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Demogrāfijas drūmā statistika – bīstami 
draudi valsts nākotnei

Anda Līce – 22. septembris 2020
Valsts mazspēja ir apbrīnojami līdzīga sirds mazspējai, ko raksturo 

slimīgs stāvoklis, kad asinsrites sistēma nespēj pārsūknēt organisma 
normālai darbībai vajadzīgo asiņu daudzumu.

Par to visvairāk nu jau gadiem ilgi ceļ trauksmi tie, kas pēta demogrāfiju 
mūsu valstī, jo tieši demogrāfija ir jebkuras valsts nākotnes atslēgas vārds.

Kopš 2009. gadā veiktās Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 
reorganizācijas (likvidācijas) demogrāfiskā aina Latvijā nav uzlabojusies.

Tagad, protams, jebkuras nebūšanas varēs bezgala ilgi uzvelt Covid-19, 
kaut gan īstie cēloņi ir meklējami hroniskā valsts mazspējā, kuŗas sekas ir 
bezatbildība un nekompetence.

Nav taču jāatklāj Amerika, vienkārši jāpapēta kaut vai tuvāko kaimiņvalstu 
pieredze, jo pasaule tā arī dzīvo, cits no cita mācoties un pārņemot labāko. 
Ko līdz visas tā mantras: „Bērni ir mūsu nākotne”, „Cilvēks ir galvenā 
vērtība”, ja valda tāda nevienlīdzība, kad cilvēka vērtība nemaz nespēj 
izpausties?

Es nesen dzirdēju šādu dzimtenes definīciju: „Dzimtene ir tā valsts, 
no kuŗas tev negribas bēgt projām.” Varētu vienīgi piebilst – bēgt projām 
miera laikā.

Ja veiktu godīgu aptauju jauniešu vidū, par ko viņi šodien sapņo un 
domā, rezultāti, iespējams, būtu šokējoši, jo ļoti daudzi gudro, uz kuru valsti 
labāk doties, kad būs pabeigta skola un sasniegta pilngadība.

Saprotams, ka viņu bērni dzims un augs ne jau Latvijā. Laiku pa laikam 
izskan bažas, ka, sarūkot strādājošo skaitam, valstij pietrūks naudas 
pensijām.

Īstenībā daudz bīstamāki ir draudi, ka nebūs pašu pilsoņu un valsts 
noasiņošana vairs nebūs apturama.
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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

Sākot ar jūliju Sidnejas Latviešu namā pamazām atsāksies sabiedriskā darbība 
– būs Senioru saieti, Zolītes grupas saieti  un atsāksies ceturtdienas pusdienas.

Lielākie sarīkojumi kā mēģinājumi, koncerti, tautas dejas un teātŗu izrādes ir 
pagaidām vēl atcelti uz nenoteiktu laiku. ■ 

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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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 2011. gada.
Pēteris Bārda

Dzimis 1950. g. 15 . jūlijā, Bathurst, Austrālijā
Mirusi 2020. g. 20. augustā, Bellbird, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
Sidnejas Latv iešu b iedr ības 

septembra valdes sēdē piedalījās 
Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Ināra 
Krūmiņa, Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, 
Andris Galviņš, Jānis Grauds, Ināra 
Graudiņa un Kims Ligers.

Pilnsapulcē atkārtoti tika ievēlēti 3 
valdes locekļi – J.Čečiņš, I.Brūvere, 
A.Galviņš. Valde amatus sastādīja 
sekojoši: Priekšsēdis Jānis Čečiņš, 
priekšsēža vietnieks un finanšu 
vadītājs Jānis Grauds, sekretārs Andris 
Galviņš, sarīkojumu vadītājas Ilona 
Brūvere un Klāra Brūvere, biedrzinis 
Kims Ligers.

Nolemj 2021. gadā paaugstināt 
biedru maksas. Tomēr, ņemot vērā 
to, ka Covid-19 varbūt ir ietekmējis 
dažu biedru maksātspēju, tad nolemj 
piedāvāt biedriem atlaidi, ja tie biedru 
naudu samaksā laicīgi – resp. līdz 
2021. g. 31. martam. Tad var maksāt 
tikai 2020. gada biedra maksu. Līdz 
sēdei vēl 87 biedri nebija samaksājuši 
2020.g. biedru maksas. Nolemj, ka, 

sākot ar oktobri, biedriem kuŗi ir 
samaksājuši biedru maksas turpmāk 
piedāvās atlaides uz SLB sarīkojumiem 
un citiem pakalpojumiem.

J. Grauds ziņo, ka pašlaik ilgtermiņa 
noguldījuma procentes ir nokritušās 
līdz 0.75%. Tas ir par apmēram 1% 
mazāk nekā pirms 6 mēnešiem. 

Pārrunā Mārtiņa Sil iņa zāles 
un kafejnīcas uzlabošanas idejas 
un darbus. Nolemj 22. septembrī 
noturēt papildus sēdi veltītu tikai šim 
jautājumam.

Covid-19 ierobežojumu laikā neko 
namā nevarēja rīkot, un bija jāpāriet 
uz neklātienes Zoom sarīkojumiem. 
Kaut arī tagad ir iespējams, ar 
ierobežojumiem, atkal atgriezties 
namā, nolemj neklātienes sarīkojumus 
nākotnē turpināt, jo tie piesaista 
citu publiku. Klātienē 25. oktobrī 
izrādīs  Latvijas jauniešu kora Balsis 
īpašu koncerta video. 18. novembrī 
valstssvētku aktu paredz, ka vajadzēs 
rīkot gan klātienē gan neklātienē. ■

Jānis Čečiņš
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Demogrāfijas drūmā...
Turpinājums no 1.lpp.

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 septembrī SLB ir apsveikusi 
lntu Skrīveri, Kārli Gulbergu, Anitu 
Misiņu, Rūdolfu Nemmi, Viktoru Sīko, 
Uldi Poguli, Gunāru Bietaku un Rutu 
Dzelmani. ■

Septembŗa Senioru 
saiets

Piektdien, 11.septembrī, plkst. 
11.00 Latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē notika kārtējais senioru saiets. 
Ieradās ap 25 klausītāji. Pirmā saieta 
daļā Jānis Grauds iepazīstināja 
k lā tesošos ar  ļo t i  apdāv inā to 
komponisti Ellu Mačēnu. Jaunā un 
allaž smaidīgā Ella ir pazīstama ne 
tikai plašākā latviešu sabiedrībā, bet 
arī austrāliešu muzikālā pasaulē. Ella 
mums pastāstīja par to, ko ir veikusi 
pēdējos piecos gados.

Ella Mačēna

Kaut arī notiek diskusijas, apaļie 
galdi un semināri  par palīdzību 
jaunajām ģimenēm un atvieglojumiem 
maznodrošinātajām ģimenēm, tām, 
kurās tikai viens apgādnieks (bieži tā ir 
vientuļā māte), rodas iespaids, ka valstij 
nav vienotas demogrāfiskās politikas, jo 
nav vienota centra, kas to vadītu.

Demogrāfs Ilmārs Mežs arī šogad 
prognozē dzimstības samazināšanos 
un rosina izveidot Iedzīvotāju ministriju.

Ša jā  gad ī j umā  nav  sva r īgs 
nosaukums, bet gan uzdevumi, kas 
ministrijai būtu jāveic.

La ikā,  kad izskan t ik  daudz 
bažu un brīdinājumu, dīvains miers 
valda aprindās, kur pieņem likumus 
un lēmumus. Tas nozīmē to, ka šīs 
aprindas jau ir parūpējušās gan par 
savām vecumdienām, gan arī par bērnu 
un mazbērnu nākotni.

Varas un sabiedrības atsvešināšanās 
dēļ mēs šodien dzīvojam divās pilnīgi 
atšķirīgās pasaulēs. Kādās pasaulēs 
dzīvosim rīt? ■

Latvijas Avīze
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Viņa komponē mūziku, māca 
kompozīciju un teori ju Mūzikas 
konservatorijā un universitātē, kā arī 
māca 12.gadu meiteņu vidusskolā, 
Krojdonā (Croydon). Vispirms uz 
ekrāna viņa parādīja savu biroju, ka 
arī flīģeli, ko viņa spēlē Čeltenhemā 
(Cheltenham), pie vecākiem. No 2016.
gada viņa ir komponējusi 10 skaņdarbus 
stīgu ansambļiem, 10 skaņdarbus 
kamerkoriem, 9 skaņdarbus jauniešu 
koriem, 7 skaņdarbus orķestriem 
un 5 skaņdarbus solistiem. Viņas 
skaņdarbus ir izpildījuši Sidnejas 
s imfon iska is  orķest r is ,  kā ar ī 
Tasmānijas, Kanberas un Vilobī 
(Willoughby) simfoniskie orķestri. Tos 
arī ir izpildījuši The Song Company, 
Gondwana nacionālais koris un vēl 
daudzas citas vienības. Ellu iespaido 
visvisādi mūzikas žanri: populārā, 
rok-, latviešu, klasiskā, noskaņu 
(ambient), elektroniskā un filmu 
mūzika, kā arī Baltijas kori. Viņai 
tuva ir daba, saule, ūdens, mēness, 
zvaigznes, saistības ar cilvēkiem un 
spiritualitāte (piemēram joga).

Ellai ir daudz mīļu atmiņu no šiem 
gadiem. No 2016. – 2017.gadam 
viņa mācījās meistarkompozīcijas 
kursā Sidnejas konservatorijā. Ella 
mums atskaņoja savus skaņdarbus, 
ko spēlēja perkusioniste  Claire 
Edwardes.  VERVE i r  raks t ī ts 
instrumentam marimba, un FALLING 
EMBERS vibraphonam. FALLING 
EMBERS ir par ugunsgrēkiem. Ella tad 
arī atskaņoja savu pirmo kompozīciju 
orķestriem, jūsmīgo FLIGHT, ko 
izpildīja Vilobī  simfoniskais orķestris. 
2017.gadā Ella saņēma Fine Music 
Young Composer  Award .  Vē l 
dzirdējām Flinders stīgu kvartetu 
izpildot Ellas darbu RESTING WITH 
ANGELS, kas ir skaists un mierīgs. 
(Viņa te pieminēja viņai ļoti izjusto 

Pēteŗa Vaska darbu VIENTUĻAIS 
EŅĢELIS). Sidnejas simfonija spēlēja 
THE SPACE BETWEEN STARS un 
Sidnejas Filharmonijas koris dziedāja 
AI ZAĻĀJA LĪDACIŅA. Jāzepa Vītola 
mūzikas akadēmijas kamerkoris, 
diriģējot Sigvardam Kļavam, dziedāja 
AR DIEVIŅU. Vārdus dziesmai rakstīja 
Ellas vecmāmiņa Aina Andersone. Pēc 
tam atspēlēja Ellas darbu, SVEŠAS 
ZEMES VĒJŠ, ko izpildīja Valsts 
akadēmiskais koris.

No mīļākām atmiņām Ellai arī ir 
piedalīšanās Gondwana mūzikas 
nometnē, kur katram dalībniekam 
bija jākomponē divi darbi divu nedēļu 
laikā. The Song Company ir izpildījusi 
Ellas darbus vairākās vietās Austrālijā. 
Dzirdējām arī Sidnejas kamerkori 
dziedot Ellas darbu STĀVI STĪVI, 
OZOLIŅ latviešu valodā. Skaisto 
VECMĀMIŅA SVEŠUMĀ ar Ainas 
Andersones vārdiem, dziedāja Ogres 
koris. Ella nebija aizkustināta, kad šo 
dziesmu dziedāja Diasporas koncertā 
2018.gada Dziesmu svētkos, jo daudzi 
nebija iemācījušies notis. Tasmānijas 
simfoniskais orķestris izpildīja GLASS 
OCEANS.

2019. gadā notika PBLA rīkotā 
konference Cēsīs, kur Ella piedalījās 
diskusijās un runās par mūziku un 
latviešu identitāti ar citiem slaveniem 
latviešu komponistiem. Cēsīs Ellai ļoti 
patika Latvijas daba. Toreiz SLB, LJAA 
un LAAJ ziedoja Ellai ceļanaudu uz 
konferenci, par ko Ella ir ļoti pateicīga! 
Ella arī saņēma PBLA balvu. Vēl ir 
jāpiemin latviešu `Rent-a-crowd`, kā 
Ella mīļi nosaukusi savas mūzikas 
entuziastus, ar Ojāru Gresti un Jāni 
Čečiņu priekšgalā, kuŗi sekoja viņai 
viņas slavas augšupejai, kur vien viņas 
darbus atskaņoja. Referāts beidzās ar 
jūsmīgiem aplausiem. Paldies, Ella, 
par aizkustinošo referātu.
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NĀKOŠAIS SENIORU SAIETS
Piektdien, 9. oktobrī, plkst 11:00

Latviešu namā

● VIJA SPOĢE-ERDMANE.
Vija sola senioriem demonstrēt studentu sagatavošanas procesu  
NSW Enmoras koledžas Design kursa “juniora" līmenim.
Vija iedvesmos jūsu skaidrās krāsu redzes atmiņas ar praktiskiem 
vingrinājumiem un izstaigās bijušās teātŗa izrādes. 
Otrā daļā Vija rādīs 1979. gada Sidnejas Kultūras dienu izrādi 
Sprīdītis. Kārļa Gulberga režija, Andreja Jansona mūzika un 
Vijas dekorācijas. Izrādi nofilmēja SBS televīzija. Varbūt kādu 
no jums, vai jūsu pazīstamiem redzēsim uz skatuves. 
Vija aicina – „Lūdzu, jaunie "juniori", sagatavojaties ar enerģijas 
pilnu, atsaucīgu, možu un skaidru prātu, jo informācija kuŗu jūs 
saņemsiet tiek pasniegta maniem Dizaina studentiem Enmorā jau 
vairāk kā 40 gadus. Kurss saņēma šī gada izglītības apbalvojumu.
Būs daudzi paraugi, ko apskatīt.
Ar sveicieniem un uz redzēšanos saietā."

● KAFĒJNICA BŪS ATVĒRTA
 ● Ievērojot Covid-19 ierobežojumus, Senioru saieti paredzēti 
katra mēneša otrā piektdienā
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Pēc referāta sekoja jautājumi. 
Jānis Čečiņš jautāja, cik grūti ir 
iemācīt austrāliešu korim latviešu 
vārdus. Pieminot savu darbu, STĀVI 
STĪVI, OZOLIŅ, Ella teica, ka koris 
salaida kopā vārdus 'vējš nāk', un 
tas neizklausījās labi. Ilga Nirādija 
jautāja, kas nāk pirmais, nosaukums 
vai kompozīcija. Ella teica, ka tagad 
tas ir vienmēr nosaukums.

