanās par naudas lietām. Naivi 
bija cerēt uz iepriekšējo norunu. Līdz ar to 
jau pāris dienu iepriekš pieteicu, ka man 
pienākošos naudas summu vēlos saņemt 
dienu pirms sadarbības beigām. 

Pienāca saulaina 28. decembra 
diena, kam bija lemts noslēgties īpaši 
nepatīkamā gaisotnē, taču par to nekas 
vēl neliecināja. Dienas garumā Lotāra 
kungam atgādināju par naudas lietām. 
Tikai vēlā vakarā Lotāra kungs uzskatīja 
par pienākumu paziņot, ka nauda tiks 
izmaksāta tik un tik apmērā un arī tikai 
nākamajā rītā pēc somu un kabatu 
pārbaudes. Ar to mans pacietības kauss 
lija pāri malām. Nekavējoties savu somu, 
koferīti un pusi satura skaisti noklāju uz 
galda, lai atskaitītos par savām mantām. 
Tā man nācās pārkrāmēt savu iepriekš 
sakārtoto somu un paziņot, ka dodos 
tālēs zilajās, riskēdams nakti pavadīt uz 
ielas. Somu sakārtoju, un sākās naudas 
dalīšana. Lotāra kungs palika pie sava, 
nevēloties man izmaksāt man pienākošos 
naudas daļu. Tajā brīdī sapratu, ka 
piepildās tautieša iepriekš sacītais. Tā 
arī stīvējāmies, līdz iesaistījās Lotāra 
sieva, izmaksājot godīgi nopelnīto naudas 
summu. Tad Lotāra kungs sāka kliegt uz 
savu sievu un palūdza atstāt viņa namu 
nekavējoties. Šķiet, ka tajā brīdī Lotāra 
kungs neapzinājās, ka sieva viņu viena 
pati nespēs nolikt gulēt un viņam nakti 
nāksies pavadīt krēslā. Nejutos priecīgs, 
ka nāksies nakti, visticamāk, pavadīt uz 
ielas, tomēr ar brīvības sajūtu sirdī izgāju 
uz ielas ar mērķi pārgulēt hostelī, kas 
atradās divu stundu gājiena attālumā. 
Jau mēnesi iepriekš biju noskaidrojis 
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hosteļa adresi, ja nu izveidojas situācija 
ar nakstsmāju meklēšanu. 

Pieklājīgi atvadījos no Lotāra kunga 
sievas un zvaigžņotā naktī pa Keistonas 
avēniju mēroju ceļu uz 49.ielu. Stundu 
gāju un izspēlēju dažādus scenārijus, 
ko darīt, ja neatradīšu hosteli, - vai 
izklāt guļammaisu kādā vārtrūmē un 
satīt šalli piecas reizes ap kaklu, vai 
varbūt nakts garumā mērot ceļu uz 
pilsētu? Domādams aizklīdu līdz 46.ielai,  
apjaušot, ka 49.ielai esmu aizceļojis 
garām, un ne velti, jo 49.iela izrādījās 
gana tumša, lai tur neomulīgi mēģinātu 
atrast hosteli. Tā lēnām ar mugursomu 
plecos un koferīti turpināju doties pa ielu 
taisni uz priekšu, līdz nonācu pie hosteļa. 
Prieks bija liels, to atrodot, taču īss, jo tas 
bija slēgts. 

Ap vieniem stāvēju pie durvīm, 
nevarēdams izlemt, vai nakšņot kādā 
vārtrūmē vai kājām doties uz pilsētas 
centru, kas atradās 10 km tālāk. Kamēr 
apsvēru idejas, pēkšņi piebrauca pelēks 
auto pie blakus esošās mājas. No auto 
izkāpa pāris, informējot, ka hostelis 
slēgts. Atbildēju, ka man bija neatliekama 
situācija un nezināju. Pāris pēkšņi 
pienāca klāt un iepazīstināja ar sevi, 
slēdzot vaļā durvis un dodot norādes, 
kur varu apmesties. Uz manu jautājumu 
apmaksai par gultas vietu noteica, ka 
nākamajā rītā samaksāšu. Tā šis pāris 
(domāju, ka tie bija hosteļa īpašnieki) 
mani ielaida hostelī un paši aizgāja uz 
blakus māju.

