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Būsim godīgi – bailes pilnīgi nav izgaisušas
nevienā no padomju režīmu piedzīvojušām
paaudzēm

9. janvāris 2022
Pirms diviem gadiem krievu blogeris Jurijs Dudjs uzņēma tagad “YouTube”
skatāmo dokumentālo filmu “Kolima – mūsu baiļu dzimtene”, šodien tas diezin vai
būtu iespējams, jo Krievijā atkal ir atgriezušās bailes.
Jā, šādas filmas ir grūti skatīties, tomēr patiesība ir vienīgā iedarbīgā pote
(vispirms jau pašiem krieviem) pret meliem, ko izplata totalitārā režīma propagandisti.
Represijas pārdzīvojušo dzīves stāsti un uz ekrāna redzamais neiedomājamais
upuru skaits pamodina apziņu, kas jau pie daudz kā it kā ir pieradināta.
Gados, kas ir pagājuši kopš Padomju Savienības sabrukuma, Krievijā pie
varas atgriezušies Valsts drošības komitejas darboņi mērķtiecīgi kopa impēriskās
tradīcijas, drošības struktūras pārformatēja tikai pēc nosaukuma nevis pēc būtības
un turpināja ražot jaunus informatīvos melus par sevi, vēsturi un pasauli.
Paātrinājumu tas viss ieguva pēc iebrukuma Ukrainā 2014. gadā. Zīmīgi, ka
tieši pēc tam pastiprinājās arī Krievijas cietumos jau sen praktizētā vardarbība un
spīdzināšana. To var skaidrot ar visatļautību, ko bija legalizējusi valsts agresija.
Neskatoties uz slepenību, pateicoties atsevišķu ieslodzīto drosmei un arī pašu
spīdzinātāju vēlmei padižoties ar saviem “varoņdarbiem”, gaismā nāk aizvien jauni,
savā nežēlībā satriecoši fakti.
Kaut arī no ieslodzījumu vietām izkļuvušie pēc šādu materiālu izplatīšanas ir
spiesti emigrēt, viņi saka: „Tas nebeigsies, ja par to klusēs.” Par šiem divdesmit
pirmā gadsimta noziegumiem, pakļaujot briesmām arī sevi, Jurijs Dudjs ir uzņēmis
dokumentālo filmu „Kāpēc Krievijā spīdzina?”
Staļina laikus šodien visvairāk atgādina tieši pašreizējā Krievijas tiesu prakse
un sodu sistēma, kas ļauj apsūdzēt jebkuru un par jebko. Un tautas gēnos
ieprogrammētās bailes atdzīvojas. Oficiālā propaganda ir panākusi to, ka pat daudzi
represēto pēcnācēji uzskata Staļinu par tautu tēvu, jo viņš esot uzvarējis karu.
Jā, viņš diemžēl uzvarēja karu pret milzīgu tautas daļu, to pārprogrammējot,
tāpēc nav brīnums, ka tik daudzi līdz pat šai dienai nespēj atbrīvoties no maldiem
par valsts vēsturi, iedomātas varenības apziņas un naida pret visu citādo. Bet tie,
Turpinājums 4. lpp

Latviešu nama Covid-19 noteikumi

Nama apmeklētājiem ir jāpiekopj sekojošie četri risku mazināšanas veidi.
1 Aizliegts namā ienākt personām kuŗas nejūtas veselas, vai kam ir pozitīvs
Covid-19 tests
2 Apmeklētājam, kam ir vairāk par 12 gadiem, un kuŗš ir pilnībā vakcinēts ar kādu
no Austrālijas valdības apstiprinātajām Covid-19 vakcīnām, pie nama ieejas ir
jāuzrāda savu vakcinācijas sertifikātu, VAI
24 stundu laikā pirms nama apmeklēšanas, ir jāizdara kādu no valdības
apstiprinātajiem Covid-19 testiem (PCR vai ātro antigēna) un pie ieejas ir
jāuzrāda, ka viņš ir veicis testu, testa datumu un laiku un, ka tests ir bijis negatīvs.
UN
3 Pie ieejas ir jāreģistrējas, lietojot valsts izdoto nama QR kodu, vai jāpierakstās
lapā, uzdodot savu vārdu un telefona numuru.
UN
4 Namā javalkā sejas un deguna aizsargmaskas, atskaitot tad kad ēd un dzer,
mēģina, vai uzstājas vai dara ko citu kur masku drīkst nevalkāt. Izņēmums ir
bērni jaunāki par 12 gadiem (kaut gan maskas ir ieteiktas arī viņiem), un tie kas
var uzrādīt parakstītu izņēmuma lapu.
Namā vairākās vietās ir izlikti roku dezinfekcijas šķidrumi. Stingri iesakām
visiem tos lietot.
Ja apmeklētājs atsakās ievērot šos noteikumus, tad viņu var neielaist namā,
vai izraidīt no nama.
Šie noteikumi var mainīties, ja mainīsies valdības noteikumi.
SLB valde

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2021. gada
abonēšanas maksa ir $60.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00

Maksājumus var nokārtot:
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Veikalā Rīga.
Čeki vai Australian Money Order
rakstāmi uz „Sydney Latvian Society
Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.
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SLB valdes sēde

SLB 2021.g. decembŗa valdes sēdē
piedalījās Jānis Grauds, Jānis Čečiņš,
Pēteris Kļaviņš, Ilona Brūvere, Klāra
Brūvere, Kārla Tuktēna, Marika McCue
un Mārtiņš Tuktēns.
Valde pārrunāja vairākus tīrīšanas,
uzpošanas un pārkrāsošanas darbus
kas būtu jāpaveic pirms Kultūras dienām.
Pārrunā arī kādas vajadzības būs tieši pa
Kultūras dienu laiku.
Izsaka pateicību Ģirtam un Jānim
Moļņikiem par sarkano vārtu salabošanu,
un Raimondam Lācim par krāsošanas
darbiem.
Pirmajā mēnesī veikals Rīga darbojies

sekmīgi un ar labiem ienākumiem. Bija
183 pircēji, no kuŗiem 113 maksāja
ar karti. Visvairāk pirktās preces (pēc
vērtības): Nord Haus mājas piederumi,
I. Polikēviča rotaslietas, pārtika un
dzērieni. Piedāvāto preču klāsts arvien
tiek paplašināts.
Va l d e a t b a l s t a D ā m u k o p a s
priekšnieces Lolitas Jurānes ieteikumu
kafejnīcai dot nosaukumu Vecrīga.
SLB darbinieku eglīti rīkos 19.
decembrī, tagad ierastajā groziņu veidā.
5. martā rīkos Parnell ielas svētkus
(Tie Covid dēļ atcelti – Red.), bet SLB
70 gadu pastāvēšanas jubileju rīkos
jūlija beigās vai augusta sākumā,
iespējams visu nedēļas nogali. Centīsies

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 2001. gada.

Ilga Riņģe dz. Kārkliņš

Dzimusi 1922. g. 18. augustā, Rīgā Latvijā
Mirusi 2021. g. 10. decembrī, Ņukastlē, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1981. gada.

Gunārs Freimanis

Dzimis 1933. g. 6. martā, Valmierā, Latvijā
Miris 2021. g. 24. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 2006. gada.

Juris Reinfelds

Dzimis 1936. g. 1. aprīlī, Rīgā, Latvijā
Miris 2022. g. 13. janvārī, Volongongā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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piesaistīt vairumu Sidnejas māksliniekus,
organizācijas un kopas. Ilona Brūvere
ziņo, ka, ja robežas būs vaļā, uz
valstssvētkiem varētu viesoties koris no
Latvijas.
Tā kā šogad nav bijušas iespējas
jauniešiem tikties, pārrunā iespējas
nākamgad rīkot neformālus tikšanās
vakarus jauniešiem – ja Covid situācija
to atļaus.
Jānis Čečiņš

(Jaunā Vienotība) un Valērijs Agešins
(“Saskaņa”).
Pirmajā daļā noskatīsimies raidījuma
ierakstu. Lietas ar Ukrainu, ASV, Baltiju un
NATO tagad iet strauji uz priekšu – sekosim
jaunākām ziņām Austrālijas presē.
Otrajā daļā:
Uz deju uzlūdz Raimonds Pauls.
Izvilkumi no LTV Vecgada šova.

Pirmais 2022. gada
senioru saiets
latviešu namā

Piektdien, 11. februābrī plkst. 11.00
11. janvārī Briselē noslēdzās NATO
un Krievijas sarunas par Maskavas
pieprasītajām „drošības garantijām”. Par
šo ar drošību saistīto tematu norisinājās
diskusija LTV raidījumā Kas notiek
Latvijā?
Uz redzēšanos piektdien! ■
Jānis Grauds
Būsim godīgi –

Diskusijas vada Jānis Dumburs un
piedalās Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks NATO Edgars Skuja, NATO
Stratēģiskās komunikācijas izcilības
centra direktors Jānis Sārts, militāro
jautājumu blogeris Mārtiņš Vērdiņš,
Saeimas Nacionālās drošības komisijas
vadītājs Māris Kučinskis (Zaļo un zemnieku
savienība) un Saeimas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece (NA), Nacionālās drošības
komisijas deputāti Inese Lībiņa-Egnere
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turpinājums no 1.lpp.

kas no tā ir brīvi, piedzīvo vajāšanas.
Taču daudzos tikpat spēcīga ir
arī patiesības izjūta, tā neļauj
klusēt tādiem cilvēkiem kā aktrise
Lija Ahedžakova, Nobela prēmijas
laureāts Dmitrijs Muratovs, kinorežisors
Aleksandrs Sokurovs, rakstnieks Viktors
Šenderovičs un Saharova prēmijas
laureāta, nometnē ieslodzītā Alekseja
Navaļnija meita Darja.
Viņi liek pašreizējai varai nervozēt un
atbildēt ar aizvien jaunām represijām.
Anda Līce

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmit gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2021. gada decembrī un 2022. gada
janvārī SLB ir apsveikusi Viju Bruzguli,
Gaidi Zīdu, Baibu Neimani, Pēteri Strungu,
Helmūtu Schultz, Laimoni Rudzi, Ilgu
Nyirady, Tāli Burkevicu, Sani Upenieci,
Edgaru Strautu, Žani Mediķi, Gunu Winter,
Veltu Kalnu, Valdemāru Dūšeli, Irēnu Zīdu,
Ilgu Mačēnu un Uldi Siliņu. ■

Raganiņu klapatas
un Balkons

Teātris Austrālijas Latviešu 58.
Kultūras Dienās
Decembrī Sidnejā tieši Austrālijas
Latviešu 58. Kultūras Dienu (KD) laikā
atkal uzliesmo Kovids. Uz vairākiem
KD sarīkojumiem var nopirkt biļetes
un pievienoties virtuāli no mājām, bet
teātris skatāms tikai klātienē. Sidnejas
Latviešu teātris (SLT) ir iestudējis divas
viencēliena lugas – Anitas Grīnieces
komēdiju Raganiņu klapatas un Pēteŗa
Saulīša Balkons.
Neko darīt! Jābrauc vien ir uz latviešu
namu! Pirmizrāde bija 27. decembrī un
tad 29. decembra pēcpusdienā bija
atkārtojums. Pie durvīm jāreģistrējas
un jārāda potēšanās apliecība. Namā
telpas plašas un cilvēku maz. Jūtamies

FOTO: Ojārs Greste

Daudz baltu dieniņu

labi un droši! Uz teātri esmu atbraukusi
ar meitu un mazbērniem. Tie veikalā ilgi
meklē kādas Latvijā ražotas mantiņas.
Varbūt nopirks svecīti? Vai zeķes?
Es pa to laiku kafejnīcā sasveicinos
ar tautiešiem, dzeru kafiju un uzkožu
smalkmaizītes.
Raganiņu klapatas – režisors Jānis
Grauds, izrādes vadītājs Toms Veidners,
balss Lija Veikina, apgaismotāji Gints
Kārkliņš un Jānis Grauds, skaņas Jānis
Grauds.
Uz teātri ir ieradušies apmēram
30 skatītāju. Man blakus sēž četri
mazbērni. Skatos caur bērnu acīm.
Uz skatuves aplī dejo sešas raganas
ar slotām – māte ar piecām meitiņām.
Aplis izjūk un māte ragana lielā katlā
maisa viru. Ir rīts pirms Valpurģa nakts.
Raganiņas ir slinkas un vienīgi jaunākā,
Cildiņa (Lāra Veidnere) mēģina mātei
palīdzēt. Māte dusmās aizslēdz ēdienu
skapi, lai izārstētu meitas no slinkuma.
Gribētu meitas izprecināt. Raganiņas,
lai nu kā mēģina, ēdienu skapi atvērt
nespēj. Ir izsalkušas un izdomā slaukt
kazu un dabūt kartupeļus no pagraba,