Senioru saieta otrā daļā Jānis 
Grauds rādīja trīs Latvijas īsfilmas, no 
sērijas Aculiecinieks. Tās bija:

Cēsu viduslaiku pils dārzniece
Līga Eglīte jau strādā piecus gadus 

pie viduslaiku dārziņa, kuŗu apciemo 
tūristi. Dārziņš atrodas pie Cēsu 
pils. Dārziņā ir augstas dobes, kuŗas 
apņem savītas lazdu klūgas. Salmi 
aizsargā  stādus no dzestruma. Dārzā 
nav ķīmisku vielu. Viduslaiku dārzā ir 
ap 60 dažādu augu, ko Livonijas laikos  
izmantoja uzturā, ārstniecībā un 
saimnieciskos nolūkos. Ir loki, bietes, 
rāceņi, pastinaki, burkāni, zirņi, pupas, 
kāposti, sīpoli un citi augi. Tos lietoja 
vienkāršie ļaudis, kas bija spiesti būt 
par veģetāriem vai vegāniem. Toreiz 
augu izvēle bijusi daudz plašāka nekā 
mums šodien. Ordeņa ļaudis lietoja 
arī vairāk gaļu un garšvielas. Salviju 
lietoja, lai tiktu vaļā no kaitekļiem 
uz stādiem. Lietoja arī pelnus un 
kvēpus. Toreiz sēklas sēja tieši dārzā. 
Nedēstīja kastēs, kā šodien. Līga lieto 
sēklas, kas ir izturīgas senās dārzeņu 
šķirnes. Ārstniecībā lietoja nātru, 
struteņu un sīpolu raudzējumus. Uz 
dārza viduslaikos bēra organiskos 
atkritumus; zirgu mēslus, pakaišus, 
mizas, skaidas un pelnus. Laistot 
stādus, kad tūristi  ir klāt, Līga 
lieto keramikas ūdens laistāmos 
traukus, kas ir balstīti uz viduslaiku 
zīmējumiem. 13. gadu simtenī bijusi 

sērga Livonijā, un vēlākos gadsimtos 
nāca citas sērgas. Vienu nosauca par 
„angļu sviedriem”. Livonijas ordeņa 
ļaudis lietoja dārgas zāles – vīnā 
savārītus garšaugus un garšvielas. 
Un ja vēl lika cukuru klāt, tad kļuva 
pa sīrupu. Ziepes varēja taisīt no 
pelnu sārma. Pelnus izsījāja un uzlēja 
verdošu ūdeni. To atļāva nostāties 
un tad nokāsa caur audeklu. Radās 
ziepains mazgājamais līdzeklis. 
Zemnieki mutes un zobu skalošanai 
lietoja salvijas uzlējumu.

Augstas gudrības taka
Profesors Pēteris Stradiņš, nelaiķa 

Jāņa Stradiņa dēls, mūs izvadā pa 
topošo Augstas gudrības taku, kas 
atrodas Sunākstes mācītājmuižas 
parkā, Sēlijā. Gothards Frīdrichs 
Stenders*, kas bija apgaismības 
laikmeta mācītājs un izgudrotājs, 
dzīvoja Sunākstes mācītājmuižā. 
Parkā ir arī apglabāta visa Stenderu 
dzimta. Uz dolomīta plāksnes – 
„Še aprakts Stenders, Latvis, ar 
savu gaspažu”. Te sākusies Latvijas 
valodniecība un zinātne. Stenders 
uzrakstīja nevien bilžu ābeci un 
latviešu gramatiku, bet arī pirmo 
enciklopēdiju `Augstas gudrības 
grāmatu`. Enciklopēdija ir pirmā 
mācības grāmata, kur ir heliocentriskā 
pasaules uzbūve (zeme griežas 
ap sauli, nevis otrādi). Uz kāda 
gudrības takas šķirkļa var lasīt: „Kad 
tu cepeti gribi cept, lai tas visapkārt 
ceptos, vai tu tāds negudrs būtu, un 
gribētu cepešu dēļ, lai tas skurstens 
ar visu ugunskuru apkārt ap cepeti 
griežas”. Uz cita šķirkļa ir rakstīts (no 
enciklopēdijas, ka droši vien neesam 
vieni kosmosā): „Voi Dievs nebūtu 
tāds Kungs, kad Viņš tikai virs mūsu 
vienīgas zemes vien būtu iedzīvotājus 
cēlis un visas citas pasaules un 
arīdzan tās daudz lielākas, bes 
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dzīvotājiem tukšas un bes sava goda 
un slavas būtu pametis? To nu no 
ta vis-augstaka Dieva nevari domāt, 
kam nei prāts, nei padoms, nei 
spēks trūkst”. Stenders interesējies 
par astronomiju un arī dabu. (Par 
Austrāliju viņš raksta): „5.pasaules 
daļa, ko mēs labi nepazīstam dzīvo 
lielās salās, un tie ir austrāleri”. Citur 
ir rakstīts: „Vēlējums, Mīļi latvieši! Jo 
vairāk viena tauta īstā, labā gudrībā 
pieaug, jo viņas laime ceļas. Gudrais 
zina visā likstē lidzēties, negudrais 
arvienu grimst, kamēr izgaist. Gudrība 
aplaimo valdīšanas, gudrība dara 
zemi auglīgu, gudrība dod prieku, 
veselību, mantas un ilgu dzīvošanu”. 
Profesors domā, ka Stradiņu dzimta 
Stendera laikos klausījusies Stendera 
dievkalpojumus un iespējams lasījusi 
viņa enciklopēdiju. P. Stradiņš ari 
piemin, ka šeit bijuši vieni no pirmajiem 
dziesmu svētkiem jeb dziesmu 
dienām. Kur bijusi mācītājmuiža, 
viņš domā zemi nolīdzināt, bet atstāt 
pamatus. Turpat arī uzstādīs Sēlijas 
sirds simbolu. 

* G.F.Stenders (1714-1796) 
Liesmojošā rokoko muižnieces
D r a u d z e n e s  A g a t e  E n i ņ a 

(architekte) un Lauma Grīva (tāllēcēja) 
izvadā mūs pa Kabi les muižu, 
Kurzemē, ko Agates māte ir nopirkusi 
izsolē un ko restaurēs. Agate un 
Lauma ir draudzenes jau no bērnības. 
Pilī, kuŗa ir no 18. un 19. gadu 
simta, ir saglabājies autentiskums. 
Tā nav cietusi nedz kaŗā, nedz 
revolūcijā, nedz dedzināšanā. Visas 
konstrukcijas ir labā stāvoklī. Pirmā 
dzimta, kam piederēja muiža, bija 
baroni Bēri. 1920`s gados pēdējie 
vācieši, kas te dzīvoja, pārcēlās uz 
Vāciju. No agrākiem laikiem ir atrasti 
sarkofāgi Cīravas luterāņu baznīcā, 
un tie ir nonākuši Rundāles pilī. 

Muižas 2. stāvā ir vasaras istabas. 
Padomju laikos tās bija pārvērstas 
par komunāliem dzīvokļ iem un 
katrā istabā ielikta krāsniņa. Arī bija 
dzemdību nodaļa. Lai nebūtu stabi 
apakštāva Baltajā zālē, otrajā stāvā 
ir unikāla konstrukcija, oriģinālās sijas 
no Baltijas priedēm. Lielā Baltā zālē 
ir saglabājies grīdas bloku parkets. 
Liesmojošā rokoko griestu apdare ir 
valsts nozīmes mākslas piemineklis 
– roku darbs ar puķītēm veidots 
tieši uz griestiem, nevis darbnīcā 
vai uz zemes. Padomju laikos Baltā 
zāle bija sadalīta skolēniem sporta 
zālē un otrā pusē pasta kantora 
priekštelpā. Muižā arī ir atrodams 
vīna pagrabs ar velvētiem griestiem. 
Ir jau iepirktas mucas, dzērienu 
gatavošanai. Visām ēkam, kā jau citās 
muižās, ir nepieciešama nepārtraukta 
uzturēšana. To arī veiks ģimenes 
uzņēmums. ■

V.Krādziņš 

Ceturtdienu  
pusdienas. 

SLB Dāmu kopas dāmas tiešām būtu 
ļoti priecīgas, ja kāda dāma, jeb kungs, 
varētu nākt mums palīgā sagatavot 
pusdienas. Būtu pat labi, kaut vai vienu 
reizi pa diviem mēnešiem!  

Ja atnāksiet, tad varēsiet pavadīt 
dažas stundas jautrā, draudzīgā 
kompānijā strādājot tautas labā. 
Naudā nevaram maksāt, bet graudā 
gan – pusdienas. Visi ienākumi iet 
SLB darbam un lai uzturētu Sidnejas 
Latviešu namu.

Lūdzu zvaniet  SLB Dāmu kopas 
priekšniecei Inārai Krūmiņai, Tel. 
0425392988. ■
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Divas nedēļas  
Covida-19 karantīnā 

Dienas grāmata – Liena Sveile
Es dzīvoju Sidnejā. Mana māmiņa 

Aina Sveile kopš 2018. g. maija 
dzīvoja latviešu vecļaužu ciematā 
Melburnā. Māmiņa pēkšņi saslima 
taisni tad, kad Melburnā uzliesmoja 
Covid-19. Viktorijas valdība ieveda 
stingrus ierobežojumus un slēdza 
robežas. Es dabūju atļauju lidot uz 
Melburnu, un drīkstēju katru dienu 

Piparkūkas 
Ziemassvētki tuvojas, jāsāk domāt 

par piparkūku cepšanu. 
SLB Dāmu kopa, jau daudzus gadus, 

piparkūkas ir cepusi talkās. Šogad 
cepsim mazliet savādākā veidā. Mums 
ir lūgts iemācīt kā pagatavot piparkūku 
mīklu un kā tās cept. 

Svētdien, 18. oktobri rīkosim talku, 
kuŗā pirms cepšanas parādīsim kā 
gatavot mīklu. Tā tad, tiem kas vēlās 
mācīties mīklu gatavot un piparkūkas 
cept, jāierodas namā plkst. 10. no 
rīta, bet, ja vēlaties tikai piedalīties 
cepšanas talkā, tad var ierasties plkst. 
11. Ja  dalībnieki vēlēsies, iedosim arī 
receptes. 

Sakarā ar Covid-19 daudz kas ir 
mainījies un var vēl mainīties. Namā ir 
jāievēro Covid-19 noteikumi - bet nama 
telpas ir pietiekami lielas, lai varam tos 
ievērot. 

Lai mēs jau iepriekš varētu mīklu 
sagādāt cepšanai, noteikti ir jāpiesakās, 
zvanot Inārai Krūmiņai --- 0425392988, 
jeb Edītei Birzulei --- 0451822932.

Otru, tikai cepšanas, talku rīkosim 
trešdien, 28. oktobrī plkst.10. no rīta.■

Ināra Krūmiņa,
SLB Dāmu kopas priekšniece.

Pastaiga Melburnas parkā.

neilgi pasēdēt pie māmiņas pirms viņa 
nomira. Paliku Melburnā uz bērēm 
un pakavējos vēl dažas dienas pēc 
tam. Kad atgriezīšos Sidnejā, divas 
nedēļas būs jānodzīvo karantīnā. 

Melburnā pavadīju nepilnas divas 
nedēļas. Pirmajā nedēļā visi veikali bija 
vaļā. Gribēju nopirkt kādas grāmatas, 
lai būtu karantīnā ko lasīt. Nogurumā 
neatradu neko interesantu, un atliku 
uz citu dienu. Otrajā nedēļā valdība 
slēdza veikalus. Pārtikas, ēdienu un 
avīžu veikali vēl bija vaļā, bet grāmatu 
un citi veikali iepirkšanās centrā bija 
ciet. Avīžu veikalā bija daži mazi 
romāni un krimiķi. Maza grāmatiņa 
ar Prāgas bildi uz vāka izskatījās 
interesanta. Būs laba! Nopirku, bet 
nenocietos un sāku mazlietiņ dažas 
nodaļas palasīt. Pēdējās dienās 
Melburnā izstaigājos pa parku, jo 
zināju, ka Sidnejā no viesnīcas iziet 
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nebūs iespēja.
Trešdien 12. augustā. Šodien 

jālido atpakaļ uz Sidneju. Soma 
sapakota. Maska uz sejas – ārā tā 
ir visu laiku jāvalkā. Laicīgi tieku 
lidostā, noparkoju. Kluss kā pagrabā 
– neviena tur nav. Kantorī ir viens 
strādnieks, runā pa telefonu, nododu 
tam automašīnas atslēgu, un eju uz 
pasažieru terminālu. Baigi kluss. Trīs 
citi ceļotāji un es. Nevaru somu nodot, 
vēl nav neviena palīga. Pēkšņi parādās 
kāda lidkompānijas darbiniece, un 
saka, ka somas pašiem jāliek uz 
bagāžas lentes. Nevaru savai somai 
nodrukāt lipekli, man izpalīdz.

Lidostā visas ēdnīcas, veikali ciet 
– atliek tikai iet uz uzgaidāmo telpu 
un gaidīt. Sēdekļiem uzlīmēti lipekļi 
ar 1.5 metru atstarpi, kur sēdēt. Man 
līdz ir uzkodas un pudele ūdens. 
Kāds jauneklis no automāta pērk 
čipu paciņu un ūdeni. Bet čipu paciņa 
ārā nekrīt. Jauneklis sāk kratīt un 
žvadzināt mašīnu. Velti! Tad paceļ 
lielo smago mašīnu un krata uz augšu 
un leju. Skatos apkārt, vai nāks kāds 
drošības sargs. Nekā – neviens 
neklapē ar ausīm. Jauneklim laimējas 
– čipu paciņa izkrīt!

Pulksten 15.00 izlidojam. Esam 
apmēram 30 ļaužu. Man vienai 
vesela rinda. Pēcpusdienas saulītes 
apgaismojumā mākoņainās debesis 
izskatās kā mīksta, zili balta vilnas 
sega. Man uznāk skumjas, domājot, 
ka māmiņa tagad dus debesīs. 

Pulksten 16.00 lidmašīna nolaižas 
Sidnejas starptautiskajā lidostā. No tā 
brīža zaudējam brīvību. Jauni apstākļi 
un liela neziņa. Jaundienvidvelsas 
policija mūs sagaida un vispirms 
liek stāvēt koridorī trijās rindās ar 
atstarpēm. Tad vienā garā rindā 
iet līdz metāla detektora nodaļai. 
Tur cilvēks pilnā plastikas tērpā 

mūs aptur, bez saskarsmes nomēra 
temperatūru, un izprašņā. Vai ir kādas 
Covid-19 slimības pazīmes? Kur tālāk 
ceļos? Vai uz palikšanu Sidnejā? 
Bagāžas saņemšanas zālē sadala 
mūs divās grupās,  un liek apsēsties 
uz plastmasas krēsliem. Citi pasažieri 
jau tur sēž.