Septiņos rītā uzcēlos un devos 
pilsētas centra virzienā, izdomādams, 
kā attālināti atlīdzināt hosteļa īpašniekiem 
par sniegtajām naktsmājām. Pāris stundu 
vēlāk ieņēmu vietu “Megabus” autobusā 
un devos Čikāgas virzienā. Divas 
dienas vēlāk, pārdomājot Indianapolisā 
piedzīvoto, man savā ziņā bija žēl, ka 
tādā veidā mana pieredze noslēdzās, jo 
brīžam man šķita, ka varbūt varēja visu 

tā skaisti pabeigt pārrunu rezultātā un 
ar pacietību. Tomēr šaubos, jo divarpus 
mēnešu pieredze parādīja savu un mani 
iekšēji lēnām sāka grauzt nepatika. 
Drāma bija beigusies! 
„Es tevi nošaušu” Jeb Ņujorkas 
ainiņas

Pēc 18 stundu pārbrauciena Jaungada 
priekšvakarā ierados Ziemassvētku sajūtu 
pārņemtajā Ņujorkā, kur man pretī vērās 
izgreznotas veikalu vitrīnas un gaismu 
plejāde. Stundu vēlāk piereģistrējos 
Daugavas Vanagu mītnē Bronksā un 
devos gulēt. Atmodos vien nākamās 
dienas pusdienlaikā, visu nakti ne reizi 
neatmostoties, kas pierāda to, kādā 
miega badā pēdējos divarpus mēnešus 
dzīvoju. 

Tā kā šī bija mana otrā reize, 
ciemojoties Ņujorkā, nolēmu šoreiz 
uzmanību veltīt Gugenheima mūzejam, 
kuŗā vērojami dažādi impresionisma, 
postimpresionisma, kā arī mūsdienu 
mākslas darbi. Pamanīju, ka mūzejā bija 
izstādīti vairāki kanādiešu mākslinieces 
Agnes Martin darbi, kā arī pāris krievu 
mākslinieka Vasily Kandinsky darbi, 
kas izraisīja manī interesi. Ja iepriekš 
mākslas galerijās manu uzmanību 
piesaistīja dažādi mākslas veidi, kas 
ietilpināti dažādos rāmjos, tad šoreiz 
manu uzmanību piesaistīja zeltā izliets 
pods. Izrādās, mūzejā bija izstādīts 
itāļu mākslinieka Maurizio Cattelan 
pods "America" ar mērķi parādīt, 
ka 1% iedzīvotāju ir pieejams šāds 
luksuss. Maurizio mērķis bija parādīt 
bezprecedenta situāciju, iesaistot 
mākslas darbā cilvēka intīmu padarīšanu. 
Respektīvi, ir nepieciešamība pēc 
labierīcībām? Lūdzu, podiņš gaida.

Pēc Gugenheima mūzeja apskates 
lēnām izstaigāju Ņujorkas piekto avēniju 
un devos ciemos pie Silvijas, kuŗu bija 
tas gods satikt Jaunzēlandes pilsētā 
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Danīdinā 2010.gadā. Ierados Bruklinā, 
secinot, ka Bruklinas pamatiedzīvotājs 
ir tumšas ādas krāsas, ko pierādīja arī 
apkārtnē redzamie iepirkšanās veikali, 
kuŗos pārsvarā pārdeva sporta tipa 
apģērbu, sporta kurpes un cepures ar 
nagu. Arī uz ielas sastaptie cilvēki 98% 
gadījumu bija tumšas ādas krāsas. 

Divdesmit minūtes vēlāk ierados 
Silvijas apartamentos, kas Silvijai un 
viņas vīram Džošam mēnesī izmaksājot 
2000 ASV dolāru (USD), par ko Silvija 
šausminājās. Nonācām pie vienota 
kopsaucēja -ja ir vēlēšanās dzīvot 
vienā no ievērojamākajām pasaules 
metropolēm, tad jārēķinās ar diezgan 
lielām izmaksām par iespēju dzīvot 
Ņujorkā. Lai arī Silvija un Džošs Ņujorkā 
dzīvo vairākus gadus, viņi tomēr jūtas no 
visu laiku skrienošās un nomodā esošās 
Ņujorkas noguruši, tāpēc regulāri brīvajā 
laikā cenšas doties gaŗās pastaigās 
brīvā dabā. Vēlāk Silvijas un Džoša 
apartamentos ciemiņu skaits palielinājās 
un ballīte turpinājās ar pilnu sparu, 
pamazām pulksteņa rādītājiem noskaitot 
vienpadsmit vakarā. Pusstundu pirms 
Jaunā 2017.gada sākuma sēdāmies 
divos slavenajos dzeltenajos Ņujorkas 
taksometros, lai dotos vērot Jaunā gada 
uguņošanu.