Kira Bruzgule un Ilona Brūvere
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Sidnejas bērni (Aruns Peiris un Maija Peiris) internetā atrod Aspaziju un Raini
bērnībā (Latvijas Nacionālā teātra aktieri Anna Klēvere un Egils Melbārdis)
Piecas raganiņas, katra savādāka,
katrai savas īpašības vai untumi –
ļaunas tās nav, bet draiskas gan. Jaunās
aktrises (Klāra Brūvere, Kira Bruzgule,
Selga Tuktēna, Kārla Tuktēna, Lāra
Veidnere) dzīvi un ticami tās attēlo.
Izrāde mūs aizrauj un ar lielu interesi
gaidām, vai parādīsies precinieki, vai
raganu vecāmāte ieradīsies ar savām
draudzenēm?
Pēc starpbrīža Pētera Saulīša
luga Balkons – režisore Ilona
Brūvere, video ieraksti Ritvars
Bluka un Elza Umure, dekorētāja
Tija Lodiņa, apgaismotājs Gints
Kārkliņš.
Pēteris Saulītis ir izvēlējies
balkonus kā vietas, no kuŗām
cilvēki sarunājas. Balkons ir
interesants – tas ir privāts un tai
pašā laikā publisks. Kā dzīvokļa
vai mājas daļa tas parasti ir
privāts ar uzeju no iekšas. Kā
vieta ar skatu uz āru, tas ir arī
redzams no āra, un ir publisks.
Lāra Veidnere, Kira Bruzgule, Selga Tuktēna, Lugā caur internetu katrs no
Kārla Tuktēna un Klāra Brūvere.

FOTO: Ojārs Greste

lai brokastīs būtu ko ēst. Ar to sākas
visādas klapatas. Komēdija raiti rit ar
dažādām izdarībām un dejām.
Ragana (Ilona Brūvere) ir varena
ar dziļu dobju balsi. Lai gan viņa ir ļoti
dusmīga, manām mazmeitiņām nav
bail. Mazmeitiņu māte dažreiz esot
tik pat dusmīga! Arī no raganiņām
nebaidās, drīzāk gudrības mācās!
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sava balkona sarunājas pāri
kontinentiem un laikiem.
Sarunu tēmas ir aktuālas,
par viedtālruņiem, aktieru
tiesībām, Kovidu, latvietību,
teātri. Pēteris Saulītis ir
apsveicams, ka uzrakstījis
tik modernu mūsdienīgu
lugu!
Sidnejā piedalās divi bērni
(Aruns Peiris, Maija Peiris) un
viņu vecvecāki (Linda Ozere,
Jānis Čečiņš). Bērni tēlo paši
sevi. Blenž savos viedtālruņos,
internetā atrod balkona skatu
no senākiem laikiem Rīgā,
kuŗā Latvijas Nacionālā teātŗa
aktieri Anna Klēvere un Egils
Birmingemas Mazais teātris – Ivars Keišs un
Melbārdis tēlo Aspaziju un Raini
Ance Kazāka
bērnībā. Katram rokā tumši
sarkans cukurgailītis. Skats tiek raidīts iesēdies atmiņā uz palikšanu. Titania un
uz liela ekrāna. Burvīgs skats un ārkārtīgi Botoms sāk dzejiski sarunāties ar vectēvu
labi aktieri! Ir pārsteigti ieraugot bērnus, un vecmāti tādā kā Šekspīra valodā.
un sarunājas ar tiem.
Luga beidzas ar vecvecāku seVectēvs un vecāmāte pārnāk mājās cinājumu, ka latvietība nāk vairākās
un netic, ka bērniem kāds labums būtu formās, un katrs dara ko var! Cik brīnišķīgi!
nācis no viedtālruņiem. Tomēr pārrunā un
SLT ir apbrīnojams, ka par spīti
izmēģina. Trāpa skatu no Birmingemas Kovidam, spējis uzvest divas viencēliena
Mazā teātŗa Šekspīra lugas Sapnis lugas. Prieks, ka pieredzējušo aktieru vidū
vasaras naktī (producenti Ingmārs un bija pieci jauni – Selga Tuktēna, Kārla
Dace Čaklais). Veco laiku kostīmi ir Tuktēna, Lāra Veidnere, Aruns Peiris,
skaisti, Titania (Ance Kazāka) un Botoms Maija Peiris. Malači!
(Ivars Keišs) ‘ar brašu stāju, drošu vārdu'
Baiba Harringtona
dzied. Skats ir neaizmirstams – man tas ir

Biedrības darbinieku
eglīte

Darbinieku eglīte notika svētdien,
19.decembrī, plkst.13.00 Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Biedrības
priekšnieks Jānis Čečiņš uzrunāja ap
25 klātesošos, minot, ka ne visi zin, ko
citi dara. Protams ir tie, ko visi pazīst –
Pēteri Kļaviņu, Jāni Graudu, Edīti Birzuli,

Daci Celinski un Dairu Tuktēnu (abas
skolotājas). Pie talkām virtuvē palīdz
arī Aija Balode, Aneta Pīrsa (Pearce),
Ināra Tomsona, Ināra Krūmiņa, Kristīne
Kugrēna un meita Laura. Lolita Jurāne
ir ļoti uzņēmīgā Dāmu kopas vadītāja.
Viņas vīrs Pēteris pagatavoja SLB
kafejnīcas Vecrīga jauno izkārtni. Lolitas
meita Laima arī nāk dāmām palīgā.
Vēl, Marita Lipska palīdz biedrībai ar
grāmatvedību; Sandra Dragūna vada
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jaukto kori un spēlē klavieres Jautram
pārim un sestdienas skolai; Linda Ozere
vada divas valodas klases latviešu
valodas nepratējiem; Raimonds Lācis
taisa labojumus latviešu namā; Daiva
Tuktēna vada veikalu Rīga un meita
Kārla ir viņas labā roka un Krādziņi
raksta Ritumā. Pēc Jāņa runas, visi
dziedāja pirmo dziesmu, Sandras
Dragūnas klavierpavadījumā. Vienības
draudzes gans Raimonds Sokolovskis
vadīja svētku runu. Viņš novēlēja visiem
Priecīgus Ziemsvētkus. Šodien ir ceturtā
advente. Mateja evaņģēlijā raksta,
ka nāca gudrie vīri no austrumiem,
magi, sekodami zvaigznei. Viņi bija
Kaspars, Melchiors un Baltazārs. Magi
nometās ceļos un pielūdza Kristu.
Viņi atnesa dāvanas – zeltu (kas
apliecināja Kristu par pasaules vadītāju),
vīraku (sveķi no Sokotras, ko lieto
upurēšanā) un mirres (kas simbolizē
nemirstību, un ir smaržīga eļļa, ar
ko iebalzamēja mūmijas). Raimonds
arī izrādīja īsfilmiņas. Pirmā saucās
Vēsturiskā liecība 3.gadā. (augustā)
pirms Kristus. To sakopoja Miķelis
Magī (Michael Magee). Viņš stāstīja
par planētām, kā klīstošām zvaigznēm.
Ap to laiku, Venēra un Jupīters bijuši
ļoti tuvu viens otram. Otra filma bija
par NLO (neidentificētiem lidojošiem
objektiem), (angliski Unidentified aerial
phenomena), par ko stāstīja Grants
Denjers (Grant Denyer).
Pēc filmiņām, Jānis visus lūdza
pie ēdienu galda. Darbinieki bija
atnesuši groziņus ar garšīgiem
ēdieniem (pīrāgiem, maizītēm un
smalkmaizītēm). Kad visi bija iebaudījuši
atspirdzinājumus, Linda Ozere un
Jānis Čečiņš stāstīja par Ziemsvētku
tradīcijām Latvijā. Patlaban ir aukstums
un sniegs Latvijā, daļa no dabas cikla.
Ziemas saulgrieži ir 22.decembrī.
Svētkus svinēja četras dienas. Visi
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tad dziedājām Pūti, pūti, ziemelīti.
Turpinot, Linda stāstīja, ka ir leģenda,
ka 1510.gadā Mārtiņš Luters dzīvojis
Rīgā un izrotājis eglīti ar svecītēm,
lai iepriecinātu savus bērnus. Tomēr
leģenda paliek leģenda, un Luters tai
laikā nav dzīvojis Latvijā. Tomēr Rīgā
bijusi pirmā dekorētā Ziemsvētku eglīte.
Sekoja deklamācijas: Valdis Krādziņš
lasīja Augusta Saulieša Svētvakarā,
Inese Rone skaitīja Ziemassvētku
zvani; Pēteris Kļaviņš, Vai zini zemi
citronas kur zied; Daira Tuktēna, Skan
jau Ziemsvētku zvani un Ināra Krūmiņa,
Par Hercoga Jēkaba piparkūkām. Marita
Lipska izrādīja savu tikko pabeigto
gleznu, Ūdensrozes. Pēc deklamācijām
klātesošie dziedāja Mežus pārklāj
sniegs. Tad, ar lielu baudu garšojām
Kristīnes un Lauras cepto medustorti.
Ar to arī izbeidzās jauka pēcpusdiena.
Paldies dāmām, kas izpalīdzēja virtuvē.
Valdis Krādziņš

Andŗa Ritmaņa
2021. gada radošās
nākotnes piemiņas
balva piešķirta Ellai
Mačēnai

Dr. Andris Ritmanis (1926-2018)
pēc amata bija ārsts, bet dvēselē –
dedzīgs latvietis. Šī dvēsele izpaudās
ne tikai aktīvā sabiedriskā darbā, to
starpā rīkojot 2x2 nometnes un ASV
Rietumkrasta dziesmu svētkus, bet arī
patriotiskā dzejā. No simtiem darbu,
varam izcelt pazīstamāko – Manai
tautai. Dzeja, ietērpta vecākās meitas
Brigitas mūzikā, Ievas Akurāteres
izpildījumā kļuva par Latvijas atmodas
laika himnu.
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KF&P valdes
Palīdzi, Dievs, palīdzi, Dievs,
priekšsēdi, kā
Visai latviešu tautai,
Saved to mājās pie Daugavas krastiem, aizkustinoša,
s k a n ī g a ,
Saved to mājās.
krāšņa, svaiga,
Pēc Andŗa Ritmaņa nāves, ģimene un pirmklasīgi
un labvēļi saziedoja līdzekļus, lai nostrādāta.
nodibinātu Andŗa Ritmaņa radošās
Komponiste pati par latviskumu
nākotnes piemiņas fondu, kuŗš piešķir
savos skaņdarbos (intervijā avīzē
balvas daiļradiem
Laiks) saka: „Latvijas
ārpus Latvijas dzejā
melodijas, folkloras
un mūzikā. Balva
melodijas ietek manās
atrodas PBLA Kultūras
mūzikas kompozīcijās.
fonda un padomes
Cilvēki bieži saka –
paspārnē un par
manā mūzikā varot
laureātu izraudzīšanu
sajust īstu latviešu
gādā Andra un Asjas
sajūtu, un ne vienmēr
Ritmaņa bērni Brigita,
tā ir mūzika ar vārdiem.“
Alberts un Lolita,
PBLA Kultūras fonds
komitejā kalpojot arī
un
padome
un Sidnejas
trim pārstāvjiem no
L
a
t
v
i
e
š
u
biedrība
PBLA KF&P.
apsveic Ellu Mačēnu
Otrdien, 28.
par šo izpelnīto godu,
decembrī Austrālijas
un novēl ražīgu nākotni,
Latviešu 58. Kultūras
sevišķi komponējot
dienās Sidnejā, pēc
l a t v i e š i e m . Tu r p i n i
Mūsu Senču lūgšanas
spīdēt!
koncerta Ilona Brūvere
Ella Mačēna
Pēteris Kļaviņš
pasniedza Andŗa
Ritmaņa 2021. gada radošās nākotnes
piemiņas balvu komponistei Ellai
Mačēnai.
Apdāvinātā un ražīgā Austrālijas
latviete Ella Mačēna ir dzimusi 1991.g.,
un viņas skaņdarbi ir jau pieredzējuši
pirmatskaņojumus Austrālijā, Latvijā
un Kanādā. AL58. Kultūras dienās arī
bija jauns Ellas skaņdarbs Novakare ar
Ainas Andersones vārdiem. Ellai šobrīd
ir rokas pilnas ar pasūtījumiem, bet
viņa arī māca kompozīciju un mūzikas
teoriju Sidnejas Universitātē un Sidnejas
Konservatorijā (Sydney Conservatorium
of Music).
Ellas daiļrade uzrunāja komponistus
Ella Mačēna, Aina Andersone
Lolitu Ritmani un Juri Ķeniņu, PBLA
un Anna Mačēna
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Meklē radinieku

Radinieks Latvijā meklē ziņas par
sava vectēva pusbrāli Āriju Krauzi
(6/4/1912 - 6/5/1990). Bijis Sidnejas
Daugavas Vanagu nodaļas biedrs. Ja
kādam būtu kas zināms par viņa dzīves
gaitu vai pēcnācējiem, jeb saglabājusies
kāda atmiņa vai fotogrāfija, radinieki
labprāt par to uzzinātu. Lūdzu rakstiet
Rituma redakcijai: ritums@slb.org.au,
vai PO Box 457, Strathfield, NSW 2135.