Savas somas vēl nedrīkstam 
paņemt.  Jārāda  dokument i  – 
braukšanas apliecība, atļauja uz 
Sidneju atl idot, l idojuma biļete. 
Izprašņā tālāk. Vai sēdvieta nav 
mainī ta? Vārds un dz imšanas 
datums? Visu pieraksta. Liek izpildīt 
veidlapu ar apmešanos adresi 
Melburnā. Pieminu, ka biju Melburnā, 
jo māmiņa saslima, un paliku uz 
bērēm. Visi izprašņātāji ir medmāsas 
un veselības darbinieki. Man izrāda 
līdzjūtību un saka, ja vajaga palīdzību, 
viesnīcā varēs noorganizēt psihologu. 
Daudzi pasažieri ir dažādu kompāniju 
strādnieki sūtīti no Melburnas uz darbu 
Sidnejā. Šīm strādnieku grupām liek ar 
e-pastu savus priekšniekus brīdināt, 
ka viņiem prasīs, kāpēc tieši šai laikā 
šiem strādniekiem jābūt Sidnejā. 

Tad sākas lielā gaŗā gaidīšana. 
Mums nedod ne ūdeni, ne ēdamo. 
Man labi – ūdens pudele puspilna 
un ko uzēst vēl ir. Sejas maska, kuŗu 
visu laiku ir bijis jāvalkā, jūtas sevišķi 
neērta. Nezinām, cik ilgi vēl būs 
jāgaida, kad un uz kuŗu viesnīcu mūs 
vedīs. Arī policisti neziņā gaida un 
neko nespēj paātrināt, vai palīdzēt. 
Deviņos vakarā mūsu izprašņātāji 
saņem atbildi no Veselības Ministrijas, 
ka varam doties tālāk.

Policists izsauc divus vīriešus, lai 
iet mūsu pulciņam pa priekšu. Vai 
tad šiem diviem nevar uzticēties? 
Kaut ko viņiem pasaka, un abi 
pasmejas! Policijas pavadībā pa 
klusiem koridoriem ejam ārā. Ejam 
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gar nodaļām, kur armijas kaŗavīri 
kamoflāžas uniformās stāv pie 
datoriem. Ārā ir lijis. Kaŗavīri paņem 
mūsu lielās somas. Mēs iekāpjam 
autobusā. Ir jāsēž ar atstarpēm. Nav 
nevienas ģimenes. Ir dažas sievietes, 
un vīrieši visi ir cittautieši – āzieši, daži 
īru izcelsmes ap 20 gadu vecumā.

Autobuss pa lielceļu brauc uz 
pilsētas pusi. Policisti uz motocikliem 
seko. Autobusā gandrīz visi klusē. 
Kāds indiešu izcelsmes cilvēks ātri 
runā gandrīz visu ceļu. Apstājamies 
pie Radisson Blu viesnīcas. Iznāk 
policijas seržants un izskaidro, kas no 
mums sagaidīts. No autobusa jāizkāpj 
pa diviem, viesnīcā būs jāatbild uz 
jautājumiem, tad iedos viesnīcas 
istabas numuru. Saka, lai nedomā 
izmukt kamēr karantīnā, citādi būs 
vēl 10 dienas pa virsu jānosēž, un lai 
esam prātīgi un paklausīgi! 

Viesnīcā ska is ts  foa jē .  Tur 
reģistrācijā jāizpilda veidlapa ar vārdu, 
telefona numuru, un parakstu. Iedod 
istabas numuru – neviens nezina, 
vai istaba klusa, kuŗā stāvā, kur lifti – 
neko. Apsēžamies pie galdiem, un divi 
policisti pie datoriem atkal izprašņā. 
Prasa lidojuma numuru, vārdu, adresi, 
braukšanas apliecību vai pasi. Prasa, 
vai esam šejienes iedzīvotāji vai 
ārzemnieki. Nogurumā viss liekas 
kā murgs. Mēģinām visu uzņemt un 
saprast, koncentrēties, dzirdēt skaidri. 
Neesam vēl ēduši, daži pat pusdienas 
nav ēduši. Beidzot divi kaŗavīri pavada 
uz istabu, nes somu un istabas atslēgu. 
Īpatnēja sajūta, jo parasti, kad noīrē 
istabu, pats patur savu atslēgu vai 
elektronisko kartiņu. Esmu nogurusi, 
izslāpusi un vakariņas neēdusi. 
Pulksten desmitos vakarā pieklauvē 
pie durvīm ar vakariņām. Aukstas! 
Uzēdu mazlietiņ, bet negribas. Nakts 
vidū neesmu pieradusi maltīti ēst.

C e t u r t d i e n  1 3 .  a u g u s t ā .  
Trokšņaina nakts un arī rīts. Drošības 
sargi ar saviem telefoniem skaļi 
sarunājas, bagāžu ratiņi braukā šurp 
un turp, ārā sabrauc autobusi ar 
aizturētiem iebraucējiem. Viesnīcas 
vadībai sūdzos, ka drošības sargi 
cauru nakti skaļi rūnāja. Man atbild, 
ka sargi esot no privātas kompānijas, 
un ja tie nebūšot klusāki, tad mainīšot 
kompāniju. Istaba ir otrajā stāvā ar 
skatu uz augstu biroju ēku, ap ēku 
koki bez lapām. Lejā kāda koka zarā 
ieķēries kaut kas spīdīgs. Dzeltena 
plastmasas kule? Istaba liela, varu 
brīvi staigāt. Vingroju, daru dažas 
jogas kustības, izstiepjos. Viesnīcas 
informācijas lapā rakstīts, ka var 
prasīt visu, ko vajaga. Tīrītāji istabu 
netīrīs, bet tīru gultas veļu un dvieļus 
var dabūt. Man zvana un prasa, vai ir 
kādi Covid-19 simptomi. Zvanīšot katru 
rītu. Medmāsiņas atnāk un noņem 
Covida-19 analīzi. Nepatīkami! Pēc 
trim dienām, gadījumā, ja Covid-19 
infekcija būs apstiprināta, man pateiks 
un pārvietos citā viesnīcā. Man  līdz 
nav datora. Televīzija nedarbojas. 
Laika daudz, uzsāku divreiz dienā 
dušoties.

Piektdien 14. augustā. Lielie nami 
tik tuvu sabūvēti, ka jūtos ieslodzīta. 
Labi, ka istabā augsti griesti. Dzeltenā 
plastmasas kule plivinās koka zarā. 
Man pienāk liels stāds māmiņas 
piemiņai – no Ilonas un ģimenes 
Melburnā. Istabā tagad otra dzīva 
būtne. Noglaudu!

Sestdien 15. augustā. Man patīk 
atvērt gaŗos, smagos aizkarus, lai 
saulīte un gaisma staro pa logu. 
Dzeltenais plastmasas plīvurs vēl turas 
koka zarā! Pie durvīm nočaukst – tās 
būs brokastis papīra kulē. Parasti 
ar pusdienām vai vakariņām, pie 
durvīm pieklauvē, bet ar brokastīm 
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ne vienmēr.
Pirmdien 17. augustā. Biroja ēkā 

pretī manam logam kāds cilvēks visu 
dienu sēž pie datora. Dažreiz pieceļas, 
izstaipās, pavingro, palec ar virvi un 
atkal apsēžas. Dzeltenā plastmasa 
plivinās koka zarā.

Otrdien 18. augustā. Man vārda 
diena. Draugi piezvana, pacilā prātu, 
iedvesmo dvēseli, un uzmundrina, 
kad man to tiešām vajaga. Sarunājos 
ar draudzenēm pa telefonu un izkratu 
sirdi. Ārā koka zarā dzeltenā plastmasa 
spīd. Pēcpusdienā pie durvīm klauvē. 
Attaisu durvis. Uz grīdas liela papes 
kaste. (Tas ir kā man pienāk paciņas 
un ēdieni.) Pie kastes košs, priecīgs, 
skaists ziedu sakārtojums burciņā 
ar pītu metāla rokturi. Dāvanas man 
vārda dienā un (uz priekšu) dzimšanas 
dienai. Taisni šai brīdī runāju pa 
telefonu ar draudzeni. Stāstu, ka 
man nav, ar ko kasti attaisīt. Nav 
ne metāla naža, ne šķēru – ir tikai 
plastmasas nazis! Draudzene nevar 
beigt smieties. Kastē 3 grāmatas, 
saliekamā bilde, beļģu šokolādes, 
vārdu žurnāls, melns zīda maisiņš 
ar zīda acu masku, ausīs ieliekamu 
korķu maisiņš, aromaterapijas pudelīte 
un mīļu sveicienu kartiņas. Laikam 
zina, ka esmu sevišķi noilgojusies 
pēc šokolādes. Mājās viegli no 
skapja paņemt, ko tik vēlas. Šeit caur 
internetu var pasūtīt no Uber, Coles 
vai Woolworth, bet lai pa velti pieved, 
jāpērk vismaz $50 vērtībā. Ziedi skaisti 
izdaiļo istabu un uz apaļā galdiņa 
visādas grāmatas. Sirds aiz prieka 
spēcīgi pukst.

Trešdien 19. augustā. Atveru 
smagos un arī plānos aizkarus. Šai 
Covid-19 laikmetā  augstajā kantora 
namā reti kāds strādā. Dzeltenais 
plīvurs kokā plīvo! Televīzija beidzot 
darbojas! Lienas dzimšanas dienas dāvana  

no draudzenes.

Ceturtdien 20. augustā. Atkal no 
rīta ir tumšs. Pēc dažām stundām 
vienā istabas pusē saulīte sāk starot. 
Kantoru ēkā ir vairāk darbinieku 
kā parasti, plāno aizskaru tikai 
mazlietiņ atveru. Jā, zelta plastmasa 
vēl pieķērusies pie zara, nav bijis 
pietiekami stiprs vējš, lai aizpūstu 
un putnu ligzdām tas laikam neder. 
Esmu pārsteigta, ka šorīt ar brokastīm 
dabūju lielu trauku ar jogurtu – varbūt 
pārpratuši un netīšām man iedevuši. 
Vienai būs grūti apēst.

Šodien pie durvīm vairākas 
reizes klauvē. Pienāk divas pakas. 
Dzimšanas dienas dāvanas no 
draudzenes un brāļa ģimenes. Atvēršu 
dzimšanas dienā. Ap vieniem atkal 
klauvē – šoreiz ledussoma ar skaistu 
melna papagaiļa bildi. Varbūt nav man 
domāta? Tomēr ar manas istabas 
numuru. Attaisu un brīnos. 500 ml 
piens, salātu maisiņš, – āā, kas vēl te – 
plastmasas trauks ar četrām kūciņām, 
izrādās sālītas. Kas vēl te, bagātīgajā 
ēdienu turzā? Paciņas ar sausām 
zupām un drēbju mazgāšanas ziepes. 
Vēl kas? O! Skaisti dekorēta šokolādes 
kūciņa plastmasas trauciņā, un Botter 
Prosecco šampanietis mazā pudelītē. 
Soma apsieta ar skaistu sārti rozā 
banti, un klāt vēstulīte no draudzenes 
Indras Bogdanovičas. Tātad tomēr 
man! Indra pati cepusi un ar apdomu 
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Makss un Morica izrāde!
Esam jau pieraduši uzturēt saites ar citiem 

latviešiem pielietojot Zoom un citas internetā 
pieejamās iespējas.

Mums ir bijis interesantais referāts par latviešu uzvārdiem. 
Tad sekoja vairākas iespējas Jāņos: ieskaitot iespēja pašiem 
sagatavot ierakstus rādot kā latvieši Jaundienvidvelsā svin 
Jāņus, un noskatīties Sidnejas Latviešu teātŗa Skroderdienas 
Silmačos – kā jau tas nākās Jāņos!

Sidnejas Latviešu Biedrība turpina piedāvāt izklaides iespējas 
attālināti.

Ieraksts būs pieejams SLB mājaslapā (slb.org.au) uz vienu 
mēnesi no 14. septembŗa.

sagādājusi. Tik mīļi un sirsnīgi.
Piektdien 21. augustā. Koka 

zarā zelta plīvurs. Baiba piezvana 
apsveikt dzimšanas dienā. Jauki tā 
iesākt rītu. Zvana Aldis un uz Whats 
app visa ģimene stāv un nodzied 
Daudz laimes. Skaisti un aizkustinoši! 
Attaisu atsūtītās dāvanu pakas – vēl 
grāmatas. Šorīt atkal klauvē un pie 
durvīm noliek lielu četrkantainu kasti. 

Šveicars saka, ka man esot daudz 
mīļu draugu. Jā – es atbildu!  Kastē 
daudz spīdīgu šokolāžu, katra savā 
krāsainā turzā – saliktas liela zieda 
kārtojumā. Dzintra Samule vienmēr 
mani pārsteidz ar mākslinieciskām 
dāvanām. Pēc pusdienām dzeru 
šampanieti un ēdu Indras pašcepto 
šokolādes kūciņu. Dzimšanas diena 



17

paiet ātri ar sirsnīgiem vēlējumiem un 
dāvanām. 

Sestdien 22. augustā.  Spīd 
gaisma pa aizvērto aizskaru šķirbu. 
Atveru biezos aizkarus, lai justu saulīti 
uz sejas. Dzeltenais plīvurs vēl ir! Pēc 
brokastīm lasu trešo grāmatu. Diena 
paiet lēnām – iet daudz ātrāk, ja kāds 
piezvana. Sadomāju sapakot visu 
– 8 grāmatas, un pārējās dāvanas. 
Laimīgā kārtā viss der lielajā kastē. 
Vienīgi stāds paliek atsevišķi. 

Svētdien 23. augustā. No rīta 
pie parastajām brokastīm ir klāt 
2 vārītas olas. Atkal saulīte, zilas 
debesis, un kokā zelta šķidrauts. 
Ārpusē šad un tad cilvēki  aiziet 
garām ar mugursomām, citi ar kafiju 
un brokastu kulītēm. Nedēļas nogalē 
mazāk cilvēku nekā darba dienā. 
Vēl sazvanos ar draudzeni. Mazgāju 
zeķes un dažas drēbes. Notīru vannas 
istabas galdu ap izlietni. Atkal lasu 
grāmatu. 

Pirmdien 24. augustā. Medmāsiņa 
atnāk un noņem Covid-19 analīzi. 
Dzeltenais plīvurs koka zarā vēl ir!

Otrdien 25. augustā. Šorīt pie 
manis atnāk policists, kaŗavīrs  un 

Mūžīgā mierā aizgājis mūsu mīļais

Pēteris Bārda
Dzimis 1950. gada 15. jūlijā, Baturstā, Austrālijā

Miris 2020. gada 20. augustā, Belberdā, Austrālijā

Pāri jumtiem gāju putni skries
Un uz pavasaru dzīrēm trauksies!
Jautri tie pēc tevis sasauksies,
Bet tu klusēsi un neatsauksies.

Fr. Bārda

Sēro ģimene un daugi
Austrālijā un Latvijā.

divas medmāsiņas ar informāciju par 
rītdienas atbrīvošanu no karantīnas. 
Saka, ka mani Covid-19 pārbaudes 
rezultāti ir negatīvi, un es neesmu 
inf icēta. Dod parakstī t  of ic iālu 
dokumentu. Prasa, vai esmu visu laiku 
pavadījusi istabā.  Apliek plastmasas 
aproci ar vārdu ‘trešdiena’. Dzeltenais 
plastmasas plīvurs vēl ir.

