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Pandēmijas sašķelti, tagad mīņājamies pie
pirmās lielās šā gadsimta barjeras

Anda Līce – 22. oktobris 2020
Daži cilvēki teic, ka, ieejot lielajos tirdzniecības centros, viņus pārņemot sirreāla
sajūta, šķiet – viņi ne tikai neatradīs izeju, bet milzīgajā preču klāstā tā arī neieraudzīs
tās nedaudzās, tiešām vajadzīgās lietas. No nevajadzīgo preču pārprodukcijas veikali
atbrīvojas ar cenu atlaidēm, un tad tas lietu lērums pārceļo uz mūsu mitekļiem, kuŗos
mums pašiem paliek aizvien mazāk vietas. Tirgus izmanto kādu vienīgi cilvēkam
raksturīgu tieksmi – kāri dabūt visu, kaut gan tas nav nedz iespējams, nedz arī vajadzīgs.
Traģiski, ka mūža lielākā daļa paiet, cīnoties par mantu un ar mantu.
Mēs bieži padodamies kārdinājumam iegādāties to pašu, kas kādiem jau ir, līdz ar to
sāta sajūta tā arī nekad neiestājas. Naudīgajiem ir cita liga – viņiem kārojas tā, kā nav
nevienam, un arī šajā gadījumā viņi nepiedzīvo sātu.
Šo dabūšanas drudzi pagaidām apturēt nespēj tik lēni progresējošais veselais
saprāts, vienīgi ekonomiskās krīzes, kas ir kā tādas pasaules ģenerāltīrīšanas. Sava
veida melnbaltas barjeras ir dabas katastrofas, slimības un tuvu cilvēku nāve.
Tad esam spiesti pārlūkot ne tikai mantu skapjus un pārtikas krājumus, bet arī savu
dzīvi kopumā – izvēlētos mērķus, to sasniegšanas līdzekļus un morāli, kuŗa nosaka
iepriekš minēto. Šodien cilvēce ir nonākusi pie globālas melnbaltas barjeras, kuŗas
nosaukums ir Covid-19.
Prātā nāk sens tautas teiciens: „Dievs nemīl, ka nabagi trako”. Ko šajā kontekstā
varētu nozīmēt jēdziens „nabagi”? Cilvēki, kuŗi neapjēdz, kas tieši viņiem ir vajadzīgs,
bet dara pakaļ citiem. Tie, kas, nejūtot robežas, tās nemitīgi pārkāpj un rada daudz
sāpju citiem. Tie, kas uzskata, ka Dievs ir miris, par dieviem iedomājas sevi un nemitīgi
izraisa mazākas vai lielākas sadursmes, pasaules kaŗus ieskaitot. Nabagi ir arī tie, kas
pārtiek vienīgi no gataviem citu viedokļiem, kā tas ir koronavīrusa pandēmijas gadījumā.
Lai cik tas izklausās neticami, bet, kā liecina aptaujas, ļoti daudzi piekrīt uzskatam,
ka tāda vīrusa vispār nav, saslimušo un mirušo statistika esot pilnībā safabricēta, un
pandēmiju ir izdomājuši kādi ļaunprāši, lai iznīcinātu planētas iedzīvotājus un pasakaini
nopelnītu.
Kad slimība pārstāj būt medicīnisks jautājums, bet kļūst par ticības jautājumu, tad
jebkādi pretargumenti zaudē jēgu, cilvēkus pārņem baumu un baiļu pandēmija, viņi vairs
nedomā ar savu galvu un līdz ar to atkratās no jebkādas atbildības arī par savu rīcību.
Un tā nu, pandēmijas sašķelti, tagad mīņājamies pie pirmās lielās šā gadsimta barjeras.■
Latvijas Avīze

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS

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

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi
Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas
Ritumu saņemt elektroniski, var to
saņemt bez maksas.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2020. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
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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.

SLB valdes sēde

SLB oktobŗa valdes sēdē piedalījās
Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Ināra
Graudiņa, Ilona Brūvere, Jānis Grauds un
Ināra Krūmiņa.
Apsolīts, ka, pēc ilgas kavēšanās,
NBN namam tiks pievienots 6. novembrī.
Ir jācer, ka līdz ar to uzlabosies interneta
pieslēgums.
Notika ilgākas pārrunas par Mārtiņa
Siliņa zāles, kafejnīcas un iejas
uzlabojumiem. 22. septembri daļa valdes
tikās lai apskatītu kā šīs telpas tagad
tiek lietotas un kā tās iespējami varētu
lietot nākotnē. Vispārējā iekārta nebūtu
maināma, tomēr telpas jāpadara „aicinošas
un omulīgas". Tā kā liela daļa sarīkojumu
tagad ir ar mazāk apmeklētājiem un tie
tiek rīkoti Mārtiņa Siliņa zāle, tad jāskatās
kā šo telpu labāk iekārtot dažādām
uzvedumu, priekšlasījumu un izrāžu

vajadzībām. Jārēķinas arī ar to, ka
pandēmijas režīms varētu ieilgt, un kā
labāk tam piemēroties. Pārrunāja dažādas
gaismu, skaņu, prožektoru iespējas, kā arī
krāsas un mēbelējumu.
Arī ilgākas pārrunas izraisīja valdības
Covid-19 ierobežojumi, kā tie ietekmēs
Valstssvētku akta rīkošanu, un vai būs
iespējams sarīkot biedrības darbinieku
eglītes sarīkojumu.
Aktu rīkos gan klātienē gan arī pieejamu
neklātienē. Tā kā šogad nav neviens
runātājs no Latvijas, tad izmēģinās citu
formatu un aicinās vairākus Sidnejas
latviešus teikt īsas runas par tēmatu
Mana Latvija. SLT aktieri uzstāsies ar
dzeju uzvedumu, un, iespējams, ar
dziesmām piedalīsies operdziedātāja
Maija Kovaļevska. Ievērojot noteikumus,
uz aktu šogad būs jāpiesakās iepriekš,
jo atļautais dalībnieku skaits zālē ir
ierobežots, ierodoties būs jāpiereģistrējas,

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1989. gada.

Maija Upeniece

Dzimusi 1950. g. 28 . jūlijā, Austrālijā
Mirusi 2020. g. 22. oktobrī, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1983. gada.

Raimonds Krauklis
Dzimis 1924. g. 4. martā, Latvijā
Miris 2020. g. 24. oktobrī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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un visiem būs jāsēž personalizētās
sēdvietās.
Par eglītes sarīkojumu galīgu lēmumu
pieņems nākamajā valdes sēdē.
Par šī gada mērķi Ziemassvētku
apsveikumiem Ritumā, valde nolemj
ienākumus ziedot Okupācijas mūzejam
Ceļamaizei, tam pārceļoties uz jaunajām
telpām. ■
Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmit gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2020. gada oktobrī SLB ir apsveikusi
Pēteri Kļaviņu, Arnoldu Rodi, Mēriju
Rodi, Valdi Graudiņu, Imantu Selingeru,
Ritu Niedru un Laumu Krādziņu. ■

Ziemassvētku
apsveikumi

Tā turpināsies līdz mūzejs būs pārcēlies
uz Latviešu Strēlnieku laukumu 1. Akcijas
laikā tiks uzrunāti gan jau esošie mūzeja
atbalstītāji, gan arī Latvijas iedzīvotāji.
Ja apstākļi, sakarā ar COVID strauji
nemainīsies, Valsts Nekustāmie Īpašumi
valdes priekšsēdis ziņo, ka ir apņēmība
projektu sekmīgi nodot sabiedrībai 2021.
gada pavasarī.
Spāru svētkos LOMB priekšsēdis
V.Nollendorfs uzsvēra, ka mūzejam ir
pēdējais brīdis atgriezties savās īstajās
mājās. Trimdas laiks Raiņa bulvārī, bijis,
neparedzēti ilgs. Viņš pateicās visiem, kas
atbalstījuši mūzeju un aicina pievienoties
ziedojuma akcijai. Pandēmijas sekas
atstājušas iespaidu arī uz mūzeju, ar
100,000 eiro zaudējumu ienākumos.
CEĻAMAIZES akcijas mērķis ir segt
šos zaudējumus un tā nodrošināt Latvijas
Okupācijas mūzeja pārcelšanos uz
īstajām mājām Strēlnieku laukumā un
tur iekārtoties.
Gaišus Ziemassvētkus un visu labāko
vēlot 2021. gadā. ■
Ināra Graudiņa

Ir atkal pienācis laiks, kad SLB biedri,
kuŗi vēlas novēlēt Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu 2021. gadu saviem draugiem
un paziņām, to var ievietot decembŗa
Ritumā. Apsveikumus var pieteikt SLB
grāmatnīcā darba laikā līdz 21. novembrim.
Apsveikumu maksa $25.00. Ziemassvētku
apsveikumiem doto naudu SLB ziedos
Okupācijas Mūzeja akcijai Ceļa Maize
Latvijas Okupācijas mūzejam. ■
SLB valde.

Ceļa Maize Latvijas
Okupācijas mūzejam

Līdz ar Spāru svētkiem 2019. gada
18. oktobrī Okupācijas mūzejs iesāka
arī jaunu ziedojumu vākšanas akciju
Ceļamaize Latvijas Okupācijas mūzejam.
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Krāsu teorijas

Vijas Erdmanes referāts Senioru saietā
Senioru saiets notika piektdien,
9.oktobrī, plkst 11.00 SLB Mārtiņa
Siliņa zālē. Piedalījās 20 dalībnieku.
Jānis Grauds iepazīstināja mūs ar
pazīstamo mākslinieci Viju Spoģi-

turpinājis darbu Rīgas Politechnikumā,
jo nav gribējis mācīties krievu valodu, ko
uzspieda pārkrievošanas laikos. Johans
Itēns (Johannes Itten) un Jozefs Albers
(Jozef Albers), divi mākslinieki, viņu
ielūdza macīt pie Bauhaus, kur mācīja
krāsu techniku. Bauhaus bija mākslas
virziens Vācijā. V.Ostvalds izgudroja
savu krāsu sistēmu. Viņš arī attīstīja
domas par krāsu aklumu (Daltonismu).
Daltonisti neesot jūtīgi pret sarkano
un zaļo krāsu. Vija izrādīja mums
krāsu sistēmu modeļus divās un trīs
dimensijās, ko viņas studenti un citi bija
uztaisījuši. Viens no skaistākajiem bija
viņas meitas, Elvīras, origami modelis,
ko arī varēja apgriezt ap sevi. Vēl Vija
izstāstīja par citiem māksliniekiem.
J. Albers domāja, ka krāsai jābūt
mīlīgai ar kaimiņu krāsu. Viņš izdeva
grāmatu Ode to the square. Alberts
Mansels (Albert Mansell) bija amerikānis,
kas izveidoja krāsu sistēmu. Haralds
Norītis bija mākslinieks Austrālijā.
1960`s gados viņš gleznoja Op un
Pop Art līdzīgas gleznas. Rakstnieks
Johans fon Gēte, (Johann von Goethe)
arī interesējās par krāsām un domāja
par krāsu psicholoģiju. Vija teica, ka
„ar krāsu, vārdi neeksistē". Viņa arī
parādīja šakru (chakra), figūriņu, ko
lieto hindu reliģijā. Tai bija septiņas
varavīksnes krāsas: violeta, indigo, zila,
zaļa, dzeltena, oranža un sarkana. Vija
tad jautāja, kas ir mūsu
mīļākā krāsa? Jau no
kāda iepriekšējā senioru
saieta bija zināms, ka tā
bija zaļā. Tad viņa mums
izdalīja vairākas lapas,
ar uzdevumiem formās
un krāsās. Mums bija
jāuzzīmē olimpiādes
simbols pareizās krāsās.
Kupls apmeklētāju skaits klausās Vijas Erdamanes To retais, vai arī neviens
nezināja, jo krāsu
referātu.

Erdmani, kas nākošās stundas laikā
mums paskaidroja par krāsu teorijām.
Senais grieķu zinātnieks Aristotels
ticēja, ka visas krāsas nāk no melna
un balta, un attiecināja tās uz četriem
elementiem – ūdens, gaiss, zeme un
uguns. 2000 gadu vēlāk, 1666.gadā
Īzaks Ņūtons (Isaac Newton) Anglijā
ievēroja krāsu spektru, kas izveidojās,
kad gaismas stari izgāja caur loga
stiklu. Krāsu spektrā ir sarkanā, oranžā,
dzeltenā, zaļā, zilā, indigo un violetā
krāsa, ko uztver acs.
Ir neticami, ka katrā acī ir 130 miljonu
gaismas uztveres šūniņas, un katrā
šūniņā ir 100 triljonu atomu; vairāk nekā
visas zvaigznes Piena Ceļa galaktikā.
Cilvēks var saredzēt 60 krāsu, bet 220,
ja ir strādājis ar krāsām.
Vilhelms Ostvalds (Wilhelm Ostwald)
dzimis Rīgā 1853.gadā, ir vienīgais no
Latvijas, kas ir saņēmis Nobeļa prēmiju,
šinī gadījumā ķīmijā. Viņam piemiņas
zīme ir uzstādīta pie Vērmaņa dārza.
Vija stāsta, kad gājusi 1. gadā
mākslas akadēmijā Sidnejā, tur
turējušies pie Ostvalda sistēmas.
Citas latvietes, kas izgājušas 5 gadu
kursu akadēmijā bija Astra Lāce, Ināra
Grīsle, Līga Liepiņa un Anita Misiņa.
Viņas mācījušās, kā var saliedēt
krāsas. V.Ostvalds savā laikā teicis, ka
latviešiem esot riebīga krāsu gaume
(viņš bija baltvācietis). Ostvalds nav
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NĀKOŠAIS SENIORU SAIETS
Piektdien, 13. novembrī, plkst 11:00
Latviešu namā.

