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Lai netraucēti strādātu, mēs diemžēl esam
spiesti cīnīties ar dažādām valsts reformām

Anda Līce – 8. septembris 2021
Pirmajā skolas dienā Latvijā lietus daudzviet bija mitējies, un spīdēja saule. Visās
apdzīvotās vietās, kur ir saglabājušās skolas, atkal skanēja bērnu un jauniešu smiekli
un balsis, kas vasarā bija pieklusušas. Pēc īsās pirmās skolas dienas viņi raibos bariņos
piepildīja jau tik ierasti pustukšās ielas un laukumus. Izrādās, mūsu valstī joprojām ir
daudz bērnu, tas iepriecina.
Zinot, kāda valstī patlaban ir ekonomiskā un psiholoģiskā situācija, pastāv bažas,
cik daudzi no viņiem pēc skolas beigšanas un pasaules iepazīšanas dzīvos un strādās
Latvijā. To lielā mērā izšķirs valsts politika un skolotāja personība.
Vai 1. septembris ir priecīga diena arī attālinātās mācības, nemitīgo izglītības
reformu, pārslodžu un algu nenoteiktības nogurdinātajiem skolotājiem, no kuŗiem visi
gaida aizvien lielāku iecietību, kompetenci un atraktivitāti?
Skolotāji ir kā spīlēs starp pieaugošu visatļautību no skolēnu puses un skolas
administrācijas prasībām pēc augstiem izglītības rezultātiem.
Bet tie nav iespējami, ja nav pašdisciplīnas un augstu prasību pret sevi. Gan
skolotājam, gan skolēnam.
Tā vietā, lai netraucēti strādātu, mēs diemžēl vai visos jautājumos esam spiesti
cīnīties ar valsti, kas mūs presē ar nodokļu, teritoriālām, medicīnas un izglītības
reformām. Ir izaugusi vesela reformu raustīto paaudze ar visām no nebeidzamās
nenoteiktības izrietošām problēmām. Arī morālām.
Nav brīnums, ka valstij un tautai tik nozīmīgo 23. augustu un „Baltijas ceļa” ideju
piesavinās cilvēki ar apšaubāmu reputāciju. Jācer, ka šī gada notikumi mums visiem būs
laba mācību stunda un atgādinājums, kas var notikt, kad vēsturiskā atmiņa pārtrūkst.
Iepriecina, ka valdība, kaut arī negribīgi, bet kaut ko tomēr no savām kļūdām
mācās. Jācer, ka patlaban sazvērestības teoriju dezentētā un sašķeltā sabiedrība
tomēr atjēgsies un paļausies nevis uz baumām un izdomājumiem, bet uz zinātni, kuŗai
taču pieder visi līdzšinējie cilvēces sasniegumi.
Mēs visi esam savu reizi noticējuši kādām sagrozītām ziņām, uzķērušies uz baumu
āķa, taču tas, kas pašlaik notiek daudzu prātos, ir sava veida epidēmija, tāpat kā
kādreiz raganu medības.
Tāpēc nenogurstoši ir jāstiprina ne tikai fiziskā, bet arī garīgā imunitāte pret vīrusiem,
Turpinājums 4. lpp

Covid-19 ierobežojumi un Latviešu nams

Palēnām, vai arī strauji (atkarībā no Jūsu viedokļa), sākam tuvoties laikam kad
varēsim atkal pulcēties namā.
Paredzams, ka daudzi Jaundienvidvelsas valdības noteiktie ierobežojumi tiks
atcelti 11. oktobrī, citi apmēram divas nedēļas vēlāk, kad 80% no pieaugušajiem
būs pilnībā vakcinējušies.
Kaut gan daudz kas jau ir pateikts – ko drīkstēs un ko nedrīkstēs darīt, tomēr
daudz kas vēl ir neskaidrs un valdība detaļas itkā paziņos tikai „kaut kad tuvāk
pie laika”.
Tādēļ oktobrī Sidnejas Latviešu nams tomēr vēl arvien būs slēgts un nenotiks
neviens sarīkojums. Paredzam, ka novembrī namā atsāksim visus regulāros
pasākumus, ja vien noteikumi to atļaus, bet, kā jau valdība ir ziņojusi, novembrī
vēl drīkstēs piedalīties tikai tie kuŗi būs pilnībā vakcinēti.
Tuvākas ziņas novembŗa Ritumā.
Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2021. gada
abonēšanas maksa ir $60.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
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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 septembŗa valdes sēde
notika Zoom platformā. Piedalījās
Jānis Grauds, Ināra Graudiņa, Jānis
Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Andris Galviņš,
Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Mārtiņš
Tuktēns, Kārla Tuktēna, Marika McCue.
Valde vienbalsīgi ievēlēja J.Čečiņu
par SLB valdes priekšsēdi. J.Čečiņš
apsveica Mariku McCue un Kārlu
Tuktēnu ar ievēlēšanu par pilntiesīgām
SLB valdes loceklēm un apsveica Jāni
Graudu par SLB Goda biedri.
Darbu sadale: J.Grauds –
Priekšsēža vietnieks un finanses;
A.Galviņš – Sekretārs un atbildīgs par
ugunsdrošību; P.Kļaviņš – Ritums un
nama uzturēšana kārtībā; I.Brūvere,
K.Brūvere un K.Tuktēna – Sarīkojumi;
M.McCue – jauna loma, Informācijas
izplatīšana, jaunu biedru piesaistīšana;

M.Tuktēns – techniskās lietas saistītas
ar būvdarbiem.
Jaundienvidvelsas valdība vēlas
papildus informāciju sakarā ar iesniegto
Covid-19 pabalsta pieprasījumu.
Apdrošināšānas biedrība prasa
lai izstrādā atveseļošanās plānu R.
Sokolovskim, sakarā ar viņa janvārī
lauzto potīti.
Septembŗa Ritums aizkavējās,
jo bija jāiegādājas jauna InDesign
programma, jo vecā vairs nestrādāja.
Tā kā Stratfilda ir LGA of concern, tad
līdz laikam kad redaktors atkal drīkstēs
iebraukt Stratfildā, izsūtīs elektroniski
bet nedrukās un neizsūtīs pa pastu.
Pārrunā nākamos darbus Mārtiņa
Siliņa zāles uzlabošanai. Tos vecos
krēslus kas vēl pieņemamā stāvoklī
izmantos cituviet namā, pārējos mēģinās
pārdot. Logiem jāiegādājas jauni aizsegi
kas var pilnībā nobloķēt gaismu.

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1986. gada.

Amanda Reed (dz Lācis)
Dzimusi 1930. g. 16. decembrī, Latvijā
Mirusi 2021. g. 8. augustā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 1955. gada.

Alberts Cinis

Dzimis 1926. g. 16. augustā, Valmierā, Latvijā
Miris 2021. g. 17. septembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Paredzams, ka kaut kad oktobrī
valdība atkal atļaus dubultvakcinētiem
pulcēties namā. Pārrunā vairākus
iespējamus sarīkojumus un dažādas
iespējas kā tos varbūt varētu rīkot.
Oktobrī tomēr vēl pieturēsies pie Zoom
sarīkojuma, jo jācenšas pabeigt namā
iesāktos būvdarbus. 24. oktobrī rīkos
Zoom Viktorīnu.
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.
2021. gada septembrī SLB ir
apsveikusi Gunāru Zodiņu, Edgaru
Medni, Ritu Ilonu Kristovsku, Kārli
Gulbergu, Sandru Graudiņu, Uldi Poguli,
Gunāru Bietaku un Rutu Dzelmani. ■

Uzmanību maksātājiem

Kad kārtojiet maksājumus, kā
piemēram biedra naudas utt. caur
banku, tad lūdzu precīzi uzrādiet
maksātāja vārdu. Ar iniciāļiem vien
nepietiek, jo tādā gadījumā sūtītā nauda
tiek ieskaitīta SLB kontā kā anonīms
ziedojums. ■
SLB valde

Lai netraucēti strādātu ...

Turpinājums no 1. lpp

kas apdraud veselo saprātu. Būt fiziski
un garīgi rosīgiem un pateicīgiem par
iespēju būt šajā Dieva pasaulē mūs aicina
visi lielie domātāji un arī daba ar savām
tūkstoš balsīm un gadalaiku miju. Nāk
rudens, klāt arī Dzejas dienas. Un Rainis
jau kuŗo reizi mums atgādina: “Pastāvēs,
kas pārvērtīsies.” ■
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Kašķi karantīnā –
taisni kā mājās!

Sidnejas Latviešu teātŗa pirmā
ZOOM izrāde.
Pa mājām vien
dzīvojam. Ciemos
nedrīkstam iet un
nevienu ciemiņu savās
mājās nedrīkstam
pieņemt. Tādi jau trešo mēnesi ir
Covid-19 ierobežojumi Sidnejā. Tāpat
kā mirstīgiem cilvēkiem arī Sidnejas
Latviešu teātŗa (SLT) aktieriem ir katram
jātup savās mājās. Kopā nedrīkst
sanākt. Bet aktieri nav apturami. Atkal
izgudrojuši kaut ko jaunu! Aicina uz SLT
Zoom izrādi. Sestdien 4. septembrī
pulkstens 17.00 pēc Sidnejas laika
būšot Aivas Birbeles lugas Durvis Nr.
42 (43,44) pirmizrāde. Biļetes par velti,
bet ir jāpiesakās.
Aiva Birbele ir aktrise, stāvkomiķe
un raksta satīriskas lugas ar pamelnu
humoru. Tēmas ir mūsdienīgas, ar dzīvu,
vienkāršu, trāpīgu valodu. SLT agrāk
iestudētās Birbeles lugas – Zaļā zona
un Tāda es esmu labi padevās. Šoreiz
iestudētā luga Durvis 42 notiek Covid
pandēmijas ierobežojumu laikā. Divi
cilvēki pavada ilgstošu laiku karantīnā.
Režisore Ilona Brūvere ir lugu nedaudz
mainījusi un blakus pielikusi vēl divas
durvis (Nr.43 un 44). Notikumi tie paši,
bet katrā dzīvoklī cits pāris. Divu aktieru
lomas sadalītas starp sešiem.