Spāņiem esot tāda īpatnēja, taču 
izplatīta tradīcija – 12 sekundes pirms 
Jaunā gada iestāšanās ēst 12 vīnogas, 
katru sekundi pa vienai, un kaut ko 
vēlēties. Lai kā gribētos šo tradīciju 
mēģināt izpildīt, neviens tomēr to darīt 
nemēģinājām, jo pretējā gadījumā, 
iespējams, kādam būtu nepieciešama 
ārsta palīdzība no aizrīšanās ar vīnogu. 
Uguņošanas laikā starp bilžu uzņemšanu 
un dzirkstošā vīna malkošanu vairāk vai 
mazāk visi baudījām pa vienai vīnogai.

Tā tika sagaidīts Jaunais 2017.gads, 
un es devos no Bruklinas atpakaļ uz 
Bronksu, kas likās kā vesela mūžība, 

jo Bruklina atrodas Ņujorkas vienā 
galā, taču Bronksa pavisam otrā galā. 
Laiku metro pavadīju, mēģinot restaurēt 
mobilajā telefonā nejauši izdzēstās 
bildes, saprotot, ka tās ir zudušas 
neatgriezeniski. Tā kā 2017.gada sākums 
bija skaists, varbūt tā tam arī bija jābūt, jo 
ne jau bildēs ir tas sāls, bet gan izjūtās.

Ap diviem naktī no vilciena izkāpu 
Bronksas metro stacijā, lai dotos uz savu 
mītni. Tā es kātoju pa kluso ielu, sasniedzot 
krustojumu, kad pēkšņi man priekšā 
izgrieza vieglais auto, aizmugurējās durvīs 
atvērās logs, izstiepās roka, turot rokās 
revolveri. Klusajā Bronksas Jaungada 
naktī zvaigžņotajās debesīs izskanēja 
kliedziens: “Pak, pak, I am gonna kill you!” 
Tajā brīdī pat nepaspēju apdomāties, jo, 
ātri skrienot mašīnai garām, aizskrēju 
aiz ielas stūra un neapstājoties turpināju 
skriet, līdz sasniedzu savu dzīves vietu 
ar īpaši ātru sirds ritmu.   

Gada pirmā diena pienāca ar saulainu 
laiku, un es nolēmu apskatīt 1883.gadā 
atklāto Bruklinas tiltu, kas šobrīd savieno 
Bruklinu ar Manhetenu un savulaik 
bijis pasaulē garākais piekartilts, taču 
arvien Bruklinas tilts ir viens no Ņujorkas 
simboliem. Starp citu, iecere par šādu tiltu 
radās kādā ziemā, kad tilta inženierim 
ar sievu un bērnu nācās pārcelties pāri 
upei, taču tas esot bijis diezgan grūti, jo 
upi klāja ledus. 

 Pēc tam devos apskatīt atjaunoto 
Pasaules tirdzniecības centra vietu jeb 
Vienas pasaules observatoriju, apskatot 
no putna lidojuma visas Ņujorkas debesu 
puses. Vislabāk atmiņā palicis brīdis pēc 
video projicēšanas uz ekrāna, jo video 
beigās sāka slīdēt siena, atklājoties 
saules apspīdētai Ņujorkas panorāmai. 

Pēcpusdienā Silvija ar Džošu deva 
ziņu, ka labprāt pievienotos lēnai 
pastaigai, tādējādi mēs izstaigājām 
promenādi, vērojot, kā pēdējie saules 
stari pazūd aiz Brīvības statujas. 
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Zvaigžņu karte 2
Jāpiemin sensacionālais atklājums, 

ko 2012. g. un 2018. gadā izdarīja 
kosmiskie lidaparāti Voyager1 un 
Voyager2. Tie tika palaisti no Zemes 
1977. gadā – 16 dienu intervālā, ar 
nolūku mūsu Saules sistēmas tālāko 
apgabalu izpētei, tai skaitā Jupitera 
un Saturna pētīšanai. Šodien, pēc 43 
gadu lidojuma, tie sekmīgi šķērsojuši 
Heliosfēru (Heliosphere) kā arī tās 

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.