● Latviešu kalendārā, 2020. gada novembŗa mēnesī redzam
divas svētku piemiņas dienas.
11. novembris – Lāčplēša diena,
18. novembris – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.
Bez tām latviešu kalendārā ir vēl divdesmitdivas citas
svinamās un atzīmējamās dienas – piemēram Starptautiskā
vīriešu diena. Šodienas programmā iepazīsimies ar šīm
mazāk pazīstamām dienām, to nozīmi un kā varbūt tās tiek
atzīmētas vai svinētas.
● KAFĒJNICA BŪS ATVĒRTA
● Senioru saieti paredzēti katra mēneša otrā piektdienā,
ievērojot Covid-19 ierobežojumus.
atmiņa cilvēkiem nav tā labākā. Viņa
paskaidroja olimpiādes simbola
krāsas un to nozīmi, no kreisās puses
tuvākā riņķa: zilā- Eiropa, dzeltenāĀzija, melnā-Āfrika, zaļā-Okeānija un
sarkanā-Amerika. Arī bija jāuzzīmē
Commonwealth bankas zīme uz
dzeltena četrstūra, kas arī retam
veicās. Mums izdalīja lapas ar optiskām
ilūzijām un visbeidzot lapas ar formām
„nāves krāsās”. Tās ir pretējās, jeb
atdalījuma krāsas. Tās parasti neliek
vienu otrai blakus, jo nav „draudzīgas”.
Piemēri bija zils un oranžs, dzeltens
un lillā, rozā un zaļš. Ja šīs divas
krāsas samaisa, iznāk brūnā krāsa.
Ja uzglezno, piemēram, oranžu koka
lapu uz zilas debess, tad oranžā krāsa
izceļās un aizmugure, zilā, izzūd. Maks
Lušers (Max Luescher), psichologs
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Šveicē, izpētīja, kuŗi ir vadītāji un kuŗi
sekotāji. Kam patīk sarkanā krāsa ir
vadītājii. Viņi izved projekta ideju līdz
galam. Kādreiz viņi valkāja sarkanas
kaklasaites. Zaļā krāsa ir naudas
krāsa. Zilā krāsa nosaka, ka cilvēki
ir gaidīti un laimīgi. Austrālijā liberāļi
valkā zilas kaklasaites.
Vija pastāstīja par savām gaitām.
Kad beigusi diplomu, viņa sāka strādāt
pie Kaldora (John Kaldor), kas, ar
avangarda mākslinieku Kristo (Christo)
un Žannu-Klaudi (Jeanne-Claude),
ietina Sidnejas Mazo līci (Little Bay)
drēbē 1969.gadā. Toreiz Imants Tillers
bija architektūras students Sidnejas
Universitātē un arī piedalījās līča
ietīšanā. Kaldors plaši atbalstīja Imantu
un dažus citus māksliniekus Amerikas
izstādēs. Tur sākās I.Tillera mākslas

Baiba Harringtona, Vija SpoģeErdmane un Lauma Reinfelde

pasaule. Imants ieguva pirmo vietu
1966.gada Jaunatnes dienu gleznu
izstādē. Saņemdams apbalvojumu, viņš
vaicāja Vijai vai viņam ir talants, ar kuŗu
varētu ieiet pasaules mākslā? Strādājot
kā Kaldora dizainere, Vijai darbs
nekad nebeidzās. Viņa arī strādāja pie
jaunās sezonas tērpiem. Vijai arī bija
uzdots uzlikt 12 ievērojamu mākslinieku
gleznas uz aizskaru drēbēm. Vēlāk
viņa saņēma medaļu par darbu ar
tekstilijām.
Vija arī izrādīja fotoattēlus uz
plakātiem no saviem darbiem latviešu
sabiedrībā. Tur bija, starp citu; Latvieši
pasaulē nozīmes 1973.gadā, Dziesmu
svētku 100 gadu jubilejai, dekorācijas
Vīru koŗa 60 gadu jubilejai, kopkorim;
aizkari un karogi Aizvesto piemiņas
aktos un Latvijas neatkarības gada
dienās, dekorācijas Indulis un Ārija,
Makss un Morics, un Sprīdīša izrādēm.
Pie Sprīdīša dekorācijām viņa ar
vīru Pēteri strādāja 6 mēnešus. Vija
ar Pēteri bieži veda dekorācijas uz
Adelaidi, Melburnu un Brisbani. Ir
ļoti žēl, ka Vijas Spoģes vārds tik reti
parādījās rakstiski, kad tik lieli darbi
bija paveikti un tik augsti vērtēti. Pēc
60 gadu cītīga darba varēja labāki
nopelnīt cieņu un atzinību. Tagad par

lielu nožēlu, bomji, pie kuŗiem izkāra
karogus uz SLB skatuves ir bijuši
izņemti un skatuvei sāni ir izplēsti, lai
pretīmnāktu SLOPS operešu rīkošanai.
Latviešu māksliniekiem tas iztaisa
skatuves dekorēšanu problemātisku.
Vija arī pastāstīja par ceļojumu uz
Ēģipti (pie piramīdām un sfinksa), Itāliju
(Venēciju), Turciju un Indiju (pie Taž
Mahal). Tur viņas TAFE studenti izrādīja
kostīmus tūristu apmeklētākajās
vietās. Tērpus arī modelēja Vijas un
Pētera meitas Ērika un Elisa un dēls
Edvīns. Vijas meita Elvīra komentēja
parādes un iepazīstināja ar tērpiem un
modelēm. Vēl referente pastāstīja citus
interesantus faktus: Profesionāļi lieto
Windsor & Newton ūdenskrāsas, kas
ir spēcīgas un krāšņas, un protams,
dārgas. Vijas meita Ērika brauca uz
universitātēm un demonstrēja šīs
krāsas. Automašīnām zilā krāsa ir slikta,
jo daudz no mašīnām, kas sasitas,
ir zilas. Sarkanā krāsa lec ārā. Vaira
Vīķe-Freiberga 3x3 nometnē slavēja
grāmatu Colour Scheme Bible, Anna
Starmer. 1980`s gados cietumnieku
kameras ASV bija rozā krāsā, jo rozā
krāsa mierina. Ārī cementa maisāmās
mašīnas Austrālijā bija rozā krāsā.
Eksperimentā cilvēku ielika zilā un
arī sarkanā kastē. Zilā kastē viņam
bija mierīgāka sirds un ķērmenis
vēsāks. Sarkanā kastē viņam sirds bija
uzbudināta un ķermenis karstāks. 92%
cilvēkiem patīk zilā krāsa. Vija jautāja
klausītājiem, kāpēc viņas gleznas
vibrē? Tas ir tāpēc, ka viņa darbojas kā
Poloks (Pollock) un met krāsu punktiņus
uz gleznas. LED gaismām ir ierobežota
darbība, jo tās rāda tikai rozā krāsu.
Pirms LED gaismām bija zaļas, zilas
un sarkanas gaismas. Vijas mazmeitiņa
Lūcija pazina visas krāsas, kā gaišās, tā
arī tumšās jau 2 gadu vecumā. Vija ir no
Sēlijas. Nesen Latvijas prezidents Egils
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Tel. 02 6559 3449

Mob. 0412 764 589

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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Levits ielika jaunu nodalījumu Latvijā –
Sēliju. Vija vēl strādā Enmore Design
Centre, jo viņa jūtas tur vajadzīga. Pēc
lieliem klausītāju aplausiem, Jānis
Grauds, biedrības vārdā, kā arī Lauma
Reinfelde, pasniedza Vijai ziedus par
ļoti interesanto un saistošo referātu.
Pēc pārtraukuma, saieta otrā daļā
izrādīja dažus skatus no Sprīdīša
izrādes uz video uz kuŗa arī parādījās
Vijas Spoģes vārds uz kredītiem. Vija
un Pēteris tieši šodien bija dāvinājuši
biedrībai DVD spēlētāju, lai izrādītu
Sprīdīti. ■
V.Krādziņš

Paskaidrojums

Atsaucoties uz Vijas SpoģesErdmanes teikto par skatuves iekārtu,
pārbaudīju to ar Strathfield Musical
Society vadību. Viņi apgalvo, ka nekad
nav prasījuši SLB veikt kādas skatuves
izmaiņas. Šo projektu, pirms vairāk
nekā 20 gadiem, vadīja tā laika Sidnejas
Latviešu teātŗa priekšsēdis un SLB
valdes loceklis Imants Sveilis. Visas
izmaiņas notika lai skatuvi varētu labāk
izmantot – ne lai īpaši izpatiktu kādam
īrētājam. Tika atjaunotas visas bomju
virves un jauni, vieglāki, metāla bomji
pakārti tajās pašās grieztuvēs kuŗās
karājās vecie koka bomji.
Skatuves sāni (kulises) tika nesen
izplēstas, jo vecie finieri un rāmji pa
gadiem bija sabojāti. Šogad ir paredzēts
likt jaunas kulises.
SLB valde pateicas Pēterim
Erdmanim par uzdāvināto DVD
atskaņotāju. To varēs izmantot ikkatrs
Mārtiņa Siliņa zāles lietotājs lai izrādītu
filmas kas ierakstītas DVD formatā.
Paldies! ■
Jānis Čečiņš
SLB priekšsēdis

Lietuvieši pārdos
savu namu

Sidnejas Lietuviešu kluba DAINAVA
pilnsapulce 18. oktobrī nolēma valdei
uzdot nākamajā gadā censties kluba
telpas pārdot par vismaz $4.5m.
Lietuvieši, tāpat kā latvieši, Austrālijā
iebrauca pēc Otrā pasaules kaŗa un
vēlajos 40os un agrajos 50os gados
dibināja dažādas organizācijas, biedrības
un klubus. Apmēram 3,000 lietuvieši
apmētās uz dzīvi Sidnejā, galvenokārt
Benkstaunas tuvumā. Pa gadiem,
sabiedriskām vajadzībām ēkas tika
iepirktas, un atkal pārdotas, Aleksandrijā,
Lidkombē un Benkstaunā. 1970. gadā
apvienojās divi Sidnejas Lietuviešu klubi
un 1974. g. uzcēla sev licensēta kluba
telpas East Terrace, Benkstaunā. 1981.g.
ēku vēlreiz paplašināja. 2005. g. šīs
telpas tomēr pārdeva un 2006. g. klubs
pārvācās uz mazākām telpām Meredith
Street, arī turpat Benkstaunā.