SLT ir ražīgs. Covid pandēmijās
laikā gādāja iespēju mājās noskatīties
dažas agrāk uzvestas lugas, to skaitā
Skroderdienas Silmačos un Makss
un Morics. Pašlaik Sidnejas Latviešu
biedrības mājas lapā ir pieejamas
Birbeles lugas Zaļā zona un Durvis
42 (43,44). Šogad maijā uz skatuves
Sidnejā uzveda Ivetas Salgrāves
lugu, Līču vilinājums. Paspēja pat uz
Melburnu aizvest pirms sērga atkal
uzliesmoja. Malači!
Tāpēc, ka Sidnejā ir mājsēdes laiks,
SLT nolēma izmēģināt teātri spēlēt
Zoom telpā. Piedalās aktieri Ilona
Brūvere, Ivars Apelis, Jānis Grauds,
Ilze (Bonija) Viļuma, Andris Kariks,
Anita Kazis, un kā techniskie darbinieki
Jānis Čečiņš un Ojārs Greste. Ivars
dzīvo Melburnā, Anita Zilajos kalnos,
pārejie Sidnejā. Sanāk kopā Zoom
telpā. SLT kaut ko tādu dara pirmo reizi.
Vajadzīgi vairāki mēģinājumi. Katram
aktierim ir savs ekrāns (vai lodziņš).
Starp ekrāniem ir jāizstrādā saspēle.
Ir jāmēģina katram savās mājās ar
otru aktieri cik iespējams saskaņot
apgaismojumu, galvas lielumu un fonu.
Ar Zoom uzņemtās ainas Ojārs Greste
sastiķē, starpā saliek paskaidrojumus,
un pieskaņo mūziku.
Tauta uz izrādi sāk ierasties kādas
15 minūtes pirms izsludinātā laika. Nāk
no Austrālijas un pasaules malu malām.
Mēro tālus ceļus nevis kilometros,
bet laikā. No San Francisko pusnakts
pievienojās Māra Lewis, Pasaules
latviešu amatieru teātŗu sabiedrības
(PLATS) valdes priekšsēde. No Anglijas
brokastu laikā kādā Zoom lodziņā
parādās Dēkla Tērmane. Neapzinās,
ka ir redzama, un mierīgi savā nodabā
gatavo plūmju plātsmaizi. No Latvijas
pulkstens desmitiem rītā ierodas Sintija
Bernava. Pievienojās vairāk par simts
cilvēku. Priecājās redzot draugus un

paziņas. Krustām šķērsām sasveicinās
un sarunājās.
Pēteris Bernhards, taisnā ceļā
no Brisbanes latviešu nama, pacilāti
stāsta, ka tur bijuši kādi 40 cilvēki,
Inga Francis rādījusi filmu par Sibīrijas
bērniem, Ināra Strunga stāstījusi par
savu grāmatu No Sibīrijas uz Sidneju
(From Siberia to Sydney). Rādīta arī
kuģa Anna Salen 1950. gada brauciena
filma, kuŗā no Vācijas uz Pertu pārvesti
dīpīši (DP), to skaitā Pēteris, citi latvieši
un arī ungāri. Kāds ungārs braucienā
esot uzņemis filmu, un tā glabājoties
Kanberā Austrālijas Nacionālajā filmu
arhīvā. Tā esot vienīgā kādā dīpīšu kuģa
braucienā uzņemtā filma. Citas neesot.
Drīz pēc pieciem jautrās sarunas ir
jābeidz, un mikrofoni jaizslēdz.
Priekšā stājas SLT priekšsēde Ilona
Brūvere ar ievadu. Ir sajūsmināta, ka
Zoom telpā var satikties, priecāties
un spēlēt teātri. Iedvesma nākusi no
Māras Lewis un citu PLATS dalībnieku
pagājušā gada virtuālā teātŗa lugu
lasījumiem. Ilona ar meitu Klāru Brūveri
ir 58. Austrālijas Latviešu Kultūras dienu
(KD) rīkotājas. Covida dēļ kārtējās KDs
2020.g. tika uz gadu atceltas. Ilona
apgalvo, ka šī gada beigās Sidnejā tās
noteikti notiks, lai gan nav vēl skaidrs
vai klātienē, virtuāli, vai abejādi. Tāpēc
grib zināt, ko cilvēki domā, un kā patīk
šodienas eksperiments. Aicina sniegt
atsauksmes un ieteikumus. Novēl tādu
pašu prieku skatītājiem skatoties, kāds
teātriniekiem bijis izrādi gatavojot.
Durvis 42 (43,44) sākas ar radio
ziņojumu skaidrā izteiksmīgā balsī,
ka Covid pandēmijas laikā alkohola
patēriņš ir paaugstinājies, un ka
sabiedrībā vairojās psiholoģiskās
veselības problēmas. Ieraksts ir ņemts
no Atvērtie Faili programas un runātāja
ir Baiba Runce. Ziņojumu atmaksājās
uzmanīgi noklausīties, lai iejustos
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Jauna kolekcija!
Apsveikumu kartiņas!
Austrālijas latvietis,
Lūkas Elberts @lukmedia
un
Latvijas dizainere, Agnese Grinberga.

Sekojiet līdzi visiem
jaunumiem!
Facebook: @rigagiftshopo
Instagram: riga_giftshop

6

apstākļos. Pirmās ainas noskaņa ir
lustīga Brindisi (Giuseppe Verdi, La
Traviata) tosta dziesmas pavadījumā.
Acu priekšā, tikpat kā tautas pasakā,
galdiņš sāk klāties. Durvīs 42 divi cilvēki
sēž pie smalki uzklāta galda – ir sudraba
dakšiņas un paella ar garnelēm. Viņš
paceļ vīna pudeli, it kā taisās viņai ieliet
vīnu. Glāze nav redzama – tā ir zem
ekrāna. Pēc brītiņa viņa savā ekrānā
paceļ glāzi, kuŗā vīns ir ieliets. Tātad
abi ir vienā istabā! Teatrālā ilūzija ir
izdevusies. Šī ir trešā karantīnas diena
un abi ir laimīgi būt kopā. Tomēr gandrīz
nemanot pirmās pavisam sīkās plaisas
pazīmes sāk parādīties. Vairs nepietiek
ar to, kas ir. Viņš grib pasūtīt vairāk
vīna, bet viņa saka, ka vīna netrūkst un
piegāde neapsīks. Viņa ilgojās pēc čilī
mērces.
Karantīnā laiks paiet lēnām, kā bēru

gājienā ar Marche funebre (Frederic
Chopin) mūzikas pavadījumu. Pienāk
karantīnas 18. diena un otrā aina.
Durvīs 43 abi ir kašķīgi. Alkohols ir
darījis savu! Viņš tāds kā apjucis, vairs
itkā nezina, vai pats klauvējis, vai kāds
no ‘otras puses’. Nav īsti skaidrs (arī
trešajā ainā), vai tur ir viena vai divas
istabas. Nav jau jāzina, bet neskaidrība
nedaudz novērš uzmanību no galvenā.
Karantīnas 44. diena pienāk ar
dramatisku mūziku – D`Oreste d`Ajace
(Amadeus Mozart, Idomineo). Durvīs 44
skats tomēr mājīgs ar picu un mobīlo
telefonu. Trešā aina beidzas dramatiski.
Tad nāk kredīti ar Amadeus Mozart, Don
Giovani ‘Fināle’ pavadījumu.
Teātris tikko sācies, un nu jau galā!
Varēja gan būt gaŗāks! Kāds iesmejas
un iesaucas – ‘Taisni kā mājās’! Dialogs
patiešām tā kā dzirdēts un situācijas arī
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nav svešas. Saspēle saistoša un katrs
aktieris savu lomu lieliski nospēlējis.
Ilūzija ir izdevusies. Nāk pateicības un
apsveikumi no visām pusēm. Apsveic
par panākumiem un uzdrošināšanos.
Nāk ieteikumi iestudēt arī Minhauzena
precības, vai Kaleidoskopu. Tos pieņem
nopietni. Par Mērnieku laiku ieteikumu
pasmejas. Ilona tomēr izsaka domu, ka
varbūt varētu, ja citi pasaules latviešu
teātri uzņemtos kādas nodaļas iestudēt.

Saknes Latvijā,
atvases… daudz
vietās!

TILTS un Estakādes
KD devīze ir Saknes Latvijā, atvase
Austrālijā un daudz pasākumi savīj
kopā māksliniekus no Latvijas un
Austrālijas un tas rada pilnīgu augu! Nu
jauki, bet cik mēs zinām par latviešiem,
kas dzīvo citās zemēs? Kā latvietība
izpaužās tur? Mēs esam pieraduši
sadarboties ar tautiešiem Latvijā un
organizācijas komunicē globāli, bet
savstarpīgi kontakti starp Latviešiem
pasaulē maz veidojās un mēs maz
zinām viens par otru.
Šogad Latviešu Kultūras Centrs
Birmingēmā iesāka projektu (TILTS),
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Pārrunas un prieki vēl labu laiku turpinās,
līdz pienāk laiks atgriezties ikdienā.
SLT apbrīnojami labi prot izmantot
technoloģiju. Pat no ilgstošas izolācijas
mājās varējām pakavēties sabiedrībā
un baudīt kultūru. Izmēģinājums ir
izdevies! Atmiņā paliek Ilzes Nāgelas
vārdi – „Ledus ir sakustējies, nu tikai
uz priekšu!” ■
Baiba Harrington
kas saveda kopā latviešus no 5
kontinentiem. Sidnejas latvieši arī tika
ielūgti piedalīties un sagatavot ierakstu
par latviešu dzīvi Sidnejā. To var apskatīt
SLB mājaslapā. Bet interesanta lieta
notika. Mēs sanācām kopā pārrunāt
projektu un dalīties ar informāciju par
mūsu mītņu zemi, bet tad gribējām šo
sadarbību turpināt. Gribējām turpināt
kominicēt. Dzīve palika bagātāka, jo
iepazināmies ar latviešiem no visām
malām caur parastām sarunām (ne caur
organizācijām). Uzzinājām kā cilvēki
turpina būt latvieši, vienalga kur dzīvo.
Sapratām ka pīrāgi un aukstā zupa tiek
izplatīti pa visām pasaules malām!.
Ārkārtīgi gribējās dot iespēju citiem
latviešiem Austrālijā arī iepazīties ar
šiem un citiem jaukiem tautiešiem
kas dzīvo: Sjēnā (Itālija), Bergenā
(Norvēģija), Reikjavikā (Islande),
Tbilisī (Gruzija), Sanfrancisko (ASV),
Dublinā (Īrija), Nova Odesa (Brazīlija),
Keiptaunā (Dienvidāfrika), Odensā
(Dānija), Birmingemā (Lielbritānija) un
Stokholmā (Zviedrijā).
Tātad KD laikā, un jau pirms tam,
mēs iepazīsimies ar mūsu latviešu
atvasēm šinīs pilsētās, noskatīsim īsu
ierakstu par viņu dzīvi un tad satiksimies
ar viņiem. Jūs varēsiet prasīt jautājumus
un uzzināt vairāk par dzīvi, par latviešu
sabiedrību, ar ko viņi noņemās, atpazīt
pazudušu ģimenes locekli vai skolas

biedri un nez ko vēl citu!
Ko? Jūs nevariet tikt uz Sidneju? Tā
kā šī jaukā iepazīšanās notika internetā,
tad tā pat tas turpināsies. Viss notiks
caur Zoom:
• Katru reizi kad tiekamies būs
sarunas ar tautiešiem no divām pilsētām
plus video ieraksts.
• Četras tikšanās būs pirms KD, no
oktobŗta līdz decembrim kā daļa no
pasākumiem „Ceļš kas ved uz AL58.KD”
• Tās tiks izsludinātas Latvietī, KD
mājaslapā un Facebook lapā un citos
tīklos.
• AL58.KD programmā atradīsiet lapu
ar nosaukumu TILTS un Estakādes.
• Tur būs uzdoti pilsētu vārdi un cikos
saruna notiks tām sarunām kas notiks
KD nedeļā.
• Sarunas notiks visdažādākajos
laikos, jo mums jāņem vērā dažādas
laika zonas.
• Tad varēs savienoties caur „Zoom”
(un atceraties ka jums nav lejuplādē
„Zooms”, tikai jāizmanto uzdotā saite).
Un tā jūs varēsiet paviesoties starp
mūsu tautiešiem šinīs pilsētās! Var
piedalīties visās sarunās, vai vienā
– kas nu jums interesē. Šie AL58.KD
sarīkojumi ir bez maksas.