●.Vesesls simts sīku siseņu salstot 
sausos salmos sisina.

● Žeņšeņs jāšķērē šķērsām ar 
Šķerbinska šķērēm. ■

VALODIŅA

Atvadījāmies, un, tā kā es iepriekšējā 
Ņujorkas apmeklējuma reizē nebiju 
pievērsis uzmanību pasaules slavenajam 
Taimskvēram, nolēmu šoreiz apskatīt tā 
žilbinošās un krāsainās reklāmas. Pēcāk 
devos mājup, lai sagatavotos nākamā rīta 
lidojumam uz Kolumbiju, kuŗa pamazām 
atveras tūristiem un nav zaudējusi savu 
šarmu kapitālisma priekšā. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

LASĪTĀJU DOMAS

ārējo malu Heliopauzi (Heliopause). 
Pašlaik Voyager1 atrodas apm. 22 
biljoni km attālumā no Zemes, un 
Voyager2 atrodas apm. 13 biljoni 
km attālumā no Zemes. Ielidojot 
starpzvaigžņu telpā – rajonā ārpus 
mūsu Saules sistēmas – kosmiskie 
lidaparāti sastapušies ar mūsu zinātnei 
tiešām sensacionālu atklājumu, par 
kuŗu iepriekš tika teorētizēts, bet nebija 
klātienes pieredzes (un nevarēja būt 
pirms lidaparātu palaišanas). Un proti, 
ielidojot starpzvaigžņu telpā, abiem 
lidaparātiem – Voyager1 un Voyager2 
elektroniskā aparatūra konstatēja, ka 
priekšā atrodas SIENA!!! Jā, jā, jūs 
nepārskatījāties, cienījamo lasītāj, – 
siena. Precīzāk izsakoties – kolosāla 
karstuma ugunīga plazmas josla, 
kas kā ugunīga aura apņem visu 
mūsu Saules sistēmu. Tās izmēri 
stiepjas miljoniem kilometru apmēros, 
un karstums sasniedz +C50.000 
(piecdesmittūkstoši) grādu pēc Celsija. 
Tā kā blīvums starpzvaigžņu telpā 
ir ļoti zems, un Voyager ir konstruēti 
no Zemes materiāliem, tad šīs uguns 
jūras augstā temperatūra lidaparātiem 
principā nekaitē, un tie turpina lidojumu. 
Tomēr Voyager1 izgājušas no ierindas 
dažas mērierīces. Pēc zinātnieku 
domām, ugunīgā plazmas josla aizsargā 
mūsu Saules sistēmu, un filtrē kosmisko 
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PBLA ZIŅU APSKATS

radiāciju, transformējot mums derīgās 
enerģijās, un sagatavo mūsu Zemei 
atbilstošas frekvences. Šai uguns jūrā 
sadeg jebkas, kas varētu mums kaitēt. 
Nāk prātā Bībeles vārdi par „uguns 

jūru", kuŗā iemeta visas apgrēcības, lai 
tās neskādē Cilvēcei un Zemei. ■

Raimonds Sokolovskis
 

20. novembrī
Novirza 1,1 miljonu, lai skolotājiem 
izmaksātu piemaksas par attālināto darbu 

Valdība otrdien atbalstīja 1 102 978 
eiro novirzīšanu pedagogu atlīdzībām, 
lai izmaksātu piemaksas par attālināto 
mācību nodrošināšanu Covid-19 epidēmijas 
laikā. Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) nodrošinās finansējumu piemaksām 
vispārējās izglītības iestāžu 7.- 12.klašu 
pedagogiem un profesionālās izglītības 
programmu pedagogiem, kā arī 1.- 6.klašu 
pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību 
procesu. IZM norādīja, ka kritērijus piemaksu 
piešķiršanai izstrādās katra izglītības 
iestāde, ņemot vērā pedagogu tiešsaistē 
novadīto stundu skaitu, atgriezeniskās saites 
nodrošināšanu, sadarbību ar vecākiem un 
citus aspektus. Kritēriji esot jāsaskaņo ar 
izglītības iestādes padomi. 