Lietuviešu kluba telpas gadiem ilgi
izmantojuši ne tikai lietuvieši bet arī
cittautieši. Neērtības un lietošanas
ierobežojumi klubam vienmēr bijuši
sakarā ar to, ka šīs jaunās telpas atrodas
daudzdzīvokļu ēkā. Pēdējos desmit
gadus klubs ir darbojies ar zaudējumiem
un ir varējis pastāvēt tikai pateicoties
biedru aizdevumiem. Covid-19 pandēmija
finansiālo stāvokli vēl tikai pasliktinājusi
– klubs uz 4 mēnešiem bija slēgts,
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īrētāji nav atgriezušies, nepieciešami
lielāki kapitālremonti, lietuviešu kultūras
dienas un citi sarīkojumi tika atcelti, utt.,
un valde nolēma biedriem ieteikt telpas
mēģināt pārdot. Klubam ir 159 biedri. ■
J. Čečiņš

Šogad valstssvētku
aktam jauna kārtība

Šogad, sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatīšanos visā pasaulē, daudz
kam ir jauna kārtība. Laimīgā kārtā
Jaundienvidvelsu šī pandēmija nav pārāk
daudz skārusi, tomēr, lai pasargātos no
nekontrolējamas saslimšanas, valdība ir
ieviesusi pulcēšanās ierobežojumus. Šie
noteikumi skar arī Latviešu namu un mūsu
sarīkojumus, ieskaitot to kā mēs varam
atzīmēt 18. novembri.
Pirmkārt jau, šogad nav iespējams
Austrālijā iebraukt kādam svētku runas
teicējam. Otrkārt, koŗiem un publikai ir
aizliegts sanākt kopā un dziedāt. Un
treškārt, katrai telpai ir noteikts skaits
publikas ko tā var uzņemt un kā tajā ir
atļauts sēdēt.
Līdz ar to, kā redzams, valstssvētku
svinībām šogad jābūt citādām nekā mēs
esam pieraduši!
Tā kā šogad nebūs svētku runātājs(a)
no Latvijas, tad jāiztiek pašiem ar saviem
spēkiem. Bet kādēļ aicināt tikai vienu
runātāju? Aicināsim vairākus! Sešas īsas
svētku runas ar nosaukumu Mana Latvija
teiks seši Sidnejas latvieši.
Akta koncerta daļā parasti uzstājas
vai nu kāds no Sidnejas koŗiem, vai
instrumentālisti. Koŗiem šogad liegts
dziedāt, un par instrumentālistiem no
citām pavalstīm mēs nevarētu būt droši,
ka tie varētu ierasties. Bet mums Sidnejā
ir labs teātris, un runātais vārds nav
aizliegts! Un ir arī pašmāju mūzikanti.
Ilona Brūvere ar Sidnejas Latviešu teātra

aktieriem iestudēs dzeju uzvedumu un
Ella Mačēna piesolījusi kokļu un klavieru
ansambli. (Ne)laimīgā kārtā, pasaules
operas teātŗu slēģšana nozīmē, ka
soprāna Maija Kovaļevska lielāko daļu
no šī gada ir pavadījusi Sidnejā, bet 18.
novembrī viņa tomēr piedalīsies mūsu
valstssvētku koncertā.
Tik tālu par programmu. Bet kā tas viss
tiks izkārtots?
Lielajā zālē ir atļauts tikai
ierobežots skatītāju skaits, visiem
jābūt piereģistrētiem un jāsēž zināmās,
numurētās personalizētās sēdvietās.
Tāda tagad ir kārtība visās koncerta,
teātŗa un kino zālēs un sporta stadionos.
Lai Jūs būtu droši, ka aktā Jums būs
vietas, lūdzam jau laicīgi pieteikties vai nu
rakstot e-pastu uz admin@slb.org.au vai
zvanot 0402 383 628. Lai varam izgatavot
personalizētās biļetes, ir vajadzīgi visu
cilvēku vārdi. Krēsli zālē būs atstarpināti.
Ierodoties namā būs jāreģistrējas.
Visātrākais un drošākais veids kā
reģistrēties ir lietojot nama Covid Safe
QR kodu ar Service NSW aplikāciju
Jūsu viedtelefonā. Aplikāciju ieteicams
lejuplādēt jau pirms Jūs ierodaties
namā. Ja nav viedtelefona, tad varēs arī
pierakstīties. Pēc reģistrēšanās Jums
pie kases būs jāsavāc Jūsu biļete. Visas
vietas zālē būs nummurētas un ieeja bez
personalizētas biļetes ir aizliegta.
Tātad īsumā: 1 Pieteikties
2 Reģistrēties
3 Savākt biļeti
4 Ieņemt savu vietu
Kā parasti, ieeja būs pret labprātīgiem
ziedojumiem.
Namā ir roku dezinfekcijas šķidrumi
un būs pieejamas sejas maskas.
Iesakam abus lietot!
Lūdzu ierasties vismaz 15 minūtes
pirms paredzētā sākuma laika, lai ir laiks
visiem reģistrēties un savākt biļetes bez
drūzmēšanās!
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Kafejnīca darbosies, ar ierobežojumiem, no plkst. 18.00.
Ja tajā dienā Jūs nejūtaties veseli,
lūdzu nenāciet uz namu! Palieciet mājās,
piezvaniet, un atsakiet savu biļeti.
Akts tiks filmēts un to varēs arī
noskatīties internetā. ■
SLB valde

Sarkanbaltsarkanās
pusdienas!

Visiem tak patīk izpriecāties
dzimšanas dienas viesībās, vai ne?
Tātad šogad, kad Covid ir tā iespaidojis
dzīvi, SLB izdomāja ka mums jāmeklē
katra iespēja sanākt kopā un svinēt
svētkus – ieskaitot Latvijas Valsts
Svētkus. Nu dabīgi, būs akts 18.
novembrī, ko varēs baudīt klātienē
vai attālināti, bet mēs arī rīkosim, citā
dienā, Republikas dzimšanas dienas
pusdienas!
Pusdienas notiks sestdien, 21.
novembrī, plkst 14.00, Latviešu namā
un izmaksās $30 pa personu, bet SLB
biedriem tikai $25. Būs latviskā gaumē
ēdiens, dzimšanas dienas kūka un,
kā jau svētkos, šampanietis. Citus

dzērienus varēs iegādāties uz vietas,
vai paņemt līdzi.
Tā kā jāpieturas pie Covid
noteikumiem, ir noteikti jāpiesakās
iepriekš. To var darīt rakstot e-pastu
uz admin@slb.org.au vai zvanot Ilonai
Brūverei 0402 383 628. Jāpiesakās līdz
16. novembrim.
Gaidīšu visus pusdienās! ■
Ilona Brūvere

Piparkūku talka

Aromātiskās garšvielas ir
vissvarīgākā piparkūku sastāvdaļa.
Garšvielām piemīt dziedinošas spējas
un tādēļ piparkūkas senatnē pārdeva
aptiekās. Piparkūkas ceptas jau pirms
5000 gadiem Tuvajos Austrumos
un tur, tāpat kā Senajā Ēģiptē un
Romas impērijā, piparkūkas ziedoja
lai pielabinātos dievībām. 1643. gadā
Vācijā piparkūku cepšanas meistari
pat izveidoja amata ģildi. No turienes
arī Latvijā ienāca piparkūku cepšanas
tradīcijas.
Un tā šodien, vēl joprojām, latviešu
mājās uz Ziemassvētkiem tiek ceptas
piparkūkas. Tomēr ne visi ir paguvuši
apgūt šo māku. Sidnejā darbojas divas
latviešu valodas klases pieaugušajiem.
Visiem skolēniem ir kautkādas latviešu
saknes un vairāki izteica vēlēšanos
iemācīties kā cept piparkūkas. Sidnejas
Latviešu biedrības Dāmu kopa katru
gadu rīko piparkūku cepšanas talkas,
aicinot tautiešus nākt palīgā cept
piparkūkas pārdošanai kafejnīcā. Tā,
kādā svētdienas rītā namā ieradās
divpadsmit talcinieku, ieskaitot astoņus
valodas klašu skolēnus. Stundu
pirms talkas Dāmu kopas dižpavāres,
Edīte Birzule un Ināra Krūmiņa, veikli
demonstrēja kā sataisīt mīklu. Bija
13
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izdalīta recepte latviešu
krāsnīm un drīz vien varēja
valodā un stāstijums notika
sasmaržot un nogaršot
latviski un angliski.
darba augļus. Laikam
piparkūkas bija garšīgas,
Pēc Dāmu kopas
jo paši talcinieki nopirka
sagādātajiem atspirvairākus maisiņus ko vest
dzinājumiem sākās lielais
mājās. Skolēni novērtēja
darbs. Tā kā mīklai ilgāku
iespēju iemācīties
laiku jāatdziest ledusskapī,
piparkūku cepšanas
cepšanai izmantoja jau
noslēpumus un pateicās
iepriekš sagatavotu mīklu.
Ināra Krūmiņa un
Edītei un Inārai par lielo
Talcinieki rullēja mīklu,
Edīte Birzule
darbu. ■
izspieda piparkūkas ar
dažādām veidnītēm, uzlika tās uz
Linda Ozere
pannas un apzieda ar sakultu olu. Edīte
Visu fotografiju autors ir Jānis Čečiņš.
un Ināra rīkojās ar pannām pa divām
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LATVIEŠU APVIENĪBA AUSTRĀLIJĀ UN JAUNZĒLANDĒ
GADSKĀRTĒJĀ LĪDZEKĻU VĀKŠANAS AKCIJA
Ir atkal pagājis gads, tāds kādu neesam piedzīvojuši, un pienācis laiks mums
griezties pie plašākās latviešu sabiedrības Austrālijā un Jaunzēlandē, ar lūgumu
ziedot mūsu darbam latviskuma labā.
Gadu gaitā atsaucība līdzekļu vākšanas akcijai ir samazinājusies, galvenokārt
tāpēc ka regulāro ziedotāju arvien paliek mazāk.
Lai uzlabotu rezultātus, mums ir jāsasniedz ne tikai tos no jums, kas jau katru
gadu ir nesavtīgi ziedojuši par labu mūsu darbam un mērķiem, bet arī tos no jums,
kas maz ko zina par LAAJ, bet kam uzturēt latviskumu mūsu mītņu zemēs ir svarīgi.
Kas ir LAAJ mērķi? Statūtos rakstīts:
Darbojoties demokrātiskā garā veicināt:
a Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu un latviešu organizāciju sadarbību
sabiedriskā, kultūras, izglītības un palīdzības laukā. (Ar nosaukumu
„organizācijas” saprotams biedrības, to nodaļas, draudzes un citas
organizētas vienības);
b latviskās kultūras veidošanu un saglabāšanu Austrālijā un Jaunzēlandē;
c sadarbību ar organizācijām un valsts iestādēm Latvijā un
d sadarbību ar latviešu organizācijām citās zemēs.
Patreiz uzsvars ir uz izglītību, jaunatni audzināt latviskā garā, ar latviešu valodu
un kultūru. Jau gadiem liela daļa mūsu finanses ir izmantotas lai atbalstītu Annas
Ziedares Vasaras Vidusskolu, jauniešu piedalīšanos Sveika Latvija braucienos,
un citos jaunatnes audzināšanas pasākumos.
LAAJ ir arī svarīga loma kulturālajā laukā – atbalstot Kulturās dienu un citu
kulturālu pasākumu rīkošanu.
Covid-19 ir neapšaubāmi ietekmējis šī, un varbūt arī nākošā, gada sabiedrisko
darbību, un līdz ar to, šobrīd mūsu izdevumi ir samazinājušies. Tas tomēr nenozīmē,
ka varam atkāpties no lūguma ziedot. Saprotam arī to, ka varbūt jūsu spēja atlicināt
kaut ko no saviem ienākumiem ir mainījusies. Tomēr, latviešu organizācijas, gan
Austrālijā, gan visā pasaulē, meklē jaunus veidus kā pārvarēt Covid-19 ietekmi uz
mūsu sabierības darbību. Mums ir svarīgi būt gataviem uz atbalsta pieprasījumiem,
kad atgriezīsimies normālākā dzīvē, kā arī uzturēt veselīgu bilanci LAAJ kontos,
lai varam veikt tās lietas, kā piemēram sadarbību ar latviešu apvienībām citās
zemēs, kas turpinās daudzmaz neatkarīgi no Covid-19 iespaidiem.
Lai spētu izpildīt mūsu mērķus, esam atkarīgi no sabiedrības ziedojumiem.
Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu. Katrs dolārs ir svarīgs.
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Angļu valodā grib
pārnest
2000 tautasdziesmu

Ārzemju latviete Sentivani-Auziņa angļu
valodā grib pārnest 2000 tautasdziesmu.
LSM, 12. oktobris 2020
Autori: Talsu televīzija
Pavisam nesen Talsu novadam cauri
vijās Barona ceļš, bet Dainu tēva 185.
jubilejas gadu talsinieki atzīmē, tiekoties

ar latvieti, kuŗa dainas atdzejo angļu
valodā. Ievas Sentivani-Auziņas sapnis
ir izdot otro atdzejoto krājumu tieši
Barona jubilejas gadā un sava mūža
laikā angļu valodā pārvērst 2000 dainas.
Jau sarunas sākumā SentivaniAuziņa uzsver, ka netulko dainas,
bet dēvē to par „pārlikšanu angliski".
Process ir ļoti sarežģīts, jo angliski
nav pasakāms, piemēram, „saulīt tecēj
tecēdama".
Turpinājums 24.lpp

Zolītes spēles ir atsākušās, ar uzviju!
Zolīte tagad būs 2x mēnesī
Mēneša pirmajā trešdienā un aiznākošajā otrdienā –
pēc 13 dienām.

Zolītes saiets otrdien, 20. oktobrī. Bija trīs galdi – pie pirmā galda
kreisā pusē Andris Dombrovskis, Valters Labio un Staņislavs
Kašs; pie otrā galda Aija Balodis, Inese Ronis un Māris Celinskis;
pie trešā galda Imants Graudiņš (mugura pret kameru), Rūdolfs
Nemme un Brigita Acke.
Nākošie Zolītes saieti būs trešdien, 4. un otrdien, 17. novembrī
plkst 13.00. Jauni spēlētāji var pieteikties pie Ineses Ronis
0411 472 897.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Grāmatas

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

Okupācijas muzeja grāmatas:

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

Rotaslietas

Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Dažādi kompaktdiski

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

Latvijas produkti
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Dzērieni
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2020. gada novembrī.