Latvieši ir visur! Iepazīsiemies!
Paldies Ingmāram un Dacei Čakliem, no
Latviešu Kultūras Centra, Birmingemā
par iespēju! ■
Ilona un Klāra

Sidnejas Latviešu
Organizāciju
Apvienības sēde

SLOA sēde notiek 2021. gada
19. augustā, attālinātā režīmā. Sēdē
piedalās 16 organizāciju pārstāvji.
Priekšsēdis J.Čečiņš iesāk sēdi
atzīstot, ka ilgi neesam tikušies un
uzkrājušies vairāki Sidnejas latviešu
sabiedrībai aktuāli jautājumi kuŗus
vajadzētu pārrunāt. Lai gan tas ir
jau pirms gandrīz gada J.Čečiņš arī
izsaka pateicību visiem kuŗi palīdzēja
Valsts svētku rīkošanā 2020.gada
18.novembrī, īpaši O.Grestem kuŗš
izkārtoja lai aktu varētu noskatīties
virtuāli tie kuri nevarēja būt klāt.
Pārrunā šī gada Valsts svētku
atzīmēšanu Sidnejā. Nevar pareģot
vai Covid ierobežojumi atļaus rīkot aktu
klātienē. Jāgatavojas svinēt virtuāli,
bet nevajadzētu izslēgt 18.novembŗa
9
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atzīmēšanu klātienē. J.Čečiņš ziņo,
ka LAAJ paredzējis, ka šogad svētku
runātājs būs jaunais Latvijas vēstnieks
Austrālijā, ko paziņos 6.septembrī. Būtu
vēlams lielāks ekrāns namā, ja runas
un priekšnesumi tiek galvenokārt rādīti
uz ekrāna. I.Brūverei ir kontakti un viņa
painteresēsies par iespējām un cenām.
N.Ronis piedāvā skolas projektoru, ja tas
būtu vajadzīgs. Izskan dažādas domas
par iespējamiem priekšnesumiem.
S.Dragūna aprunāsies ar A.Dragūnu par
iespējām. O.Greste varētu ierakstīt ja
būtu kādi jauni priekšnesumi. I.Brūvere
ierosina, ka ja virtuāli, tad var atskaņot
arī piem. korus no Latvijas. I.Sīkā
ierosina atskaņot labāk ierakstus no
agrākiem vietējiem koncertiem (piem.
SLV koŗa).
AL 58. Kultūras dienas Sidnejā
– I.Brūvere ziņo, ka Kultūras dienas
Sidnejā decembrī noteikti būs. Paredzēti
daži sarīkojumi tikai virtuāli, daži kas
var notikt gan virtuāli, gan klātienē.
Pēdējo variantu paziņos ap novembri.
No Latvijas piedalīsies dalībnieki
virtuāli. Biļetes pārdos online, lai segtu
izmaksas.
Rukvudas latviešu kapsētas urnu
mūris – J.Čečiņš parāda fotografijas no
bojājumiem pašreizējam urnu mūrim, kā
arī no vietas kur paredzēts to pārvietot,
lai varētu pašreizējo vietu izmantot
zāļāja kapsētai (lawn cemetery) un kāds
tas projektēts. Pašreiz notiek 6 mēnešu
„community consultation” periods. Pēc
viņa domām mums būtu jāpārstāv tos
kuŗiem vairs nav piederīgo un iespaids ir
lielāks ja iesniegumus rakstītu vairākus
nevis vienu no visiem latviešiem kopā.
J.Čečiņš ierosina izveidot mazu
komiteju ar pārstāvjiem no abām
draudzēm, SLB un DV lai noskaidrotu
ko tieši kapu pārvalde plāno, cik urnām
paredzētas vietas (pašreiz ir 448
iemūrētas bet plānotajā izskatās ka

būtu tikai 200 (400 ja abpusējs) vietas),
kādas urnas ir paredzētas un, vai ir vēl
kādas citas iespējas. Tad šo informāciju
būtu jānodod sabiedrībai zināšanai lai
tad katrs var izteikties un rakstīt kapu
pārvaldei. Tiem kam ir piederīgo urnas
mūrī aicināti arī individuāli izteikt domas
kapu pārvaldei.
Grāmatu sūtīšana uz Latviju
– M.Caune no Adelaides ziņojis, ka
tilpnis pagājušā gadā sakarā ar Covid
nav sūtīts, bet papildināts un aizgājis
šogad. Izmaksa krietni cēlusies – tagad
ap $14,000. Agrāk privātie sūtītāji
financēja sūtījumus bibliotēkām, bet to
tagad maz. B.Haringtona min, ka tilpnis
tagad ir cauri muitai. Viņa arī izsakās,
ka pašlaik nav daudz ko sūtīt, tā kā par
financēšanu var domāt tad kad būs ko
sūtīt.
Kasiere ziņo, ka galvenie ienākumi
un izdevumi saistās ar 18.novembŗa
rīkošanu. Kasē pašreiz ir gandrīz
$12,000.
Biedru nauda organizācijām gadā
ir 20c no biedra. Nolemj atlaist biedru
maksas par 2019, 2020 un 2021.gadu,
jo kases stāvoklis to atļauj un sakarā
ar Covid nav paredzami šogad lieli
izdevumi.
Seko Organizāciju pārstāvju
ziņojumi:
DV – I.Sīkā ziņo, ka tad kad
ierobežojumi atļauj mēneša pirmajā
sestdienā DV namā rīko pusdienas,
kur visi laipni lūgti piedalīties. Turpinās
arī novusa spēles un aprūpe biedriem
kuŗiem tā vajadzīga.
SLT - I.Brūvere ziņo, ka kopš pēdējās
sēdes teātrim notikušas izrādes Simts
gadi simts minūtēs, Kabarē de Rīga (ar
ko viesojās arī Latvijā), Tirgus ļembasts,
Līču vilinājums (arī Melburnas izrāde).
Teātŗa dalībnieki piedalījās dzeju
lasījumā 2020.gada 18.novembra aktā.
Bez tam bijusi iespēja uz laiku apskatīt
11

12

vairākas agrākās izrādes internetā.
4.septembrī uzvedīs viencēlienu Durvis
Nr 42 (43,44) Zoom raidījumā.
SLB DK – L.Jurāne ziņo, ka dāmu
kopas darbība šogad atsākās ar pīrāgu
talkām un gatavošanos Jāņiem, bet
tagad tā atkal pārtrūkusi.
Sidnejas latviešu ev.lut.draudze
– E.Timermanis ziņo, ka visa darbība
notiek patlaban pa Zoom – katru dienu
notiek svētbrīdis, svētdienās notiek
dievkalpojumi latviski un angliski,
kā arī pēcpusdienās Zoom kafija
un ceturtdienas rītos 10.30 Bībeles
stundas.
Sidnejas Latviešu jauktais koris –
S.Dragūna ziņo, ka korim pievienojusies
jauna diriģente Aija Dragūna. Koris martā
atsāka darbību gatavojoties piedalīties
Jāņos un KD, bet tagad darbība atkal
pārtraukta. Daži koristi pievienojas
Dainas koŗa Zoom mēģinājumiem.
SLB skola – N.Ronis ziņo, ka
pamatskola atsāka februārī darboties
sestdienās ar 4 klasēm (kopā apmēram
20 bērniem) un spēļu grupu ar 10
bērniem. Tagad atkal mācības notiek

neklātienē un ir 3 Zoom klases.
Sestdienās un otrdienas vakaros notiek
stundas pieaugušiem kuŗi mācās
latviski. Oktobrī paredzēts piedalīties
virtuālā skolotāju konferencē.
Vienības draudze – R.Sokolovskis
ziņo, ka dievkalpojumi notiek divreiz
mēnesī kad tas ir atļauts. Notikuši
arī kapu svētki, eglīte un Lieldienu
sarīkojums un gada beigās gatavojas
atzīmēt Ziemassvētkus.
Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo,
ka Jautrais pāris šogad aprīlī pēc gada
pārtraukuma atsāka mēģinājumus
gatavojoties uzstāties Jāņos, bet
kopš jūnija mēģinājumi atkal nenotiek.
Pašreiz ir ap 20 dejotāji.
3x3 – I.Rone ziņo, ka S. Strazda ir
teikusi, ka vieta sarunāta, tagad jāgaida
lai redzētu vai ierobežojumi atļaus un
saiets varēs notikt.
ALMA – O.Greste ziņo, ka 2018.
gadā sarīkota baltiešu izstāde JDV
parlamenta namā. Bez tam ALMA
rūpējas lai šad un tad tiek pārmainītas
gleznas latviešu nama Baltajā zālē.
SLVK – A.Jaunbērziņš rakstiski
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ziņo, ka šogad paredzētais latviešu
kaŗavīru dziesmu koncerts koŗa 65.gadu
pastāvēšanas un diriģentes 40 gadu
darbības atcerei atcelts līdz 2022.
gada martam. Šogad notikuši tikai 12
mēģinājumi.
SLB – J.Čečiņš ziņo, ka kā jau
visiem zināms, nams šogad mēnešiem
bijis slēgts. Kad bija atļauts pulcēties
notikušas ceturtdienas pusdienas un
zolītes spēles. Veikals izremontēts un
tā vadību pārņēmusi Daiva Tuktēna.
Iesākta arī Mārtiņa Siliņa zāles pārbūve.
Cenšas rīkot vismaz vienu sarīkojumu
katru mēnesi neklātienē kamēr nevar
tikties namā. Septembrī būs teātŗa
izrāde, oktobrī paredzēta viktorīna.
Pie dažādiem jautājumiem J.Čečiņš
ziņo, ka šogad tā kā LAAJ atzīmē 70
gadu pastāvēšanu prezidijs paredzējis
atzinības rakstus pasniegt tautiešiem
kuŗi darbojušies ilgāk un ar lielāku
devumu dažādās organizācijās, pat
ja tie jau būtu agrāk atzinības rakstus
saņēmuši. Pārrunā kandidātus LAAJ
atzinības rakstiem. Ja organizācijām
būtu vēl ieteikumi tos lūdz paziņot
J.Čečiņam laicīgi.
J. Grauds ierosina, ka Jāņu
sarīkojumu vajadzētu rīkot SLOA, resp.
visām organizācijām kopīgi. Dalībnieki
tam piekrīt, jo Jāņi, tāpat kā Valsts
svētki, ir visas tautas svētki. ■
A. Rone