Šī l īdzekļu pārdale rosināta, lai 
novērtētu pedagogu veikto ieguldījumu un 
kompensētu darba slodzes palielināšanos, 
skaidroja IZM. Šo finansējumu plānots 
novirzīt vispārējās izglītības iestāžu un 
profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem 
piemaksu veidā, ja viņi īsteno attālināto 

mācību procesu. Ministrija atsaucās uz 
Valsts izglītības satura centra veiktās 
aptaujas rezultātiem, kas 2019/2020.mācību 
gada pavasarī liecināja, ka skolotājiem, 
nodrošinot attālināto mācību procesu, darba 
slodze ir palielinājusies, gan izstrādājot 
jaunus mācību materiālus vai pielāgojot 
tos, gan sniedzot (attālināti) atgriezenisko 
saiti skolēniem. Līdzekļi tiek pārdalīti no 
dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 
1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem, vispārējās 
izglītības atbalsta pasākumiem, sociālā 
atbalsta programmas vispārējās izglītības 
pedagogiem, valsts pētījumu programmas 
un citiem resoriem. Ministrija ir pateicīga 
visiem skolotājiem, skolu direktoriem, 
vecākiem un pašvaldībām, kuri "ar sapratni 
pieņem reālo situāciju", meklējot un rodot 
iespējami labākos risinājumus, lai Covid-19 
pandēmijas ierobežošanas laikā ikvienam 
bērnam nodrošinātu izglītības procesu. 
(LETA; jauns.lv)
ASV vēstniecība Latvijai dāvina 27 
500 medicīnisko izolācijas tērpu un 
kombinezonu 

ASV vēstniecība Latvijai uzdāvinājusi 
27 500 medicīnisko izolācijas tērpu un 
kombinezonu, informēja Aizsardzības 
ministrijā (AM). Otrdien Valsts aizsardzības 
militāro objektu un iepirkumu centra noliktavā 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 15. JANVĀRIM.

ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails Latvijas 
valdībai pasniedza individuālo aizsardzības 
līdzekļu dāvinājumu - 14 000 medicīnisko 
izolācijas tērpu un 13 500 kombinezonu. 
"Globālās pandēmijas radītajos apstākļos 
sabiedroto sniegtais atbalsts ir būtisks, 
un mēs to ļoti augstu novērtējam. Šis 
dāvinājums ir kārtējais apliecinājums labajām 
attiecībām ar vienu no mūsu ciešākajiem 
stratēģiskajiem partneriem - ASV," uzsver 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP). 
Dāvināto individuālo aizsardzības līdzekļu 
kopējā vērtība ir aptuveni 135 000 ASV 
dolāru. Covid-19 globālās pandēmijas 
ietekmē tieši šo individuālo aizsardzības 
līdzekļu iegāde ir izaicinājums visās valstīs, 
uzsvēra AM. 

ASV vēstn iecības Aizsardzības 
sadarbības birojs Civilās sadarbības 
programmā sadarbojas arī ar citām valsts 
iestādēm, tostarp Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, reģionālajām 
pašvaldībām, skolām, pansionātiem un bērnu 
namiem. Kopš 2007. gada ASV vēstniecības 
Aizsardzības sadarbības birojs ir realizējis 
vairāk nekā 47 sadarbības projektus, 
kuru kopējais finansējums ir aptuveni 11 
miljoni ASV dolāru. Projektu realizēšanai 
tiek piesaistīti Latvijas uzņēmumi, tādejādi 
veidojot tiešu ieguldījumu Latvijas ekonomikā. 
Tāpat ASV vēstniecības Aizsardzības 
ministrijas sadarbības birojs Latvijas valsts 
pārvaldes iestādēm iepriekš ziedoja arī sejas 
maskas 75 000 dolāru apmērā, dezinfekcijas 
līdzekļus, sejas vairogus un medicīnas 
cimdus. (LETA; delfi.lv)
17. novembrī
Levits: "Latvijas attīstībai" skandāls 
pierāda, ka jāpalielina partiju finansējums 