Senioru eglīte

Senioru eglīte notika piektdien, 10.
decembrī, plkst. 11. vai 12.00. Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās ap
30 senioru. Jānis Grauds pateicās visiem,
kas ieradās un atvainojās par pārpratumu.
sakarā ar sākuma laiku. Visi dziedāja
pirmo dziesmu, Jūs bērniņi nāciet.
Vienības draudzes gans Raimonds
Sokolovskis apsveica visus Kristus
dzimšanas svētkos. Pirms Ziemsvētkiem
ir advents. Ir prieka noskaņa ar Kristus
dzimšanu. Adventes posms šogad ir
gandrīz četras nedēļas. Advente nozīmē
gaidīšanas laiku, arī nākšanu. Pirmās
draudzes bija jūdu draudzes. Jūdi vēl
gaida Mesijas nākšanu. Kristus ienāk
katru gadu ar jaunu spēku. Viņš ienāk
zemē „jaukā”. Tomēr cilvēks ar grēku ir
zemi gandējis. „Gods Dievam augstībā.
Miers virs zemes un cilvēkiem labs
prāts... Nebīstieties.”
Pēc Raimonda svētku uzrunas,
klātesošie dziedāja Ak, eglīte. Senioru
eglīte turpinājās, ar deklamācijām.
Ingrīda Rēbauma skaitīja No baznīcas
braucot Ziemsvētku vakarā. Lauma
Reinfelde teica jaunu dziesmu (Harry
Belafonte – Mary`s Boy Child), latviski.
Nākamgad viņa solījās pierakstīt mūziku.
R.Sokolovskis pastāstīja reliģisku

anekdoti, piebilstot, ka ir jābūt cieņai
pret citām reliģijām. Valdis Krādziņš
lasīja Augusta Saulieša Svētvakarā
un Ilona Glebe skaitīja Veca, veca
māmiņa. Pēc deklamācijām mācītājs
Colvin MacPherson novadīja lūgšanu pie
mielasta galda. Dāmu kopa: Edīte Birzule,
Ināra Krūmiņa, Anete Pīrsa (Pearce) un
Daina Vāgnera (Wagner) pasniedza
viņu sagatavoto garšīgo auksto šķīvi. Uz
ekrāna dzirdējām dziesmas no Modo,
Eolikas, Viktora un Olgas – Zemeņlauks,
un Šī Dieva zeme. Arī dziedāja Dita
Lūriņa, I.Kalniņa kompozīcijas un
Margarita Vilcāne – Latgalē. Dāmas vēl
pasniedza saldo ēdienu; bezē kūciņas
ar augļiem un krējumu un protams,
pupiņkafiju. Noslēdzot sarīkojuma daļu,
visi dziedājām Klusa nakts, Laumas
Reinfeldes klavierpavadījumā. Seniori vēl
turpināja sabiedrisku dzīvi pie galdiem.
Valdis Krādziņš

Visām labām lietām
reiz pienāk gals

Sidnejas Latviešu vīru koŗa ārkārtējā
sapulce pirmdien 10. janvārī 2022.
gadā.
Un tagad šis tautā
bieži lietotais izteiciens
attiecās arī uz Sidnejas
Latviešu vīru koŗa
turpmāko darbību.
Zinu ka daudziem šīs
rindiņas lasītājiem šī ziņa nāks kā liels
pārsteigums – citiem varbūt nē.
Gadu tecējumā vīru koris ir atsācis
darbību katru gadu marta sākumā. Šoreiz
koŗa valde sasauca ārkārtēju sapulci
pirmdien 10. janvārī. Pirms rakstu par
sapulces vissvarīgāko lēmumu, ziņoju
ka apsveicām tos koristus kuŗi sasnieguši
ievērojamas jubilejas pagājušā gadā.
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Valdim Krādziņam un Andrejam
Upeniekam piepildījās 70 gadi, Andrim
Kristovskim un Richardam Puisēnam
80 gadi un Gunārs Zodiņš sasniedzis
90 gadus. Pasniedzām atspirdzinājumus
jubilāriem. Koris arī uzņēma trīs jaunus
aktīvus mūža biedrus. Proti Andreju
Upenieku, Andreju Medni un Andri
Jaunbērziņu. Apsveicām jaunuzņemtos
mūža biedrus ar aplausiem.
Tagad pie sapulces lēmuma.
Bijām jau ziņojuši koristiem pagājušā
gada novembrī, ka šī aprīļa beigās
pārcelsimies uz dzīvi Melburnā.
Galvenais iemesls ir palīdzēt savai
ģimenei. Sliktais veselības stāvoklis
vairākiem radiem bija noteicējs mūsu
lēmumam.
Pēdējos divus gadus koris ir mēģinājis
rīkot sarīkojumu veltītu Latvijas armijai
un kritušiem kaŗavīriem. Divi koncerti
jau atcelti. Spējām noturēt tikai 14
mēģinājumus. Dzīvojām lielā cerībā, ka
varēsim tomēr rīkot atvadu koncertu šī
gada 27. martā, kur atzīmētu koŗa 65
gadu pastāvēšanas un savu 40 gadu
diriģēšanas jubilejas. Bet atkal KOVID
vīrusa jaunā varianta straujā cirkulācija
sabiedrībā izjauca mūsu ieceres.
Lai cik žēli nebūtu, koristu un mūsu
klausītāju labklājība jāliek pirmā vietā.
Jāvadās arī pēc valdības likumiem. Tā
nu sapulcē ziņojām, ka laika trūkuma dēļ
nevarēsim gaidīt vairākus mēnešus, vai
pat ilgāk, kamēr vīruss nostabilizēsies.
Koncerts bija jāatceļ.
Neviens mēs nezinam ko nākotne
mums atnesīs. Varam tikai dzīvot
tagadnē iespējamās robežās. Nekas
nestāv uz vietas.
Pārrunājot un ņemot vērā arī mūsu
samazināto aktīvo koristu sastāvu – ar
kādu koris nespētu vairāk turpināt, uz
valdes locekļu ierosinājumu sapulce
nolēma izbeigt Sidnejas Latviešu vīru
koŗa darbību.

Rakstot tagad šīs rindiņas birst
asaras jo trūkst vārdu! Mēģināšu.
Cik skumji un ļoti žēl pielikt punktu
un atstāt savu iemīļoto koŗi, koristus un
Sidnejas Latviešu sabiedrību kuŗā esmu
pavadījusi vairāk kā pusmūžu. Kā lai
atvados? Uzskatu katru koristu kā daļu
no savas ģimenes. Daži man ir pazīstami
vairāk kā 50 gadus. Bet, kā šī raksta
nosaukumā teicu – Visām labām lietām
reiz pienāk gals.
Ko ņemšu līdz savās atmiņās? Starp
daudziem brīnišķīgiem, neaizmirstamiem
gadījumiem, minēšu tikai dažus.
Atceros• Braucienu ar busu kopā ar koristiem
1981.gadā uz Melburnu piedalīties
Daugavas Vanagu Globālās Dienās.
Dziedājām visu ceļu!
• Sadarbību ar pasaules slaveno
Austrālijas Operas dziedoni, nelaiķi, Jāni
Vēgneru, kuŗš piedalījās mūsu 1988.
gada koncertā ar savu vareno basa balsi
dziedot solo Tēvu zeme runā.
• Visus Kultūras Dienu, Daugavas
Vanagu Dienu koncertus un koŗa
apkūlības.
• Mūsu gadskārtējos koncertus,
dziesmu pēcpusdienas, koŗa balles,
baznīcas, valsts svētku, aizvesto
piemiņas aktu un citu sarīkojumu
uzstāšanās.
• Latvijas leģendāro vīru koŗa diriģenta
maestro Edgara Račevska piedalīšanos
mūsu 50. gadu jubilejas koncertā,
pateicības dievkalpojumā un svētku
mielastā 2006. gadā.
• Visus koŗa jubilejas koncertus,
itsevišķi mūsu 60. gadu koncertu kur
beigās klausītāji pateicībā piecēlās kājās
ar saviem aplausiem.
• Draudzību un sadarbību ar
Latvijas pasaules slaveno soprānu
Maiju Kovaļevsku un klausoties viņas
vienreizēji skaisto balsi Latvijas 100.
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gadu atceres svētkos kamēr diriģēju
Andreja Jurjāna Kantāti Tēvijai.
• Iegūstot pirmo pakāpi Latvijas koŗu
skatē 2018. gadā.
Protams ir vēl daudz citi skaisti
gadījumi.
Savā, un koŗa saimes vārdā pateicos
jums visiem mūsu lojāliem klausītājiem
par ilggadīgo atbalstu katru gadu mūsu
sarīkojumos. Bez jums, koris nebūtu tik
ilgi pastāvējis.
Tāpat pateicos bijušiem diriģentiem
ieskaitot pirmo diriģentu/vīru koŗa
dibinātāju Jāni Puisēnu, Kasparu Svenni,
Haraldu Rutupu, Bernardu Adijāni, Juri
Balodi un Ivaru Štubi. Pieminēšu arī
bijušos koŗa priekšniekus Alfrēdu Siļķēnu,
Voldemāru Trofimovu kā arī sava laika
priekšniekus Arvīdu Luci, Ivaru Birzi,
Gunāru Zodiņu un Andri Jaunbērziņu.
Paldies visiem bijušiem, kā arī esošiem,
valdes locekļiem Andrejam Upeniekam,
Andrejam Mačēnam, Pēterim Erdmanim,
Ivaram Birzem un Robertam Lucim.
Arī pateicos pavadītājām Ingrīdai

Šakurovai un Dainai Kainai, kā arī
Laumai Reinfeldei, un Jurim Krādziņam
un visiem, visiem kuŗi pielikuši roku
koŗa darbībai. Neminēšu visu vārdus,
jo nevēlos kādu izlaist, bet varat droši
zināt, ka esam bezgala pateicīgi par jūsu
neatvietojamo palīdzību un atbalstu.
Bet vislielākais paldies, kā vienmēr
saku, pienākās koristu ģimenēm, koŗa
goda biedrēm Ņinai un Vijai Birzēm, Mārai
Timermanei, Ārijai Zodiņai, Ritai Plikšai
un Raimondam Krauklim, Jānim Dūšelim,
Imantam Līcim, Pēterim Kļaviņam,
Vijai un Pēterim Erdmaņiem, Ojāram
Grestem, Inesei Ronei un protams
koristiem pašiem. Gadu tecējumā esam
visi pašaizliedzīgi strādājuši, viens otru
atbalstījuši ar lielu cieņu, draudzību un
mīlestību. Koris tiešām ir darbojies kā
nedalāma, spēcīga, varena vienība.
Esmu ļoti lepna par koŗa panākumiem
un varam ar augsti paceltu galvu teikt, ka
esam ar godu izpildījuši koŗa dibinātāja
nospraustos mērķus un ideālus. Sidnejas
Latviešu vīru koris ir ilgus gadus bijis

Sidnejas Latviešu vīru koris Hombušas baznīcā
14

vecākais, un atļaušos teikt, veiksmīgākais
vīru koris ārpus Latvijas. Daudzi trimdā
dibinātie koŗi jau sen izbeiguši darbību.
Paldies izsakām arī Sidnejas Latviešu
Biedrībai par mājasvietu visus 65 gadus.
Priekšnieks Jānis Čečiņš ir piekritis
priekšlikumam piestiprināt pie nama
sienas mūsu skaisto koŗa nozīmi un
piemiņas plāksni ar ko lepni greznojām
nama skatuvi. Esam pateicīgi, ka mūsu
nama apmeklētāji gadiem uz priekšu,
varēs skatīties uz nozīmi un atcerēties,
ka Sidnejā reiz bija varens vīru koris!
Dzīves rats turpina savu ritējumu un
nu tagad arī Sidnejas Latviešu vīru koris
ir pievienojies aizsaules koŗiem.