Dzīves stāsts

Alberts Cinis
dz. 16/08/1926 – Valmierā
m. 17/09/2021 – Sidnejā
Šis dzīves
stāsts tapis
pamatojoties
uz paša Alberta
uzrakstīto fantastisko atmiņu
dienas grāmatu
ar bildēm, kuŗu
viņš nosauca
par „Sprīdīša
došanos pasaulē", un tā
iesākas ar
vārdiem:
"Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš
Un mūžīgs ceļš zem kājām.
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās - uz Austrāliju."
Alberts, Censonis Cinis piedzima
16. augustā 1926. gadā Latvijā, Āriešu
ciemā, Valmieras apriņķī. Alberta vecāki
Andrejs un Milda bija lauksaimnieki.
Alberts uzauga kopā ar saviem diviem
brāļiem – Viktoru un Andreju. Ģimenei
piederēja 25 hektāri zemes, ko viņi
cītīgi apstrādāja, audzēja labību un arī
mājdzīvniekus. Tā bija liela saimniecība,
kuŗā visi trīs dēli bija lieli palīgi
vecākiem. Pēc pamatskolas beigšanas
Alberts iesāka mācīties Umurgas

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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Vācijas dienvidos un devās uz
Rotenbergu, pēc īsām brīvdienām atkal
atpakaļ uz fronti. Ceļā no Hanoveras
uz Poliju, pārvietojoties ar vilcieniem,
notika brīnums – Alberts satika savu
brāli Jāni, ar kuŗ u tad arī kopā turpināja
savas turpmākās cīņu gaitas.
Atgriežoties Kurzemē latviešu
pulkvedis Kurilis gribēja organizēt
latviešu vienības, kas cīnās pret krieviem
un vāciešiem – par savu brīvo Latviju.
To uzzināja vācu armijas priekšniecība
un gribēja likvidēt sazvērniekus, bet
tad pārdomāja un piedāvāja kareivjiem
atgriezties frontes līnijās un turpināt
cīnīties, ja atteicās, tad tika nošauti.
Alberta brālis Viktors bija nacionālistiski
noskaņots un atteicās turpināt kaŗu vācu
rindās, kā rezultātā tika nošauts.
1945. gada maijā pie Šverinas,
netālu no Hamburgas, Alberta rota kopā
ar citām latviešu vienībām padevās
amerikāņu gūstā. Tur bija ap 10 000
latviešu vīru. Amerikāņi atdeva latviešu
kaŗeivjus angļiem. Angļi latviešu kaŗa
gūstekņus pārveda uz Beļģiju, kur

Mācītājs Raimonds Sokolovskis ar
Alberta dienas grāmatu

FOTO: Ojārs Greste

Lauksaimniecības skolā, lai sagatavotos
iestāties Jelgavas Lauksaimniecības
Akadēmijā un kļūtu par agronomu.
Negaidīti daudzsološo un laimīgo
dzīvi brīvajā Latvijā pārtrauca Otrais
Pasaules kaŗš. Abi vecākie brāļi tika
iesaukti armijā un uzsāka kara gaitas.
Māte gribēja pasargāt savu jaunāko dēlu
Albertu un nelaida armijā, aizbildinoties
ar mācībām un darbu mājsamniecībā.
Albertam bija tikko palikuši 18, bet
traģiskais laiks nežēloja nevienu, –
Alberts tika uzskatīts par dezertieri,
apcietināts un ievietots Limbažu
cietumā. Būdama gudra sieviete – viņa
māte pirms apcietināšanas saberza
vienu Alberta kāju ar indīgām zālēm
un tā sāka iekaist un uzpampt, kam
pateicoties, Alberts no cietuma tika
pārvests uz Valmieras slimnīcu. Pēc
izveseļošanās Alberts iestājās armijā,
kas bija vienīgā iespēja palikt dzīvam.
Tā jaunais latviešu puisis uzsāka
kaŗa gaitas. 1944. gadā saslima ar
dzelteno kaiti, izārstējās un atkal atpakaļ
uz frontes līniju. Cīņas turpinājās Polijā
pret lielo krievu armiju. Sprāga lodes un
granātas, krita biedri. Cīņas turpinājās
Rietumprūsijā, smagas kaujas pie
Jestrovas. Kaŗš nāca uz beigām, un
krievi iekaroja lielas teritorijas, nu arī
Alberta rotai bija tikai atkāpšanās
iespēja uz Vilkensvaldi. Bija tikai viens
mēŗķis – doties uz Rietumiem, lai
padotos amerikāņiem. Beigu cīņās
krievi aplenca laviešu vienību un smagi
apšaudīja, Albertu ievainoja kājā, par
laimi lode gāja garām kaulam, un
Alberts saņemot visus spēkus tumsā
skrēja, līdz atrada kādus savas rotas
biedrus, kuŗiem pievienojās, saņēma
medicīnisko palīdzību un tika nogādāts
aizmugurē. Alberts no sirds pateicās
Dievam par glābto dzīvību un aizlūdza
arī par saviem vecākiem un brāļiem.
1945.gadā Alberts atstāja slimnīcu

Turpinājums 21. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2021. gada oktobrī.

Daugavas Vanagu
Kanberas nodaļa
izbeidz savu darbību

DV Kanberas nodaļa 2021. gada 22.
jūlija pilnsapulcē nolēma izbeigt savu
darbību Kanberā. Vēlamies pateikties
visiem Kanberas un apkārtnes tautiešiem
par lielo atbalstu, ko esiet snieguši DV
Kanberas nodaļai, kopš 1982. gada.
Esam saņēmuši mantojuma ziedojumus
no DV biedriem, naudas vākšanas
akcijām un pašu rīkotiem saietiem. Tas
deva mums iespēju finansiāli palīdzēt
Latvijā, kā arī šeit Austrālijā.
Latvijā esam ziedojuši: Leģionāriem
un viņu atraitnēm (zāļu un apsildīšanas
iegādei), Fonds Namejs (šodienu kaŗā
cietušiem karavīriem), privātpersonām
(acu un kāju operācijām), bērnu namam
Zvannieki, Vītolu fondam (izglītībai),
Marijas Ķeņģes fondam, Sūnu pagasta

skolai, Kūkās, privātpersonai nobeigt
universitāti, Lestenes brāļu kapiem,
Lestenes baznīcai, Brāļu kapiem Rīgā,
Brīvības pieminekļa atjaunošanai,
Latvijas Okupācijas mūzejam, Kalpaka
piemineklim, Bišu strops (Zedelgemā),
Karoga mastam Likteņdārzā, DV
īpašumam Slokas ielā, Rīgā.
Šeit Austrālijā: Annas Ziedares
Vasaras vidusskolai, 3x3 saietiem,
2003. gada ugunsgrēkam Kanberā, deju
kopai Sprigulītis, Kanberas Latviešu
skolai.
Vēlreiz izsakām jo sirsnīgu paldies
visiem mūsu atbalstītājiem Kanberā,
Queanbeyan, Cooma. ■
Kanberas DV saime
Inta Skrīvere,
Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas
priekšsēde

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru
pilnsapulce un pusdienas sestdien, 2021. gada
2. oktobrī ir

Atceltas
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown
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DV Austrālijas
priekšsēdis Jānis
Kārkliņš izsaka
„Paldies Daugavas
Vanagiem Kanberā”

Nodaļa ļoti atbalstīja Daugavas
Vanagu mērķus kā Latvijā, tā Austrālijā
Kad jūlija beigās saņēmu ziņu no
Daugavas Vanagu Kanberas nodaļas
valdes priekšsēdes Intas Skrīveres,
ka savā nesen noturētajā pilnsapulcē
biedri bija nolēmuši izbeigt nodaļas
darbību, man saskrēja asaras acīs.
Nevaru teikt, ka biju pārsteigts par ziņu,
jo Kanberas nodaļā jau ilgus gadus bija
tikai deviņi biedri, un nesen mūžībā bija
aizgājis ilggadīgais un aktīvais biedrs
un kādreizējais DV Kanberas nodaļas
priekšsēdis Arvīds Purvis. Tātad ziņu par
Kanberas nodaļas darbības izbeigšanu
biju gaidījis, bet klusībā cerēju, ka tā
nenotiks vēl kādus gadus.
Visu Daugavas Vanagu Austrālijā
vārdā pateicos Daugavas vanagiem
un vanadzēm Kanberā ne tikai par
sadarbību visus šos gadus, bet arī par
lielajām pūlēm, palīdzot saturēt kopā
mazo Kanberas latviešu saimi. Tas
Kanberas nodaļai noteikti nebija viegli,
jo bija vienīgā nodaļa Austrālijā, kuŗai
nebija pašai savas mājas. Kad notika
sarīkojumi, vienmēr bija jāīrē telpas
no cittautiešiem. Pēdējos gados tas

sagādāja sevišķas grūtības nodaļas
valdei, kuŗas ar katru gadu kļuva lielākas.
Par telpu īri bija jāmaksā, un ne vienmēr
ienākumi sedza īres izdevumus. Tomēr
Kanberas nodaļa nepadevās, pat tajos
gadījumos, kad iztrūkums bija jāsedz no
iekrātiem līdzekļiem. Daugavas Vanagu
Kanberas nodaļas valde uzskatīja, ka
tradicionāliem sarīkojumiem, kuŗus
nodaļa katru gadu rīkoja, bija jāturpinās.
Kā visām Daugavas Vanagu nodaļām
Austrālijā, darbinieki ar katru gadu arī
kļuva vecāki, un diemžēl no jaunākām
paaudzēm nodaļā neviens neiestājās.
Šo abu iemeslu dēļ bija saprotams, ka
nebija citas izvēles, kā izbeigt nodaļas
darbību.
Kanberas nodaļa bija mazākā
Daugavas Vanagu nodaļa Austrālijā, bet
ļoti atbalstīja Daugavas Vanagu mērķus
kā Latvijā, tā Austrālijā. Finansiāli
Daugavas Vanagi Kanberā, kā arī tie
Kanberas tautieši, kuŗi nesastāvēja
Daugavas Vanagos, vienmēr atbalstīja
kā bijušos latviešu leģionārus, tā
daudzus citus mērķus, kā piemēram,
Latvijas Okupācijas Mūzeju, Vītolu
Fondu, Lestenes Brāļu kapus, bērnu
un ģimeņu atbalsta centru Zvannieku
mājas un vēl daudzus citus. 2019. gadā
Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa
atbalstīja šos un citus vērtīgus mērķus
vairāk nekā $40 000 apmērā. Šī summa
bija vairāk nekā gandrīz jebkurai citai
Daugavas Vanagu nodaļai Austrālijā.
2020. gadā Kanberas nodaļa