Trešdien 26. augustā. Pēdējā 
diena. Pēkšņi plkst. 11.22 skan 
ugunsgrēka trauksme. Pa logu redzu, 
ka ugunsdzēsēju mašīna momentā 
klāt. Protams uztraucos. Attaisu 
istabas durvis un prasu sargam, 
kas jādara. Viņš saka – false alarm 
– nekas nav jādara, tīrītāji netīšām 
iedarbinājuši trauksmi. Skaļrunis runā 
3 valodās. Ir grūti ticēt, ka plkst. 16.00 
būs pagājušas uz mata 14 dienas, 
kopš mani ieslodzīja, un no tā brīža 
es būšu brīva! Man ratiņi sakrauti 
pilni ar somām un kastēm. Viesnīcas 
foajē piesakos pie policijas, un mani 
laiž brīvībā. Zelta šķidrauts paliek 
ieķēries koka zarā. Esmu pateicīga, ka 
draudzene Indra Bogdanoviča atbrauc 
man pakaļ un aizved mājās. ■

Liena Sveile
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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

2020. gada kalendārs ar vārda dienām

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
 Nēģi
 Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada oktobrī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru 
pilnsapulce Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley 

Street, Bankstown,  
sestdien, 2020. gada 3. oktobrī plkst. 10.00 

Pēc tam sekos pusdienas, no 12.00 – 13.30
Būs cūkgaļas šnicele, gaļas pankūkas un citi gardumi.

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

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.

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

DV Pilnsapulce
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 

biedru pilnsapulce notiks sestdien 3. 
oktobrī.  Ir ļoti vēlami un svarīgi biedriem 
piedalīties ar pārrunām, idejām, vai  
tā pat izrādīt savu atbalstu nodaļas 
valdes locekļiem ar savu klātbūtni.     
Būs pārrunas par DV nama uzturu 
un nepieciešamiem uzlabojumiem un 
remontiem. Tā pat biedriem būs iespēja 
izteikties par 2020/21 gada budžetu un 
paredzētiem ziedojumiem.  Aizgājušā 
gadā nodaļa ziedoja Leģionāra āprūpei,  
Audžu ģimenes biedrībai, DV Izglītības 
fondam, Vīriešu veselības biedrībai, 
Marijas Ķenģes (Vītoļa fonda) stipendījai 

un Brīvības pieminekļa izgaismošanas 
fondam (ieskaitot Sidnejas tautiešu 
ziedojumi $1200 apmērā). 

Marta mēnesī Sidnejas nodaļas 
telpās pulcējās pārstāvj i  no DV 
Melburnas, Adelaides un Kanbēras  
nodaļām. DV Austrālijas delegātu 
sapulce notika 15. martā un vanadžu 
sanāksme 14.martā. 

Delegātu sapulcē nolēma atzīmēt 
Daugavas Vanagu organizāci jas 
dibināšanas (1945. g. 28. dec) 75.g 
jubileju, Sidnejas KD laikā. Dēļ Covid-19,  
2020. gada KDs  ir atliktas un līdz ar to, 
arī DV 75 gada svinības ir atliktas. Nav 
iespējams paredzēt kad varēsim atkal 
brīvi ceļot Austrālijā  un tamdēļ DV 75 
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Cīņas turpinās... 
Krievijas uzbrukums Latviešu 
leģionāra godam!

DV Organizācijas pirmais Priekš-
sēdis Vilis Janums 1970. gadā rakstīja 
“.. Visus gadus komunisti centušies ar 
tiem piemītošo viltību, meliem, uzbāzību 
un neatlaidību graut Daugavas Vanagu 
organizāciju. Tomēr viņu propoganda 
un organizācijas atsevišķu darbinieku 
diskriminācija palikusi bez sekmēm...”. 
Ir sāpīgi ka 50 gadus vēlāk, Dauagavas 
Vanagiem  vēljoprojām ir jānodarbojās 
ar  Kr iev i jas  dez in formāc i ju  un 
uzbrukumiem mūsu Latvijas leģionāru 
godam. Š.g. marta mēnesī, Krievu 
presē ir parādījies raksts „Those who 
helped Nazi War Crimes” un tur uzrādīti 
96 Leģionāri, kas dzīvo visās pasaules 
malās, ieskaitot 19 kas dzīvo Austrālijā. 
Š.g. 7. septembrī Imanta Vīksnes 
„Ņeatkarīgās”  avīzes rakstā ir rakstīts; 
Krievija izvērš vēstures hibrīd-
operāciju pret Latviju: sākusies 
leģionāru vajāšana.

Krievijas Federācija ir uzsākusi 
zemisku hibrīdoperāciju ar mērķi 
apmelnot  latviešu kaŗavīru piemiņu un 
falsificēt vēsturi.   Krievijas vēstniecība 
reģistrējusi latviešu domēnu bralukapi.
lv, kur vieta tikai okupācijas kaŗaspēka 
kritušajiem.   Vēl citā vietnē uzsākta 
Latvijā joprojām esošo padomju varas 
zīmju un pieminekļu aizsardzības 
kampaņa. Bet pati lielākā  nekrietnība – 
ir sākusies vēl dzīvo latviešu leģionāru 
izsekošana un vajāšana… Krievijā 
izdots ziņojums par vēl dzīvajiem 
latviešu leģionāriem, un izmeklēšanas 
komiteja sākusi kriminālprocesus pret 
tajā minētajiem cilvekiem...
Falsifikācija ar Krievijas vērienu

Internetā ir atrodami speciāli rīki 
domēnvārdu piederības noskaidrošanai. 
http://www.whois.com uzrāda, ka 
domēns bralukapi.lv pašlaik pieder 
Krievijas Federācijas vēstniecībai. 
Spriežot pēc e-pasta, reģistrējis to kāds 
Š. Novikovs. Protams, viena vietne

Latvijā, lai cik arī precīzi būtu 
nomērķēta uz Latvijas publiku, ir par 
mazu Krievijas īstenotās vēstures 
fa ls i f i kāc i jas  vēr ienam.  Tāpēc 
apmeklētājs no Latvijā kritušo padomju 
kaŗavīru reģistra tālāk tiek aizvests uz 
citām propagandas vietnēm - pie „kaŗa 
varoņiem”,  „uzvaras kalendāra”, „tautas 
varoņdarba” un arī uz “piemiņas vietu”…
Izspiegoti 96 leģionāri

Katrs posms Krievijas informācijas 
hibrīdoperācijās izraisa ķēdes reakciju. 
Katrs ieraksts tiek multiplicēts no viena 
portāla neskaitāmos citos, un rezultātā 
visi vēsta vienu un to pašu – Baltijas 
valstu okupācija ir mīts. Bet padomju 
kaŗavīri ir varoņi atbrīvotāji, nevis 
okupanti. Attiecīgi visi, kas pretējā 
pusē kaŗojuši ir noziedznieki. Un šāds 
traktējums var izrādīties ļoti bīstams 
gan Latvijas valstij, gan konkrētiem 

gada svinības būs jāatzīmē savā starpā 
ar cerību ka 2021. gadā būs iespēja 
pulcēties ar DV biedriem no visām 
Austrālijas nodaļām un  kopīgi atzīmēt 
75. gada jubileju ar Lielo Jundu un visām 
DV tradicijām.   

Uzredzēšānos pilnsapulcē!
Ināra Sīkā

DV Sidnejas nodaļas priekšsēde

Atgādinājums visiem DV biedriem 
iesūtīt balsošanas zīmes par DV 
Priekšnieku un visam vanadzēm ir 
otra balsošanas zīme DV Vanadžu 
priekšniecei. Balsošanas zīmes var 
nosūtīt pa pastu vai ielikt balsošanas 
zīmju kastē, kas atrodās DV namā. ■
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cilvēkiem, kas par to cīnījušies.Tiem, 
kuŗi ir varoņi latviešu acīs. Vēl dzīvajiem 
latviešu leģionāriem.

Pavasarī kļuva zināms, ka Krievijas 
Federācija ir izspiegojusi vecos latviešu 
kaŗavīrus. Fonds „Vēsturiskā atmiņa” 
kopīgi ar „Eiropas kultūras, tradīciju, 
izglītības un zinātnes atbalsta un 
attīstības fondu” zīmīgā datumā – 16. 
martā prezentēja ziņojumu: „Nacisma 
noziegumu atbalstītāji. 96 Latviešu SS 
leģiona veterāni, kuŗi vēl dzīvi.”

Un apaļā galda nosaukums bija 
„Pēdējā iespēja taisnīgai tiesai: nacistu 
noziedznieku deanonimizēšana.” Apaļā 
galda pieteikumā vēstīts, ka ziņojumā 
pirmo reizi tiek publiskoti dati par 
Latviešu SS leģionā dienējušajiem 
un viņu pašreizējām mītnes valstīm: 
Austrālijā (19), Argentīnā (2), Brazīlijā 
(3), Lielbritānijā (4), Kanādā (15), ASV 
(32) un Latvijā (21)…” DV Priekšnieks,  
Gunārs Spodris aktīvi seko visām lietām 
un nosūtījis LV ministrijai šādu vēstuli.
2020. gada 9. septembrī
Augsti godātais S. Ģirģena kungs!

Ne tikai Daugavas Vanagu biedrus 
Latvijā un pasaulē satrauca Krievijas 
valsts iestāžu rīcība, kas aprakstīta  
Iman ta  V īksnes  7 .  sep tembŗa 
„Neatkarīgā” avīzes rakstā: “Krievija 
izvērš vēstures hibrīdoperāciju pret 
Latviju: sākusies leģionāru vajāšana”.

Šajā Kr ievi jas iestāžu r īcībā 
ietilpst vēstures falsifikācija, Brāļu 
kapu zaimošana un vēl dzīvi palikušo 
veterānu apdraudēšana. Kā visi zina, 
Latvijas Saeima, 1998. gadā pieņēma 
deklarāciju par latviešu leģionāriem 
Otrajā pasaules kaŗā, kuŗā rakstīts, ka:

„Leģionā iesaukto un brīvprātīgi 
iestā jušos kaŗavī ru mērķ is b i ja 
nosargāt Latviju no staļiniskā režīma 
a t jaunošanas .  Viņ i  nekad  nav 
piedalījušies hitleriešu soda akcijās 
pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Latviešu 

leģions līdzīgi Somijas armijai kaŗoja 
nevis pret antihitlerisko koalīciju, bet gan 
tikai pret vienu tās dalībvalsti – PSRS, 
kas attiecībā pret Somiju un Latviju bija 
agresors.”

Šajos melīgajos izdevumos, Krievijas 
iestādes publicējušas bijušo leģionāru 
vārdus un uzvārdus. Esam pārliecināti, 
ka tas tika izdarīts ar nodomu, lai 
Krievijas atbalstītāji paustu fiziskus 
draudus šiem sirmgalvjiem vai meklētu 
citus veidus, kā viņus nepatīkamā veidā 
iespaidotu. Otrā pasaules kaŗa laikā no 
nacistiskās Vācijas nelegāli iesaukti 
Vācijas bruņotajos spēkos un gandrīz 
50 gadus, padomju okupācijas  laikā, 
pazemotiem un represētiem leģionāriem 
pienākas Latvijas valsts atbalsts.

Domāju, ka Latvijas tauta, pamatoti, 
sagaida, ka Latvijas valsts iestāsies, 
lai Latvijā vēl dzīvi palikušie sirmgalvji, 
bijušie latviešu leģionāri, būtu pasargāti 
pret šiem fiziskiem un garīgiem 
apdraudējumiem.

Lūdzam Jums, Ģirģena kungam, 
brīvās Latvijas valsts vārdā, stingri 
iestāties, lai šie goda vīri, kas reiz 
sargāja Tēviju, tiktu sargāti!

Ar cieņu,
Gunārs Spodris

Daugavas Vanagu priekšnieks
Lai mums visiem ir spēks turēties 

pretī un aizsargāt Latvijas goda vīra 
atmiņas un Latvijas brīvību!  ■

Ināra Sīkā

Pieņemts Brīvības 
pieminekļa un Rīgas 
Brāļu kapu likums
Pavasara sesi jas noslēgumā 

Saeima ir pieņēmusi īpašu likumu, lai 
nodrošinātu Brīvības pieminekļa un 
Rīgas Brāļu kapu saglabāšanu un šīm 
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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
Fakss: (02) 8766 2810
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, 3. oktobrī plkst. 10.00 

DV Sidnejas nodaļas biedru pilnsapulce;  
pēc tam plkst. 12.00 pusdienas un 
draudzības pēcpusdiena.

Sestdien, 7. novembrī plkst. 12.00 
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

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

simboliskajām vietām atbilstošas cieņas 
izrādīšanu. Jaunais likums stāsies spēkā 
š.g. 6. jūlijā un turpmāk noteiks tiesisko 
kārtību Brīvības pieminekļa un Rīgas 
Brāļu kapu piegulošajā aizsardzības 
zonā.

Viens no centrālaj iem l ikuma 
mērķiem ir sakārtot Brīvības pieminekļa 
īpašuma tiesību jautājumu. Ja līdz 
šim zeme zem Brīvības pieminekļa 
piederēja Rīgas pilsētas pašvaldībai, 
bet pieminekļa būve pati par sevi pat 
nebija ierakstīta zemesgrāmatā, jaunais 
likums paredz būtiskas izmaiņas. Proti, 
likums atzīst, ka Brīvības piemineklis 
ir visas Latvijas sabiedrības vērtība un 

juridiski tas ir Latvijas valsts īpašums. 
Nododot Brīvības pieminekli Latvijas 
valsts īpašumā, tiek akcentēts, ka tas 
ir nevis vienas pašvaldības līmeņa, bet 
visas valsts atbildības objekts.,,,”

Informācijas avots – http://www.
brivibaspiemineklis.lv/

2019. gada beigās DV Sidnejas 
nodaļa pārsūtīja ziedojumu Brīvības 
Pieminekļa izgaismošanas projektam. 
Tanī laikā  fonds bija saņēmis ziedojumus 
EUR29,032 apmērā. Mājaslapā ir 
redzams ka 2020. g. septembrī summa 
sasniegusi EUR  59,334. ■  

Ināra Sīkā



23



24

Vakariņas – ka mēli 
varētu norīt!

Sidnejā palēnām, palēnām atceļ 
Covid-19 ierobežojumus un dzīve atkal 
sāk ritēt gandrīz vai agrākajās sliedēs - 
bet tomēr ar piesardzības elementiem.

Piektdien, 25. septembrī varēja 
gandrīz vai teikt, ka latviešu nams 
atkal skanēja un mudžēja kā agrāk. 
Bet tomēr nē! Agrāk piektdienā nekad 
nenotika vakariņas tik gārdas, ka mēli 
varētu norīt. 