Kalējs, kuŗš 65 gadus kala rotas
savai līgavai – mīļai, skaistai Latvijai,
ir tagad nolicis savu āmuru un izdzēsis
sārto versmi.
Jūtos ļoti privileģēta, ka varēju būt
daļa no šī varenā Latviešu vīru koŗa.
Teikšu uz redzēšanos ar dziesmas
vārdiem:

Skolas gada
noslēgums Sidnejas
latviešu skolā

šo Zoom laiku, izrādās, ka ne tikai bērni
bija čakli mācījušies, bet arī skolotāji šo to
bija iemācījušies no bērniem technoloģijas
laukā! Tapēc jo īpašs paldies mūsu
skolotājiem, kas turpināja darbu tik grūtos
un neparastos apstākļos: Dacei Celinskai,
Zaigai Meņģelsonei, Velgai Galviņai, Inesei
Ronei, Mārai Moore un Valdim Krādziņam.
Paldies arī skolas pārzinim Normundam
Ronim un viņa palīgiem, kas šo darbu
koordinēja.
Ar lielu prieku sagaidījām Ziemsvētku
vecīti. Liels bija visu pārsteigums un
uztraukums, ka viņam nebija līdz dāvanu
maisa! Izrādījās, ka pandēmija ir skārusi
arī viņa dzīvi un dāvanas esot bijis jāatgādā
pa pastu. Visiem par lielu
atvieglojumu „pasta kurjeri”
tās arī laikā atveda!
Katra klasīte bija
sagatavojuši jaukus
priekšnesumus, dzirdējām
Ziemsvētku dzejolīšus,
izskanēja arī dziesmiņa.
Vairāki jaunākie skolēni pa
šo laiku bija iemacījušies
lasīt.

Pagājušā gada 4.decembrī Sidnejas
latviešu skolas bērni, vecāki un skolotāji
pēc ilgas prombmūtnes atkal sapulcējās
savā skolā Sidnejas Latviešu namā lai
noslēgtu skolas gadu. Bija priecīgi visi,
gan pieaugušie, gan bērni, redzēt viens
otru klātienē un kopā pavadīt skaistu
pēcpusdienu.
Tāpat kā citur, arī mūsu skolā ar nelieliem
pārtraukumiem, mācības pērn noritēja
Zoom platformā. Lai nu cik raibi ir gājis pa

Zilu segu vakarpusē zemei pārklās Dievs,
Vēji pierims, putni klusēs, mēs vēl tiksimies.
Dienas vidū, tēva sētā saule zeltu lies,
Tajā brīdī klusā svētā, mēs vēl tiksimies!
Daina Jaunbērziņa
Sidnejas Latviešu vīru koŗa
diriģente 1981-2022.

Skolas bērni pie Ziemassvētku vecīša

Turpinājums 21. lpp.
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SPARA 70 gadu JUBILEJAS SVINĪBAS
Sestdien, 2022. gada 26. martā, plkst. 18.00
DV Namā
49 Stanley St.,
BANKSTOWN, 2200

$50 (no personas);
Tajā ieskaitītiUzkodas

Vakariņas

Dzērieni par maksu

Pieteikties līdz 19. martam pie - Toma Veidnera - 0401 715 561
vai Viktora Sīkā - 0413 018 588
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2022. gada februārī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas
pilnsapulce un 70 g. dibināšanas atceres
ziedojums!
DV Sidnejas nodaļas pilnsapulce
notika 2021. g. 3. decembrī. Nodaļas
priekšsēde Ināra Sīkā ziņoja klātesošiem
par nodaļas darbību un kases pārskatu
par laiku no 01/07/2020 līdz 30/06/2021.
Nodaļas ienākumi bija $49,900,
galvenokārt īres nauda no īrniekiem
“Your Aged Care at Home”. Ienākumi
sedz īpašuma uzturēšanas izmaksas
$46,098 apmērā. Nodaļa ziedoja
$18,088 un gadu noslēdzot bija iztrūkums
$14,286 apmērā, ko sedz iekrātie
līdzekļi. Nodaļa ziedoja leģionāriem,
audžu ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm,
Okupācijas mūzejam, vīriešu veselībai,

DV izglītības fondam, Sidnejas latviešu
skolai un vēl citiem. Priekšsēža amatā
uz nākamo gadu ievēlēja atkal Ināru
Sīko un nodaļas valdē, Gundegu
Zariņu, Romu Senkēviču un Aiju Balodi.
Sekoja pārrunas par nodaļas 70 gadu
dibināšanas atceres sarīkojumu, kas
notiks 2022. g. 2. aprīlī, un kā to vislabāk
atzīmēt.
Pilnsapulce apstiprināja DV Sidnejas
nodaļas 70 g. dibināšanas atceres
ziedojumu $20,000 apmērā piešķirt
organizācijai kas vistuvāk atspoguļo
un izpilda Daugavas Vanagu mērķus
pulcināt, apvienot, atbalstīt un palīdzēt

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2022. gada 5. februārī plkst. 12.00
Būs gaļas pankūkas un citi gardumi
Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai
Gundegas 0456 757 481, lai varam sakārtot ēdamzāli
ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown
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latviešu tautai, rūpēties par latviešu
valodas un tradīciju kopšanu un veicināt
latvisko izglītību. DV Sidnejas nodaļas
uzskatā, Annas Ziedares Vasaras
vidusskola ir jau 46 gadus pildījusi šos
mērķus. Pirmajā vasaras vidusskolā
1975. gadā, piedalījās 55 skolēni, un ir
iecerēts, ka 2022. gadā, AZVV būs atkal
vismaz 50 skolēnu.
Tieši šodien, 9. decembrī, pirms 70
gadiem notika nodaļas dibināšanas
sēde. Par godu mūsu dibinātājiem un
visiem DV biedriem kam bērni, mazbērni
un pat maz maz bērni, kas savā laikā
piedalījušies AZVV kā skolēni, skolotāji
vai palīgi, man bija tas lielais prieks un
gods ziņot AZVV vadītājai Ivetai Lainei,
ka Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa
samaksās visiem bērniem AZVV dalības
maksu 2022. gadā.
Daugavas Vanagi Sasauksimies!
Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodalas priekšsēde
2021.g.9.dec.

Patīkams
pārsteigums

Pirmo reizi AZVV vēsturē ir pienākusi
vienreizējā dāvana.
Ar lielu nepacietību esam gaidījuši šī
gada noslēgumu , lai atkal varētu tikties
Annas Ziedares Vasaras vidusskolā.
Tomer nākamā AZVV būs neparasta
un neaizmirstama vēl viena svaiga un
pārsteidzoša iemesla dēļ. Es ar lielu
prieku varu ziņot, ka mums pirmo reizi
AZVV vēsturē ir pienākusi vienreizējā
dāvana. Proti, visu no 1. līdz 5. klases
skolēnu dalības maksas apmaksās
Sidnejas Daugavas Vanagu nodaļa!
Tā ir vienreizējā dāvana un iespēja
vairāk jauniešiem piedalīties nākamajā
AZVV. Par to esam ļoti pateicīgi un
mūsu skolas mācībās iesaistīsim īpašu
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projektu, veltītu Daugavas Vanagu
organizācijas darba izpratnei un jauniešu
ģimeņu saistībai ar šo organizāciju.
Vai tas būtu vecvecāku kaŗa gaitas
vai ģimenes locekļu darbs Daugavas
Vanagu organizācijā, izmantosim
šo vienreizējo iespēju! Tā es aicinu
jauniešus pieteikties! Lai Ziemassvētki
nes visiem miera un dziļa prieka sajūtu
un Jaunais gads dod mums jaunu spēku
un cerību!
AZVV vadītāja Iveta Laine
2022.g. decembrī

YACAH
Ziemassvētku eglīte

Ceturtdien, 17.decembrī Sidnejas
ev. lut. latviešu draudzes zālē Hombušā
veco ļaužu aprūpe Your Aged Care
At Home (bijusī LAIMA) rīkoja saviem
klientiem, viņu ģimenēm un aprūpētājiem
Ziemassvētku eglīti. Sanāca, kopā ar
darbiniekiem, tuvu pie simts kuŗi varēja
izbaudīt Ziemassvētku gaisotni un
mielastu.
Vienības draudzes diakone Gundega
Zariņa sākumā uzrunāja atnācējus,
uzsverot šo gada laika prieka vēsti un lika
ņemt vērā ka mīlestība bībelē arī ir tulkota
kā charity un, ka YACAH, kā labdarības
organizācija seko mīlestības nozīmei,
kas ir ziedot, neprasot, sniegt palīdzību
un pieņemt citu bez nosacījumiem. Kur ir
mīlestība, tur ir Dievs, jo Dievs ir mīlestība.
Novēlēja visiem priecīgus svētkus un
atgādināja lai esam mūžīgi pateicīïgi par
tiem labumiem kas mums ir piešķirti.
Kamēr darbinieki aprūpēja savus
klientus piegādājot ēdienu YACAH biroja
darbiniece Kirana Anandita nodziedāja
vairākas Ziemassvētku dziesmas
pavadot sevi pie klavierēm. Kur parasti
visi dzied līdz no lapiņām, šoreiz bija
Turpinājums 20. lpp.

Daugavas Vanagu
Ziemassvētki

2021. g. decembris atskrēja ar
kometātrumu!
Daugavas vanagu Sidnejas nodaļas
eglīti svinējām 4. decembrī saulainā vasaras
pēcpusdienā. Mācītājs Kolvins Mekfersons
novadīja svētbrīdi un lūgšanas kā arī
svētku dziesmas. Biedri un viesi izbaudīja
saimnieces Ināras Sïkās un viņas palīdžu
Wynne Jumiķes un Gundegas Zariņas
sagatavotās uzkodas, auksto galdu un
pavlovu. Viesi arī nopirka pašu darbinieku
izceptās piparkūkas. Ziemassvētku Vecītis
arī atrada laiku ieskriet pasniegt katram
piparkūku un konfekšu kulīti, ar attiecīgi
asprātīgu komentāru par katru saņēmēju.