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus
Albertu Cini – dzimis 1926. g. 16. augustā, Pālē, Latvijā
miris 2021. g. 17. septembrī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1983. gada (nodaļas biedrs 38 gadus)
Jāni Vadzi – dzimis 1925. g. 21. februārī, Rīgā, Latvijā
miris 2021. g. 24. augustā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1996. gada (nodaļas biedrs 25 gadus)
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atkal gandrīz pārspēja visas lielākās
Daugavas Vanagu nodaļas Austrālijā,
ziedojot $27 000 Daugavas Vanagu
mērķiem. Paldies visiem, kuŗi caur
Daugavas Vanagu Kanberas nodaļu
atbalstījuši Daugavas Vanagu mērķus
un darbību!
Kaut Daugavas Vanagu Kanberas
nodaļa izbeigusi darbību, es ceru, ka
visi nodaļas biedri turpinās pēc savām
spējām darboties Daugavas Vanagu
organizācijā un iestāsies kādā citā
Daugavas Vanagu nodaļā Austrālijā.

Vēlreiz sirsnīgs paldies ne tikvien tiem
astoņiem Kanberas Daugavas Vanagu
nodaļas biedriem, kuŗi tik aktīvi darbojās
līdz pat nodaļas darbības izbeigšanai,
bet visiem Daugavas vanagiem un
vanadzēm Kanberā, kuŗi visus šos
gadus darbojušies mūsu organizācijas
labā. Sevišķs paldies tiem organizācijas
biedriem, kuŗi 1982. gadā nolēma
atjaunot Kanberas nodaļu pēc ilgu gadu
darbības pārtraukuma.
Ar skumjām, bet lielu lepnumu
par padarīto darbu, visas Daugavas
Vanagu saimes vārdā
atvados no Daugavas
Vanagu Kanberas nodaļas.
Pateicos par visu, ko esat
darījuši Daugavas Vanagu
un mūsu tautas – Latvijas
labā.
D a u g a v a s Va n a g i
sasauksimies! ■
Jānis Kārkliņš,
Daugavas Vanagu
Austrālijā
valdes priekšsēdis

Kaberas Vanagu 30 gadu atceres jubileja 2012. gadā.

Apsveicam
Novēlam Daudz Baltu
dieņiņu!! Wynne Jumiķei
90. dzimšanas dienā,
2021.g. 7. oktobrī !!
Dear Wynne, We wish you a
very happy 90th Birthday,
from all of us at DVs

No kr. Gundega Zariņa, Wynne Jumiķe un Ināra Sīkā
Daugavas Vanagu namā,
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Apsveicam Kārli
Gulbergu!

Bohēmas pēcpusdiena!
8. septembrī Gundega Zariņa
apsveica Kārli Gulbergu 98. dzimšanas
dienā „bohēmas stilā” ar konfektēm
un kūciņām. Gundega uzstādija savu
„ipad” ar dubultklausuļiem un kopā
ar Kārli noskatījās Jāzepa Vītola,
Gaismas pils 2018 Dziesmu svētku
koŗa atskanējumā. Skaists nobeigums
saulainā pēcpusdienā.

Gundegas Zariņas zīmējums
Čarlim! 2021,g, 16. jūlijā

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

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 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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Dzīves stāsts

Turpinājums no 15. lpp.

FOTO: Ojārs Greste

arī Alberts pavadīja meža nometnēs
vairākus mēnešus. Šajā laikā 1945. gada
28. decembrī tika nodibināta Daugavas
Vanagu sabiedriskā organizācija. Alberts
bija lepns, ka bija klāt tieši pie šīs
organizācijas dibināšanas.
1946. gada martā Alberta rota,
kā daudzas citas, tika atbrīvotas no
gūstekņu statusa. Beidzot brīvība.
Kopā ar daudziem atbrīvotajiem kaŗa
gūstekņiem Alberts devās uz Vāciju.
Laika posmā no 1946. gada līdz 1949.
gadam lielāko laiku Alberts pavadīja
Vācijā – Eslingenā, gan kā bēglis, tad kā
algots franču apsardzes darbinieks, un
darba pienākumus veicot guva iespēju
ceļojot uz Austriju un Franciju. Vēlāk
strādāja dažādus pagaidu darbus, bet

vakaros apmeklēja danču sarīkojumus,
kas priecēja Alberta sirdi. Latvieši
dibināja korus, uzsāka aktīvu sabiedrisko
dzīvi. Alberts bija jauns, prieka pilns un
ar gaišām cerībām uz nākotni. Viņš
piedalījās arī Eslingenā pirmajos
Latviešu Dziesmu svētkos svešzemē.
Alberts pats sevi sauc par mazo
Sprīdīti, un tā nu 1949. gadā kopā ar
brāli Jāni un citiem tautiešiem Sprīdīts
devās ceļā uz Austrāliju. Viņš bija
cerību pilns, bet arī sirdī bija zināmas
bailes par nezināmo un lielo attālumu
prom no mājām, no Latvijas. Alberta
pirmais darbs Austrālijā bija saistīts ar
ūdensvadu vilkšanu lauku apvidos. Pēc
pirmā nostrādātā darba gada, Albertam
izdevās dabūt atļauju pārcelties uz
Sidneju un tur nostrādāt atlikušo valsts
līguma darbu dzelzs rūpnīcā.
Sidnejā Alberts atrada jaunus draugus

Divas lapas puses no Alberta dienas grāmatas
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un arī uzturēja draudzīgas attiecības
ar kaŗa gaitās un Vācijā iepazītajiem
draugiem. Viņš ļoti aktīvi iekļāvās
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Sāka
dziedāt koros un ņēma dalību dažādos
pasākumos. Vairākus gadus Alberts
darīja dažādus vienkāršus darbus, bet
vakaros cītīgi mācījās angļu valodu – kā
jau īsts Censonis! Tad pienāca brīdis,
kad Alberts juta, ka diezgan labi jau
pārvalda angļu valodu un sāka domāt
par labākām darba iespējām. Alberts
sāka strādāt vienā Coles veikalā, un drīz
vien kļuva par pārdošanas menedžeri
– ar savu darba kabinetu un diezgan
lielu atbildību. Tai laikā veikalā strādāja
ap 100 pārdevējām un viņš ņēma lielu
dalību organizatoriskajā darbā. Kā
Alberts teica – viņš bija ļoti apmierināts
ar savu pozīciju un jutās kā kungs un
ķeizars savā vietā. Pie Coles Alberts
nostrādāja 30 gadus, un 65.gadu
vecumā aizgāja pensijā.
Visu savu brīvo laiku Alberts pavadīja
latviešu sabiedrībā dziedot divos koros,
piedaloties dažādās teātŗa izrādēs, bet
galvenokārt dziedot. Viņam bija skaists
tenors, un Alberts ir izpildījis daudzas
solo dziesmas.
1976. gadā Albertam radās ideja
dibināt Daugavas Vanagu ansambli
Dziesmu Gars, Alberts to vadīja un
menedžēja, organizēja mēģinājumus
un koncertus. Ar ansambli viņi brauca
koncertos uz daudzām Austrālijas
pilsētām un bieži uzstājās koncertos
Stratfildā. Par šo laika posmu līdz 1996.
gadam Alberts saka: „Mana dzīve bija
kā rožu lauks.Tas bija mans ziedu
laiks, mani ievēroja, mani cienīja, mani
slavināja."
Alberts bija laimīgs, visu mūžu viņu
pavadīja dzīves draudzenes. Viņa mūžā
bija vairākas mīlestības – sākumā
Vācijā, tad Olga Šedrinska Sidnejā,
pēc tam īsu brīdi vēl vienas skaistas

attiecības, bet savu liktenīgo mīlestību
– Ingrīdu Rehbaumu viņš satika 1986.
gadā. Alberta mīļākās puķes bija rozes
un Ingrīdu viņš sauca par savu „rozīti",
un pavadīja ar viņu skaistā draudzībā
visu atlikušo dzīvi. Šajā laikā viņi devās
ārzemju ceļojumos, kā arī uz Latviju.
Apceļoja vairākas valstis – Azijā un
Skandināvijā, brauca ceļojumos ar
kuģiem. Savā dvēselē mazais Alberts, kā
viņš sevi mēdza saukt, bija mākslinieks,
kultūras cilvēks. Vienmēr sirsnīgs un
izpalīdzīgs. Viņš bija optimists un mīlēja
dzīvi. Vecumdienās, protams, uzbruka
arī visādas kaites un slimības, bet ar
visu to viņš prata tikt galā, un pirms
mēneša kopā ar Ingrīdu nosvinēja savu
95. dzimšanas dienu.
Alberta dzīve bija notikumiem bagāta
un mīlestības pilna.
Alberts vienmēr par visu pateicās
Dievam.
Lai Dieva svētīts ceļš Tev, mīļo
Albert, uz debesu Mājām!
Ar Alberta dzīves stāstu iepazinās
un to pierakstīja –
Marita Lipska