Kori un tautas dejotāji nedrīkst vēl 
mēģināt. Teātriniekiem paiet mēnešiem 
ilgi iestudēt jaunu uzvedumu. Bet 
ļaudis, ilgi piesardzīgi 
tupēdami  mā jās ,  i r 
izsalkuši pēc izklaidēm. 
Ko darīt? Augustā, SLB 
pilnsapulcei beidzoties, 
s a r ī k o j u m u  d a ļ a s 
vadītāja Ilona Brūvere 
ieteica vakariņas. Nav 
mēnešiem jāmēģina, var 
ieturēt ieteikto distanci, 
un veselības ministrija 
visu gadu vecumiem iesaka ēst – ideāls 
atrisinājums! Tūlīt Ilonai pieteicās otra 
dāma kuŗai patīk piekopt pavārmākslu 
– Lol i ta Jurāne. Ātra apspriede 
turpat uz vietas – par iespējamiem 
datumiem, ēdieniem, palīgiem, covid 

noteikumiem, un sarīkojuma pamati jau 
bija nosprausti.

Pieteikušies 40 ēdāji, tātad, lai 
ievērotu attālumus, galdi salikti pa 
3 telpām – Mārtiņa Siliņa un Baltām 
zālēm un kafejnīcu. Ienākot kafejnīcā 
tāda kā pustukšuma sajūta (Nodomāju, 
ka noteikti nebūs jāpalūdz aizmugurē 
sēdētājam lai tas ievelkas tuvāk pie 
galda, kad es gribēšu piecelties!), tomēr 
patīkamu intīmu atmosfēru dod zemās 
gaismas, ziedu vainagu un AL58.KD 
plakātu rotātās sienas, klusās latviešu 
dziesmu skaņas un kāds simts ploškas. 
(Vakariņas kopīgi rīkoja SLB un AL58.
KD rīcības komiteja.)

Parast i  uz ēdien-
reizēm  neviens negrib 
būt vēlu, un drīz vien 
pēc septiņiem visi ieņem 
savas vietas. Tikmēr 
Ilona, ar sarunātajām 
p a l ī d z ē m  S a n d r u 
D ragūnu  un  La imu 
Kārkliņu, pie pirmajiem 
ēdieniem piel iek vēl 
klāt siltos gan speķa, 

gan sēņu, pīrādziņus.  Visi ēdieni ir 
no latviešu virtuves – tur mazsālītie 
gurķi, rupjmaize, karaša, Jāņu siers, 
un olu pastēta ar ikriem. Gandrīz 
jau biju paēdis tikai no pirmajiem 
ēdieniem vien, bet vieta bija jāatstāj 
arī galvenajam – kotletēm ar piecām 
dažādām dārzeņu un sēņu piedevām. 
Nu gan bija jāizkustās. Jāiet paskatīties 
kā iet blakus zālē – tikai, protams, 
ieturot nepieciešamo attālumu! 

Pirms devos atpakaļ uz savu vietu, 
pie letes varēju iegādāties kādu vīnu, 
alu vai liķieri. 

Pēc brīža uz galdiem parādās 
interesantas paplātes – mazos 
trauciņos ogu saldais ēdiens uz biskvīta 
pamatnes (Lolitas meistarstiķis!), un 
divas dažādas smalkmaizītes.  Dāmas 

Saldais ēdiens

Ilona Brūvere piedāvā pīrādziņus
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Vakariņu saimnieces – Ilona Brūvere, Sandra 
Dragūna, Lolita Jurāne un Laima Kārkliņa.
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piedāvā kafiju, kādu katrs vēlas, un vēl 
vienu pārsteigumu – Melnā Balzāma 

šokolādes bumbiņas.
Daži domāja, ka atbrauks 

uz namu, paēdīs, un tad jau 
pēc stundas, ja gribēs, varēs 
braukt mājās. Nedomā! Trīs 
stundas aizritēja nemanot, 
jautri čalojot, un baudot to lielo 
latvisko ēdienu dažādību (bija 
padomāts arī par dažādām 
d i ē t i s k ā m  v a j a d z ī b ā m ) 
ko  Lo l i ta  un  I l ona  b i ja 
sarūpējušas. Paldies viņām, 
paldies palīdzēm, paldies 
visiem kuŗi pielika roku lai 
lieliski izdotos pirmais lielākais 
sarīkojums Sidnejas Latviešu 

namā (pēc)covid laikmetā. ■
Jānis Čečiņš

Latvijas 
Universitātes 101 
gadu dibināšanas 

atceres akts
Akts norisinājās sestdien, 2020.

gada 26. septembrī, plkst. 15.00 
Sidnejas latviešu nama Mārtiņa Siliņa 
zālē. Piedalījās 30 dalībnieku. Aktu 
atklāja Studenšu korporāciju kopas 
Sidnejā seniore fil! Baiba Bērziņa, 
daugaviete. Korporāciju kopas Sidnejā 
pārstāvis com! Kārlis Dragūns, sel! teica 
ievadrunu. Latvijas valdība 1919.gada 
28. septembrī atklāja Latvijas Augstskolu, 
kuŗu 1923.gada 28.martā pārdēvēja 
par Latvijas Universitāti. No 1919. 
līdz 1940.gadam Latvijas Universitāte 
bija lielākais izglītības, zinātnes un 
kultūras centrs, kuŗā veidojās Latvijas 
inteliģence. Tā bija vienīgā vieta pasaulē, 
kur varēja iegūt augstāko izglītību latviešu 
valodā. Pēc Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas 1990.gadā universitāte 
atguva nosaukumu, Latvijas Universitāte. 

Pēc runas visi klātesošie noklausījās 
Latvijas himnu, Dievs, svētī Latviju.

Turpinot aktu, fil! Baiba Liepiņa, 
daugaviete, nolasīja fil! Baibas Bērziņas, 
B.A.(Hon), M.A. Dip. Arch. Admin, 
akadēmiskos sasniegumus. Fil! B.Bērziņa 
mācījās Sidnejas Universitātē. Viņa 
no 1973. līdz 1976.gadam bija pirmā 
archivāre Volongongas Universitātē. Pēc 
tam viņa strādāja valsts archīvā un mācīja 
archivāru zinības Jaundienvidvelsas 
Universitātē. No 1980. līdz 1987.gadam 
viņa bija bibliotekāre Mitchell bibliotēkā. 
Viņa uzņēmās amatus Austrāli jas 
archivāru biedrībā un darbojās Sidnejas 
Universitātes senātā. Viņa ir pārraudzījusi 
Ziemeļu Teritorijas archīvus un sarakstījusi 
sešas grāmatas, divas kopā ar vīru Dr 
Peter Loveday. Visas par Austrālijas 
vēsturi vai politiku. Fil! Baiba Bērziņa 
spēlē klavieres kopš jaunības gadiem 
un ceļojumos uz Latviju ir iegādājusies 
vairākus latviešu komponistu klavieŗu 
skadarbu notis, ieskaitot arī Lūcijas 
Garūtas. Seko fil! B.Bērziņas referāts 
(saīsināts) par Lūciju Garūtu. 
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Lūcija Garūta ir vislabāk pazīstama kā 
vienreizēja komponiste. Skaņdarbs, kuŗu 
visbiežāk piemin sakarā ar viņas vārdu 
ir 1943. gadā sarakstītā kantāte Dievs, 
Tava zeme deg, kuŗu 1983. gadā Latvju 
enciklopēdija dēvēja par „izcilu latviešu 
nacionālo mākslas pieminekli” un kuŗu 
mūsu dienās labi pazīst un ciena ne vien 
latvieši, bet arī cittautieši. Bet Garūtu 
arī atceras un godina par viņas bagāto 
devumu Latvijas mūzikai un tās attīstībai 
neatkarības un okupācijas laikmetos un 
pēckaŗa gados. Kopskaitā viņa uzrakstīja 
227 kompozīcijas, visādos žanros, 
visādiem instrumentiem, solistiem, 
ansambļiem un orķestriem. Viņa bija 
ilggadēja un cienīta pedagoģe un mūzikas 
teorētiķe, daudzus gadus arī pazīstama 
pianiste un uz pāris gadiem ērģelniece. 

Lūc i ja  Garūta p iedz ima Rīgā 

1902. gada 14.maijā. Viņas tēvs bija 
grāmatvedis un māte mājsaimniece. 
Viņas pirmais klavierskolotājs bija 
ievērojamais čellists, mūzikas skolotājs 
un kritiķis Oto Fogelmanis. 1919.gada 
augustā Kārļa Ulmaņa valdība iecēla 
slaveno komponistu, kritiķi un mūzikas 
zinātnieku Jāzepu Vītolu par pirmo Latvijas 
Konservatorijas direktoru. Konservatorija 
sāka darbību 1919.gada novembrī un 
pirmajā gadā tajā bija 34 padagogi un 367 
audzēkņi (piecās fakultātēs), ieskaitot arī 
Lūciju Garūtu. Viņa mācījās klavierspēli 
pie vācu komponista un pianista Hansa 
Šmita un pie Marijas Žilinskas un Lidijas 
Gomanes-Dombrovskas. Profesors Vītols 
viņu pierunāja iestāties viņa teorijas klasē 
(vēlāk dēvēta par kompozīcijas klasi). 
Garūta arī mācījās instrumentāciju pie 
komponista Jāņa Mediņa, harmoniju pie 
viņa brāļa Jēkaba Mediņa (kuŗš no 1948. 
līdz 1951.gadam bija konservatorijas 
rektors) un mūzikas vēsturi pie operas 
dziedātāja un pedagoga Jēkaba Kārkliņa. 
Garūta absolvēja kompozīcijas klasi 1925.
gadā un klavieru klasi nākamā gadā.

1920tajos gados Parīze bija rosīgs 
un interesants mūzikas centrs. Garūta 
tur devās 1926.gadā, lai turpinātu savas 
studijas. Viņai laimējās tur izglītoties pie 
vienreizējiem skolotājiem ar plašu pieredzi 
un ciešām saitēm ar mūzikas aprindām, 
it sevišķi Francijā, bet arī citur Eiropā un 
aizjūras vietās. Parīzē Garūta mācījās 
klavierspēli pie Alfrēda Korto (Cortot) 
un Izidora Filipa. Instrumentāciju Garūta 
Parīzē mācījās pie franču diriģenta, 
komponista un mūzikas kritiķa Paula 
Leflema (Paul le Flem). 1928.gadā 
Garūta turpināja kompozīcijas studijas 
konservatorijā Ecole Normale de Musique 
pie komponista un mūzikas kritiķa 
Pola Dikā (Paul Dukas). Pols Dikā bija 
kompozīcijas „Ecole Normale” profesors, 
kuŗam šajā laikā starp studentiem bija 
arī Olivier Mesiāns. Garūta bija vienīgā 

Fil! Baiba Bērziņa
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sieviete šajā studentu grupā. Dikā bija 
plašas zināšanas par Eiropas mūziku 
un tās vēsturi. Viņš ticēja, ka mūziku 
vajadzēja rakstīt no sirds, ne tikai radīt 
no teorijas zināšanām.

Studiju laikā Latvijas Konservatorijā 
Garūta trīs gadus bija koncertmeistare 
Rīgas Operā un vēlāk divus gadus 
strādāja Rīgas radio. 1926.gadā viņa 
uzsāka pedagoģisko darbu Latvijas 
Valsts konservatorijā, kur pasniedza 
mūzikas teoriju un klavierspēli. Garūta 
kļuva par lektori 1940.gadā un 1972.
gadā viņu iecēla par profesori. Viņas 
studenti ļoti cienīja Garūtu. Ērģelnieks un 
komponists Alfrēds Kalniņš atceras viņu 
kā laipnības un sirsnības iemiesojumu. 
It sevišķi pēckaŗa gados viņa skoloja 
gandrīz visus Latvijas Konservatorijā 
studējošos mūzikologus un komponistus. 
Kaŗa gados vairākus Garūtas kādreizējos 
skolotājus izsūtīja uz Sibīriju; citi aizgāja 
trimdā. Garūta palika Latvijā. Viņa sniedza 
saviem skolēniem bagātas zināšanas. 
Savas zināšanas viņa sakopoja grāmatā 
Harmonijas mācība, kuŗu izdeva 1975.
gadā. 

Garūta arī bija pazīstama pianiste. 
1926.gadā viņa koncertēja Parīzē un 
1929. gadā Berlīnē un Frankfurtē. 20. un 
30. gados viņa bija viena no  aktīvākajiem 
koncertmāksliniekiem Rīgā un visā 
Latvijā, koncertējot gan kā soliste, gan 
kamermūzikas ansambļos, šajos gados 
uzstājoties kopā ar vairāk nekā simts 
mūziķiem. Koncertdarbība viņai bija 
jāpārtrauc 1940.gada nogalē trauslās 
veselības dēļ. Dievs, Tava zeme deg 
1944. gada pirmatskaņojumā Garūta 
piedalījās ne vien kā kantātes mūzikas 
radītāja, bet arī kā ērģelniece. Alfrēds 
Kalniņš, kas gatavojās spēlēt ērģeļu 
partiju Sv. Ģertrūdes baznīcā, bija saslimis 
un Garūta viņu atvietoja. Tā sākās viņas 
neilgā bet spraigā ērģelnieces darbība, 
galvenokārt Kurzemes baznīcās 1944. 

un 1945. gadā. 
L ū c i j a s  G a r ū t a s  r o s ī g ā k i e 

komponēšanas gadi bija pirmskaŗa 
un kaŗa gados, bet arī pēckaŗa gados 
viņa gandrīz katru gadu spēja uzrakstīt 
vienu vai vairākas kompozīcijas. No 
1926. līdz 1940. gadam notika četri 
Garūtas darbu vakari ar daudz tā laika 
ievērojamo dziedātāju un instrumentālistu 
dalību. 60tos. un 70tos. gados notika 
vairāki autorkoncerti un citi pasākumi, 
lai gan Garūta saņēma skarbu kritiku 
no Komponistu savienības ideoloģisku 
iemeslu dēļ. Tomēr 1962. gadā viņa ieguva 
Nopelniem bagātās mākslas darbinieces 
titulu. Garūta uzrakstīja 130 vokālos un 
17 instrumentālos kamermūzikas darbus, 
30 kompozīcijas klavierēm, 16 darbus 
simfoniskiem orķestriem un 23 darbus 
vīriešu un jauktiem koriem. Viņas operas 
Sidrabotais putns pirmiestudējumu divreiz 
atcēla – pirmoreiz 1938.gadā, jo operā ir 
attēlots strādnieku streiks, un otro reizi 
1960.gadā, kad iemesls nemaz netika 
paziņots. Līdz šai dienai opera vēl nav 
uzvesta. Savos vokālos darbos Garūta 
izmantoja latviešu tautas dziesmas 
un dzeju no latviešu un arī cittautiešu 
rakstniekiem, piemēram Viktora Igo un 
Rabindranath Tagores darbus. Tomēr 
apmēram pusei dziesmu tekstus devusi 
komponiste pati, lai gan viņa vienmēr 
atteicās sevi atzīt par dzejnieci. Saviem 
lieldarbiem Garūta griezās pie diviem no 
Latvijas pazīstamākajiem rakstniekiem. 
Oratorijai Dzīvā kvēle viņa lietoja Raiņa 
tekstu, savukārt kantātei Dievs, Tava 
zeme deg ir Andreja Eglīša teksts. 