DV Sidnejas nodaļas
pilnsapulce

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas
pilnsapulce notika 3. oktobrī un piedalijās
13 biedri. Pilnsapulces vadībā ievēlēja
Juri Liepiņu un kā protokolisti, Gundegu
Zariņu. Pēc pilnsapulces atklāšānas, ar
klusumu brīdi pieminējām Brigita Saivu
un Elmāru Zaļumu kuŗi aizgāja mūžībā
šinī beidzamā gadā.
Liels paldies valdes locekļiem
Gundegai un Romānam par līdšinējo
darbu, un Ilgai Nirādijai par padomiem
un par valdes un nodaļas dzīves
rakstiem DV ziņās. DV Sidnejas
nodaļas vadība paliek tāda pate, Ināra

Sīkā priekšsēde un valdes locekļi
Gundega Zariņa un Roms Senkēvičs.
Nākamā darbības gadā nodaļas valdei

DV oktobŗa pusdienas dalībnieki
„pārrunās pēc pusdienām".

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
sestdien, 2020. gada 7. novembrī no 12.00 – 13.30
Būs 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.
Ja mainās valdības noteikumi, iespējams ka pusdienas būs
jāatsauc.
Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown
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ir uzdots veikt īpašuma remontus un
uzlabošanu un, ar skatienu uz nākotni,
izpētīt iespējas kā turpmāk izmantot un
attīstīt īpašumu.
Esmu vienmēr gatava uzklausīt
biedru ieteikumus, ierosinājumus un
padomus, kā Sidnejas nodaļa var
papildināt vai paplašināt savu darbību
lai labāk kalpot saviem biedriem un
latviešu sabiedrībai. Tā pat, ja kāds
vēlas piedāvāt palīdzīgu roku, variet
man zvanīt (0409 027 994), vai sūtīt
ēpastu uz sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagi, sasauksimies! ■
Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

Lestenes Brāļu kapi

„Ak, svētā Lestene!”, tā saka
dzejniece Māra Zālīte par Lesteni, tās
Dievnamu un zemi, kuŗā guļ kaŗavīri.
Pāri laikiem kaŗavīru piemiņa ir tautas
apziņā, tās garā. Lestenes baznīcas
pakājē dusošos tūkstošus cīnītāju par
Latviju, kuŗa lielvaru varaskāres dēļ
tika ierauta netīrā un asiņainā Otrā
pasaules kaŗā, nekad netiks aizmirsti.
Lestenes Brāļu kapos Tukuma novada
Lestenē guldīti kaŗavīri, kuŗi 2. Pasaules
kaŗa laikā krituši Latviešu leģiona
rindās. Tikai pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas bija iespēja vienkopus
pārapbedīt kaŗavīrus no visas Latvijas.
Lestenes Brāļu kapu izveide sākās
1998. Gadā. Pamatā
būvdarbu izmaksas
segtas no Daugavas
Vanagu ziedojumiem.
Uz kapu plāksnēm
iegravēti kritušo
leģionāru vārdi, bet
centrālo tēlu veidojusi
tēlniece Arta Dumpe.
Lietainā 5. novembŗa
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dienā 2000. gadā Lestenē atklāja
pieminekli latviešu leģionāriem.
2015. gadā. 22. decembrī no Krievijas
Federācijas pārveda 236 latviešu
leģiona kaŗavīru mirstīgās atliekas.
Lestenes brāļu kapos pārapbedīti
vairāk nekā tūkstoš vīru, galvenokārt
2. pasaules kaŗa laikā Zemgales un
Vidzemes kaujās kritušie. Memoriāla
sienā iegravēti vēl 18 tūkstoši kritušo un
bezvēsts pazudušo vārdi, un pie tiem,
katru gadu16.martā, Latvijas Daugavas
Vanagi noliek leģionāru simbolu – baltas
rozes.
D a u g a v a s Va n a g u C V P ā r stāvniecības kases grāmatās ir
redzams ka DV nodaļas un zemes
valdes ziedojuši pāri EUR 650,000,
kas neieskaita ziedojumus kuŗi
maksāti tieši Tukuma pašvaldībai.
Šinī, 2020.gadā, r parādījusies iespēja
nopirkt blakus īpašuma māju, kas
izveidoos iespēju paplašināt Lestenes
muzeja telpas. Muzejs pašlaik ir
vienā mazā telpā un nav spējigs
pasniegt informāciju visiem Lestenes
kapu apmeklētājiem. Projekts ir
nopirkt minēto īpašumu un mūzeju
paplašināt lai būt iespēja apmeklētajus
un skolēnus informēt par Leģionu.
Paplašinātais un modernais mūzejs
paliks uz visiem laikiem, Latvijas
tautai, par godu kritušajiem kaŗavīriem.
Daugavas Vanagu centrālā valde
kopā ar Latvijas Daugavas Vanagiem,
Latviešu virsnieku apvienību, Latvijas
nacionālo kaŗavīru
biedrību un biedrību
„Latvijas Ģenerāļu
klubs” regulāri tiekās
un cieši sadarbojās ar
Tukuma pašvaldību
lai projektu īstenotu.
Remonta darbus varētu
jau iesākt 2020.gadā.■
Ināra Sīkā

Pulkveža Viļa
Januma Balva

1974. gadā, atzīmējot Daugavas
Va n a g u o r g a n i z ā c i j a s i l g g a d ī g ā
priekšnieka Viļa Januma 80. dzimšanas
dienu, Daugavas Vanagu centrālā valde
nodibinaja Pulkveža Viļa Januma fondu.
Viļa Januma devums ir ievērojams, DV
organizācijas dibināšanā, izveidošanā
un vadīšanā bez pārtraukuma pirmos
25 gadus. Ņemot vērā viņa dziļo interesi
par latviešu jaunatnes audzināšanas
darbu svešumā un citas rūpes par
latviešu tautas un tās nacionālā gara
saglabāšanu, DV centrālai valdei ir iespēja
no fonda līdzekļiem piešķirt balvas latviešu
sabiedrības darbiniekiem kam izcili
nopelni jaunatnes audzināšanā.
2020. g. 3. oktobrī DV pusdienās,
Sidnejas Daugavas Vanagu priekšsēde
Ināra Sīkā paziņoja pusdienas

apmeklētājiem ka, 2020. gadā DV centrālā
valde ir piešķīrusi Viļa Januma balvu,
sporta kopa SPARS priekšniekam Viktoram
Sīkajam. Sporta kopa SPARS, Viktora
vadībā, jau 34 gadus ir vadījusi Sidnejas
latviešu sporta apmācības un veicinājusi
sportistu draudzību. Daugavas Vanagu
organizācija novērtē Viktora uzņēmību
un neatlaidību regulāri rīkot dažādas
sporta dienas, ieskaitot basketbola, galda
tenisa un peldēšanas.Sporta kopa SPARS
pieņem visus, sākot ar 3 gada vecumu līdz
85 gada vecumam, un tieši tie, kam nav
latviešu valoda, jūsmo un priecājās par
iespēju piedalīties draudzīgās spēlēs ar
citiem latviešiem, jo grib piedzīvot latvisko
piederības sajūtu un draudzību. Sports
nešķiro! Katrs bērns var pamest bumbu
vai noskriet 25 metrus un piedaloties
sportā, veidojās labsajūta un lepnums
dalībniekiem un skatītājiem. Vecāki, kuŗi
paši piedalījās jaunībā, tagad ved savus
bērnus un mazbērnus. Sports ir spējis
veidot draudzības un iesaista ģimenes ar
latvisku izcelsmi, no visām paaudzēm un
apstākļiem. Saņemot balvu, Viktors Sīkais
pateicās un ziedoja saņemto naudas balvu,
Eur1000 apmērā, sporta kopas SPARS
darbam. Liels paldies Viktoram un novēlam
spēku un izturību sporta kopai SPARS
turpināt šo vērtīgo darbu. ■
Gundega Zariņa. DV Sidnejas
nodaļas valdes locekle.

Ziņas par Bērzaini
Vācijā

Sporta kopas SPARS darbinieki
Toms Veidners un Viktors Sīkais,
saņemot balvu no DV Sidnejas nodaļas
priekšsēdes Ināras Sīkās.

Oktobŗa mēneša Apkārtrakstā
Latviešiem pasaulē, ko izsūta Latvieši.
com ar redakcijas adresi Latviešu
centrs, Bērzaine, Dienvidvācijas pilsētā
Freiburgā, lasām:
7. un 8.novembrī Latviešu centrā
Bērzaine, Dienvidvācijas pilsētā
Freiburgā atvērsim Latvijas preču
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veikaliņu, kā arī latviešu grāmatu
bibliotēku un apmaiņas plauktu! Ar
tikko no Latvijas atvestiem svaigiem
kūpinājumiem Bērzainē viesosies Aigars
Lamberts ar auto veikaliņu LAMBERT.
Savā laikā šo īpašumu plkv. Januma
ierosmē nopirka ar visas pasaules DV
ziedoto naudu, lai būtu kur apmesties
bijušajiem leģionāriem-invalīdiem un
viņu ģimenēm, kuŗiem nebija iespējams
izceļot. Vēlāk tur notika DV Centrālās
valdes sēdes un citas sanāksmes,
kā arī bija DV biedriem apmešanās
vieta. Tagad Bērzaine izvērtusies par
neatkarīgu latviešu tūrisma centru, jo
atrodas skaistā vietā Dienvidvācijā
netālu no Šveices robežas. ■
Ilga Niradija.
YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 7. novembrī plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 5. decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku eglīte.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

PSA un
prostatas vēzis

Kas ir PSA un kāpēc prostatas vēzis
jānoķer pēc iespējas agrāk.
PSA (prostatas specifiskais antigēns)
ir viela, ko ražo priekšdziedzeris.
Vairumam veselu vīriešu PSA līmenis
asinīs ir zem 4 ng/ml (nanogrami
mililitrā). Ja PSA līmenis asinīs pārsniedz
šo rādītāju, tas var liecināt par prostatas
vēža klātbūtni organismā un ir jāvēršas
pie ģimenes ārsta un jāveic papildu
izmeklējumi. Paaugstināts PSA līmenis
var arī nenozīmēt audzēju, tas var būt
saistīts arī ar citām problēmām.
Turpinājums nākošā Ritumā.
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
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.

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.
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Angļu valodā grib pārnest ...
Turpinājums no 17. lpp
„Saulīte angliski netek! Cīnos, cīnos,
cīnos un man iznāk „Sweetest Sun so
soon is setting", stāsta sieviete.
Katram vārdam tiek atrasta nozīme
un sameklēts angliski visatbilstošākais
vārds.
„Un ne tik vien tas pats zilbju skaits,
bet tām zilbēm jāpadodas trohajam jeb
daktilim, kas ir dainā. Un tas ir pretdabīgi
angļu valodai, jo angļu valodā uzsvars
var dancot visur kur. Bet latviski var būt
tikai pum, pum, pum..." stāsta dainu
atdzejotāja.
Savu talantu Sentivani-Auziņa
atklājusi tikai mūža otrajā pusē. Un
450 dainu pārnešana ar latvietes spītu
un pacietību viņai prasījusi 18 gadus.
Izdošanu gaida jau otrā grāmata, kuŗā
angliski būs lasāms vēl 900 dainu. Tas
nozīmē, ka līdz mūža sapnim – 2000
dainu pārnešanai – pietrūkst vien 650.
„Dainas ir mūsu Bībele, un viņām
ir jābūt daļai no Rietumu kultūras

vērtībām. Un, ja mēs viņu necelsim
gaismā, tad neviens viņu necels,"
uzsver Sentivani-Auziņa.
Katru dainu viņa ne tikai pārnes
angļu valodā, bet arī apraksta tās
skaidrojumu, lai tā būtu izprotama
ārzemniekiem.
Es arī negribu, ka angliski tās sauc
par „folk songs". Latviski saka tautas
dziesmas, bet pagaidi, pagaidi... Angļu
valodā „tautasdziesma" nozīmē kaut
ko ļoti primitīvu. Tāpēc es viņas saucu
par „folk poetry" – tautas dzeju," stāsta
Sentivani-Auziņa.
Dainu pārlicējas valoda pati
izklausās kā tautas dziesma. Savu
pirmo grāmatas izdevumu viņa sauc
par bārenīti, bet Sentivani-Auziņa
gribot mātes meitu. Nu viņai tāda ir –
ar grezniem vākiem un ilustrācijām, ko
varot dāvināt ar lepnumu.
Ieva Sentivani-Auziņa dzīvo ASV,
taču ik gadu cenšas atbraukt uz Latviju,
lai šeit pavadītu pusgadu. Šobrīd
viņa sākusi darbu jau pie sava trešā
izdevuma. ■
LSM

Sidnejas Latviešu biedrības biedriem
Mēs klusējot paliekam…
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.
						