Dzejas darbnīcas un
Dzejas dienas ar
Madaru Gruntmani
AL58.KD ietvaros

Šī būs unikāla iespēja piedalīties
Dzejas darbnīcās un Dzejas dienās
kopā ar talantīgo latviešu dzejnieci
Madaru Gruntmani. Paredzētas ir
divas Dzejas darbnīcas kurās varēs
gūt ieskatu latviešu laikmetīgajā dzejā
un aktualitātēs dzejas nozarē Latvijā.
Iepazīt kādas rakstīšanas tehnikas
un metodes, iedvesmu gūšanas
avotus. Padomāt par vārda spēku
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un tā iedarbību, kā arī tiks runāts par
mūsdienīgām dzejas pasniegšanas
variācijām. Dzejniece Madara dos
vērtīgus padomus: „Kā uzrakstīt un
pasniegt dzeju".
Dzejas darbnīcu nodarbībās varēs
arī piedalīties radošo uzdevumu
veikšanā.
Dalībniekiem būs fantastiska iespēja,
izmantojot jauniegūtās zināšanas un
prasmes, arī pašiem ļauties radošai
iedvesmai un sacerēt savus dzejas
darbus, kā arī uzstāties Dzejas dienu
noslēguma pasākumā. Visi kas mīl dzeju
un arī tie, kuri vēlas tuvāk ieskatīties
dzejas burvīgajā pasaulē ir laipni aicināti
ņemt dalību šajos radošajos dzejas
pasākumos gan kā aktīvi dalībnieki,
gan arī kā skatītāji un vērotāji. Ikviens
būs ieguvējs – interesanati un vērtīgi
pavadot šo laiku. Visi Dzeju pasākumi
notiks attālināti (on-line), tie notiks
vienlaicīgi gan latviešu gan angļu
valodā.
Dzejniece Madara Gruntmane
uzstāsies ar saviem dzejas lasījumiem.
Pirmā dzeja darbnīca – „Iekšējās
pasaules projekcija”
Tā notiks 21 nov 2021 plkst. 19:30
pēc Austrālijas laika. Piedalīšanās bez
maksas, bet iepriekš jāpiesakās, lai
saņemtu saiti Zoom platformā.
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Otrā dzejas darbnīca – „Radošās
rakstīšanas pamatprincipi un
uzstāšanās prasmes”.
Tā notiks 5 dec 2021 plkst. 19:30
pēc Sidnejas laika. Piedalīšanās bez
maksas, bet iepriekš jāpiesakās, lai
saņemtu saiti Zoom platformā.
Dzejas dienu noslēguma pasākums
notiks decembŗa mēneša pēdējā nedēļā.
Datums tiks precizēts, lūdzu sekojiet
reklāmai. Iepriekš jāpiesakās, lai
saņemtu saiti uz pasākumu.
Uz pasākumu tiks pārdotas biļetes,
par to tiks paziņots vēlak, lūdzu sekojiet
reklāmai.
Uz LK 58. KD Dzejas darbnīcām un
Dzejas dienu noslēguma pasākumu
lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu:
bookingsAL58KD@gmail.com
Lūdzu miniet kādai valodai dodiet
priekšroku – latviešu vai angļu.
Dzejniece Madara Gruntmane.
Madara Gruntmane ir latviešu

dzejniece un aktīva Latvijas kultūras
darbiniece.
Ieguvusi izglītību kultūras pasākumu
producēšanā, šobrīd studē Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistratūrā.

Līdz šim izdoti divi dzejas krājumi
– Narkozes (2015) un Dzērājmeitiņa
(2018). Šobrīd top trešais krājums
Aizmīlestība, tulkotie dzejas krājumi
izdoti Lielbritānijā un Turcijā.
Piedalījusies starptautiskos dzejas
pasākumos Velsā, Lielbritānijā, Beļģijā,
Zviedrijā, Igaunijā. 2019. gadā Madara
pārstāvēja Latviju Starptautiskajā
rakstniecības programmā Aiovā.
Darbi tulkoti uz lietuviešu, angļu,
franču, flāmu, velsiešu, igauņu, grieķu,
turku valodām.
Saņēmusi lasītāju simpātiju balvu
Latvijas literatūras gada balvā 2015.
gadā, nominēta Ojāra Vācieša dzejas
balvai un Latvijas Televīzijas un Latvijas
Radio gada balvai Kilograms kultūras.
Kopā ar mūziķi Māri Švernu izdevusi
dziesmu albumu Sinhronais tulkojums.
Ar Madaras dzeju komponētas dziesmas
gan koŗiem, gan solo izpildītājiem. ■
Marita Lipska

Viena pilsēta divās
valstīs

JURIS LORENCS 31.08.2021
Ir 26. augusta rīts. Es sēžu vilcienā,
lai dotos ceļojumā. Tas ir mans pirmais
ārzemju apmeklējums pēdējā gada
laikā. Iepriekšējo reizi pabiju ārzemēs
pagājušā gada vasarā, kad dažas
dienas uzturējos Lietuvas pilsētā Kauņā.
Covid-19 pandēmija ir pilnībā izmainījusi
ierasto dzīves kārtību. Zemes, uz kuŗām
atkal gribētos aizceļot, Indija, Maroka vai
Etiopija, ir nedrošas, neprognozējamas,
pat nesasniedzamas noteikto
ierobežojumu dēļ. Bet tagad vilciens
mani ved uz Igaunijas robežpilsētu
Valgu. 160 kilometrus gaŗajā ceļā
jāpavada nepilnas trīs stundas.

Šķērsojis Latvijas - Igaunijas robežu,
vilciens nobrauc vēl pārsimt metrus un
apstājas Valgas dzelzceļa stacijā. Tajā
pašā, kas pēc 1920. gada robežlīguma
palika Igaunijas pusē. Tolaik igauņiem
tika viss pilsētas vēsturiskais centrs, sv.
Jāņa ev. luteriskā baznīca, rātsnams
un ģimnazija. Latviešiem – pilsētas
dienvidrietumu nomale un vēsturiskais
nosaukums Valka jeb vāciski Walk.
Igauņi savu pilsētas daļu dēvēja par
Valgu. Kādreiz vienotā pilsēta, kuŗā
pie varas bija vietējie vācbaltieši un
Krievijas impērijas ierēdņi, nonāca
igauņu un latviešu pārziņā. Parādījās
robežkontrole, muita, dažādi likumi
un atšķirīga nauda. Šie neatkarības
atribūti pazuda līdz ar padomju, vācu
un atkal padomju okupācijām. Robeža
tika atjaunota 1991. gadā pēc PSRS
sabrukuma. Tā pilnībā izzuda vien
2007. gadā, kad Latvija un Igaunija
pievienojās Šengenas līgumam jeb
vienotajai ES vīzu telpai. Tagad pilsēta
atkal ir vienota territorija – Valka/ Valga,
bet ar divām atsevišķām pašpārvaldēm
divās atsevišķās valstīs.
Saprotams, nekādas kontroles uz
abu valstu robežas nav. Es mierīgi
iesoļoju Latvijas territorijā un pa Rīgas
ielu dodos rezervētās viesnīcas virzienā.
Uz kādas mājas fasādes mani sveic
uzraksts „Šeit sākas Latvija". Vēl
dažas minūtes, un savā viedtālrunī
saņemu īsziņu no Iekšlietu ministrijas:
„Informējam, ka pirms ierašanās Latvijā
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visām personām obligāti jāreģistrējas
vietnē covidpass.lv un jāievēro
epidemioloģiskās drošības prasības".
Tātad virtuālā robeža tomēr pastāv! Es
tieku izsekots, mobilo telefonu tīkli ir
konstatējuši manu atrašanos Igaunijā
un nodevuši šo informāciju varas
iestādēm. Vienlaikus skaidrs arī tas, cik
šāda brīdināšanas sistēma patiesībā ir
nedroša. Ja nu es būtu izslēdzis telefonu
– ko tad? Vispār atstājis to Rīgā?
Neviens, itin neviens nebūtu uzzinājis
par manu atrašanos Igaunijā. Tomēr
aizpildu ministrijas piedāvāto anketu
un pēc brīža saņemu paziņojumu, ka,
atgriežoties Latvijā, man kā vakcinētai
personai pašizolācija nav jāievēro.
Latvijas pusē milzīgs reklāmas plakāts
aicina iepirkties lielveikalā „SuperAlko".
Igaunijā akcīzes nodoklis alkoholam
ir nedaudz zemāks nekā Latvijā. Un
tiešām, stāvlaukums pie veikala ir pilns
ar igauņu automašīnām, mūsu kaimiņi
sparīgi stumj grādīgo dzērienu pudelēm
piekrautus iepirkumu ratiņus. Vēl viena
liecība tam, ka kaut kāda robeža starp
valstīm tomēr pastāv.
Visus gadus pēc neatkarības
atgūšanas Latvijā valdījis uzskats,
ka Igaunijā viss esot labāks nekā
Latvijā. Ka zāle zaļāka, debess zilāka
un saule spožāka. Savs pamats šiem
apgalvojumiem ir. Vidējā alga Latvijā pēc
nodokļu nomaksas patlaban ir 932 eiro
mēnesī, Igaunijā – 1214 eiro, tātad par
30 % lielāka. Iekšzemes kopprodukts,
rēķināts pēc pēc pirktspējas paritātes uz
vienu iedzīvotāju, ir 33 400 ASV dolari
Latvijā un 39 700 ASV dolari Igaunijā.
Vai igauņi tiešām kopumā dzīvo labāk?
Grūti pateikt. Vidējais cenu līmenis
pie kaimiņiem ir mazliet augstāks.
Igauņu pusē pārtikas lielveikalā
„Selver" dzirdama arī latviešu valoda.
Pajautāju jaunam pārim, kāpēc viņi
iepērkas Igaunijas pusē, vai tad te ir
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izdevīgāk? Un saņemu atbildi – nē,
protams, vienkārši dažkārt gribas
pamēģināt ko citādāku. Medicīniskie
pakalpojumi Igaunijā ir pieejamāki un
valsts apmaksāti. Paredzamais vidējais
mūža ilgums Latvijā – 76, bet Igaunijā79 gadi. Iespējams, te arī meklējams
skaidrojums abu valstu tik atšķirīgajos
Covid-19 pandēmijas skaitļos. Rēķinot
uz 1 miljonu iedzīvotāju, laikā līdz 1.
septembrim Igaunijā saslimuši 106 000
cilvēki, miruši - 970. Latvijā saslimuši
krietni mazāk - 76 000, savukārt mirušo
īpatsvars ir augstāks - 1380. Igaunijā ir
labāki ceļi un patiešām lieliska dzelzceļa
satiksme. Kursē jauni, moderni vilcieni,
milzīgs pretstats ar sagrabējušo padomju
laiku vagonu, ar kādu es ierados Valgā.
Vienlaikus Latvija izskatās sakoptāka
nekā Igaunija. To labi redz arī Valkā/
Valgā. Iespējams, tas ir mans subjektīvs
vērtējums, bet Valkā māju fasādes ir
izskatās jaunākas un košākas, ietvju
bruģējums – perfektāks, tāpat vairāk
redz apstādījumus un ziedus. Arī nesen
atjaunotā Valkas ev. luteriskā baznīca
uz nedaudz nolaistā Valgas sv. Jāņa
dievnama fona izskatās kā konfekte.
Šīs vasaras laikā Valkā/ Valgā notikušas
patīkamas pārmaiņas. Latvijas pusē,
tieši blakus kādreizējam robežpārejas
punktam, izbūvēts jauns centrālais
laukums, kopīgs abām pilsētām. Daļa
naudas šim projektam nākusi no Eiropas
Savienības fondiem.
Pilsētas daļa, kas atrodas Latvijā, ir
visai neliela, vien ap 4000 iedzīvotāju.
Savukārt Igaunijas pusē dzīvo trīs reizes
vairāk – 12 000. Valka ir izteikti latviska,
savukārt Valgā līdzās igauņiem dzīvo
arī prāva krieviski runājoša kopiena.
Kas viņi īsti ir? Valgas kapsētā, lasot
uzrakstus uz pieminekļiem, var ievērot
visai neparastu parādību. Dažu aizgājēju
igauniskie vārdi un uzvārdi rakstīti
krieviski, savukārt daži krievi vēlējušies