Dievs,  Tava zeme deg  p i rm-
atskaņojums notika Rīgas Sv.Ģertrūdes 
baznīcā 1944.gada 15.martā. Uzstājās 
tenors Mariss Vētra, baritons Ādolfs 
Kaktiņš un Reitera koris Teodora Reitera 
vadībā. Indulis Lācis, Reitera korista 13 
gadu vecais dēls, atceras, ka bija skaista 
pavasaŗa diena, saulīte spīdēja un, kaut 



28

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

koncerts bija piecos pēcpusdienā, pie 
baznīcas ieejas bija liela ļaužu drūzma, 
visi nemaz netika iekšā. Kad atskaņoja 
kantāti, ļaudis uzmanīgi klausījās – ļoti 
drūma, nopietna sajūta visiem bija... bet 
kad nonāca pie koŗa a capella lūgšanas 
Mūsu Tēvs debesīs, koristiem bija grūti 
dziedāt, un klausītājiem grūti klausīties 
bez asarām acīs”. Pēc pirmsatskaņojuma 
sekoja daudzi atskaņojumi ne tikai Rīgā, 
bet, sarkanajai armijai tuvojoties, it sevišķi 
Kurzemē. Kantātes pirmatskaņojums tika 
ierakstīts, bet pēc kaŗa padomju valdība 
lika to iznīcināt. Kantāte bija aizliegta un 
to nedrīkstēja ne atskaņot, ne pieminēt. 
Garūta pati uzglabāja lentas kopiju, bet 
to pat slepeni vairs nevarēja atskaņot 
vai kopēt, jo attiecīgie 40to. gadu aparāti 
vairs nebija pieejami. Šķiet, ka daļas no 
kantātes Latvijā tomēr tika dziedātas, 
bet Tēvreize noteikti bija aizliegta. 
Tomēr pirmatskaņojuma lentu izdevās 
nogādāt ārzemēs un 1982.gadā to izdeva 
skaņuplatē. Tajā gadā arī notika pirmais 
koncertatskaņojums trimdā, Stokholmā. 
1988. gadā visu darbu pirmoreiz atkal 
atskaņoja Latvijā un 1992.gada 14. jūnijā 
tas izskanēja Doma baznīcā. Bija klāt arī 
Andrejs Eglītis, kas atcerējās, ka „[1944.
gadā] pie durvīm bija kaŗapulks, gar 
Ģertrūdes baznīcu pa Brīvības ielu gāja 

vācu tanki. Visa tauta bija satraukta, jo 
zināja – kaut kas mainīsies. Tagad, kad 
klausījos, apkārt bija miers, klusums”.

Andreja Eglīša teksts ir tulkots zviedru, 
angļu, vācu, dāņu, norvēģu, somu, itāliešu, 
spāņu, portugāļu, japāņu un citās valodās, 
kantāte uzvesta Latvijā un daudzās 
citās valstīs, kantātes ieskaņojumi izdoti 
skaņuplatēs un CD formātā un tagad šī 
darba teksts un notis ir sasniedzami arī 
tīmeklī. Lūcija Garūta aizgāja aizsaulē 
1977.gada 15.februārī. Viņa ir apglabāta 
Rīgas 1.Meža kapos. Viņas tēlu, Guntas 
Zvaigznītes darinātu, var atrast Arsenāla 
izstāžu zālē. Viņa bija vienreizēja sieviete, 
kuŗas mūzika un dzīve arvien iespaido un 
iespaidos.

Nobeigšu ar Latvi jas mūzikas 
informācijas centra vārdiem: „Visu, kas 
Lūcijai Garūtai bija svarīgs, tuvs, radīja 
prieku vai pārdzīvojumu, viņa izteica 
mūzikā. Viņas mūzika ir vērienīga un 
spēcīga, bet arī sirsnīga un romantisma 
apdvesta. Tā ir dziļi latviska, bet reizē arī 
sava laikmeta raksturojoša. Komponiste 
bijusi kopā ar savu tautu tās traģiskākajos 
laika griežos, tomēr spēdama saglabāt 
ticību un cerību gaišajam, labajam”. Un 
tad ar viņas draudzenes Zentas Mauriņas 
vārdiem: „Zvaigžņota – tā es garā saucu 
Lūciju Garūtu. Viņas mūzika aizrauj no 
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zemes, tā ceļ zvaigznēm un saulei pretī. 
Viņas mūzikā ir maiguma spēks, kas šķīstī 
un skaidro”.

Referātam sekoja video skate no  
divām Lūcījas Garūtas kompozīcijām, 
ko izrādīja fil! Ojārs Greste, sel. Pirmais 
gabals bija Prelīde Nr.2 Mi mažorā, 
1929.g., ko izpildīja pianiste Dzintra 
Erliha. Otrais bija dziesma, Mēness 
laiva (Raiņa vārdi), ko dziedāja soprāns 
Maija Kovaļevska, Rolands Peelman 
pie klavierēm. Operdziedātāja Maija 
Kovaļevska pagodināja svinīgā akta 
dalībniekus ar savu klātbūtni, jo patlaban 
atrodas Sidnejā.

Pēc mūzikas atskaņošanas, S!K!K!S! 
viceseniore, fil! Guna Clarson, dzintra, 
nolasīja ziņojumu par pēdējā gadā 
augstāko mācību iestāžu beigušiem.

Māra Zenta Ātrena.  Maģistra grads 
Humanitārās zinātnēs par valodu un 
lingvistiku, ar pirmās šķiras uzslavu, 
Eberdīnas Universitātē, Skotijā, Apvienotā 
Karalistē, 2020 gada, 8.jūnijā. (Master of 
Arts Language and Linguistics with first 
class honours, Aberdeen University, 
Scotland, United Kingdom)

Brigita Sarac, dzimusi Strunga.  
Bakalaura grads Starptautiskās un 
Globālās studijās, Sidnejas Universitātē, 
2020. gada 16.aprīlī. (Bachelor of 
International and Global Studies)

Kārlis Olivers Dragūns. Bakalaura 
grads Tieslietās un Komerczinātnēs, 
Austrālijas Katoļu Universitātē, 2020.
gada 22.aprīlī. (Bachelor of Law and 
Bachelor of Commerce with a major in 
Management)

Vēlam viņiem visiem sekmīgu nākotni.
Tad klausījāmies Nevis slinkojot un 

pūstot.
Pēc tam fil! Juris Reinfelds, sel., runāja 

par Latvijas Universitātes himnu. 
Latvijas Universitātes himna ar Edvarta 

Virzas vārdiem un Jāzepa Vītola melodiju 

ir svinīga dziesma LU cildināšanai. 
Taču savā vēstījumā himna ir arī reizē 
aicinājums un izaicinājums visiem, kas 
augstākās izglītības gaiteņus ir minuši un 
min, ar savām jauniegūtām zināšanām 
un dzīves vērtībām celt Latvijas valsti 
un latviešu tautas labklājību. Latvijas 
Universitātes aulā pirmo reizi LU himna 
atskanēja 1928. gadā. Brīvvalsts laikos 
LU rektors prof. Jūlijs Auškāps formulēja 
izaicinājumu šādi:

„Mūsu zemē nav ne dārgakmeņu, ne 
zelta. Maza ir mūsu tauta. Un ja šodien, 
kad daudzas lielās tautas rāda paguruma 
zīmes, vēsture ir saukusi mūs uz  savas 
skatuves, tad liela ir tā atbildība, kas 
mums nesama, un veikt varam savus 
uzdevumus tikai kāpinot līdz pēdējai 
iespējai savus garīgos un morāliskos 
spēkus. Uz to lai mums palīdz Dievs!” Pēc 
tam fil! O. Greste atskaņoja LU himnu, ka 
arī Gaudeamus. 

Svinīgā akta noslēgumā fil! B.Bērziņa 
pateicās visiem dalībniekiem un aicināja 
visus pie atspirdzinājumiem.  ■

V. Krādziņš

Kārlis Olivers Dragūns
Bakalaura grads Tieslietās un 

Komerczinātnēs.
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Jauniešu koris BALSIS un vēl…
Filips Glāss – Songs From Liquid Days 

Svētdien, 25. oktobrī, plkst. 15.00, SLB dos iespēju videoierakstā piedzīvot 
šo izcilo koncertu, kas izskanēja Rīgā, 2020. gada Baltajā Naktī.Baltā nakts 
ir starptautisks mūsdienu kultūras forums, kas notiek lielākajās Eiropas, 
un pasaules, pilsētās. Doma ir, ka pilsētu iedzīvotāji var radoši pavadīt 
bezmiega nakti –  kad durvis ver gan muzeji, gan mākslas galerijas, un notiek 
visādas  performances,  koncerti, teātra izrādes, utt.
Mūsdienu spilgtākā minimālista, amerikāņu komponista Filipa Glāsa (Philip 
Glass) 1986. gadā komponētais dziesmu cikls Songs From Liquid Days ir 
kā pravietiskas pārdomas par laiku un mīlestību, vizualizējot saikni starp 
materiālo un nemateriālo pasauli, starp dzīvo un mirušo, graujot mums 
pazīstamās laika un telpas robežas un sapņus atainojot kā ieskatu mūžībā.
Nu labi, Sidnejā tā gan būs Baltā Pēcpusdiena, bet varēs daļēji baudīt to 
ko rīdzinieki šogad piedzīvoja izpārdotajā koncertā. 
Piedalās: Jauniešu koris BALSIS (Ints Teterovskis, Laura Elizabete 
Godiņa), solisti Mārtiņš Klišāns (tenors), Viktorija Pakalniece (soprāns), 
Alise Baumane (alts), instrumentālais ansamblis, režija – Juris Jonelis, 
gaismas – Ivars Vācers, video Viktors Keino, skaņa – Mārtiņš Bahmanis, 
vada Ints Teterovskis.

Koncerts sāksies plkst. 15.00, bet kafejnīca būs atvērta no plkst. 
14.00. Ieeja $10.00, bet SLB biedriem $7.00.
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Bez viņiem nebūtu 
Latvijas valsts

Sandra Kalniete – 08.09.2020
Likteņdārzā 6. septembrī godinām 

cilvēkus, bez kuŗiem nebūtu Latvijas 
valsts, Latvijas valsts dibinātājus un 
neatkarības atjaunotājus, proti, tos, kuŗi 
1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas 
neatkarības deklarāciju. Sadarbībā ar 
biedrību „4. maija Deklarācijas klubs” 
Likteņdārza Draugu alejas sākumā 
izveidota piemiņas vieta. 

Velta Čebotarenoka, biedrības „4. 
maija Deklarācijas klubs” prezidente, 
bijusī Augstākās padomes deputāte: 
„Likteņdārzs ir dvēseļu dārzs, un mūsu 
piemiņas vieta te atrodas starp diviem 
ceļiem – no pagātnes uz nākotni, jo arī 
mēs esam vidus starp pagātni un nākotni. 
Bez mums neatcerētos 1918. gadu, 
bet, ja nebūtu Latvijas proklamētāju, 
tad arī mums, bijušajiem Augstākās 
padomes deputātiem, nebūtu mūsu 
vēsturiskā loma brīvas un neatkarīgas 
Latvijas veidošanā. Pateicos visiem 
un ikvienam, kuŗi palīdzēja tapt šai 
unikālajai piemiņas vietai Likteņdārzā, 

kur uz pelēka laukakmens vienmēr būs 
rakstīts „Mana balss Latvijai!”.”

K o k n e s e s  f o n d a  p a d o m e s 
priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete, atklājot 
simbolisko piemiņas vietu, atgādināja, 
ka Likteņdārzs ir nacionāla piemiņas 
vieta mūsu tautas likteņgaitām 20. 
gadsimtā, tāpēc ir likumsakarīgi, ka tajā 
godinām Latvijas valsts dibinātājus un 
valsts atjaunotājus.   

Sandra Kalniete: „Mūsu valsts 
dibinātāju personības un dzīves stāsti ir 
tikpat traģiski un cildeni, kā mūsu valsts 
pirmās simtgades vēsture. 20. gadsimtā 
esam nežēlīgi svaidīti vēstures un 
ģeopolitikas satricinājumu viļņos un 
tomēr daudzi ne tikai izdzīvoja, bet 
prasmīgi izmantoja katru iespēju, lai 
izrautos no šīs citu lemtās bedres. Tā bija 
ikdienas varonība. Tie ir nepadošanās 
stāsti, kas atkal un atkal ir jāstāsta, lai tie 
iedvesmo mūsu bērnus un bērnu bērnus. 
Mēs neesam bāreņu un sevis žēlotāju 
tauta! Mēs esam sīksti izdzīvotāji – čakli, 
strādīgi un gudri! Un par mūsu tautas 
garīgās būtības saglabāšanu vislielākā 
pateicība pienākas mūsu vecākiem un 

vecvecākiem Sibirijā, 
Padomi jas  La tv i j ā , 
Vācijā, ASV, Austrālijā 
un citur. Viņi sargāja 
un kopa savos bērnos 
latvietību. Bez viņiem 
n e b ū t u  i e s p ē j a m s 
Atmodas brīnums un 
mēs neatgūtu mūsu 
Latviju pēc pusgadsimta 
nebrīves.”

G o d i n o t  1 3 8 
Augstākās padomes 
deputātus, kuŗi balsoja 
par Latvijas neatkarības 
deklarāci ju,  Sandra 
K a l n i e t e  a i c i n ā j a 
atcerēties arī Latvijas Sandra Kalniete piemiņas vietas atklāšanas ceremonijā
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Tautas frontes ieguldījumu. “Vienmēr 
atcerēsimies, ka aiz katra deputāta stāv 
230 tūkstoši Latvijas Tautas Frontes 
biedru un trīstik liels Tautas frontes 
atbalstītāju skaits. Viņi visi neatlaidīgi 
strādāja, lai izdarītu neiespējamo un, 
neskatoties uz Padomijas vēlēšanu 
likumu un sveša kaŗaspēka klātbūtni, 
tiktu ievēlētas divas trešdaļas tādu 
Augstākās padomes deputātu, kuŗi 
apņēmās atjaunot Latvijas neatkarību. 
Tā bija mūsu tautas varonības stunda. 
Tā bija cildena atgriešanās brīvībā un 
Eiropā, kur vienmēr esam piederējuši.” .

Svinīgajā ceremonijā piedalījās 
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, 
kuŗa uzsvēra, ka jaunā piemiņas vieta 
ir vislabākais apliecinājums tam, ka 
Likteņdārzs aug, veidojas un ir atvērts 
skaistām idejām.