(N.Dzirkale)
Skumju brīdī esam kopā ar Jums, Sidnejas Latviešu biedrības
draugi, Raimondu Kraukli aizsaulē aizvadot.
Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža
Latvijas Nacionālā arhīva eksperte Meldra Usenko
Latvijas Nacionālā arhīva eksperte Antra Mazūra
24

No maskām nemirst,
no Covid-19 gan

Kaspars Ģērmanis, Latviesi.com –
24. okt. 2020
Latvijā Covid-19 izplatības situācija
kļūst arvien sliktāka, un iedzīvotājiem
gan pašu, gan citu drošības dēļ ir
jāievēro piesardzība – šādu aicinājumu
sociālajos tīklos oktobŗa vidū ierakstīja
Ženēvas Universitātes globālās
veselības programmas maģistrantūras
studente Elza Elīza Mikule. Viņas studiju
virziens ir cieši saistīts ar veselības
jautājumiem sabiedrībā globālā mērogā.
Tātad, arī attiecībā uz koronavīrusu un
mēģinājumiem to ierobežot.
Kad sirds ir pilna
„Gandrīz nekad neizmantoju
„feisbuku”, lai piedalītos diskusijās
par pasaulē un Latvijā aktuāliem
jautājumiem, taču šobrīd arī man
sirsniņa ir pilna, esmu ļoti noraizējusies,
un vēlos padalīties ar savu „Covid”
eseju,” ar šādiem vārdiem 15.oktobra
vakarā „Facebook” tīklā savu viedokli
par situāciju ap koronavīrusu Latvijā
sāka klāstīt E. E. Mikule.
Viņa aicināja cilvēkus ievērot
ierobežojumus, ticēt zinātnei un

Globālās veselības studente
Elza Elīza Mikule, Šveicē

neļauties aicinājumiem tiem pretoties.
„Cilvēki nemirs no masku valkāšanas,
vai dezinfekcijas līdzekļa lietošanas, bet
ļoti daudz cilvēki šobrīd pasaulē mirst
no Covid-19. Ir izstrādāti ļoti daudz
kvalitatīvi un vienkārši technoloģiski
rīki, lai sekotu Covid-19 izplatībai un
mirstībai, kuŗi ir pieejami katram,” viņa
pauda. Viņas viedoklis izpelnījās visai
plašu ievērību un atsauksmes.
Par humanitārajiem jautājumiem
ieinteresējas Ukrainas kara laikā
E. E. Mikule Šveicē dzīvo jau piekto
gadu. Turp viņa devās pēc Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijas absolvēšanas, lai
Lozannas Universitātē studētu politikas
zinātni. Pēc tam semestri Francijā
Sorbonnas Universitātē mācījās
filozofiju un kā praktikante strādāja ANO
pārstāvniecībā Ženēvā. Šobrīd, oktobrī,
rit jau otrais mēnesis kā maģistrantūras
studentei Ženēvas Universitātē, kur tiek
apgūta globālās veselības programma.
Par labu šādam studiju virzienam
viņa nosvērās, kad 2014.gadā sākās
karš Ukrainā, kas E. E. Mikulei
lika aizdomāties par humanitāriem
jautājumiem. Viņa vēl nezina, kuŗā
no daudzajiem globālās veselības
virzieniem viņa varētu specializēties.
Iespējams, ka tās varētu būt
biotechnoloģijas vai bioētika. Lai arī
Covid-19 ne tuvu nav vienīgais temats
par kuŗu E.E. Mikule un viņas studiju
biedri ikdienā runā un mācās, tomēr
viņas izvēlētā mācību programma ir
cieši saistīta ar vīrusu un tā turpmāku
izplatīšanos vai ierobežošanu.
Sabiedrība tiek šķelta
Ieraksts „Facebook” par Covid-19
situāciju Latvijā tapis brīdī, kad inficēto
skaits jau bija sasniedzis teju 200
cilvēkus dienā. Tas tapa bažās, ka
cilvēki, pēc E. E. Mikules sacītā, bija
sākuši pakļauties populisma vilnim.
„Tas ir viedoklis, kuŗš nesakrīt ar
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manu viedokli un sociālajos tīklos
ir daudz redzamāks”, jau portālam
„Latviesi.com” stāsta E.E. Mikule.
Viņa atsakās nosaukt, kas ir
populistiskā viedokļa paudēji, kuŗi, pēc
viņas teiktā, cenšas gūt labumu uz
globālās veselības traģēdijas rēķina.
Taču, viņasprāt, to raksturo aicinājumi
neievērot Covid-19 ierobežojumus un
zinātnisku argumentu noraidīšana.
E. E. Mikule min vairākus iemeslus,
kāpēc, viņasprāt, šādiem aicinājumiem
ir dzirdīgas ausis. Tās ir bailes un neziņa
par nākotni, informācijas vakuums,
jo zinātne nespēj acumirklī atbildēt
uz visiem jautājumiem par šo vīrusu,
pētniecībai ir nepieciešams laiks. Kā
arī fakts, ka krīzes neatzīšana un
noliegšana ir dabīga reakcija bailēm
un neziņai.
„Manuprāt, ierobežojumus savam
labumam izmanto atsevišķi cilvēki,
lai raisītu naidu, šķeltu sabiedrību un
palielinātu savu politisko ietekmi.” saka
E. E. Mikule.
Ja martā cilvēki bija piesardzīgi un
valdīja kopības sajūta, kā arī politiķu
rīcība bija ļoti organizēta un efektīva,
tad šobrīd sabiedrības uzmanība liekas,
ka ir zudusi.
„Martā ļoti labi tikām galā ar
pirmo vilni, jo bijām ļoti uzmanīgi un
rūpējāmies viens par otru. Mums
nav tāda traumatiska pieredze kā,
piemēram, Rietumeiropas valstīs, kur
bojā gāja ļoti daudz pacienti ļoti īsā laika
posmā. Iespējams, ka tāpēc mums ir
grūtāk nopietni uztvert ierobežojumus
un rīkoties sociāli atbildīgi’’. Arī pati E. E.
Mikule laikā no februāŗa līdz septembŗa

sākumam bija Latvijā un pieredzēja to,
kā Latvija pārvarēja vīrusa pirmo vilni.
Šveicē situācija ir teju pretēja:
pavasarī valstī bija patiesi smagi, un
bija daudz upuru. Tāpēc šobrīd šveicieši
bez ierunām izmanto Latvijā tik daudz
apspriestos mutes un deguna aizsegus.
Vēl vairāk – ja kāds ieiet lielveikalā bez
maskas, apkārtējie aizrādīs. Pat policija
nav nepieciešama.
Vai šī krīze radīs „atbildīgāku
kapitālismu”?
E. E. Mikule atgādina, ka Latvijai
COVID-19 ir bīstamāks nekā Šveicei
ierobežotāku veselības aprūpes resursu
dēļ – Latvijā būtu mazāk iespēju aprūpēt
kritiskā stāvoklī nonākušus pacientus, ja
viņu skaits turpinās augt. Tāpat ir svarīgi, lai,
piemēram, bērni varētu turpināt doties uz
skolu. Latvijā ierobežojumi ir vāji un tāpēc
tie ir jāievēro, jo tādā veidā ir iespējams
uzturēt situāciju kontrolējamā līmenī, lai
izvairītos no tādiem ierobežojumiem, kuŗi
apdraud sabiedrības fizisko un mentālo
veselību.
„Mēs dzīvojam brīnišķīgā valstī, un
mēs bieži vien to nenovērtējam. Mums
nedraud tropiskas slimības, infekcijas,
nāvējoši čūsku kodumi, malārija vai bads.
Varbūt šis nenovērtējamais komforts un
drošības līmenis, kāds mums ir vienmēr
bijis, ir iemesls tam, ka ir grūti noticēt, ka
šobrīd mūs kaut kas apdraud, un tāpēc ir
grūti iemācīties no jauna, kā vienam otru
pasargāt,” savā ierakstā vēl oktobŗa vidū
atgādināja E.E. Mikule.
Sarunā ar Latviesi.com viņa neņemas
spriest, kad Covid-19 pandēmija
rimsies. Taču cerībā, ka tas varētu notikt
salīdzinoši drīz, pauž satraukumu par

18 Parnell Street is available for Lease.

4 bedrooms, 1 garage. $840 per week, SLB biedriem $800 per week.
Zvanīt John Georges 0410 574 529
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gaidāmajām sekām politikā, ekonomikā
un vides aizsardzībā. Proti, līdz ar mežu
iznīcināšanu, dzīvnieku arvien biežāku
uzturēšanos tuvāk cilvēkiem un citām
nelabvēlīgajām ekoloģiskajām pārmaiņām,
var rasties jauni vīrusi. Cerams, ka šī krīze
radīs jaunu – „atbildīgāka kapitālisma” –
tendenci visā pasaulē, viņa izsaka cerību.
Tikmēr pati E.E. Mikule jautājumu par
savu profesionālo nākotni patur atvērtu.
Viņa neslēpj, ka ļoti labprāt atgrieztos
Latvijā, taču lielais jautājums, vai tajā būs
viņas specialitātei atbilstošs darbs. Tomēr
kopumā priekšroka nākotnē, vismaz
pagaidām, tiek dota Latvijai.
Autors: Kaspars Ģērmanis, Latviesi.
com vēstnesis Francijā un Šveicē
Projekts „Latvieši.com komunikācijas
platformas attīstība” (Līguma Nr. 2020.
LV/DP/09/04) tiek īstenots „Pilsoniskās
līdzdalības veicināšanas programmā
diasporas NVO darbības atbalstam”.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības
integrācijas fonds no Kultūras ministrijas
piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem. ■
Latviesi.com

Austrālijas pavasaris
Cēsīs

Dainis Mjartāns, Ligita Kovtuna
29.09.2020
„Trimda ir nozīmīga latviešu nācijas
daļa ar savu raksturīgu kultūru un mākslu,
kas ir latviešu nācijas kultūras un mākslas
integrāla sastāvdaļa. Tajā atspoguļojas
latviešu vēsturiskā reālitāte un vieta
pasaulē. Paldies šī centra organizatoriem
un entuziastiem, kas to mums saglabā un
dara pieejamu! Šī ir vieta, kur domāt…"
Egils Levits, Valsts prezidents."
Aizvadītajā rudenīgajā sestdienā, 26.
septembrī, Cēsīs, Lielā Skolas ielā, kur
atrodas PLMC – Pasaules latviešu mākslas

Izstādes atklāšanā arī tikās tautieši,
kas no Austrālijas pārcēlušies uz dzīvi
Latvijā. Vidū – PBLA valdes priekšsēde
Kristīne Saulīte.
centrs, valdīja pavasarīgas noskaņas, jo
Austrālijā taču sācies pavasaris.
No pašas pirmās izstādes 2008. gadā
Austrālijas mākslinieki ir bagātīgi pārstāvēti
PLMC kollekcijā. Pandēmijas laikā rīkot
Austrālijas izstādi šķita loģisks solis,
plānojot nākamajā gadā PLMC izstāžu
programmu bez muitas un citiem sūtīšanas
sarežģījumiem. Bet svarīgākais, ir tas,
ka Austrālijas latviešu mākslinieku darbi,
kas izstādē skatāmi, ir augstas kvalitātes
un daudzveidīgi, atspoguļojot globālo
mūsdienas mākslu. Izstādē skatāmi darbi,
kuŗus radījuši 27 Austrālijas mākslinieki.
Ar lielāko skaitu darbu izstādē piedalās
Lidija Dombrovska-Larsena, ka arī Martins
Gauja.
„Starp pasaules slavenākajiem
Austrāliešu māksliniekiem šodien ir Imants
Tillers, kuŗam bija liela un iespaidīga
personālizstāde Latvijas Nacionālajā
mākslas mūzejā 2019. gadā. Kad toreiz
rakstīju Imantam Tilleram, lūdzot viņam
noziedot kādu darbu PLMC kollekcijai,
atklāti sakot, necerēju saņemt pozitīvu
atbildi. Tāpēc bijām tik pateicīgi, kad
Imants laipni atsaucās un noziedoja
skaistu darbu, kas ir skatāms pašreizējā
izstādē," izstādes atklāšanā teica Centra
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izstāžu kuratore Lelde Kalmīte, noslēgumā
izsakot vēlējumu: "Baudīsim šo izstādi un
– domāsim!"
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ■
Brīvā Latvija.