par sevi atgādināt igauņu valodā. Var
tikai minēt, kāpēc, piemēram, Marta
Herbst kļuvusi par "Марта Хербст".
Uz dažām kapu plāksnītēm var manīt
arī latviskus vārdus vai uzvārdus.
Valkā / Valgā ir divas pareizticīgo
baznīcas. Tā, kas atrodas Igaunijas
pusē, celta vēl cara laikos. Pēc valsts
neatkarības atgūšanas Valgas draudze
atšķēlusies no Maskavas un pārgājusi
Konstantinopoles patriarhāta pakļautībā.
Savukārt Maskavas patriarham uzticīgie
2005. gadā uzcēluši jaunu dievnamu
Valkā, kuŗu tagad apmeklē arī ticīgie
no Valgas.
Patiesībā mana Igaunijas ceļojuma
mērķis nebija Valka / Valga, bet gan
universitātes pilsēta Tartu. Par to
citā rakstā. Viens gan ir skaidrs –
Valkā / Valgā es noteikti atgriezīšos.
Vislabāk vasarā, lai izpeldētos Pedeles
upītē un vēlreiz nogaršotu lielisko
alu „Robežalus". To brūvē igauņiem
piedroša alus darītava „Cimze". Un
ir tikai simboliski, ka tā iekārtojusies
Latvijas pusē, Rūjienas ielā, kādreizējā
muitas ēkā. ■
Brīvā Latvija

Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no septembŗa Rituma.
Vankūveras ainiņas
Pamazām aprīļa mēnesī Vankūverā
savas tiesības arvien vairāk pieteica saule
un pavasaris, tādējādi nomainot drēgno
ziemu. Vankūveras pavasari baudīju,
strādājot grieķu restorānā un paralēli
uzsākot strādāt arī „Crepes” restorānu tīklā.
Bija arī pienācis laiks informēt grieķu
restorāna īpašniekus par darba tiesisko
attiecību pārtraukšanu divu nedēļu laikā,
taču atvadīšanās noritēja vismaz mēneša

garumā, jo turpināju tajā mazliet piestrādāt,
ņemot vērā, ka restorānā parasti trūka
darbinieki. Pāris nedēļu vēlāk sapratu, ka
uz „diviem krēsliem vienlaicīgi nosēdēt
nespēju”, jo sava laika veltīšana abiem
restorāniem sāka iziet ārpus manas
kontroles – kļuva arvien grūtāk saskaņot
abu darba vietu grafikus. Rezultātā
atteicos no turpmākas sadarbības ar grieķu
restorānu. Pēdējā darba dienā atvadījos
no kolēģiem, kā arī no īpašniekiem, kas
piebilda, ka jebkurā brīdī gaida mani
atpakaļ, neskatoties uz to, ka pēdējo
nedēļu laikā īpašnieki vairākkārt mēģināja
mani pierunāt strādāt viņu labā. Vienā
reizē īpašnieki trijatā pat mēģināja „presēt”
mani, lai es mainītu lēmumu, taču īpašnieku
psiholoģisko manevru atkodu.
Pirms grieķu restorāna pamešanas
nolēmu izmantot principu „Nepaprasīsi,
neuzzināsi” un pavaicāju par „sponsorship”
vīzu, ko parasti izsniedz personai, par kuŗu
uzņēmums iesniedz pieteikumu, dodot
iespēju personai strādāt uzņēmuma labā
ar iespēju palikt Kanādā. Sarunas rezultātā
visi trīs restorāna īpašnieki piekrita manam
ierosinājumam. Protams, gala lēmums
bija jāpieņem man, saprotot, ka dzīvē nav
nekā grūtāka par izvēli un kod, kurā pirkstā
gribi, visi sāp. Palikt grieķu restorānā un
pacīnīties par „sponsorship” vīzas iegūšanu
vai strādāt ceļojošā tūrisma vilcienā, kur
iepriekš tiku izturējis darba interviju. Vēlējos
gan vienu, gan otru, taču gala rezultātā
„kārtis par labu izkrita” piedzīvojumam pāris
mēnešu gaŗumā ar iespēju izbaudīt Klinšu
kalnu ainavas.
Strādājot „Crepes” pankūku res-torānā,
to vien dzirdēju, cik es labi strādājot un
cik fantastisks es esot. Tā kā uzņēmuma
noteikumi paredz jaunajiem darbiniekiem
par pirmajām desmit nostrādātajām dienām
neizmaksāt dzeramnaudu, pirmās divas
nedēļas nostrādāju bez dzeramnaudas,
saņemot tikai algu. Tā kā no slavēšanas
paēdis nebūsi un nav arī tas naivais vecums,
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kad par slavas vārdiem pašam prieks un
mute smaida, tiešajam vadītājam pavaicāju
par maniem darba rezultātiem, kur saņēmu
kārtējās uzslavas. Par spīti uzņēmuma
nosacījumiem, nekaunīgi pavaicāju par
dzeramnaudu, uz mirkli vadītāja sejā
parādoties apjukumam. Vadītājs tomēr
paspēja savākties, atbildot, ka dzeramnaudu
saņemšu, un 10 minūtes vēlāk saņēmu
diezgan brangu dzeramnaudu. Šī bija tā
reize, kad nekaunība atmaksājās ar uzviju.
Interesanti, kamēr viens no vadītājiem mani
slavēja, tikmēr otrs vadītājs man aizrādīja,
ka es pārāk ātri strādājot un vajadzētu
varbūt strādāt lēnāk?!
„Marihuānas svētnīcas” skavās ikdiena
ritēja kā parasti savu gaitu. Nedēļu nogalēs
iekomunicēju ar Dāvi par šo un to, un
neko. Darba dienas pavadīju strādājot.
Daļa hosteļa iemītnieku turpināja smēķēt
marihuānu. Divas reizes „Marihuānas
svētnīcā” piedzīvoju arī izbīli, jo vienu dienu
istabiņas iemītnieks Valters nogāzās no
kājām ar tādu blīkšķi, ka pamodos, burtiski
uzlecot stāvus gaisā. Izrādās, Valteram

ir viena no tām slimībām, kad cilvēks var
nogāzties no kājām jebkurā dienas laikā.
Savukārt otru izbīli piedzīvoju pāris nedēļu
vēlāk, Jaunzēlandes pārstāvim Danielam
dzērumā ar lielu blīkšķi izkrītot no gultas otrā
stāva, uzmodinot visus guļošos. Papildus
vienā vakarā, atgriežoties no darba, atklāju,
ka kāds no manas gultas piesavinājies
segu uz neatdošanu. Uzmeklēju hosteļa
atbildīgo, lai saņemtu jaunu segu nozagtās
segas vietā.
Pēdējo divu mēnešu laikā divas dienas
sajutos, kā sasniedzis savu „nirvānu”, jo
satiku ceļotāju Džeraldīni no Patagonijas
Čīlē. Nopļāpājām par un ap ceļošanu, par
„Mate” tējas dzeršanas paradumiem vairāku
stundu gaŗumā. Savukārt nākamajā dienā
satiku horvātu, kas pēdējos trīs gadus bija
ceļojis un uzturējies Dienvidamerikā, tai
skaitā bīstamajā Venecuēlā. Lieki piebilst,
ka Venecuēla ir manā interešu lokā ar tās
slaveno Anhela ūdenskritumu.
Cītīgi strādājot, tomēr atradu arī laiku
brīvo dienu baudīšanai pie nosacījuma,

Mūžībā aizgājis

Alberts Cinis
Dzimis 1926. gada 16. augustā, Pālē, Latvijā
Miris 2021. gada 17. septembrī, Sidnejā, Austrālijā

Klusē kalni, klusē lauks.
Klusē tālie sili.
Tālu mana dzimtene,
Meži, meži zili.
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Sidnejas Latviešu vīru koŗa saime ar
skumjām sirdīm atvadās no sava koŗa
dibinātāja, dziesmu drauga un līdzgaitnieka
Mīļā piemiņā, Sidnejas Latviešu vīru koris

ka to pieļauj laika apstākļi. Vankūvera ik
pavasari ir populāra ar ķiršu un dažādu
krāsu magnoliju ziedēšanas sezonu.
Vienā no tām retajām saulainajām dienām
izstaigāju Ciprešu ielu, lai pārliecinātos
par Vankūveras skaisto pavasari, nespējot
vien priecāties par skaistajām, elpu
aizraujošajām ainavām ar ziedošiem ķiršu
kociņiem.
Ņemot vērā, ka apmēram 40 minūšu
brauciena attālumā no Vankūveras atrodas
Grosa kalns, no kuŗa esot vērojama
Vankūveras ainava, un man bija interese to
redzēt, nolēmu doties iekarot kalna virsotni.
Tā kā arī Dāvim bija interese iekarot virsotni,
nolēmām kopā iziet taku, taču, nonākot pie
takas, secinājām, ka taka aizvien ir slēgta,
tomēr tas mums nebija šķērslis, un brīdi
vēlāk jau attapāmies uz takas, kur sastapām
vēl veselu bariņu ar takas iekarotājiem,
tai skaitā vienu mammu ar bērniem.
Interesanti, ka iepriekš it kā interneta
resursos izlasīju, ka kalnā kāpēju sezona
no 1. maija ir atklāta, un, tā kā bija saulaina
diena, kājās bija uzauti apavi, kas nebija

piemēroti takas pārvarēšanai, jo pusceļā
kalnu pārklāja sniegs, taču kaut kā nebūt
izdevās sasniegt kalna virsotni, secinot, ka
gaidas nesasniedza redzēto attiecībā uz
Vankūveras ainavu. Atpakaļceļā gan tika
izlemts nobraukt no kalna ar gondolu, lai
nebūtu jāmēro ar sniegu klātā taka.
Ananasu plejāde
Jau pēc pāris nedēļām pienāca laiks
atvadīties no „Crepes” restorāna, lai
izbaudītu Kanādas piedzīvojumu jeb
darbošanos jau citā darbavietā, atsaucot
atmiņā tālo 2011.gadu Jaunzēlandē, kur
no vienas īru ceļotājas padzirdēju par
Kanādas Klinšu kalnu sistēmu („Rocky
Mountains”) Ziemeļamerikā, tai šķērsojot
Kanādas un ASV robežu. Īru ceļotāja tik
aizrautīgi bija stāstījusi par Klinšu kalniem,
ka nolēmu kādreiz pārliecināti es par šo
kalnu varenību. Maija otrajā nedēļā pienāca
mirklis iepazīt Klinšu kalnus. Pēc sešiem
gadiem vēlme kā maza, gailējoša uguntiņa
tapa par īstenību, pateicoties iepriekš
izturētai intervijai vienā no populārākajiem
luksusa tūrisma vilcieniem pasaulē.