Žēl tikai ka bārmens Viktors Sīkais pa to to
laiku bija citur nodarbināts un neizbaudīja
tos priekus..
Sidnejas DV nodaļa 9.decembrī
atskatījās uz 70 darbības gadiem. To
atzīmējot Gundega Zariņa uzrunāja
klātesošos un pateicās tiem DV biedriem
un atbalstītājiem kuŗi ir veicinājuši vanagu
un vanadžu darbību pa šiem gadiem ne
tikai nodaļā bet plašākā DV laukā. Gundega
pasniedza pateicības ziedu velti ilggaddējai
DV darbiniecei, bijušajai Daugavas vanadžu
priekšniecei un DV goda priekšniecei Ilgai
Nirādijai par viņas ziedojumu DV laukā.
Plašākas jubilejas svinības paredzētas
2022. g. aprīlī, bet tas viss atkarājās no tā
kas Covid variantiem ir prātā.
Gundega Zariņa

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus
Gunāru Freimani – dzimis 1933. g. 6. martā, Valmierā, Latvijā
miris 2021. g. 24. septembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1984. gada (nodaļas biedrs 37 gadus)
Alvilu Paupi – dzimis 1933. g. 9. jūlijā, Latvijā
miris 2021. g. 12. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1994. gada (nodaļas biedrs 27 gadus)
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Wynne Jumiķe saņem pateicības
paciņu
patīkami vienkārši klausīties un izbaudīt
svētku dziesmas kā dāvanas. Tie kas
zināja vārdus varēja dziedāt līdzi. Un
ja paļaujamies uz atmiņu varam būt tīri
pārsteigti cik daudz atceramies! Ļoti
izjusti Kirana nodziedāja Klusa nakts,
svēta nakts izceļot tās skaistumu ar
patīkamiem akordiem un graciozu tempu.
Andrejs Mednis vēlāk arī nospēlēja svētku
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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2022. g. 5. februārī
plkst. 12.00 pusdienas un draudzības
pēcpusdiena.
Sestdien, 2022. g. 5. martā
plkst. 12.00 pusdienas un draudzības
pēcpusdiena.

dziesmu klāstu, kā arī laicīgas dziesmas.
Jau no sākuma YACAH biroja grāmatveža
palīgs Zeeshan bija nodarbināts izdalot
visiem klientiem Ziemassvētku dāvanu
maisiņu ar labumiem. Tā viņš bija spiests
iepazīties ar katru klientu! YACAH arī
izdalīja paciņas DV eglītē bet tur bija
praktiskākas lietas, kā saules krējums,
sanitiser, tīrīšanas produkti un zobu
pasta – lietas kas neiet labumā! YACAH
brīvprātīgie darbinieki Leigh, Yolande un
Wynne Jumiķis (kuŗa jau ilgus gadus ziedo
laiku kā YACAH tā Daugavas vanagiem,
nerunājot par sporta kopu SPARS tās
ziedu laikos!) nepalika bešā, saņemot lielu
kasti arī ar labumiem!
Paliek tikai pateikt paldies visiem
eglītes rīkotājiem, darbiniekiem un arī
apmeklētājiem!
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
Un laimīgu 2022. gadu!
Gundega Zariņa
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.
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

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0456 757 481.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Skolas gada noslēgums...

Turpinājums no 15, lpp.

Par čaklo darbu bērni saņēma apliecības
un dāvanas. Apdāvināti tika arī skolotāji un
pārējie skolas palīgi. Ziemsvētku vecītis
bija ļoti apmierināts un apsolīja nākošgad
atkal ierasties!
Visi kopā paēdām pusdienas un
jutāmies gandrīz kā vecajos labajos “pirmspandēmijas” laikos!
Sandra Dragūna

Intervija – ārste Zinta
Haringtona Sidnejā

Stāsts no Jaundienvidvelsas Covid
frontes.
Svētdien, 2. janvārī The Sunday
Telegraph avīzē 4 lappušu gaŗumā
parādījās žurnālistes Jane Hansen raksts
ar Sam Ruttyn fotogrāfijām par Covid frontes
cīnītājiem Jaundienvidvelsā. Rakstā bija arī
intervija ar ārsti Zintu Haringtonu.
Palātu cīnītāji
Jau vairāk kā divus gadus operatīvie
medicīnas darbinieki ir katru dienu bijuši tiešā
saskarē ar Covid-19, ar 24-stundu gaŗām
darba maiņām, pēķšņiem nāves gadījumiem
un neskaidrībām medicīnas jomā.
Šodien šie varonīgie darbinieki atklāj
mums savas slimnīcu nodaļās piedzīvotās
lielās bēdas un arī panākumus.
Dr Zinta Haringtona – Liverpūles
slimnīcas Elpceļu medicīnas departamenta
vadītāja
2021. gada sākumā Dr Zinta Haringtona
bija novērojusi kāds haoss valdīja Ņujorkas
un Itālijas slimnīcās un bažījusies, kas notiks,
kad Deltas paveids nonāks Sidnejā.
„Pusotru gadu jau biju vērojusi šīs
epidēmijas gaitu ārzemēs un apbrīnojusi to,
kā slimnīcas tur tika galā ar lielo pacientu
skaitu un prātoju, kā gan es to spēšu panākt

Liverpūlē?” teica Dr Haringtona.
Gada vidū viņai nācās to uzzināt.
Dienvidrietumu Sidnejā uzliesmojuma Covid
Delta paveids un Liverpūles slimnīca bija tur
pašā epicentrā.
Tā bija lielākā slimnīca, kur ieplūda
inficēti pacienti šķietami bezgalīgā straumē
un tad Delta paveids uzliesmoja pašā
slimnīcā un atņēma dzīvību ducim pacientu,
kas inficējās slimnīcā.
„Jūlija, septembŗa, oktobŗa mēnešos
mācījos, kā tikt galā, un tādēļ pirmās piecas
nedēļas bija grūtas, pirmo reizi bija jāatver
vesela nodaļa, pirmo reizi bija jāatver nodaļa
bez negatīva spiediena, pirmo reizi citu
slimību ārstiem bija jāārstē Covid pacienti,
pirmo reizi bija jākopj tik ļoti slimi pacienti,
bet septembrī mēs jau darbojāmies kā labi
ieeļļota mašīna”, teica 52 gadīgā trīs bērnu
māte.
„No sākuma, kad mēs vēl mācījāmies, kā
lietas darīt, tas bija aizraujoši un nogurdinoši
un grūti “
Kaut gan viņa pati bija vakcinēta, bija
skaidrs, ka bija darbinieki, kas bija darbā
inficējušies ar Covid. Viņai bija divas dzīves,
viena kā ārstei frontes līnijās un otra kā mātei.
„Jūlijā, kad tas viss sākās, es apzinājos,
ka būs daudz pacientu un man bija mājās
nevakcinēti bērni.
Bija reize, kad no darba mājās braucot

Dr Zinta Harrington
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apstādināju mašīnu un apraudājos, baidoties,
ka varētu apdraudēt pati savus bērnus. Tā
bija vienīgā reize, kad jutos emocionāli
satriekta.
Man bija 19 gadus vecs bērns, kuŗš tad
vēl nevarēja saņemt poti un 14 gadīgs un
viens 11 gadus vecs. Baidījos, ka varētu
pārvest slimību mājās saviem bērniem un ka
viņiem nav par to nekāda teikšana.”
Tas padarīja Dr Haringtonu vēl
uzmanīgāku.
„Laika gaitā mēs manījām, ka ļoti labi
protam nosargāties, lai nepārvestu slimību
mājās.”
„Mums bija septiņas Covid nodaļas,
un vēl intensīvās aprūpes nodaļa un mēs
plānojām atvērt astoto un devīto nodaļu.
Mums bija vienā reizē 160 pacientu.”
Tad Liverpūles slimnīcā pašā radās
uzliesmojums.
„Mums nebija tieši visbriesmīgākās
dienas, drīzāk visbriesmīgākie brīži. Pats
vissliktākais brīdis bija tad, kad veco ļaužu
aprūpes nodaļā uzliesmoja Covid infekcija,”
teica Dr Haringtona.
„Tas bija briesmīgi, tiešām ļoti slikti.
Iesākās vesels ļoti grūts periods ar smagi
slimiem vecākiem pacientiem, kuŗu ģimenes
nedrīkstēja viņus apmeklēt. Tas bija briesmīgi.
„Kādas visgrūtākās reizes, ko
piedzīvojām, bija tad, kad kāds mira viens
pats bez neviena ģimenes locekļa, kas būtu
klāt un ar viņiem runātu.”
Redzot nāves gadījumus gandrīz katru

dienu, Dr Haringtonai nācās arī sadurties
ar noliegumiem un maldinošu informāciju no
citiem pacientiem.
„Bija apbēdinoši redzēt pacientus, kas
atsacījās vakcinēties vai kļuva agresīvi
tāpēc, ka noliedza šīs slimības esamību un
pieprasīja viltus medicīnu.
Tas bija ļoti satraucoši un rada uzticības
trūkumu no abām pusēm un ģimenes neredz
situāciju tādos pašos veidos. Lāga nezinu,
kā to izskaidrot, vienkārši citāda pārliecība,
un nesaprašana, ka mēs tik stingri turamies
pie savas pārliecības.
Liela daļa to, kas slimoja, pēc atveseļošanās gribēja vakcinēties, bet bija arī
tādi, kas vispār atsacījās atzīt, ka slimojuši
ar Covid.”
Kad pārgāja Delta paveida vilnis, slimnīca
uz īsu laiku atgriezās normālās sliedēs.
„Vislabākais brīdis bija tad, kad varējām
atkal ielaist apciemotājus pie pacientiem,
kad mēs izbeidzām būt kā cietoksnis un
ģimenes locekļi sāka apciemot pacientus. Es
nebiju izpratusi, cik tas ir svarīgi visas mūsu
sistēmas darbībai. Kad nav apciemotāju, tad
tik redz, kas iztrūkst, kad viņu nav.”
Ar Omicron paveidu, apciemotājiem ir
atkal durvis slēgtas.
„Ir atkal bijis pagrieziens, skaitļi bija
nostabilizējušies un tagad tie atkal aug, bet
mēs esam sagatavoti.”
Jane Hansen – The Sunday Telegraph
Ilze Thomas – tulkotāja.

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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Kanberas tautas deju kopas Sprigulītis
koklētāji.
Bija agrie 1960tie gadi kad,
viesojoties Sidnejā, satikos ar toreizējo
kokļu meistaru, Otto Kampi(†). Sarunas
rezultātā, pieci Sprigulīša dejotāji, paši
sedzot diezgan prāvo maksu, iegādājās
piecas kokles.
Koklētāju apmācītājs un vadītājs, bija
Pranas Darius(†). Kokļu spēli apguvām
ātri. Visi bijām ļoti ieinteresēti šajā
latvieša senajā skaņu pasaulē. Grūtības
koklēšanā radās ar O. Kampes taisīto
kokļu, ar koka tapām, ātro atskaņošanos.
Bija reizes, kad priekšnesumu puslaikā
bija jāapstājas un kokles jāuzskaņo.
Te palīdzēja P. Dariusa taisītā lielā
lietuviešu kokle, ar dzelzs tapām, kas tik
ātri neatskaņojās, un pēc kuŗas skaņu
toņa mēs, pārējie koklētāji, noskaņojām
savējās.
Ar koklējumiem piedalījāmies
Jaunatnes dienās un Kultūras dienās,
Melburnā, Adelaidē un Sidnejā, kā arī

FOTO: Ēriks Skrīveris

Koklīte skanēja
upītes malā...