Pašlaik vērojamās diskusija par partijas 

"Latvijas attīstībai" (LA) naudas lietām 
pierāda, ka Latvijā bija būtiski jāpalielina 
valsts finansējums partijām, šādu viedokli 
TV3 pauda Valsts prezidents Egils Levits. Šī 
gada sākumā spēkā stājās grozījumi Politisko 
organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, 
kas seškārt palielināja valsts finansējumu 
partijām. Tagad likums nosaka, ka kopējais 
valsts budžeta finansējums vienai partijai 
gada laikā nevar pārsniegt 800 000 eiro un 
šo naudu partijas var tērēt savas politiskās 
un saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
Lūgts vērtēt, vai pēc pārmetumiem par 
iespējamu nelikumīgu ziedojumu piesaisti 
bijušajam LA vadītājam Jurim Pūcem vismaz 
uz laiku būtu jāpamet politika, Levits izteicās, 
ka tas ir konkrētās partijas jautājums. 

Levits pieļāva, ka konkrētais skandāls 
parādot to, kas ir bijis - bijis pirms tam, kad 
Saeima vairākas reizes palielināja partijām 
atvēlēto valsts finansējumu. Politiķis domā, 
ka līdz tam partiju finansēšanas sistēma 
bijusi kropla, bet tagad Gordija mezgls 
esot pārcirsts un partijām vairs neesot 
nepieciešamības pēc sponsoru finansējuma 
piesaistes. Savukārt, ja kāds domājot, ka 
valsts vispār varot iztikt bez partijām, tad 
viņš nav demokrāts, uzsvēra prezidents. 
Vērtējot, vai Latvijā nebriest valdības 
maiņa, jo starp koalīcijas partijām bieži ir 
domstarpības, Levits uzsvēra, ka valdošā 
koalīcija sastāv no piecām partijām, strādāt 
ir grūti, bet stabilitāte tomēr esot vērojama. 
Politiķis atzina, ka šī nav harmoniska vienas 
partijas valdība, līdz ar to esot normāli, ka 
reizēm starp partneriem ir domstarpības. 
Savukārt nodokļu reforma no valdības 
puses esot sasteigta, ko pierādot tas, ka 
aktīvas diskusijas par to notiek pat pāris 

Turpinājums  39.  lpp.



38

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ

Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 
plkst.10.00

Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 
draudzes namu, lai tā atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā 
ar Covid-19, ieskaitot elektronisko 
reģistrēšanos. Lūdzu uzlieciet uz sava 
telefona Service NSW APP lai vieglāk 
var reģistrēties ierodoties Dievnamā, 
lietojot QR Code..

Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz 
YouTube.

Saites var atrast draudzes mājas lapā 
uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.15.00. 
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārrunās. 
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir 
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties 
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.

ZIEMASSVĒTKU PUSDIENAS 
Svētdien, 13.decembrī, pēc diev-

kalpojuma.
ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

Ceturtdien,24.plkst.18.00 – Kristus 
dzimšanas svētvakara dievkalpojums.

Piektdien,25.plkst.10.00- Kristus 
d z i m š a n a s  s v ē t k u  d i e n a s 
dievkalpojums.

ATVAĻINĀJUMS
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā no 

26.decembrā līdz 2021.g. 31.janvārim.

Steidzīgos gadījumos zvanīt uz mācītāja 
mobilo.

Draudzes mācītājs un padome vēl 
visiem Priecīgus Kristus dzimšanas 
svētkus un svētīgu 2021.gadu.

 BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot 
mācītājām par ēpastu. 

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

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

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

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

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

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

Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
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Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
"Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

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

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

NOVEMBRĪ
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar 

sabiedriskajām regulām.
Svē td ien ,  20 .  decembr ī  p l ks t . 

9.30 baznīcā notiks IV Adventes 
dievkalpojums. Pēc tam Latviešu 
namā draudzes Ziemassvētku "Eglīte" 
M. Siliņa zālē, sākums plkst. 11.00. 
Visi mīļi gaidīti!

ZIEMASSVĒTKU "EGLĪTE"
Draudzes "Eglīte" svētdien, 20. decembrī 

Latviešu namā M. Siliņa zālē plkst. 
11.00. Svinēsim Ziemassvētkus – ar 
gardumiem un priekšnesumiem! 
Nākam paši un ņemam līdzi draugus! 
Visi mīļi gaidīti!