Ar Vaideres atbalstu
izdod grāmatu, kas
atmasko padomju
militārismu Latvijā

2020. gada 7. oktobrī
Ar Eiropas Parlamenta deputātes Ineses
Vaideres (ETP) atbalstu klajā nākusi Ilgoņa
Upmaļa grāmata Latvija – PSRS impērijas
militarizētā kolonija, kuŗa tika svinīgi atvērta
piektdien, 9.oktobrī, piedaloties Latvijas
Valsts prezidentam Egilam Levitam.
Inese Vaidere uzsver, ka lasītājam
atklāsies jauni, līdz šim nepublicēti
fakti, kā padomju vara mērķtiecīgi un
metodiski izpostīja un militarizēja Latvijas
tautsaimniecību. Ilgonis Upmalis paspējis
savākt un apkopot daļu informācijas,
kamēr Krievijas archīvi
bija pieejami, bet pēc
tam lielā steigā tie tika
aizslepenoti. Šobrīd, aiz
Kremļa sienām kārtējo
reizi tiek pārrakstīta
vēsture.
Grāmatā, izmantojot archīvu un
citus dokumentus,
atklāta PSRS militāri
rūpnieciskā kompleksa
slepenā darbība
Latvijā. Valsts ar vienu
vadoni un partiju, un
pastāvīgu apdraudēta
cietokšņa sajūtu. Tās
galvenais lozungs bija
„Visu zemju proletārieši,
28

savienojieties!”, bet tieši te izgatavoja
ķīmiskos, bakterioloģiskos, bioloģiskos
un psihotropos ieročus, lai nogalinātu
proletāriešus citās valstīs.
Par Latvijas rūpniecības sabrukumu
pēc neatkarības atgūšanas runā daudzi, it
sevišķi Krievijā, uzsverot lielos ieguldījumus
rūpnīcu atjaunošanā un celtniecībā pēckaŗa
laikā. Taču par šīs rūpniecības būtību, par
militāri rūpniecisko kompleksu un armijas
pasūtījumiem rūpnīcās gan netiek bilsts ne
vārda. I. Upmalis ir bijis Krievijas Federācijas
bruņoto spēku izvešanas kontroles biroja
vadītājs, pats strādājis PSRS militāri
rūpnieciskā kompleksa sistēmā un pēc
okupācijas armijas izvešanas pievērsies
tās izpētei.
Publikāciju ļoti atzinīgi vērtē vēsturnieks,
Vidzemes Augstskolas rektors Gatis
Krūmiņš: “Iepazīstoties ar grāmatu, ikvienam
kļūs skaidrs, kāpēc ar šīs okupācijas sekām
jāturpina cīnīties vēl trīsdesmit gadus pēc
tās beigām.”
Ilgoņa Upmaļa grāmatu Inese Vaidere
dāvinās visām Latvijas skolām, augstskolām
un bibliotēkām. Grāmata izdota apgādā
“Jumava”.
Inese Vaidere pastāvīgi strādā pie
padomju okupācijas
seku atmaskošanas,
savulaik atbalstījusi
gan filmas „Padomju
stāsts” uzņemšanu, gan
starptautisku konferenču
organizēšanu, kā arī
grāmatu izdošanu latviešu,
krievu un angļu valodās.
Grāmata tapusi ar
Eiropas Parlamenta
lielākās politiskās frakcijas
(ETP) atbalstu. ■
Ģirts Salmgriezis
ETP grupas Latvijas
preses un komunikācijas
padomnieks

Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no oktobŗa Rituma.
Saldās mēles rūgtā patiesība
Pāris mēnešu pirms došanās uz
Kanādu saņēmu e-pastā vēstuli, ka
viens no latviešiem, Lotārs, piedāvā
trīs mēnešus piestrādāt. Padomāju,
ka varbūt ir vērts uz pāris mēnešiem
nometināties Lielajā sapņu zemē, lai
izbaudītu vietējo kolorītu. Uzmeistaroju
e-pastu Lotāra kungam un drīz saņēmu
atbildi, kas skaistā lakstīgalas balsī
vēstīja, ka tiek meklēts pastāvīgs palīgs
viņa sievai, lai divatā apkoptu pašu kungu
un piepalīdzētu sadzīvē pie mājas. Manis
kā otra cilvēka pamatpienākumi būtu
palīdzēt Lotāra kungam pārvietoties,
viņu pieturot, jo viņam esot slikts
balanss; palīdzēt no rītiem vingrot un
pie mājas darbiem. Darbs būtu ilgstošs,
steidzams, un jāizlido būtu 22.oktobrī.
Par manu palīdzību pretī piedāvāja brīvu
dzīvošanu, apmaksātu pusi no avio
biļetes cenas, telefona sarunas valsts
robežās. Pašam jāsedz tikai ēdināšanas
izmaksas, kas ir arī saprotams, jo mēs
katrs ēdam to, ko ēdam.
Galvenais, lai laba veselība un
spēks. Pamatdarbs – apmēram divas

stundas dienā. Sarakste starp mums
turpinājās trīs nedēļu gaŗumā, nonākot
pie kopsaucēja, ka man būtu laiks
iegādāties biļeti. Ar Lotāra kunga laipnu
piekrišanu meklēju pēc iespējas lētākas
biļetes, lai tieši 22.oktobrī es varētu
ierasties Indianapolisā, ne mirkli vēlāk.
Pirms tam vēl apvaicājos, ka varbūt varu
pāris dienu vēlāk, bet Lotāra kungs: “Ni,
ni.” Lētākā ekonomiskās klases avio
biļete šajā datumā, ko atradu, bija 600
Kanādas dolāru vērtībā (CAD), kuŗu arī
iegādājos, jo lētāk nu nekādi. Pēc Lotāra
kunga lūguma nosūtīju biļeti, lai viņam
būtu sirds miers, ka tik tiešām ieradīšos,
un jezga varēja sākties, jo nākamajā
dienā no Lotāra kunga saņēmu atbildi,
ka biļetes cena ir nenormāli dārga,
papildus aizrādot man par biļetes cenas
nesaskaņošanu. Beigu beigās mīļā
miera labad piekritu, ka atpakaļceļa
biļetes cena pilnā apmērā gulsies uz
maniem pleciem. Paralēli pēc tam
pameklēju lidojumus pēc 3,5 mēnešiem,
un to cena bija tikai par 40 dolāriem
zemāka, pierādot, ka tādas ir šo biļešu
cenas. Šī man bija laba mācība, jo
zaudētājs biju es. Būtu zinājis, ka būs
tāda jezga, nebūtu pircis, bet būtu
lūdzis, lai tad nu Lotāra kungs sameklē
manā vietā biļeti, ja uz konkrētu datumu

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
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var atrast lētāku. 1:0 Lotāra kunga pāris dienas pagāja mierīgā gaisotnē,
labā, taču tas bija tikai sākums, un un es manīju, ka mani vismaz neatļāvās
terorizēt, taču terorizēšana pagriezās
pārsteigumu laiks bija sācies.
Ja pirmās divas dienas pie Lotāra pret viņa sievas pusi ar vēl lielāku
kunga pagāja mierīgi, tad vēlāk ar katru agresiju nekā pirms tam.
Šķiet, ka lielākais mīnuss bija Lotāra
dienu kļuva grūtāk. Vienu rītu saņēmu
no Lotāra kunga aizrādījumu, ka neprotu kunga nerēķināšanās ne ar vienu, ja
viņam vingrošanai sakārtot spilvenus un sieva skatījās pārraidi, kuŗai līdz beigām
kādā valodā viņam tas būtu jāieskaidro palikušas 10 minūtes, un viņa piedāvāja
man. Nācās atbildēt, ka varētu man risināt jautājumus pēc pārraides, tas
mēģināt ieskaidrot franču valodā, varbūt nenostrādāja. Ja biji pagatavojis sev
tas līdzēs. Pēc pirmajiem rītiem jau ar vakariņas un vēlējies tās ēst siltas, bet
šausmām varēja gaidīt nākamo rītu, Lotāra kungs kaut ko bija ieņēmis prātā,
zinot, ka nu nekādi nespēšu sakārtot tad piedāvājums, ka apēdīsi vakariņas
sasodītos spilvenus. Kārto, kā gribi, un varēsi pieslēgties vēlāk, nedarbojās.
nekad nebija labi un vienmēr tieši Ja vēlējos aiziet iepirkties, gandrīz
vienmēr viņš izdomāja, ka noteikti tūlīt
vienam vingrinājumam.
Pašā iesākumā Lotāra kungam rīta un tagad jārisina kāds jautājums, kas
vingrošana notika 09:30, taču pēkšņi pilnīgi noteikti nevar gaidīt.
Arī spēja vienkāršas darbības
vienu rītu bez iemesla viņš izlēma, ka
rīta vingrošana turpmāk jāveic stundu pārvērst par sarežģītām darbībām bija
agrāk. Lotāra dienaskārtībā gulētiešana graujoša. Vienu reizi kundze jau bija
vienmēr bija ieplānota pēc pusnakts un diezgan agri piecēlusies, jo Lotāra kungs
celšanās laikā starp 03:00 līdz 06:00, kas bija jāved pie ārsta. Viņa bezgalīgo un
vienmēr aizņēma gandrīz stundu, jo tam neizprotamo prasību dēļ, protams, līdz
visam pa vidu bija dažādi niķi un stiķi. pēdējam brīdim bija pamats uzskatīt,
Tā strādāšana ar visām Lotāra kunga ka tiks nokavēta vizīte pie ārsta. Viņam
kaprīzēm turpinājās, jūtot, ka arvien kā nebija labi, tā arī nebija labi. Lotāra
vairāk neizguļos un kļūstu neiecietīgāks kunga sievu tik ļoti tas ietekmēja,
par visu man apkārt notiekošo. Ilgi tā ka viņa dusmās un asarās viņam
nenostrādāju, jo vienā reizē Lotāra uzbļāva: “Kaut tu nosprāgtu!” Tas tikai
kungs kāda tur sīkuma
dēļ pateica, ka visam ir
jādara gals, liekot man
saprast, ka neesmu
attaisnojis viņa cerības.
Tajā mirklī piekritu, ka tik
tiešām jādara gals un 10
minūšu laikā sakārtošu
savu mugursomu, lai
dotos uz pilsētas centru,
nevēloties lieki strīdēties.
Lotāra kungs, sapratis,
ka nu būs ziepes, tomēr
palūdza mani palikt un
atvainojās. Nākamās
Vāvere pie putnu barotnes
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parādīja, cik cilvēks ir izmisis, lai galējā
spēku izsīkumā izkliegtu to, ko tiešām
nevajadzētu.
Pēdējās nedēļās Amerikas
Savienotajās Valstīs aktuāls kļuva
vāveru jautājums, kuŗas var manīt
jebkurā vietā. Mājā pie istabas loga
bija putnu barotava, kur neapšaubāmi
savu tiesu vēlējās saņemt arī vāveres,
ierodoties tur mieloties. Tā kā Lotāra
kungam nepatika vāveru mielošanās
ar putniem paredzēto barību, viņš sāka
terorizēt savu sievu, lai viņa dzenā
vāveres. Tad nu sievai nācās regulāri
ik pa brīdim vilkt apavus, apģērbu, lai
dzenātu vāveres. Man viņa sievas kļuva
žēl, tāpēc nācās patrenkāt vāveres,
jo sieva tāpat kā viņš bija cienījamos
gados.
Vienā no sarakstes pirmajiem
e-pastiem Lotāra kungs rakstīja man,
ka tagadējais palīgs – svarcēlājs –
simulējot sāpes, lai tikai ātrāk atgrieztos
pie datora. Par sevi teikšu, ka ne reizi
nesimulēju, par spīti sāpēm rokās, bet
arī es ātri pazudu pie sava datora, jo šī
nebija tā vieta, kur bez datora būtu kas
interesantāks, ko darīt. Šķiet tā bija tāda
kā iekšēja pretestība pret regulārajām
negācijām. Ko gan var gribēt no cilvēka,
kam praktiski 24 stundas jābūt uz
vietas? Pāris reizes glābos piemājas
teritorijā, kur vismaz bija iemesls iziet
ārā un kaut ko izdarīt bez nevajadzīgi
sarežģītām darbībām.
Tā kā mani darba pienākumi bija 24
stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un
Lotāra kungs iepriekš ignorēja manu
lūgumu par iespēju man iedot vienu
brīvu dienu, lai es apmeklētu Čikāgu,
nolēmu piedāvāt divu dienu prombūtni
Jaunā gada sagaidīšanai Ņujorkā. Jau
mēnesi iepriekš izteicu Lotāra kungam
lūgumu. Atbildi saņēmu tikai decembra
vidū ar piedāvājumu, ka man netiek
apmaksātas divas dienas, kam arī