Lielā un mazā kokle

FOTO: Vilis Motmillers

atsevišķos sarīkojumos Kanberā un
Sidnejā.
Mūsu spēlējumos iekļāvām senās
tautas dziesmas un melodijas, kā arī
tautas deju pavadījumus.
Visur guvām lielu publikas atsaucību.
Kokļu skaņa ar savu maigumu,
senatnīgumu, saistīja klausītāju un
ļāva tam ieiet tautas senajā skaņu
pasaulē. Savukārt, dejotāju solis, dejā,
pie kokļu skaņām, kļuva ļoti viegls un
vijīgs. Atceros, kā vairākas vienkāršās
tautas dejas sprigulīšu dejojumā ar
kokļu pavadījumu vairākkārt izpelnījās
skatītāju pateicību. Un
koklītes skanēja
no viena sarīkojuma uz
nākošo.
Ir pagājuši
gaŗi gadi,
koklētāji ir
apklusuši un
koklītes grezno
dzīvojamo telpu
sienas vai arī guļ
plauktos.
Skaidrīte
Sprigulīšu koklētāji, no kreisās – Tālis Burkevics, Inta Skuja Dariusa
Skrīvere, Pranas Darius(†), Skaidrīte Dariusa, Imants
Skrīveris(†). Iztrūkst Gita Vilka Storey.
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Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no novembŗa Rituma.
Ar auto balsošanu kabatā
Kanādā auto balsošana it kā ir
nelegāla un tajā pašā laikā legāla. Nav
normatīvo aktu, kas nepārprotami būtu
pret auto balsošanu. Arī vietējie iedzīvotāji
nezina, kā ar to auto balsošanu patiesībā
ir. Izmantojot nezināšanu vai nekaunību,
pēc Skvamišas apskatīšanas nākamajās
brīvdienās turpināju balsot auto uz
nākamo manu interešu objektu Garibaldi
ezera izskatā, kuru gandrīz pilnībā ieskauj
kalni. Lielāko prieku man sagādāja tieši
tas, ka ezerā arvien bija ledus, kas bija
daļēji pakusis, līdz ar to priecējot manas
acis ar skaistām ainavām.
Garibaldi ezera maršruta abos
virzienos man izdevās nobalsot Kanādas
pirmās nācijas pārstāves - inuītes, tām
dodoties uz vienas dienas pasākumu
“Saules dejas ceremonijas”, lai godātu
inuītu folklorai raksturīgās dievības.
Atpakaļceļā auto balsošanu nācās
veikt divas reizes. Pirmajā piegājienā

balsošana tik raiti neveicās, jo balsošanu
nācās veikt uz ātrgaitas šosejas, kur
minimālais atļautais ātrums ir ne mazāks
kā 100 km stundā. Divdesmit minūtes
vēlāk nobalsoju automašīnu, kas, riepām
kaucot, dūmu mutuļiem parādoties, strauji
apstājās, tādējādi papildus izsaucot
aizmugurē esošā braucēja dusmu pilnu
auto signāla lietošanu. Tā no Garibaldi
ezera parka man izdevās aizkļūt gandrīz
līdz pašai Skvamišas pilsētai, lai turpinātu
auto balsošanu tālāk, taču blakus esošā
pļava piesaistīja manu uzmanību ar
tās malā guļošo Anglijas karalieni
Elizabeti II, kuras profils ir attēlots uz
Kanādas 20 dolāru banknotes, tādējādi
papildus īpašumā iegūstot 20 dolārus.
Tā arī nesapratu, kur pēkšņi pļavas malā
parādījās 20 dolāru banknote.
Pāris minūšu vēlāk nobalsoju
automašīnu, kuru vadīja inuīte; ar blakus
sēdošo vīra kungu jau no paša pirmā
mirkļa uzsākām interesantu sarunu
par inuītu un balto cilvēku attiecībām,
politiku un kultūru. Pamazām nonācām
līdz sarunai par inuītu kāzu paražām.
Izrādās, ja precinieks vēlas salaulāties ar
inuīti, tad nemaz tik viegli tas neizdodas,

SPORTA KOPAS SPARS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS
2020.g. sestdien 8. februārī,
plkst. 16.00-18.00.
ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield
Tuvāka informācija: Viktors Sīkais 0413 018 588
VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!
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jo meitas izdošanu vīram var arī atteikt.
Šajā konkrētajā gadījumā vīra kungam
nācās pie sievas tēva doties divas reizes
un nevis šā tā ar auto, bet gan kuģojot
ar laivu pa upi līdz nākamā sievas tēva
mājai. Brauciena laikā sarunas bija
uzņemtas tik interesantas, ka Vankūveru
sasniedzām tādā mērkaķa ātrumā, ka i
pat attapties nepaspēju.
Savukārt nākamajās brīvdienās
nolēmu ar auto balsošanas palīdzību
doties “Joffre” ezeru virzienā ar vienā no
“Facebook” domubiedru grupām sastaptu
meiteni, kas vēlējās apskatīt ezerus,
taču baidījās balsot auto viena pati.
Ezeri kopumā ir trīs, cits pēc cita kārtas
secībā arvien skaistāks. Ja pirmais ezers
nekādas īpašās sajūtas neizraisīja, tad
trešais ezers izsauca iekšēju sajūsmu. Tā
kā "Joffre" ezeri atrodas diezgan patālu
no galvenās šosejas un uz vienmuļa
ceļa, nolēmām, ka auto nebalsosim,
bet gan auto stāvvietā auto vadītājiem
palūgsim, lai izved mūs ārā no vienmuļā
ceļa uz ātrgaitas šosejas, kurā tad
varētu veiksmīgi balsot automašīnas.
Pavisam drīz mūsu virzienā tuvojās trīs
personas. Uzrunājām jauniešu bariņu,
kur divi aziāta paskata jaunieši visādi
centās atrunāties, ka nevar mūs uzņemt
auto, jo nevarēšot izjust ceļojumu un
brīvi savā starpā runāt. Gandrīz vai
uz mēles bija jautājums, ko tādu savā
starpā runā, ja nevarēs brīvi runāt. Taču
mēs nekaunīgi turpinājām “presēt”, lai
mūs uzņem auto vismaz līdz tuvākajai
pilsētai Pembertonai, no kuras tad arī
tālāk mēs varētu turpināt auto balsošanu.
Jaunieši nepiekrita, taču pēkšņi kādā
mirklī eiropeiska paskata meitene
pavaicāja, no kurienes esam. Atbildēju,
ka esmu no Latvijas, meitene vārdā
Santa skaidrā latviešu valodā pavaicāja:
“Varbūt parunāsim latviski?” Iespējams,
mūsu kopējā tautība nospēlēja savu
lomu, jo beigu beigās jaunieši piekrita
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mūs uzņemt līdz Pembertonas pilsētai.
Ceļā uz Pembertonu Santa pa vairāki
lāgi atvainojās, ka studiju biedri nevēlējās
uzņemt un auto viņai nepieder. Atteicu, ka
tas ir saprotami un tā nav Santas izvēle.
Izrādās, Santa pirms pāris gadiem devās
studēt uz Itāliju un saņēma stipendiju
bakalaura studijām Vankūverā. Nu jau
Santa vairākus gadus studē, un līdz
šim viņai nebija izdevies paceļot apkārt
Vankūverai.
Vēlāk no Pembertonas nobalsojām
britu izcelsmes jaunkundzi, kas mūs ar
savu auto aizvizināja līdz pašai “Whistler”
pilsētai ar piebildi, ka pāris stundu vēlāk
viņa dodas uz Vankūveru un ja viņa mūs
redzēs arvien balsojam auto, tad viņa mūs
uzņems. Taču tam nebija lemts notikt, jo
piecas minūtes vēlāk mēs jau sēdējām
nobalsotā luksusa autobusā, kurā kā
pasažieri bijām tikai mēs - divi ceļotāji.
Tā mēs drīz tikām līdz pašai Vankūverai,
un piedzīvojums ar auto balsošanu
noslēdzās veiksmīgi.
Savukārt “Marihuānas svētnīcā”
kā vienmēr nebija garlaicīgi. Istabā
ieradās jauns iemītnieks, kurš jau pirmajā
dienā pasūdzējās, ka “Marihuānas
svētnīca” vēlas no viņa atbrīvoties,
atklājot, ka viņš lieto amfetamīnu. Tajā
mirklī nodomāju: “Jēziņ, zeme atveries!”
ar cerību, ka nākamajā dienā viņam
palūgs atbrīvot vietu. Tā kā nākamajā
rītā man bija paredzēts doties strādāt
četru dienu garumā “luksītī”, tad par to arī
neiespringu, cerot, ka amfetamīna lietotājs
būs pametis “Marihuānas svētnīcas”
viesmīlīgās telpas. Liels bija izbrīns, pēc
četrām dienām atgriežoties “Marihuānas
svētnīcā” un redzot amfetamīna lietotāju
priekšā.
Jāsaka, ka šī bija viena no tām retajām
reizēm, kad atgriešanās “Marihuānas
svētnīcā” bija nepatīkama, jo atklāju,
ka kāds bija aizņēmies uz neatdošanu
manas kartona auto balsošanas zīmes

ar vietu nosaukumiem, kurām, protams,
nebija nekādas vērtības, izņemot brīžus,
kad jābalso automašīnas.
Papildus nepatīkams mirklis tika radīts
no “Marihuānas svētnīcas” īpašnieka
puses, kam ir muļķīgs ieradums ik pa
laikam atbrīvot visus ledusskapjus no
tajos esošās pārtikas, izliekot to uz
grīdas. Ja dienas laikā īpašnieki savu
pārtiku neievieto atpakaļ ledusskapī,
tad pārtika bez liekām ceremonijām
tiek izmesta atkritumos. Tā kā parasti
strādāju četru dienu prombūtnē no
Vankūveras, tad tas skāra arī mani,
par spīti tam, ka mana pārtikas soma
saturēja manu vārdu un istabas numuru.
Līdz ar to nebūtībā aizgāja visa mana
pārtika un virtuves piederumi. Arī šajā
situācijā pielāgojos, pārtiku iepērkot
tikai tik daudz, cik man vajag pāris
dienām uz vietas Vankūverā. Ledusskapī
neglabājamo pārtiku sāku uzglabāt savā
skapītī.
Turpinot strādāt “luksītī”, nemanāmi
pienāca ne tikai vasaras vidus jeb
jūlijs, bet arī “luksīša” sezonas vidus.

Līdz ar to vienu dienu “luksīša” vadība
nolēma izbaudīt ceļojumu dienas garumā
uz Klinšu kalniem, lai sezonas vidū
veiktu novērtēšanu ar nolūku uzlabot
piedāvāto ceļojumu klāstu. Paralēli
bija arī darbinieku novērtēšana. Vienu
rītu mani uzrunāja šefpavārs Daniels,
piedāvājot man atgriezties strādāt
“luksītī” arī nākamajā sezonā, jo patīkot
darbu izpilde, piebilstot, ka jau pašā
pirmajā tikšanās reizē intervijā es esot
uzvedies un strādājis profesionāli, kas
iepriecina. Tā mēs parunājāmies par
darba lietām, kur tā arī nesniedzu skaidru
atbildi par nākamo sezonu pēc principa
nededzināt tiltus aiz sevis. Jebkurā
gadījumā novērtēšanas rezultāts bija
mazs, bet patīkams sīkums.
Tā kā no darba brīvajā laikā beidzot
sāku izjust “Darba un brīvdienu” vīzas
jēgu, arvien vairāk sāku pievērst
uzmanību iespējām doties garākos
kalnu pārgājienos, ņemot vērā, ka
savas tiesības pieteica savvaļas augu
ziedēšanas sezona. Kā vienu no
pirmajiem kalniem nolēmu apskatīt