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

DRAUDZES NODEVAS
Pateicamies par ziedojumiem, kas 

veicina draudzes darbību! Laipni 
atgādinām, ka par 2020. gadu tāpat 
ir $100. Lūdzam nosūtīt uz draudzes 
kasiera Valdemāra Dūšeļa adresi, 
11. Byanbi Place Castle Hill, NSW 
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian Unity 
Congregation” vārda. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

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

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

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās. 

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0424 717 365
Draudzes diakone 
 Biruta Apene–Clark
 2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
 Telefons  (02) 9706 3430

dienas pirms gala lēmuma pieņemšanas. 
Vērtējot Satversmes tiesas lēmumu, kas 
liek Saeimai sakārtot daļu likumu regulējuma 
attiecībā uz viendzimuma pāriem, Levits 
atzina, ka parlamentam tagad priekšā ir 
gana grūts uzdevums rast veidu, kā regulēt 
šo jautājumu. Viņš cer, ka diskusijas par šo 
jautājumu neizvērtīsies pārāk polarizētas. 

Turpinājums no 32. lpp.
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’s While Something'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.

In November things at the House were nearly back to normal. By that I mean 
that there were a lot of things happening, but unfortunately we, just like everyone 
else, are still bound by Covid rules and regulations. People are also still being a 
bit cautious, and attendances were down on last year. But that is to be expected!

Latvia's 102nd Independence day birthday celebrations on the 18th were 
undoubtedly the highlight of the month. Sydney was one of the very few cities 
anywhere in the world where we could get together to celebrate. And in anticipation 
of a possible shut-down, we made sure that the whole event was available live 
on the internet. You can still watch it on our website if you're interested. A good 
opportunity to brush up on your Latvian. 

h t t p : / / s y d n e y l a t v i a n s o c i e t y . o r g . a u / S L B _ n e w / P a g e s _
supplementary/18nov2020_stream.htm

But what' s a celebration without a party? On the 21st Ilona Bruvere and Lolita 
Jurāne served up an incredible feast featuring many favourite classical Latvian 
dishes.  The dishes just kept coming, and the only complaint was that there just 
weren't any more notches left on the belt!

There aren't any public events planned for December. So we wish all our readers 
a Merry and Safe Christmas and Happy New Year and hope to see you again in 
early 2021, when we're hoping to start off the year with a spectacular, world class, 
concert featuring opera star Maija Kovaļevska and pianist Roland Peelman. Watch 
for news in February's Ritums and on our website and Facebook page.

(LETA; tvnet.lv)
Latvija «melnajā sarakstā» iekļauj 
Baltkrievijas hokeja federācijas vadītāju 

Latvijas nevēlamo personu sarakstā 
iekļauts Baltkrievijas Hokeja federācijas 
vadītājs Dmitrijs Baskovs un arī Baltkrievijas 
kikbokseris Dmitrijs Šakuta, liecina Latvijas 
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča ("Jaunā 
Vienotība") pirmdien, 16. novembrī, 
parakstītais rīkojums. Abiem Baltkrievijas 
pilsoņiem Latvijā aizliegts ieceļot uz 
nenoteiktu laiku. Rinkēvičs mikroblogošanas 
vietnē "Twitter" paziņojis, ka Latvija kopā 
ar Lietuvu un Igauniju drīzumā paplašinās 
"melnos sarakstus", iekļaujot tos, kuri 

turpina vardarbīgi apspiest miermīlīgos 
protestus Baltkrievijā. Savukārt tieslietu 
ministrs Jānis Bordāns (Jaunā konservatīvā 
partija) pirmdien, 16.novembrī, publiski 
uzsvēra, ka Latvijai nav iespējams 2021.
gadā kopīgi ar Baltkrieviju rīkot pasaules 
čempionātu hokejā. "Vismaz no JKP 
puses mēs neatbalstīsim nekādu kopīgu 
ar Baltkrieviju čempionāta rīkošanu, kamēr 
Baltkrievijas oficiālais vadītājs būs neatzītais 
prezidents [Aleksandrs Lukašenko] un 
kamēr pret Baltkrieviju tiek pielietotas 
arī dažādas diplomātiskās sankcijas, bet 
galvenokārt tas saistīts, kā es minēju, ar 
vērtību jautājumiem," teica Bordāns. [..] 
(Autore Zanda Ozola-Balode; lsm.lv)
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