piekritu, taču nepiekritu, ka papildus vēl
tiek atvilkti 100 dolāri. Tas man beidzot
bija punkts uz “i”, pasakot, ka mana
pēdējā darba diena ir 28.decembris.
Šoreiz nolēmu, ka no savas puses
neziedošos, ņemot vērā, ka pirms
ierašanās Indianapolisā es jau ziedoju
savu iespēju Kanādas ziemeļos redzēt
baltos lāčus, jo Lotāra kungs kategoriski
uzstāja, lai ierodos Indianapolisā tieši
22.oktobrī.
Un vēl, vienu dienu apraudzīt Lotāra
kungu bija ieradies viņa znots, kuŗš vienā
brīdī zem četrām acīm pavaicāja: “Nu?
Kādas sajūtas ar šo trako ģimenīti?”
Atteicu: „Man tas ir liels izaicinājums.”
„Arī man tas ir bijis izaicinājums, un tā arī
es neesmu spējis ar Lotāru saprasties.
Vairs necenšos, nav tā vērts,” Lotāra
znots man atbildēja.
Salīdzinot ar Lotāra kungu, viņa
ģimene bija diezgan atšķirīga no viņa.
Manā skatījumā ģimene bija patriarhāla,
jo pilnīgi visu ģimenē notiekošo
(iepirkumus, rēķinus, pasākumus,
darbus pie mājas utt.) regulēja Lotāra
kungs. Savukārt sieva parasti apdarīja
visus mājas darbus. Abiem bija meita
un dēls, kuri dzīvoja atsevišķi. Secināju,
ka meitiņa Peciņa bija tēva mīlule, kas
bija abpusēji. Meita vienmēr parūpējās,
lai tēvam būtu labi, vienmēr apjautājās
par sajūtām utt. Katru vakaru meitiņa
Peciņa piezvanīja un apjautājās, kā
tēvam klājas. Arī katru sestdienu ieradās
pie tēva un veda iepirkšanās tūrē uz
veikaliem. Tas viss, protams, bija jauki,
taču visā šajā posmā, manuprāt, bija
lielais “bet!”. Meita nespēja novērtēt
patieso situāciju no malas. Visa
izdabāšana notika tēvam par labu, bet
viņa neredzēja mātes ciešanas. Vienā
reizē bija asāka vārdu pārmaiņa, uz
ko ierosināju viņai pabūt pie tēva 24
stundas pēc kārtas un tad atgriezties
pie sarunas vēlreiz. Es gan vienmēr biju
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priecīgs, meitiņai Peciņai ierodoties, jo
zināju, ka pāris stundu būs miers no
Lotāra kunga nepārtrauktās apkārtējo
terorizēšanas. Šādās reizēs jaukāku
Lotāra kungu nespēju iedomāties.
Savukārt dēls bija daudz neatkarīgāks
no ģimenes. Biežāk kā reizi nedēļā diez
vai vecākiem piezvanīja. Vienu reizi
Lotāra kunga sievas balsī saklausīju
rūgtumu, ka dēlam nekad neesot laika.
Parasti viņš arī ieskrēja uz neilgu brītiņu.
Pavērojot dēla savstarpējās attiecības
ar vecākiem, secināju, ka viņam labas
attiecības ar māti. No dēla vairāk arī
varēja sagaidīt sapratni par situāciju,
kāda tā ir, taču viņš nebija noteicējs
jautājumos par tēva aprūpi. Ja meita
nespēja saskatīt pārējās nianses, tad
dēls lieliski saprata kopainu. Visā šajā
procesā tomēr neatstāja sajūta, ka
dēlam laika mātei nebija, jo attiecības
ar Lotāra kungu, iespējams, nebija tās
labākās. Saka, ja cilvēkā neredz labās
rakstura īpašības, bet redz tikai sliktās

rakstura īpašības, tad nespējot saskatīt
arī labās. Šķiet, ka šī bija tā retā reize,
kad es nespēju saskatīt labās īpašības.
Varbūt arī nevēlējos?! ■

PBLA ZIŅU APSKATS

priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs. Par
pieprasījumu regulāri informē Eiropas
Slimnīcu biedrība, ziņojot par aicinājumu
nosūtīt 10 – 20 ārstus uz Covid-19 smagāk
skartajām valstīm, turklāt viņiem piesola
labāku samaksu, pat 4 – 5 reizes lielāku
nekā vidēji Latvijā, stāstīja Kalējs. Viņš gan
atzina, ka pieprasījums ir, bet piedāvājuma
nav, jo mūsu ārsti saprot, ka var aizbraukt,
piemēram, uz Itāliju, saņemt tūkstošus,
bet tur ir krietni lielāks inficēšanas risks.

23. oktobrī
Slimnīcu biedrība: Eiropas kolēģi
regulāri prasa Latvijai mediķus cīņai
ar Covid-19
No Eiropas slimnīcām regulāri ir
pieprasījums nosūtīt Latvijas ārstus
cīņai ar Covid-19, LTV “Rīta panorāmai”
pastāstīja Latvijas Slimnīcu biedrības
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Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

VALODIŅA
Jautri mēles mežģi.

Izmēģini savas spējas tikt galā ar
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
●.Kārlis Klārai krelles deva. Klāra Kārlim
klarneti. Klāra glazē Klāras krelles.
Klāras krelles Klāras kārbā.
● Klibi bikli, bikli klibi kraukļi klintī glūn. ■

Kalējs norādīja, ka kopumā visas valstis
pašlaik atturas no ārstu un medicīnas
personāla mobilitātes. Taču Kalējs arī
norādīja, ka Latvijas ārstiem ir motivācijas
trūkums, jo, piemēram, pavasarī Covid-19
uzliesmojuma laikā mediķiem bija noteiktas
piemaksas, kuru šobrīd nav, taču slodze
aug un motivācija samazinās. (lsm.lv)
Lidostā 'Rīga' atsāk pārbaudīt
e-apliecinājumus
Civilās aviācijas aģentūra (CAA)
uzdevusi lidostai "Rīga" atsākt
e-apliecinājumu QR kodu pārbaudes
Latvijā ielidojošajiem pasažieriem.
Pārbaudes ir atsāktas ar piektdienu, 23.
oktobri, portālu "Delfi" informēja CAA
pārstāvis Aivis Vincevs. Lai veicinātu
Covid-19 izplatības ierobežošanu, lidostā
"Rīga" ielidojošajiem pasažieriem, kuri
ierodas Latvijā, tiks lūgts uzrādīt QR kodu,
kas apliecina tīmekļvietnē "covidpass.lv"
elektroniskās anketas aizpildīšanu par
epidemioloģisko prasību ievērošanu. CAA
aicina pasažierus būt saprotošiem un jau
laikus aizpildīt e-apliecinājumu, lai lieki
nekavētu sevi un citus. Aģentūra atgādina,
ka e-apliecinājumi jāaizpilda jau pirms
lidojuma un jāuzrāda pirms iekāpšanas
gaisa kuģī. E-apliecinājumu var aizpildīt
48 stundas pirms lidojuma.
CAA bija lūgusi lidostām līdz 18.
oktobrim kontrolēt, vai Latvijā ielidojošie
pasažieri ir aizpildījuši elektronisko anketu
un saņēmuši QR kodus. Pagājušajā
nedēļā QR kodu vidēji bija ieguvuši 87,4%
lidostā "Rīga" ielidojošo pasažieru. Daļa
tranzīta pasažieru nebija aizpildījuši
e-apliecinājumus. Tā kā lidostā
pagājušajā nedēļā tika veikta QR kodu
pārbaudes, tad 100% pasažieru, kuri
šķērsoja Latvijas robežu, bija aizpildījuši
elektroniskās anketas. Pirmdien, 19.
oktobrī, e-apliecinājumu bija aizpildījuši
79,6%, otrdien – 83,7%, bet trešdien –
92,4% no visiem Latvijā ielidojošajiem
un tranzītā uz citām valstīm lidojošajiem

pasažieriem. QR kodu esamības pārbaude
nodrošinās, ka 100% Latvijā ielidojošie
pasažieri ir aizpildījuši informāciju par
sevi, valstīm, kur bijuši pēdējo 14 dienu
laikā un pašizolācijas vietu, ja personai
jāatrodas pašizolācijā. CAA dati liecina,
ka Latvijā ar gaisa kuģiem ir ievesti 4,5%
no visiem Latvijā apstiprinātajiem Covid-19
gadījumiem. (delfi.lv)
Lāčplēša dienā izmēģinās Brīvības
pieminekļa izgaismošanu
Lāčplēša dienā pirmo reizi varēs
vērot, kāds izskatīsies izgaismotais
Brīvības piemineklis. Ceturtdien sākusies
būvprojekta detaļu izstrāde, un tās laikā
pētītas Holandes liepu saknes. Projekta
autori skaidro, tas vajadzīgs, lai precīzi
zinātu, kur atradīsies seši garie masti
ar prožektoriem, kas ļaus arī diennakts
tumšajā laikā labi saskatīt Brīvības
statuju un citus pieminekļa elementus.
Arhitekts Austris Mailītis darbu veicējiem
rāda vietas, kur plānots izvietot Brīvības
pieminekļa izgaismošanas mastus. Tā kā
alejās abās pusēs aug ļoti senas Holandes
liepas, ir precīzi jāizpēta, ciktāl stiepjas
vēsturisko koku saknes un kurās vietās
varēs atrasties prožektoru masti.
"Šodien notiek pētīšana. Joprojām
tiek strādāts pie projekta. Tagad jau
pie detalizēta projekta. Ir izstrādāta
koncepcija un iesniegts tā saucamais
minimālais projekts būvvaldē,"
pastāstīja arhitekts. Brīvības pieminekļa
izgaismošanas projekts ir eksprezidenta
Valda Zatlera ideja. Šis piemineklis ir
valsts brīvības simbols, kas reiz tapis par
tautas ziedojumiem, un arī izgaismošanai
sabiedrība līdz šim saziedojusi vairāk nekā
41 tūkstoti eiro. Covid-19 pandēmijas dēļ
šogad vairāki pasākumi gan 11. novembrī,
gan 18. novembrī nenotiks. Bet ir iecere
iepriecināt rīdziniekus un pilsētas viesus,
pirmo reizi izmēģinot, kā izskatīsies
izgaismotais piemineklis.
"11. novembrī notiks šo gaismu
33

izmēģināšana diennakts tumšajā laikā.
Cilvēki var nākt skatīties. Tiks izgaismots
Brīvības tēls, obelisks un citas tēlu
grupas. Šeit ir redzama fotogrāfija, kur
Brīvības tēls ir augšā, tumsā. Tā ir dabiska
fotogrāfija pagājušā gada novembrī,"
stāstīja Mailītis. Bet otrā fotogrāfijā varam
aplūkot, kā Brīvības statuja un pārējais
komplekss izskatīsies ar ieslēgtiem
prožektoriem. "Tiešām es aicinātu cilvēkus
nākt un baudīt, un arī izteikt pēc tam savu
vērtējumu. Būsim priecīgi saņemt ziņas uz
fonda adresi," uzsvēra Brīvības pieminekļa
izgaismošanas fonda pārstāvis Oskars
Zariņš. Brīvības piemineklis ir vairāk nekā
42 metrus augsts, un tajā ietvertas 13
skulptūru grupas. (Autore Vita Anstrate;
lsm.lv)
21. oktobrī
Par maskas nelietošanu sabiedriskās
vietās varēs piemērot sodu līdz 50 eiro
Par mutes un deguna aizsegu
nelietošanu sabiedriskās vietās varēs
piemērot sodu līdz 50 eiro apmērā.
To paredz valdībā otrdien, 20. oktobrī,
akceptētās izmaiņas Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likumā. Tieslietu
ministrijas (TM) virzītais likumprojekts, kas
skatīšanai Saeimā tiek virzīts steidzamības
kārtā, paredz, ka par mutes un deguna
aizsega nelietošanu sabiedriskās vietās
fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 10 līdz 50 eiro. Naudas
soda apmērs noteikts, ievērojot individuāla
pārkāpuma bīstamību un nepieciešamību
noteikt samērīgu sodu, salīdzinot to ar
atbildību par izolācijas, karantīnas un
pašizolācijas ierobežojumu pārkāpšanu.
Soda apmēru noteiks pašvaldības policija
vai Valsts policija.