Joffre ezeri
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Whistleras kalnu, kas bija diezgan
liels pārbaudījums, taču nevis takas
dēļ, bet gan saules dēļ, kurai pietika
nekaunības apsvilināt man plecus
un radīt tādu karstuma vilni, ka visa
pārgājiena laikā tikai to vien domāju,
kaut man līdzās būtu ūdens cisterna.
Šajā kalna taku iepazīšanas reizē man
pirmo reizi pārsteigumu sagādāja vietējā
brūnā Kanādas vāvere, jo vāvere, mani
ieraugot, sāka skraidīt apkārt koka
stumbram un izdot spiedzošas skaņas.
Atpakaļceļā no Whistleras uz
Vankūveru nobalsoju Denisu, kurš
Vankūverā dzīvo jau vairāk nekā 10
gadus. Bērnību Deniss pavadījis Liepājā
pie savas vecmāmiņas un šo to atceras
arī no dzimtās zemes Latvijas, kā,
piemēram, slaveno pirmklasnieku ābeci.
Tā visu ceļa posmu nopļāpājām par
Latviju, kas Denisam deva iespēju ieslīgt
tālās bērnības atmiņu līkločos.
Tā kā nedēļu vēlāk pēc Whistleras
kalna pārgājiena bija savvaļas augu
ziedēšana pilnā plaukumā, nolēmu
nākamo pārgājiena taku veikt tajā
pašā kalnā. Turpceļā izdevās nobalsot
meksikāni, kam aizraušanās ir ceļošana,
taču mūsu saruna ievirzījās Singapūras
zīmē, jo, izrādās, meksikānis Singapūrā
dzīvojis un strādājis piecus gadus,
piebilstot, ka Singapūras kopējā
arhitektūrā ir jaunas izmaiņas. Tā kā
Singapūrā esmu bijis tikai vienu reizi,
tad nu pilnīgi noteikti šobrīd nevaru
salīdzināt izmaiņas. Pēc kalna takas
veikšanas atpakaļceļā izdevās vēlreiz
nobalsot Denisu, kurš tieši tajā laikā no
Whistleras devās uz Vankūveru. Kārtējo
reizi pierādās, ka pasaule ir maza un
sastapšanās ar reiz satiktiem cilvēkiem
ir iespējama vēlreiz un vēlreiz.
Zināms, ka Kanāda ir lāču zeme un
sastapt lāci ir diezgan liela iespēja, jo īpaši
ap Džasperas nacionālo parku. Vienā no
“luksīša” tūrēm nācās strādāt ceļa posmā
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starp Vankūveru un Džasperu. Līdz ar
to atpakaļceļā no Džasperas tieši rīta
pārtraukumā bija tā retā iespēja redzēt
netālu no kursējošā “luksīša” sliedēm
divus lāčus 5 minūšu laikā un divās
dažādās vietās. Vēlāk dienas gaitā
diezgan tuvā distancē redzēju arī divus
baltgalvu ērgļus. Šis ir viens no retajiem
“luksīša” maršrutiem, kas man palicis
spilgtā atmiņā.
Pēc iepriekšējām auto balsošanas
reizēm pāris nedēļu vēlāk nolēmu
atkal balsot, taču “Wedgemount” ezera
virzienā. “Wedgemount” ezera maršruts
bija viens no grūtākajiem maršrutiem
manā pārgājienu pieredzē. Maršruta
kopējais garums turp un atpakaļ bija 14
km, kas bija nieks, taču grūtākais bija
tieši pēdējo kilometru uzkāpt stāvajā
kalna virsotnē, tomēr no kalna virsotnes
redzamie skati bija tā vērti. Ja iepriekšējās
reizēs auto balsošana man vedās
diezgan raiti, tad pēc “Wedgemount”
ezera auto balsošana “buksēja”. Ja
pirmais nobalsotais auto mani aizvizināja
gandrīz līdz pašai Skvamišai, tad otrs
auto mani vēlāk aizgādāja pāris km tālāk
aiz Skvamišas, pēcāk nogriežoties citā
virzienā. Atlika trešais auto balsošanas
raunds, kas vēlā darba dienas vakarā
aizņēma stundu, pamazām apsīkstot
auto plūsmai. Tā es balsoju, līdz manā
priekšā apstājās sarkans auto, kuru,
man par laimi, vadīja Andrea, jo pēc
ciemošanās pie draudzenes Skvamišā
Andrea nolēma atgriezties Vankūverā.
Andrea nekad auto balsotājus neuzņem,
bet, atpazīstot mani, uzņēma.
■
Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

Mūžībā aizgājis

Gunārs Freimanis
Dzimis 1933. gada 6. martā, Valmierā, Latvijā
Miris 2021. gada 24. decembrī, Sidnejā, Austrālijā
Viņu mīļā piemiņā patur
dēli Imants, Pēteris un Edgars ar Aimē
un mazmeitas Lija un Ingrīda

Mūžībā aizgājusi

Ilga Riņģis (dz. Kārkliņš)
Dzimusi 1922. gada 18. augustā, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2021. gada 10. decembrī, Newcastle, Austrālijā
Viņu dziļās sērās piemin
bērni, mazbērni un mazmazbērni.

PBLA ZIŅU APSKATS
27. janvārī
Virsdiriģenti: Covid-19 ierobežojumu dēļ
apdraudēti 2023. gada Dziesmu svētki
Mākslinieciski augstvērtīga Dziesmu
un deju svētku koncertu norise 2023.
gadā ir apdraudēta, ja no 1. marta netiks

atjaunots pilnvērtīgs amatiermākslas kolektīvu
mēģinājumu process, brīdina Dziesmu svētku
un Latvijas novadu un pilsētu virsdiriģenti. Lai
nodrošinātu nākamo Dziesmu un deju svētku
kvalitatīvu sagatavošanu, virsdiriģenti vēstulē
valsts amatpersonām, Dziesmu un deju svētku
padomei un Latvijas Nacionālajam kultūras
centram lūguši tuvākajā laikā pārskatīt esošos
ierobežojumus un izstrādāt jaunu, detalizētu
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darbības plānu pēc ārkārtas situācijas,
kas noteikta līdz 28. februārim, lai ļautu
atsākt pilnvērtīgu amatiermākslas kolektīvu
mēģinājumu procesu un koncertēšanu.
“Tā kā pagājuši jau gandrīz divi gadi
ļoti ierobežojošā mēģinājumu, koncertu
un pasākumu režīmā, tas liek paust
satraukumu gan par amatiermākslas procesu
nepārtrauktības nodrošināšanu nākotnē,
gan par 2023. gadā plānotajiem XXVII
Vispārējiem latviešu dziesmu un XVII
deju svētkiem, kad svinēsim svētku 150.
gadskārtu,” norādīja diriģenti. Vēstules autoru
ieskatā pandēmijas ierobežojumi nereti ir
bijuši nepārdomāti un nepamatoti attiecībā
uz kultūras jomu, tajā skaitā amatiermākslu:
“Uzskatām, ka mēģinājumos noteiktais
dalībnieku skaits, kvadratūra telpās un arī
ārtelpās nav bijusi uz faktu analīzi balstīta
vai dažādo amatiermākslas žanru specifikai
piemērota.”
Virsdiriģenti skaidroja, ka ne-pieciešams
izstrādāt nozares tālākai pastāvēšanai
labvēlīgu darbības protokolu no 1. marta līdz
vasarai, kad plānoti lieli reģionālie pasākumi
Dziesmu un deju svētku sagatavošanā.
“Tūlītēja rīcība ir eksistenciāli svarīga ne tikai
svētku repertuāra apguvei, bet arī pasākumu
organizatoriskā darba veikšanai un valsts
un pašvaldību finanšu plānošanai,” uzsvēra
vēstules autori, epidemioloģisko prasību

kopumu lūdzot izstrādāt atbilstoši katra
amatiermākslas žanra specifikai, tai skaitā
Skolu jaunatnes dziesmu svētku procesa
dalībniekiem. Virsdiriģenti arī lūdza iesaistīt
koru diriģentu pārstāvjus priekšlikumu
izstrādē un lēmumu pieņemšanā. […]
KONTEKSTS:
Pašlaik spēkā esošie nosacījumi
amatiermākslas kolektīvu darbībai paredz,
ka mēģinājumi un uzstāšanās var notikt tikai
epidemioloģiski drošajā vidē, klātesot tikai
personām, kuras ir pret Covid-19 vakcinētas
vai vīrusu izslimojušas; mēģinājumos var
tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai
personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no
mēģinājumam paredzētās telpas platības;
izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums
vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25%; grupas
dalībnieku plūsma nedrīkst pārklāties ar
citu personu plūsmām; mēģinājuma laikā
jānodrošina 2 metru distance, izņemot deju
nodarbību laikā; kolektīvi nerīko aktivitātes un
publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā
nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām
teritorijām), kuros piedalās personas no citām
grupām vai kolektīviem. (lsm.lv)
25. janvārī
Dārziņš un Tīruma nesīs Latvijas karogu
Pekinas olimpisko spēļu atklāšanā
Latvijas karogu XXIV ziemas olimpisko
spēļu atklāšanas ceremonijā 4. februārī

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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Pekinas stadionā nesīs hokeja izlases
kapteinis Lauris Dārziņš un kamaniņniece
Elīza Tīruma, pirmdien paziņoja Latvijas
Olimpiskā komiteja. Šī ir otrā reize, kad
katrai delegācijai ir divi karognesēji. Ievērojot
dzimumu līdztiesības, SOK pirms Tokijas
olimpiskajām spēlēm paziņoja, ka katrai
valstij būs divi karognesēji – viens vīrietis
un viena sieviete. Dārziņš ir piektais Latvijas
hokejists, kurš nesīs karogu olimpisko spēļu
atklāšanā. 1936. gadā Garmišpartenkirhenē
valsts karogu nesa Leonīds Vedējs, 2002.
gadā Solteliksitijā – pašreizējais Latvijas
hokeja izlases galvenais treneris Harijs
Vītoliņš, 2006. gadā Turīnā – Artūrs Irbe,
bet 2014. gadā Sočos – Sandis Ozoliņš.
Savukārt Tīruma ir pirmā kamaniņu sporta
pārstāve, kas nesīs karogu.
"Pārstāvēsim valsti ar lielu godu, lielu
atbildības sajūtu un lielu lepnumu," teica
hokejists. "Cerams, ka pēc olimpiskajām
spēlēm visi sportisti, visa delegācija
varēsim šeit sapulcēties vēlreiz, lai palielītos
ar izcīnītajām medaļām un augstajiem
sasniegumiem." Arī Tīruma jutās pagodināta,
ka viņa būs karognesēja Pekinas olimpiskajās
spēlēs. "Tas ir ļoti liels gods manās
noslēdzošajās olimpiskajās spēlēs nest
Latvijas valsts karogu," pateicās kamaniņu
braucēja. Pirms četriem gadiem Phjončhanā
atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesa
bobsleja stūmējs Daumants Dreiškens.
Pekinas olimpiskās spēles risināsies 4. – 20.
februārim. Latviju tajās pārstāvēs 57 sportisti
11 sporta veidos. (LETA; delfi.lv)
24. janvārī
Ārlietu ministrija aicina bez īpašas
vajadzības nedoties uz Ukrainu
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sociālajā
vietnē "Facebook" norāda, ka Latvijas
vēstniecība Ukrainā turpina strādāt pilnā
apjomā. "Atbilstoši vispārpieņemtajai praksei
Ārlietu ministrijai ir nepieciešamie plāni
vēstniecības evakuācijai, un šīs procedūras
var tikt iedarbinātas nepieciešamības
gadījumā. Nepārtraukti vērtējam drošības