Ināra Mūrniece: „Tagad, ar lielāku 
laika atkāpi vēl labāk saprotam, 
cik svarīga tolaik bija katra cilvēka 
izšķiršanās, un jaunajā piemiņas vietā 
– Likteņdārzā domās arvien varēsim 
pateikties tiem cilvēkiem, kuŗi lēma par 
labu brīvībai un neatkarībai. Par labu 
savai tautai.” 

Līdz ar jaunās piemiņas vietas 
izveidi Likteņdārzs kļuvis par vienīgo 
vietu Latvijā, kur vienuviet godināti gan 
Latvijas Tautas padomes locekļi, kuŗi 
1918. gada 18. novembrī pasludināja 
Latviju par patstāvīgu, neatkarīgu un 
demokratisku republiku, gan Augstākās 
padomes deputāti, kuŗi pieņēma Latvijas 
neatkarības deklarāciju 1990. gada 
4. maijā. Apliecinot mūžīgu pateicību 
šiem cilvēkiem, viņu vārdi ir iegravēti 
uz plāksnēm piemiņas vietā. Piemiņas 
vietas projekta autores ir Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes Vides 
un būvzinātņu fakultātes dekāne un 
Ainavu architektūras un plānošanas 
katedras profesore Daiga Zigmunde un 
LLU Ainavu architektūras un plānošanas 

katedras vadītāja, asociētā profesore 
Natalija Ņitavska.

Uzziņai
38 Latv i jas Tautas padomes 

locekļi, kuri 1918. gada 18. novembrī 
pasludināja Latviju par patstāvīgu, 
neatkarīgu un demokrātisku republiku:

Jānis Akuraters, Kārlis Albertiņš, 
Jānis Ampermanis, Ernests Bauers, 
Jānis Bergsons, Rūdolfs Bēnuss, Jānis 
Bērziņš, Erasts Bite, Miķelis Bružis, 
Jūlijs Celms, Edmunds Freivalds, 
Dāvids Golts (Zeltiņš), Vilis Gulbis, 
Klāra Kalniņa, Bruno Kalniņš, Pauls 
Kalniņš, Staņislavs Kambala, Kārlis 
Kasparsons, Kārlis Kurševics, Atis 
Ķeniņš, Fricis Menders, Pēteris Murītis, 
Oto Nonācs, Spricis Paegle, Andrejs 
Petrēvics, Augusts Raņķis, Emīls 
Skubiķis, Marģers Skujenieks, Eduards 
Strautnieks, Nikolajs Svemps, Eduards 
Traubergs, Kārlis Ulmanis, Miķelis 
Valters, Kārlis Vanags, Jānis Vārsbergs, 
Jānis Zālītis, Gustavs Zemgals, Artūrs 
Žers.

 138 Augstākās padomes deputāti, 
kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par 
Latvijas neatkarības deklarāciju:

Juris Aizezers, Skaidrīte Albertiņa, 
Leonīds Alksnis, Georgs Andrejevs, 
Andris Apinītis, Romāns Apsītis, 
Mārtiņš Arnītis, Dzintars Ābiķis, Oļegs 
Batarevskis, Alberts Bels, Normunds 
Beļskis, Eduards Berklavs, Andris 
Bērziņš, Indulis Bērziņš, Mārtiņš 
Bērziņš, Arnolds Bērzs, Jānis Biezais, 
Valdis Biķis, Valdis Birkavs, Jānis 
Blaževičs, Ojārs Blumbergs, Juris 
Bojārs, Vilnis Edvīns Bresis, Ivars 
Briedis, Māris Budovskis, Emerita 
Buķele, Antons Buls, Ivars Caune, 
Ints Cālīt is, Juris Celmiņš, Juris 
Cibulis (Cibuļs), Einārs Cilinskis, 
Mārcis Cīrulis, Ivans Cupruns, Velta 
Čebotarenoka, Ilma Čepāne, Alfrēds 
Čepānis, Raits Černajs, Imants 
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Daudišs, Jānis Dinevičs, Juris Dobelis, 
Vladlens Dozorcevs, Vilnis Eglājs, 
Vladimirs Einiņš, Indulis Emsis, Jānis 
Endele, Aivars Endziņš, Teodors 
Eniņš, Ivars Ēlerts, Andris Felss, 
Jānis Freimanis, Pēteris Gabrānovs, 
Jānis Gavars, Imants Geidāns, Ilmārs 
Geige, Ivars Godmanis, Anatolijs 
Gorbunovs, Aleksejs Grigorjevs, 
Guntis Grūbe, Andris Grūtups, Jānis 
Gulbis, Dainis Īvāns, Agris Jaunkļaviņš, 
Tālavs Jundzis, Egils Einārs Jurševics, 
Viktors Kalnbērzs, Imants Kalniņš, Juris 
Karlsons, Marija Kārkla, Ojārs Kehris, 
Edvīns Kide, Jānis Kinna, Aleksandrs 
Kiršteins, Gunārs Klindžāns, Artūrs 
Kodol iņš,  Pēter is  Koroševskis , 
Odisejs Kostanda, Ita Kozakeviča, Atis 
Kramiņš, Andrejs Krastiņš, Edmunds 
Krastiņš, Ivars Krastiņš, Ģirts Valdis 
Kristovskis, Pēteris Krūgaļaužs, Ģirts 
Krūmiņš, Jānis Krūmiņš, Raimonds 
Krūmiņš, Jānis Lagzdiņš, Pēteris Laķis, 
Aleksandrs Lange, Pēteris Lazda, 
Aivars Lembergs, Kārlis Liepiņš, 
Andris Līgotnis, Jānis Lucāns, Alfrēds 
Mačtams, Ruta Marjaša, Sarmis 
Mednis, Igors Movels, Visvaldis 
Mucenieks, Linards Muciņš, Indulis 
Ozols, Andrejs Panteļejevs, Gunārs 
Preinbergs, Andris Plotnieks, Arturs 
Punovskis, Andris Puzo, Stefans 
Rāzna, Rolands Repša, Einars 
Repše, Rolands Rikards, Broņislavs 
Salītis, Antons Seiksts, Anna Seile, 
Vilis Seleckis, Ivars Silārs, Pēteris 
Simsons, Ludis Skosta, Druvis Skulte, 
Mihails Stepičevs, Voldemārs Strīķis, 
Jānis Škapars, Kazimirs Šļakota, 
Kazimirs Špoģis, Valdis Šteins, Andris 
Teikmanis, Ludvigs Teteris, Andris 
Tomašūns, Arvīds Ulme, Ārijs Ūdris, 
Jānis Vaivads, Dainis Vanags, Mavriks 
Vulfsons, Jevgēnijs Začšerinskis, 
Valentīna Zeile, Brigita Zeltkalne, 
Ziedonis Ziediņš, Imants Ziedonis. ■

Vīza us pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no septembŗa Rituma.
Melnā šokolāde un kirgīza nedienas

A r  m a z o  k o f e r i  b e z  l i e l ā s 
mugursomas devos uz Indianapolisu, 
darot autobusā “neko”, jo “Air Canada” 
nozaudētajā mugursomā biju atstājis 
ne tikai portatīvā datora, bet arī mobilā 
telefona lādējamo vadu un līdz ar to biju 
palicis bez jebkādiem sakariem. Atlika 
laiskoties un baudīt garām skrienošās 
ainavas. Pēc vairāk nekā četru stundu 
pārbrauciena nonācu Indianapolisā, 
kur mani sagaidīja latviešu ģimenes 
pārstāvis, pie kuŗas bija plānots pavadīt 
nākamos trīs mēnešus, lai palīdzētu 
ikdienas darbos. 

Dzīvodams Indianapolisas priekš-
pilsētā, vienu dienu nolēmu veltīt laiku 
pilsētas apskatei, kas, izrādās, esot 
bīstama krēslas stundās, jo tajā ir 
ļoti populāri izmantot šaujamieročus. 
Pirms pilsētas apskates iepazinos 
ar populārākajiem Indianapolisas 
apskates objektiem, izmantojot www.
tripadvisor.com mājas lapu. Secināju, 
ka mani uzrunā tikai Indianapolisas 
mākslas mūzejs un “Lucas Oil” stadions. 
Indianapolisas mākslas mūzejs mani 
uzrunāja vienīgi merkantila iemesla dēļ, 
jo katra mēneša pirmajā ceturtdienā 
muzejā ir brīva ieeja. 

I n d i a n a p o l i s a s  “ L u c a s  O i l ” 
stadiona populari tāte slēpjas tā 
paceļamajā jumtā, piedāvājot skatu 
uz Indianapolisas pilsētu. Labvēlīgu 
laika apstākļu gadījumā stadionā jumtu 
paceļ, sniedzot sporta līdzjutējiem 
sajūtu, ka tie atrodas āra stadionā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto par stadiona 
unikalitāti, nolēmu apmeklēt kādu no 
stadionā paredzētajiem pasākumiem 
– “Indianapolis Colts” un “Tennessee 
Titans” spēli.
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Divdesmitā novembŗa rītā ierados 
stadionā, taču jutos tik saguris, ka 
iegādājos lielo glāzi “Coca Cola” 
dzēriena, hotdogu un popkornu, un 
devos uz savu sēdvietu. Apsēdos 
un sāku vērot spēli. Tā kā atrados 
stadiona septītajā līmenī un pašā 
pēdējā rindā, tad man tur lejā uz 
spēles laukuma notiekošais bija tik 
tālu, ka brīžam nevarēja saprast, kur 
atrodas bumba, tāpēc spēli vairāk vēroju 
tiešraides ekrānos nekā notiekošo 
uz laukuma, saprotot, ka šis sporta 
veids ir tas sporta veids, kas noteikti 
manī interesi neizraisa. Rezultātā 
secināju, ka esmu samaksājis par 
ieeju stadionā, lai padzertu “Coca 
Cola”, apēstu hotdogu un popkornu, 
paralēli čatojot ar draugiem “WhatsApp” 
aplikācijā un ar vienu aci neieinteresēti 
vērojot spēli. Bija sajūta, ka komandas 
skrien pēc vienīgās bumbas, jo neviens 
nevar atļauties nopirkt papildu bumbu. 
Brīžam bija sajūta, ka laukumā notiek 
tuvcīņas elementi, jo īpaši gadījumos, 
kad vesela kaudze spēlētāju sakrita 
čupu čupā virsū spēlētājam ar bumbu. 
Tad gan man šķita, ka šis spēlētājs 
jauši vai nejauši varētu saņemt no 
pretējās komandas spēlētāja sitienu pa 
zobiem tā, ka i pat filmēšanas kameras 
nenofiksētu notiekošo. Vēlāk apmetu 
līkumu stadiona iekšienē, lai saprastu 
stadiona apmērus un tā unikalitāti. 
Spēle turpinājās, taču es devos mājup, 
vēlāk uzzinot, ka spēles vinnētāji bija 
vietējā komanda “Indianapolis Colts”.   

Savukārt pārējās Indianapolisas 
apskates vietas mani neuzrunāja, jo sen 
esmu sapratis, ka esmu gatavs doties 
mūzejā iekšā tikai tad, ja tajā ir kaut 
kas ievērības cienīgs apskatei un tas ir 
ieejas maksas vērts vai arī šajā mūzejā 
esošajiem objektiem vai informācijai 
jābūt izzinošai, atklājot kaut ko jaunu. 
Kopumā secināju, ka Indianapolisa 

kā pilsēta neizraisīja manī interesi. 
Laikam nepratu sazīmēt tai raksturīgos 
vaibstus.

Mana uzturēšanās Indianapolisā 
sakrita ar Amerikas Savienoto Valstu 
prezidenta vēlēšanām. Pamanīju, ka 
pirmsvēlēšanu gaisotnē amerikāņu 
tauta sekoja līdzi procesiem. Pie 
privātmājām manīju uzstādītus plakātus 
par labu vienam vai otram kandidātam. 
Piemēram, Donalda Trampa gadījumā 
plakātos pārsvarā bija šādi teksti: 
“Tramps, Pens padarīs Ameriku 
ienīstamu atkal” pretēji priekšvēlēšanu 
sauklim “Padarīt Ameriku lielisku atkal”. 

Kamēr novembŗa sākumā pirms-
vēlēšanu kaislības sita augstu vilni, 
tikmēr mūsmājās Melnā šokolāde 
sakāvās ar Kirgīzu. Latviešu ģimene 
pirms dažiem gadiem no ielas paņēma 
mazu, melnu kaķēnu, kuru nosauca 
par Melno šokolādi. Es gan sauktu par 
šokolādi ar pienu, jo kaķim bija diezgan 
balta pakrūte un sirmas ūsas. Savukārt 
Kirgīzs no ielas tika pieņemts pirms 
pāris mēnešiem. Pamanīju, ka Melnā 
šokolāde regulāri cenšas iekaustīt mazo 
Kirgīzu, tāpēc uzņēmos aizstāvja lomu. 
Kirgīzs visai ātri atkoda manu aizstāvja 
lomu un regulāri atmuka pie manis. 
Vienā saulainā dienā Melnā šokolāde 
uzmetās virsū Kirgīzam. Protams, kaķus 
izšķīru, izliekot Kirgīzu ārā. Vēlu vakarā 
attapos, ka labu laiku neesmu manījis 
Kirgīzu. Līdz pusnaktij tas tika meklēts 
un saukts, taču bija izgaisis kā bez 
pēdām. Tante raud, onkulis baras, kaķa 
nav. Divas dienas vēlāk atradām Kirgīzu 
pie mājas slābanu un ar pušumiem. 
Tā arī nevarēja saprast, vai tas būtu 
kaimiņu suņu sakosts vai vanags būtu 
mēģinājis to aiznest. Pāris dienu vēlāk 
Kirgīzs bija apārstējies un mājā bija 
atgriezies prieks.

Man bija arī iespēja piedzīvot 
“Black Friday” jeb “Melno piektdienu”, 
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kas Amerikas Savienotajās Valstīs ir 
īpaši populāra, kaut gan pēdējo gadu 
statistika liecinot par popularitātes 
samazināšanos. Šī ir diena, kad dažādi 
tirgotāji par zemākām cenām piedāvā 
iegādāties nepieciešamās lietas. Vēlā 
piektdienas vakarā nolēmu aiziet līdz 
vietējam “Walmart” veikalam, lai nopirktu 
maizi. Ierodoties pie veikala, pirmo reizi 
pamanīju, ka veikala autostāvvieta 
bija pārpildīta. Iegāju veikalā, kur 
apkārt cilvēku simti stiepa rokās lielus 
platekrāna televizorus un citu sadzīves 
tehniku, stūma pārpildītus ratiņus, viens 
ar otru sakliedzās, izmisīgi pūlējās tikt 
klāt sev nepieciešamajai precei, kamēr 
es vienā mierā ar baltmaizes klaipu 
rokā devos cauri iepirkšanās vājprāta 
pārņemtu cilvēku bariem uz kasi.. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.

●. Es labprāt apkārt grieztos un sviestu 
sviestu griestos.