[..] (Autore Zanda Ozola-Balode; lsm.
lv)
16. oktobrī
Prezidents: Jāveido latviešu valodas
attīstības politika, ņemot vērā mūsdienu
riskus
Latvijā jāveido valsts valodas attīstības
politika, ņemot vērā mūsdienu riskus un
izaicinājumus, uzrunā, atklājot diskusiju
Rīgas pilī "Tēmturis – valsts valoda", sacīja
Levits. Viņš atgādināja, ka aicinājis Saeimu
15. oktobri noteikt par Valsts valodas
dienu. Šādas īpašas Valsts valodas dienas
tradīcijas iedibināšanas nolūks ir, pirmkārt,
veicināt labāku izpratni sabiedrībā par
valsts valodas lomu un tās konstitucionālo
nozīmi. "Otrkārt, pievērst uzmanību
valodas politikai, teiksim, katru gadu šajā
dienā būtu jāizvērtē, kāda ir bijusi valodas
politika līdz šim, kādi ir tās uzdevumi
nākotnē. Treškārt, arī veicināt valsts
valodas prestižu un pievilcīgumu dažādās
sabiedrības grupās," teica prezidents.
Prezidents uzsvēra, ka latviešu valoda
kā vienīgā valsts valoda ir nostiprināta
Satversmē un tas nav tikai deklaratīvi.
Levits norādīja uz saglabājušos krievu
valodas ietekmi, kā arī jauniešu tendenci
būt angļu valodas informatīvajā telpā.
Tādēļ rūpīgi jāattiecas pret latviešu
valodas saglabāšanu un attīstību.
Prezidents mūsdienu situāciju salīdzināja
ar 19. vai 20. gadsimtu pirms Latvijas
valsts izveidošanas, taču toreiz latviešu
valodai bija jāiekaro sava sociālā loma
valodu hierarhijā. Šodien situācija esot
citādāka, jo formāli latviešu valoda atrodas
hierarhijas visaugstākajā vietā, taču
konkurence no citām valodām, kā arī
lingvistiskā uzvedība, neuzsverot, ka

Nākamais Ritums būs 2020. gada decembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. NOVEMBRIM.
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jārunā latviski, augsto statusu relativizē.
"Tādēļ šī situācija ir jāanalizē un jāuztver
ļoti nopietni. Mums daudz aktīvāk ir jāveido
latviešu valodas attīstības politika, un
tā ir jāsamēro ar mūsdienu riskiem un
izaicinājumiem," sacīja Levits. Prezidents
uzsvēra, ka latviešu valoda ir nozīmīga
arī demokrātijai, jo tā ir valoda, "kurā mēs
varam sazināties par tiem jautājumiem,
kas mūs visus interesē un par kuriem mēs
pieņemam lēmumus". (lsm.lv)
15. oktobrī
Levits aicina jauniešus runāt un domāt
latviešu valodā
Valsts prezidents Egils Levits aicina
jauniešus runāt un domāt latviešu valodā
un gādāt, lai valoda netiktu piesārņota
ar aizguvumiem no svešvalodām. Levits
ir izplatījis aicinājumu jauniešiem kļūt
par valsts valodas sargiem, uzsverot,
ka bez latviešu valodas nebūtu Latvijas
valsts. "Par latviešu valodas atzīšanu ir
cīnījušās vismaz astoņas, deviņas latviešu
paaudzes pirms jums. Bet jūsu loma ir
īpaša! Noturēt sasniegto, ik dienu lietojot
latviešu valodu un laika gaitā to pilnveidojot,

modernizējot," sacījis prezidents. Politiķis
atzīmējis, ka svešvalodas zināt ir vērtīgi
un vajadzīgi, "tomēr tikai dzimtajā valodā
mēs varam pilnībā izteikt vārdos to, ko mēs
patiesi jūtam".
"Ikviens no jums var kļūt par latviešu
valodas sargu. Palīdziet saviem
draugiem, kuri saka, ka viņiem trūkst
vārdu, lai kaut ko izteiktu latviešu
valodā! Varbūt šodienai piemērots
izrādās sen aizmirsts vecvārds. Bet
varbūt jūs varat izdomāt kādu jaunvārdu
un tā ierakstīt savu vārdu latviešu
valodas vēsturē," mudinājis prezidents.
Levits aicina jauniešus gan Latvijā, gan
citviet pasaulē īsā video izteikt, kāpēc
latviešu valoda katram ir mīļa un dārga.
"Dalieties ar šo savu ierakstu savu
draugu lokā un izaiciniet arī viņus uz to
pašu! Tas būs kaut kas jauns un varbūt
pārsteidzošs ikvienam no jums un mums
visiem kopā." "Runāsim, domāsim mūsu
valsts - tātad - latviešu valodā!" aicinājis
politiķis. Pilns uzrunas video ieraksts:
https://youtu.be/L5XNkx0TZj8. (LETA;
tvnet.lv). ■
Saites var atrast draudzes mājas lapā
uz tīmekļa.
Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli,
palikt mājās.

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien,
plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan
draudzes namu, lai tā atbilst valsts
noteikumiem un ieteikumiem sakarā
ar Covid-19.
Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz
YouTube.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.15.00.
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārrunās.
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.
LATVIJAS VALSTS SVĒTKU
PUSDIENAS
Atzīmēsim Latvijas Valsts svētkus
ar dievkalpojumu un pusdienām,
svētdien, 15.novembrī, plkst.10.00.
Pēc dievkalpojuma būs cīsiņas, salāti
un mācītāja ceptā rupjmaize.
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BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
plkst.10.30. Saite ir dabūjama
atrakstot mācītājām par ēpastu.
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS
DIEVKALPOJUMS
Svētdien, 22.novembrī.
PIPARKŪKAS
Va r i e g ā d a t i e s p i r m s u n p ē c
dievkalpojumiem.
DRAUDZES ZIEMASSVĒTKU
PUSDIENAS
Svētdien, 13.decembrī.
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.

dzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au

Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
GRĀMATAS
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
1/13 Ireland St, Burwood, 2134
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mājas tel.
8012 2362
Mobilais tel.
0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Tautas Dižā Senatne, Universālie Svētie
Raksti, Jaunais Laikmets – tāds ir bijis
"filozofiskais akords" latviešu tautas
senatnē, un tāds Tas ir šodien.
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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

Latvija ir mūžīga.
Latvju tauta nemirstīga.
Latvju Raksti ved Gaišā Nākotnē.
Senču zeme ir dzīvojusi, tā dzīvos
un svinēs Saules Mūžu, ar Tautas
lūgšanu uz lūpām – Dievs, svētī
Latviju! Amen.
R.S.
(skat. laikrakstā "Latvietis" Nr.614.
rakstu "Latvju filozofiskais akords")
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
NOVEMBRĪ
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar
sabiedriskajām regulām.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs

Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R.
Sokolovski, lai uzzinātu par
nākamajiem dievkalpojumiem.
KAPUSVĒTKI
Kapusvētki notiks 22. novembrī pl.
10.00 Rukvudas kapsētā, latviešu
nodalījumā.
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

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.
For most of us in Sydney life is ever so slowly getting back to a somewhat
"normal" state - as "normal" as it's going to be for a while. Similarly, the Latvian
House is starting to see a bit more activity. Most of the smaller gatherings have
resumed, however the larger groups like the choirs and folk dancing are still not
allowed to meet for rehearsals, and without rehearsals there are no performances.
The Ladies' Auxilliary held a piparkūku (Latvian gingerbread) dough making
workshop with instruction in both Latvian and English. The following working bee
was so productive that it was difficult for the bakers to keep up with the rollers and
pressers. The result was so deliciously tempting, that over half the production was
sold on the day. By the time you read this, there will have been another working
bee, so there should be some new stock available for sale at the House Cafe.
However if you can't get the baked temptations, you can buy a pack or two of the
dough and DIY some treats just before Christmas.
November in Latvia is generally a gloomy, grey end-of-autumn month. So it
is an ideal time to lift your spirits with a celebration. It's the month when Latvia
celebrates its freedom fighters and its birthday on the 18th of November. Who
knows how the celebrations will go in Latvia this year, as Covid is starting to tear
through the country just like in the rest of Europe.
Here in NSW we're more fortunate, and we're planning a Covid safe celebratory
concert on the 18th, with a Covid safe lunch planned for the following Saturday.

Independence Day Celebratory Concert –
Wednesday 18th November, 7 p.m.

The evening will feature six short talks by Sydney Latvians on the subject of My
Latvia. This will be followed by a musical and poetry evening featuring members of
the Sydney Latvian Theatre, local musicians, and internationally renowned opera
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star Maija Kovaļevska.
To ensure compliance with Covid-19 requirements including hall capacity, social
distancing and the obligatory numbered personalised tickets, you are advised to
book early either by e-mail on admin@slb.org.au or by phoning Ilona Brūveris on
0402 383 628. Entry is by donation.

Red and White Lunch – Saturday 21st November, 2 p.m.

A birthday celebration calls for food. And food speaks all languages. 3 course
set menu of typical Latvian food plus a celebratory cake and glass of champagne.
All for $30, members price $25.
To ensure compliance with Covid-19 requirements, and to assist with catering,
bookings are essential by 16th November - either by e-mail on admin@slb.org.au
or by phoning Ilona Brūveris on 0402 383 628. Seating is limited, so book early. ■
Book Review – My Heritage by Signe Meirāne
In recent years, reality cooking shows in Australia, such as Masterchef and My
Kitchen Rules have been wildly popular.
The newest incarnation is the show Plates of Origin where teams representing
different countries compete against each other for the title of „Greatest Food
Nation".
Cuisine provides us with a means by which we can connect with our heritage.
It allows us to communicate and promote the positive aspects of our culture with
others from different backgrounds.
I never knew my Latvian grandparents and know very little about Latvian
cooking. On my last trip to Latvia, a guide said to me: “I have seen many children
of Latvians return, from Canada, Australia, America, Brazil…some speaking not
even one word of Latvian, but the one thing they all know about Latvia is the pīrāgs”.
This seems to be a great testament to the power of food, echoed also in an
article by Viesturs Zariņš, where he names the pīrāgs the “ultimate survivor”. He
stated that the pīrāgis were still being made in parts of Canada by the descendants
of Latvian immigrants fleeing the 1905 revolution (https://latviansonline.com/hailmighty-pirags/).
Traditional dishes often remind us of our childhood and more importantly, those
who made those dishes for us, providing us with a “warm hug” in times of need
the memory of which sustains us through our lives.
Signe Meirāne wrote the cookbook My Heritage after realising that her two
grandmothers were no longer on this earth to share their recipes.
In the book, Signe interviews grandmothers and grandfathers from each region
of Latvia. Each grandparent was nominated by their grandchildren along with a
favorite dish. They share their recipes and stories about their lives. The book, in
Signes’ words, is about: “Grandmas and grandpas, stories and feelings, joy and
sorrow, flavours and memories.”
The book contains many great Latvian recipes including, Vegetable and Meatball
Soup, Potato Pancakes, Black Bread Dessert, Potato Dumplings filled with Ground
Meat, Cottage Cheese Fritters with Cream Sauce, Cabbage Rolls, Bacon Buns,
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Apple Flatbread, Cherry Heavenly Manna, Rollīši - Sprat Rolls, Sklandu Rauši
and Caraway Cheese.
You can read more about Signe and see some of her recipes at her website:
https://www.storyaboutfood.com
Signe has also published another similar book titled: Mūsu Mantojums, written
in Latvian.
A sample recipe from My Heritage, is reproduced below. This recipe was given
to Signe by Juris Zviedris, who was nominated by his goddaughter. Juris has
prepared this apple cake many times, with apples from his garden. It is a lovely
cake that is not too sweet.
My Heritage, is a great read with interesting personal stories, well written
recipes and great pictures.
Susan Colley

Zviedru Family Apple Cake
Ingredients:
4 eggs
200 g sugar
1 packet vanilla sugar (10-15 g)
Juice of 1/2 lemon
200g (9% dry curd) cottage cheese
10 tablespoons flour
5-6 medium apples, skin on, cores out, thinly sliced.
Topping:
1 egg
50 g sugar
250g sour cream
2 teaspoon cinnamon
Preparation:
Heat the oven to 190 C. Grease a 28 cm diameter cake pan and line with
baking paper. Thinly slice apples.
Crack the eggs into a bowl, add sugar, vanilla sugar and lemon juice and beat
for 3-4 minutes.
Then add the cottage cheese and beat for another 1-2 minutes until the batter
is uniform. Add the flour and mix thoroughly.
Pour the batter in the pan and arrange the apple slices on top.
Prepare the topping:
Using the same bowl in which the batter was prepared, crack an egg and sugar
and whip for 2 minutes until the mass is light.
Add the sour cream and whip for another 2 minutes. Pour this mixture on the
apples and sprinkle with cinnamon.
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Place the pan in the oven and bake 40-45 minutes until the top is golden brown
and a toothpick inserted comes out clean.
Remove and let cool before serving. ■

Robots Robis

Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting), Anda Boša (LTV Ziņu dienesta
žurnāliste)
The Latvian University of Life Sciences and Technologies (LLU) has created a
robot capable of distinguishing crops from weeds and destroying the latter, Latvian
Television reported October 17.
The researchers at LLU have nicknamed the robot Robis. A subtle, almost
imperceptible movement to the right or left, and within seconds the computer
recognizes the weed and destroys it. Bigger weeds are rotated and pulled out,
smaller ones are burned.
“Like in fantasy movies, where a powerful laser blasts through walls or something,
in this case it's less powerful, but just like that it heats or blasts through the leaves
of the plant,” said Jānis Jaško, a researcher at the LLU Scientific Institute.
The robot has been a work-in-progress for a year and a half. The researchers are
most proud of the robot's ability to recognise weeds because of a unique artificialintelligence-based program.
“We've trained the computer to recognise what beets and carrots look like. He
has learned six crops. We have also taught him several of the most popular weeds
in Latvia. By taking a picture, he is able to say, with rather high precision, which is
a carrot or beetroot and which is a weed that should be destroyed,” Jaško told LTV.
Researchers estimate that Robis could work at the same speed as a human,
averaging between 200 and 600 metres an hour. Similar devices already available
are not as precise. If the crop and weed grow close together, other devices can
destroy both of them. Robis won't do that.
“The amount of money
farmers have to spend to pay
for manual labour is tens of
millions in Europe. (..) it gets
more expensive every year
and is increasingly difficult to
access. Another aspect is the
new COVID-19 situation, which
makes it even more difficult for
agricultural workers to travel
from one country to another,”
Jaško said.
Researchers estimate that
this weed robot could get to
commercial production in about
three years. ■
Edited by Pēteris Kļaviņš
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