situāciju un atbilstoši rīkosimies. Ārlietu
ministrija aicina Latvijas valstspiederīgos
bez neatliekamas nepieciešamības nedoties
braucienos uz Ukrainu un īpaši uz Luhanskas
un Doņeckas apgabaliem, jo šajās teritorijās
ir ārkārtīgi ierobežotas iespējas nodrošināt
konsulāro palīdzību ceļotājiem. Ja tomēr
nepieciešams apmeklēt Ukrainu, aicinām
reģistrēties Ārlietu ministrijas konsulārajā
reģistrā," teikts ierakstā. Jau vēstīts, ka ASV
likušas pamest Ukrainu Kijevas vēstniecības
diplomātu ģimenēm, "ņemot vērā Krievijas
militāro darbību arvien turpinošos draudu
dēļ", svētdien pavēstīja Valsts departaments.
(LETA; tvnet.lv)
Mūžībā aizgājis vēsturnieks un holokausta
pētnieks Andrievs Ezergailis
Mūžībā aizgājis vēsturnieks, holokausta
pētnieks Andrievs Ezergailis, sociālajos tīklos
informē ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Par ievērojamāko Ezergaiļa darbu nereti
min pētījumu par holokaustu Latvijā "The
Holocaust in Latvia, 1941–1944". Ezergailis
dzimis 1930. gada 10. decembrī Jēkabpils
apriņķa Rites pagastā. Otrā pasaules kara
nogalē Ezergailis kopā ar ģimeni devās bēgļu
gaitās uz Vāciju, bet vēlāk nokļuva ASV, kur
dzīvoja līdz mūža izskaņai. Ezergailis 1956.
gadā beidzis Mičiganas Valsts universitāti
ar bakalaura grādu sociālajās zinībās,
1960. gadā ieguvis maģistra grādu vēsturē
Ņujorksitijas Universitātē, bet 1968. gadā
Kolumbijas Universitātē Ņujorkā viņam
piešķirts vēstures doktora grāds.
Kopš 1964. gada Ezergailis bijis Itakas
koledžas mācībspēks, no 1971. gada –
profesors. Viņš bijis Amerikas vēsturnieku
apvienības un Amerikas apvienības slāvu
studiju veicināšanai biedrs, Latvijas Zinātņu
akadēmijas ārzemju loceklis. Ezergailis
pētījis sociālās un revolucionārās kustības
Baltijā, par ko tapuši izdevumi "1917. gada
revolūcija Latvijā" (1974), "Latviešu iespaids
uz boļševiku revolūciju" (1983). Ezergailis
daudz rakstījis par holokausta problēmām,
piemēram, tapis viņa veidots dokumentu
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krājums "Latviešu leģions. Varoņi, nacisti
vai upuri?" (1998), grāmata "Holokausts
vācu okupētajā Latvijā. 1941–1944" (1999)
u.c. "Ezergaiļa ieguldījums mūsu vēstures
sarežģīto jautājumu izpētē ir nenovērtējams,"
uzsver Rinkēvičs. (LETA; lsm.lv)
20. janvārī
'Pekina 2022': Latviju pārstāvēs 57
sportisti 11 sporta veidos
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)
Izpildkomitejas sēdē trešdien, 19. janvārī, tika
apstiprināts Latvijas olimpiskās delegācijas
"Pekina 2022" sastāvs startam XXIV
ziemas olimpiskajās spēlēs, kas no šī gada
4. līdz 20. februārim norisināsies Ķīnas
galvaspilsētā. Pašlaik Latvijas delegācijā
"Pekina 2022" apstiprināti 57 sportisti 11
sporta veidos. Latvijas komandas sastāvā
Pekinas olimpiskajās spēlēs piedalīsies
32 individuālo sporta veidu sportisti un 25
hokeja komandas pārstāvji, kas kopumā ir
57 sportisti. Pekinā mūsu sportisti startēs
11 sporta veidos, pārstāvot sešas ziemas
sporta veidu federācijas – biatlons, bobslejs,
kamaniņu sports, skeletons, šorttreks,
daiļslidošana, ātrslidošana, ziemeļu divcīņa,
kalnu slēpošana, distanču slēpošana, hokejs.
Komandas sporta veidu pārstāvniecībā
pievienojusies ziemeļu divcīņa.
"Latvijas sportisti ar sasniegtajiem
rezultātiem olimpiskajā sezonā dod iespēju
būt pārliecinātam, ka uz Pekinu dodas
spēcīga komanda ar savu sporta veidu
līderiem un hokeja valstsvienība, kurai starti
Olimpiskajās spēlēs būs sesto reizi," uzsver
LOK prezidents Žoržs Tikmers. Latvijas
Olimpiskās delegācijas vadītājs Kārlis
Lejnieks, raksturojot komandu, atzīmēja,
ka Uz Pekinu dosies gados jauna Latvijas
Olimpiskā komanda, jo vidējais sportistu
vecums ir samazinājies līdz 25,5 gadiem,
kas ir mazāks kā vairākās iepriekšējās
olimpiskajās spēlēs.
"Turklāt 25 atlētiem starti olimpiskajās
spēlēs būs olimpiskā debija. Tajā paša
laikā komandas sastāvs apliecina paaudžu
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maiņu ziemas sporta veidos - uz Pekinu ar
piecu olimpisko spēļu pieredzi dodas brāļi Tomass un Martins Dukuri, Andris un Juris
Šici. Savukārt Elīzai Tīrumai un Oskaram
Ķibermanim šīs būs trešās Olimpiskās
spēles. Pieredze un jaunība ir tas salikums,
kas šajās spēlēs noteikti veidos komandas
garu un spēku, turklāt to stimulēs ģimeņu
un dzimtu spēks – Dukuri, Šici, Aparjodi,
Eiduki, Bondari, Krūzbergi, Bukarti," izteicās
Lejnieks.
Līdz ar 57 sportistiem apstiprinātajā
delegācijas sarakstā ir iekļauti arī 43 treneri,
4 sporta ārsti un 4 fizioterapeiti, savukārt
komandas vadība un atbalsta personāls
dodas uz Tokiju 9 cilvēku sastāvā (sportisti
tiek izvietoti 3 olimpiskajos ciematiņos).
Hokeja valstsvienības sastāvs tiks precizēts
24.janvārī. Tāpat līdz 24.janvārim Latvijas
slēpošanas federācija nosauks to sportistu,
kam ir piešķirta pieejamā kvota distanču
slēpošanā vīriešiem. Savukārt Baiba Bendika
startēs divos sporta veidos – biatlonā un
distanču slēpošanā.
Saistībā ar Olimpisko spēļu organizētāju
noteiktajiem ierobežojumiem Latvijas
Olimpiskajai delegācijai "Pekina 2022"
jāievēro noteikts Covid-19 protokols. Tas
paredz, ka katram Latvijas Olimpiskās
komandas dalībniekam 96 stundas un 72
stundas pirms izlidošanas jāveic Covid-19
tests, kuru atkārto Pekinas lidostā pēc
ielidošanas. Tāpat dalībniekiem, atrodoties
Pekinā, katru dienu jāveic eksprestesti
un īpašā aplikācijā katru dienu jāuzrāda
atzīmes par savu pašsajūtu. Par protokola
ievērošanu atbildīgais Latvijas komandā ir
Covid-19 oficieris, LOV ārsts Jānis Kaupe.
Šobrīd Latvijas Olimpiskā delegācija ir
pilnībā vakcinēta. Latvijas olimpiskā izlase
startam Pekinas olimpiskajās spēlēs: https://
olimpiade.lv/storage/app/media/uploadedfiles/
17. janvārī
Atklās Gunāram Astram veltītu pieminekli
«Nebaidies!»

Gunāra Astras piemiņai veltītu pieminekli
"Nebaidies!" tiks atklāts 20. janvārī Baumaņa
skvērā (Brīvības ielā 34, Rīgā) pretim tiesas
ēkai, kurā Latvijas slavenāko brīvības cīnītāju
1983. gadā notiesāja LPSR Augstākā tiesa,
informēja Tieslietu ministrijas pārstāvji.
Pieminekļa atklāšanas pasākumu būs
iespējams vērot tiešraidē Tieslietu ministrijas
"Facebook" un "Youtube" kanālā. Pieminekļa
atklāšanā piedalīsies Valsts prezidents Egils
Levits un Ministru prezidenta biedrs, tieslietu
ministrs Jānis Bordāns (Jaunā konservatīvā
partija), uzrunas teiks Gunāra Astras brālis
Leons Astra un PSRS okupācijas laika
pretošanās kustības dalībniece Lidija
Doroņina-Lasmane, kā arī 1991. gada
barikāžu biedrības prezidents Renārs
Zaļais un pieminekļa autors, tēlnieks Gļebs
Panteļejevs.
Latvijas neatkarības aizstāvi Gunāru
Astru tiesāja divas reizes – 1961. un 1983.
gadā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
viņu attaisnoja abās lietās. Latviešu patriots
Gunārs Astra 1983. gada 15. decembra tiesas
prāvā teica savu pēdējo vārdu: "Es ticu, ka šis
laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man
spēku šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz
cietusi un tādēļ iemācījusies, un pārcietīs arī
šo tumšo laiku." 2021. gada 22. oktobrī
latviešu brīvības cīnītājam Gunāram Astram
būtu apritējuši 90 gadi. Gan pagājušā gada
nogalē, gan šogad tiek organizēti pasākumi
viņa piemiņas godināšanai, pasludinot šo
laika posmu par Gunāra Astras gadu.
1993. gada 18. novembrī Rīgā pie
toreizējās Tieslietu ministrijas ēkas Brīvības
ielā 34 tika uzstādīta Astram veltīta piemiņas
plāksne. Savukārt 2020. gada 14. jūlijā
Ministru kabinets atbalstīja tieslietu ministra
Jāņa Bordāna (Jaunā konservatīvā partija)

iniciatīvu par pieminekļa celšanu Gunāram
Astram. 2020. gada decembrī Saeima
izskatīja priekšlikumu par nepieciešamā
finansējuma piešķiršanu šim mērķi no valsts
budžeta un to atbalstīja. Jānis Bordāns
teica: "Gunāra Astras personību raksturo
nesalaužams cīnītāja gars – viņš nebaidījās
nostāties pret padomju okupācijas varu
un paust savu viedokli un vēlmi dzīvot
neatkarīgā Latvijas valstī. Gunāra Astras
piemiņu godināsim Barikāžu nedēļā 20.
janvārī, atklājot pieminekli pie ēkas, kur
1983. gadā Astra teica savu slavenāko
runu – pēdējo vārdu LPSR Augstākajā
tiesā. Piemineklis būs kā simbols Astras
paustajām vērtībām, inteliģencei un ilgām
pēc neatkarības." (lsm.lv)

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien,
plkst.10.00
Dievkalpojumi atsāksies 31. janvārī 2022
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
tēlefona Service NSW APP lai vieglāk
var reģistrēties ierodoties Dievnamā,
lietojot QR

Nākamais Ritums būs 2022. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. FEBRUĀRIM.
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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.16.00.
Var pieslēgties mūsu sarunu tīklam
pieteicoties mācītājam caur ēpstu lai
viņš var nosūtīt attiecīgo saiti
BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot
mācītājām pa ēpastu.
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce
notiks svētdien, 20.februārī, pēc
dievkalpojuma.
Tuvāka informacīja draudzes mājas
lapā.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms 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.
(02) 8012 2362
Mobilais tel.
0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Jēzus saka: "Es zinu, no kurienes
Es esmu nācis un kurp eimu." Un:
"Mācaities no Manis..."
Garīgās kustības "Jaunais Laiks"
filozofijā ietilpst mūsu atcerēšanās
KAS MĒS ESAM. To sasniedz ar
lūgšanu un meditāciju.
(sk. Bībelē Jņ.8:14, Mt.11:29 u.c., kā arī
Dr. Brian Weiss, Dr. Dolores Canon,
Dr. Michael Newton, u.c.)
R.S
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
NOVEMBRĪ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30
baznīcā un Bībeles stundas 10.00
Latviešu namā pēc vienošanās –
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām
regulām.
Lūgums sazināties ar mācītāju R.
Sokolovski, lai uzzinātu par
nākamajiem dievkalpojumiem
DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu bija $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
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
0456 757 481

What's on at the House

Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language
A Happy and Healthy 2022 to all our readers!
What a roller-coaster ride! Our latest Covid variant Omicron certainly played
havoc with everybody’s plans for Christmas and the New Year as well as the second
half of December and January. That has been the case for both the Latvian society
as well as the rest of NSW.
Christmas parties and events took up the first part of December, and it looked
like things were starting to get back to a state of normality.
Even though we knew that there would not be any overseas guests, and that
there’d be reduced numbers of interstate participants and visitors, we were still
hoping for a good turn-out of local Sydneysiders for the 58th Australian Latvian Arts
Festival. Unfortunately that was not to be as restrictions were lifted and Omicron
took hold in the community! Most festival events were very poorly attended, and
in the end the Closing Concert was only available online, and the Ball had to be
cancelled. It’s a pity, as those who did attend were quite enthusiastic about the
quality, and variety, of the events.
We aren’t giving up though. As society at large starts to get accustomed to
“living with Covid”, we shall also be reopening the House to events in February.
Nothing too flash or too crowded. All events shall be small with ample space for
social distancing.
Thursday lunches shall start up again – 3rd and 17th February. For catering
purposes bookings are essential at least two days in advance (by Tuesday) on
0425 392 988.
The “zolīte” card game will be on again 1st and 15th of February, and the Seniors
Group shall have their first monthly meeting of the year on the 11th.
Our Rīga gift shop has already reopened and will be trading on Thursdays,
Fridays and Saturdays. New items are constantly being added to the range, so
don’t forget to regularly check out what’s on offer.
Have a safe February, and hope to see you at the House some time in the not
too distant future.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes
par Rituma saturu.
Nākamais Ritums 2022. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. FEBRUĀRIM.
Raksti par notikumiem mēneša otrā pusē jāpieteic
un jāvienojas ar redakciju par iesniegšanas laiku.
RITUMA ABONEMENTS
Rituma abonementa maksa ir $60.00 gadā par 11 numuriem,
kas iznāk reizi mēnesī no februāŗa līdz decembrim.
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