● Vienā vēlā vēsā vasaras vakarā viens 
vecs ventiņu vecis ved vienu vecu 
ventiņu veceni Ventspilī viesnīcā 
vakariņās. Vakariņās vesels vezums 
vārītu vēžu. Visi vēži vienā virknē vērti. 
Vecā veča vārds Vilis Vētra, vecās 
vecenes vārds Vera Vilnis. ■

VALODIŅA

eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

PBLA ZIŅU APSKATS

28. septembrī
“Krāmē mantas un atgriežas Latvijā.” 
Daudzi tautieši Lielbritānijā palikuši bez 
algām un pabalstiem 

Daudz i  l a t v i ešu  em ig ran t i  no 
Lielbritānijas ziņo, ka viņi visai skarbi izjūt 
Covid-19 ierobežojumu sekas šajā valstī. 
Covid-19 tieši “sit” pa viņu labklājību, jo 
liela daļa nozaru, kurās mūsu tautieši tur 
strādā, ir teju vai paralizētas. Kamēr vieni 

rēķinu nomaksai tērē ietaupījumus, citi 
krāmē mantas un brauc mājās, vēsta “TV3 
Ziņas”. Lielbritānijas viesnīcās, restorānos, 
bāros, citās apkalpojošajās nozarēs un pat 
celtniecībā strādājošie latviešu emigranti 
Covid-19 dēļ mēnešiem ilgi piedzīvo 
finansiālas problēmas, – skaudri situāciju 
iezīmē latvieši kopienas aktīviste Mančestrā. 
”Darbinieki tiek atlaisti vai samazināts darbs 
uz pusslodzi vai ceturtdaļu slodzi. Jo mazāk 
strādā, jo mazāk nopelni. Cilvēkiem nav 
pilnas algas. Saņem par pusi mazāk, bet 
ir jāveic visi maksājumi, ir jādzīvo. Ir valsts 
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Nākamais Ritums būs 2020. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. OKTOBRIM.

pabalstu programma, bet tā jau pavisam 
drīz beigsies. Tad es nezinu, kas notiks 
tālāk,” norāda Anglijas pilsētas Mančestras 
iedzīvotāja Lija Baha-Kaufmane. 

Zem sitiena sevišķi tie, kas līdz šim 
paļāvās uz darba aģentūru neregulārajiem 
darbiem vai bija tā sauktie nulles stundu 
kontrakti ar negarantētu darba apjomu. Arī 
daļai pašnodarbināto latviešu emigrantu, 
piemērām, Angli jas pilsētā Regbijā 
dzīvojošajai Aigai, kura intervijā vēlējās 
palikt anonīma, nepienācās britu Covid-19 
pabalsti. ”Mūsu ģimene šajā pandēmijas 
laikā zaudēja aptuveni 10 tūkstošus britu 
mārciņas, kas bija mūsu ģimenes iekrājums. 
Tiešām ļoti nepatīkama situācija. Mans vīrs 
vairs nevarēja celtniecībā strādāt, viņam 
nācās sēdēt mājās bez algas. Man nācās 
pārstrukturizēties, aizgāju uz citu jomu. 
Protams, mazāk kvalificēts. Strādāju ļoti 
lielas darba stundas, lai varētu ģimenei 
nodrošināt pārtiku. Mūsu ģimene palika 
pilnīgi bez ienākumiem,” saka Anglijas 
pilsētas Regbijas iedzīvotāja Aiga. 

Un izrādās, Covid izraisītā krīze 
nodarbinātībā Lielbritānijā sekmējusi 
remigrāciju uz Latviju, – saka latvieši 
kopienas aktīviste Mančestrā, kurai 
pieder arī kravu pārvadājumu uzņēmums. 
”Daudzi tautieši pārceļas atpakaļ uz Latviju, 
meklējot darbu tur vai arī pārceļas uz citām 
valstīm – Nīderlandi vai Vāciju. Es to varu 
novērot pēc mūsu pārvadātāju darba par 
to, ka ģimenes piesaka busiņus iedzīves 
pārvešanai, un cilvēki pārceļas uz Latviju ar 
ģimenēm,” norāda Lija Baha-Kaufmane. Un 
vēl viens no iemesliem, kāpēc daļa latviešu 
no emigrācijas atgriežas Latvijā, esot 
valsts plānveida medicīnas nepieejamība 
Lielbritānijā Covid-19 dēļ. Savukārt privātās 
britu klīnikas mūsējie nespēj atļauties. 

”Dakteri ārstē mūs pa telefonu, līdz ar to 
ir ļoti daudz ielaistu slimību. Cilvēki dodas 
uz Latviju, lai ārstētu savas kaites. Zobārsti 
ciet. Arī bērniem ir grūti saņemt kaut kādu 
palīdzību. Zinu, ka cilvēki ar kuņģa slimībām 
nevar saņemt palīdzību, tikai pa telefonu. 
Ja vien nemirsti nost, tad ir neiespējamā 
misija,” turpina Mančestrā dzīvojošā latviete. 
Taču emigrācija no Latvijas uz Lielbritāniju 
nav apstājusies, – vērtē Regbijas pilsētas 
darbā iekārtošanas aģentūras vadītājs. 
Vienīgās nozares, kurās šobrīd pat Covid 
apstākļos var atrast garantēti stabilu darbu, 
ir dažāda veida fabrikās, noliktavās un 
lauksaimniecībā. [....] (skaties.lv; la.lv)
Cēsīs atklāta krāšņa Austrālijas latviešu 
mākslinieku darbu izstāde “Pavasaris 
Austrālijā” 

Vasarīgi siltā, saulainā un zeltītā 
26. septembra atvasaras sestdienas 
pēcpusdienā Pasaules latviešu mākslas 
centra (PLMC) pagalmā Cēsu vecpilsētā 
pretim Cēsu luteriskajai baznīcai krāšņi 
blakus plīvoja Latvijas un Austrālijas 
valstu karogi. Tur tika atklāta izstāde 
“Pavasaris Austrālijā”, kurā apskatāmi 
27 savās mākslinieciskajās izpausmēs 
atšķirīgu Austrālijas mākslinieku darbi. 
Sākot ar Imantu Tilleru, ar konceptuālajām 
Jāņa Nedēļas gleznām un skulpturālajām 
instalācijām, ar Arvīda Soduma latviski 
smalkajām grafikām, ar Jāņa Šēnberga 
ekspresīvi piesātināto Melburnas vīziju 
pasteļtoņos, ar Haralda Norīša gleznu 
ģeometriski lakoniskajiem krāsu laukumiem 
un beidzot ar apjomīgajām sirreālajām 
Lidijas Dombrovskas-Larsenas vīzijām 
un Ojāra un Edgara Grestes emocionāli 
saviļņojošām videoinstalācijām. 

Krāšņa un mākslinieciski ļoti prasmīgi 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 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.

Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz 
YouTube.

Saites var atrast draudzes mājas lapa 
uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

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

PUSDIENAS 
Svētdien, 4.oktobrī, pēc dievkalpojuma 

būs cīsiņas, kāposti un mācītāja ceptā 
rupmaize

BĪBELES STUNDAS
Not iek  uz Zoom ,  ce tur td ienās, 

plkst.10.30. Saiti ir dabojama atrakstot 
mācītājām par ēpastu. 

KAPU SVĒTKI
Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, 

šogad Kapu svētki nenotiks.
Mirušo Piemiņas dienas dievkalpojums 

būs svētdien, 22. novembrī.

iekārtota izstāde, ko ievada Norīša zaļos 
fona toņos veidots plakāts “Pavasaris 
Austrālijā” ar attiecīgi proporcijās attēlotu 
lielu Austrālijas kontūru iepretim pavisam 
mazajai Latvijas kontūrai plakāta augšējā 
stūrī. Izstādes atklāšanas sarīkojumu dzidrās 
atvasaras saules piesildītajā mākslas centra 
pagalmā ievadīja gleznotājas un mākslas 
zinātnieces, PLMC izstāžu kuratores Leldes 
Kalmītes rūpīgi pārdomātā uzruna, kurā 
viņa uzsvēra, ka trimda ir nozīmīga latviešu 
kultūras daļa ar savu nozīmīgu kultūru un 
mākslu, ko Cēsīs jau septīto gadu saglabā 
un sabiedrībai izrāda Pasaules latviešu 
mākslas centrs. “Šī ir vieta, kur domāt”, tā 
šī gada 18. jūnijā sava apmeklējuma laikā 
PLMC viesu grāmatā ierakstījis Valsts 
prezidents Egils Levits.Lelde Kalmīte savā 
uzrunā izstādes atklāšanas ceremonijas 
dalībniekiem arī emocionāli atsauca 
atmiņā vēstures faktus par to, ka Austrālija 
bija pirmā valsts, kas no Vācijas bēgļu 
nometnēm uzņēma 25 tūkstošus jaunu un 
neprecējušos 2. Pasaules kara latviešu 

bēgļu, un kad 1947. gadā Austrālijas krastos 
bija piestājusi pirmā latviešu, lietuviešu 
un igauņu bēgļu krava, viņi tur ieguva 
apzīmējumu – “skaistie balti”. 

Lelde Kalmīte atzina, ka domājusi par to, 
kāda būtu Austrālijas latviešu mākslinieka 
jēgpilna definīcija, un nonākusi pie secinājuma, 
ka turienes latviešu māksliniekus praktiski 
nav iespaidojusi carisko mākslas skolu vai 
Latvijas brīvvalsts Mākslas akadēmijas 
ietekme, turienes latviešu mākslinieki 
galvenokārt veidojušies starptautiskās 
un austrāliešu mākslas iespaidā. Lelde 
Kalmīte arī pieminēja, ka starptautiski 
visatpazīstamākais Austrālijas latviešu 
gleznotājs Imants Tillers bijis ļoti atsaucīgs 
viņas aicinājumam un dāvinājis Pasaules 
latviešu mākslas centram Cēsīs savu gleznu 
“Daba izsakās EQ / Nature Speaks EQ” 
(2013). “Baudīsim šo jauko izstādi un 
domāsim”, savas uzrunas noslēgumā mums 
visiem novēlēja Lelde Kalmīte. [....]

(Autors Jānis Andersons, PBLA 
pārstāvniecība)
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Viņš ir bijis un ir, jo Viņš ir nācis jau 

pirms tam, un nāca tad, kad mēs 
Viņu redzējām, un Viņš sastop mūs 
kalnos un lejās un līdzenumos, un 
Viņš pavada mūs visā garumā, un 
ņem pie Sevis pēcgalā. Un pēc tam 
aicina atkal. Alleluja.

R.S. (Bībelē skat.Jņ.8:58, Jņ.20:25, 
Ap.d.4:20,  I  Jņ.1:1-3,  Lk.3:5, 
Mat.28:20, Jņ.14:3, Mk.9:12)

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
SEPTEMBRĪ

Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar 
sabiedriskajām regulām.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.

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

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

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
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
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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.

Although it is still relatively quiet at The House, things are starting to get a bit more 
lively. The seniors and Zolīte group are meeting regularly and obviously many people 
are eager to get out of the house and socialise again. The Latvian Dinner on Friday 
25th September saw 40 people, both young and old, latvians and non-latvians, enjoy 
a multi course feast that was worth a lot more than the $25 charged. Hopefully the 
ladies who did a wonderful job of organising it were not too exhausted and will be 
willing to do something similar in the future.

Christmas will be upon us before we know it, but we might have a bit of a crisis 
this year - Sydney may run out of Latvian gingerbread biscuits (piparkūkas). For years 
these biscuits have been made at working bees at the House, then sold through the 
cafe and shop. But many of the usual ladies are no longer able to participate, so 
we're looking for new volunteers to help us feed the large apetite for these delightful 
goodies.  Two working bees are scheduled, and at the first one participants will also 
be shown how to prepare the dough. Further information below. No experience, or 
Latvian language proficiency, required!

One of Latvia's most innovative choirs is the youth choir Balsis (Voices). They 
were at the House this year, just before Covid-19 hit. A video of  their latest concert 
will be screened on the 25th. Hope to see you there.

Thursday Lunches – 1st and 15th October 12noon.
The Ladies Auxilliary have re-started Thursday Lunches, however, to ensure 

compliance with covid requirements,  bookings are essential by Tuesday. Ring 
Ināra Krūmiņa 0425 392 988.

Gingerbread baking Working Bee – Sunday 18th 
October, from 10 a.m.

Help the Ladies Auxilliary meet the demand for these delightful Latvian 
gingerbread biscuits, and learn how to DIY. 10 a.m. dough making demonstration. 
11 a.m. baking working bee. Bookings essential with Ināra Krūmiņa 0425 392 988.

Phillip Glass’ Songs From Liquid Days – Sunday 25th 
October, 3 p.m.

Video of one of the latest concerts from the youth choir BALSIS. An innovative "in 
the round" performance concert, recorded this year in Rīga,  of American composer 
Phillip Glass’ 1986 song cycle Songs From Liquid Days. Café open from 2 p.m. 

Gingerbread baking Working Bee – Wednesday 28th 
October, from 10 a.m.

Help the Ladies Auxilliary meet the demand for these delightful Latvian 
gingerbread biscuits. Please advise Ināra Krūmiņa that you're willing to help on 
0425 392 988.■
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All European countries (except the Vatican) 
now require self-isolation upon arrival in Latvia

September 25, 2020 – Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting)
The updating of Latvia's list of countries requiring self-isolation for 10 days for 

new arrivals on September 25 means that from September 26 only people travelling 
from the Vatican will be able to do without a quarantine regime.

As there are no direct flights from Rīga to the Vatican City -- for obvious reasons 
-- the exclusion is more technical than practical, as transit passengers must also 
observe self-isolation.

The news was released by the Centre for Disease Prevention and Control 
(SPKC) in its regular Friday afternoon update.

Only the Vatican and Latvia itself make the "white list".
For non-European countries, the requirement for self-isolation no longer applies 

to Uruguay, Japan, South Korea, Rwanda, Australia, New Zealand and Thailand. ■

Edited by Pēteris Kļaviņš

Briedis wins! 
SkySports – 27.09.2020
Mairis Briedis is the new IBF cruiserweight champion and the winner of the 

#AliTrophy 
Mairis Briedis defeated Yuniel Dorticos in the World Boxing Super Series final 

and claimed the IBF cruiserweight title with a majority decision win in Munich. 
The two big punchers traded more spiteful shots at close quarters in the fourth, 

but Briedis was displaying the cleaner work, forcing Dorticos into reverse with 
precise punches in the fifth. 

The Latvian repeatedly troubled Dorticos with powerful counter punches during 
a commanding performance, but one judge scored it a draw with a tally of 114-
114, while the other two officials 
handed in wide verdicts of 117-
111 for Briedis, who claimed the 
Muhammad Ali Trophy

Briedis had previously 
held WBC and WBO titles, 
but has now taken the IBF 
belt from Dorticos, and will be 
regarded as the world's No 1 
cruiserweight.■
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