Rocky Mountaineer vilciens
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„Rocky Mountaineer” ir ģimenes
uzņēmums, kas piedāvā interesentiem pāris
dienās apceļot un apskatīt skaistos Klinšu
kalnus. Uzņēmums iepriekš ir saņēmis arī
dažādus apbalvojumus, kā arī labus vārdus
par to rakstījis slavenais žurnāls „National
Geographic”.
Astotā maija rītā pirmo reizi nācās doties
strādāt četru dienu gaŗumā no Vankūveras
cauri Banfai uz Kanmores pilsētu. Par spīti
tam, ka „Rocky Mountaineer” uzņēmums
iepriekš veica darbinieku apmācības,
pirmā darba diena vai, pareizāk sakot,
rīts, izvērtās ļoti nepatīkams ananasu dēļ.
Respektīvi, ceļojuma pirmajā un ceturtajā

dienā viesiem tika piedāvāti sagriezti augļi,
tai skaitā ananasi. Taču, lai pasniegtu
viesiem sagrieztu ananasu, tas ir jānomizo,
un ar to arī sākās mans nepatīkamais
piedzīvojums.
Kamēr griezu ananasa mizu nost, tikmēr
galvenais šefpavārs pamanīja un paslavēja,
ka pēc apmācībām mēneša laikā esmu
samācījies mizot ananasus. Lieki piebilst,
ka biju paslinkojis un pirms tam nepraktizēju
ananasu mizošanu. Un, kā jau tas piedienas
šādos brīžos, iedarbojās Mērfija likums, jo
tajā brīdī ar slaidu naža griezienu „šņiks”
un trešdaļa no ananasa nost, un tieši
galvenā šefpavāra acu priekšā. Uztraukums

Mūžībā aizgājis

Alberts Cinis
Dzimis 1928. gada 16. augustā, Valmierā, Latvijā
Miris 2021. gada 17. septembrī, Sidnejā, Austrālijā
Man palikuši Tavi vārdi,
Man palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Tavas acis pretī mirdz.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
Ingrīda Rehbauma
.

Mūžībā aizgājusi

Amanda Reed (dz. Lācis)
Dzimusi 1930. gada 16. decembrī, Latvijā
Mirusi 2021. gada 8. augustā, Austrālijā
Dziļās sērās vīrs Alexis Reed, dēli
Rolands ar Lyndu (Latvijā), Geralds ar Sue,
māsa Astra, mazbērni Melanie, Dylons un
Bradleys un radi Brisbanē.
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liels, ananasi uzskaitīti, laiks skrien kā
vāvere ritenī, viesi ierodas, galvenais
šefpavārs izbrīnīts, darbinieku vagonā
aizmirsta recepte, jautājumu plejāde, un
kodolkatastrofa ir sākusies. Beigu beigās
kaut kā nebūt izdevās situāciju nokopt
līdz galam. Taču ar to viss nebeidzās, jo
Fortūna uz pāris stundām bija aizgriezusi
man muguru. Pirmās stundas pagāja
uztraukumā, darbi nevedās, rezultātā
saņemot no tiešās vadītājas Džūdijas
aizrādījumu, ka es lēni strādājot. Protams,
uztraukums uzreiz pieauga, saprotot, ka
man jāaizmirst par strādāšanu šajā luksusa
vilcienā. Turpmākās pāris stundas iekšēji
“pacepos” par manu it kā lēno strādāšanu,
taču vēlāk nomierinājos. Sapratu, ka
visiem patikt nevaru, un nolēmu vilcienā
neatgriezties, sajūtoties brīvs kā putns
debesīs. Pirmā diena pagāja dažādās
pārdomās, taču ar bažām gaidīju nākamo
dienu, jo zināju, ka nākamais rīts būs jāsāk
ar smūtija gatavošanu, ko nekad nebiju
gatavojis.
Nākamais rīts pagāja mierīgākā zīmē, ja
neskaita smūtija pagatavošanu. Piepildīju
blenderī veselu litru ar nepieciešamajiem
augļiem, un augļu malšanas laikā blenderis
pēkšņi nolēma apklust, pārstājot darboties.
Izrādās, blenderis bija par daudz sakarsis,
nespējot sagriezt veselu litru ar diezgan

sasaldētiem augļiem. Problēmu atrisināju,
aizskrienot ar krūzi uz citu vilciena vagonu
un samaļot, taču tam nācās patērēt laiku.
Vēlāk no kolēģa saņēmu padomu smūtiju
gatavošanas noslēpumos. Pagāja četras
dienas, arvien labāk sagatavojot smūtijus
un griežot ananasus, pagūstot visus darbus
veikt kvalitatīvi un laikā.
Ceturtajā šīs tūres darba dienā piedzīvoju
triumfa mirkli, jo pie manis personīgi pienāca
visa vilciena sastāva vadītājs, arī konkrētā
vagona vadītāja un laipni aicināja savā
komandā. Pāris minūšu vēlāk arī mana
tiešā vadītāja Džūdija zem četrām acīm
pateica, ka es ļoti labi un ātri strādājot. Tajā
mirklī Džūdijai ļoti diplomātiski, nopietni un
korekti atbildēju, lai negaida no darbinieka
varoņdarbus pirmajā darba dienā, jo
pirmajā darba dienā darbinieks nezina, ko
darīt, kā darīt un kur darīt. Pamazām no
kolēģiem arvien vairāk saņēmu padomus,
un pēc pāris vilciena ceļojumiem ananasu
mizošana vairs nesagādāja problēmas.
Jau pirmajās darba dienās sapratu pilnīgi
noteikti to, ka darbu „Rocky Mountaineer”
vilcienā vai nu iemīl, vai arī ienīst, taču
vidusceļa nav. ■
Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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PBLA ZIŅU APSKATS
23. septembrī
Saeimas vēlēšanās varēs balsot arī ar
eID karti
Saeima ceturtdien, 23. septembrī, lēma
ļaut iedzīvotājiem parlamenta vēlēšanās
piedalīties arī ar personas apliecību jeb
eID karti. Parlaments pieņēma grozījumus
Saeimas vēlēšanu likumā un grozījumus
Vēlētāju reģistra likumā, kas paredz ieviest
elektronisku tiešsaistes vēlētāju reģistru.
Grozījumi ļautu nodrošināt tiesības
parlamenta vēlēšanās piedalīties arī tiem
balsstiesīgajiem, kuriem ir tikai personas
apliecība, bet nav derīgas pilsoņa pases.
Patlaban atzīmi par dalību vēlēšanās veic
pasē, savukārt izmaiņas paredz to izdarīt
elektroniskā tiešsaistes režīmā vēlētāju
reģistrā. Aprēķini liecina, ka tiešsaistes
vēlētāju reģistra izveidei Centrālajai
vēlēšanu komisijai nepieciešami gandrīz
500 tūkstoši eiro, savukārt Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei – 570 tūkstoši
eiro, teikts grozījumu anotācijā.
Kopš Latvijā ieviesta eID karte, tie
vēlētāji, kuriem ir tikai personas apliecība,
Saeimas vēlēšanās varēja piedalīties,
izmantojot īpašu vēlētāja apliecību, kas
bija jāsaņem Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē. Šāda prakse ir vērtējama kā
papildu administratīvais slogs, un tas var
būt par iemeslu lēmumam nepiedalīties
vēlēšanās, teikts likumprojektu grozījumu
anotācijā. Grozījumu autori Centrālajā
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vēlēšanu komisijā norādījuši, ka 13.
Saeimas vēlēšanās bijuši vairāk nekā 62
tūkstoši vēlētāju, kuriem vienīgais personu
apliecinošais dokuments bija eID karte.
Savukārt no 2023. gada eID karte būs
obligāts personu apliecinošs dokuments,
un nākamajās Saeimas vēlēšanās vēlētāju
skaits, kuru rīcībā būs tikai eID, varētu
sasniegt 200 tūkstošus. (lsm.lv)
Vēstnieks par Krievijas manevriem: ir
jābūt modriem
Dažāda veida Krievijas militārie
manevri pašlaik tiešus draudus Latvijai
nerada, bet modriem ir jābūt, šādu
viedokli šorīt LTV "Rīta panorāmā" pauda
Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš.
Taujāts, vai Krievijas mācības "Zapad"
neliecina par gatavošanos kādam uzbrukt,
vēstnieks atzīmēja, ka Krievija pati allaž
saka, ka tās ir tikai mācības, bet Latvijas
pusi dara bažīgus, piemēram, tas, ka
mācībās nebija neviena novērotāja no
Rietumvalstu puses, kā arī Krievijas
līdzšinējā rīcība, kas liek NATO strādāt
pie plāniem, lai rūpētos par reģiona
drošību. Runājot par nesenajām Krievijas
Valsts domes vēlēšanām, kurās atkal
uzvarēja Krievijas prezidenta Vladimira
Putina partija "Vienotā Krievija" un kas
saņēmušas plašu kritiku par pieļautiem
pārkāpumiem, Riekstiņš atzīmēja, ka
jāvērtē viss vēlēšanu sagatavošanas
cikls, ne vien pašas vēlēšanas pāris
dienu garumā. Viņa vērtējumā vēlēšanu
cikls iezīmējās ar to, ka valdošā vara
apklusināja opozīciju un samazināja

godīgu konkurenci. Arī pašas vēlēšanas
nav atbildušas starptautiskajiem
standartiem. Riekstiņš atzīmēja, ka Valsts
domes vēlēšanu nozīmi nevajag pārvērtēt,
jo Krievija ir prezidentāla valsts, tomēr
būtiski, ka "Vienotā Krievija" saglabāja
konstitucionālo vairākumu. (LETA; tvnet.lv)
2023. gadā Rīgā ieviesīs tūrisma
nodokli
Rīgā nodokli par atpūtnieku un tūristu
uzņemšanu viena eiro apmērā ieviesīs no
2023.gada 1.janvāra, nevis no nākamā
gada sākuma, kā bija plānots iepriekš,
šodien lēma Rīgas dome. Rīgas domes
Komunikācijas pārvaldē informēja, ka
saskaņā ar šobrīd spēkā esošo noteikumu
redakciju, saistošie noteikumi stātos spēkā
nākamā gada 1.janvārī, ieviešot Rīgā
nodevu viena eiro apmērā diennaktī par
vienu tūristu mītnē uzņemto viesi.
Lēmums atlikt nodokļa ieviešanu
pieņemts, lai veicinātu tūristu un atpūtnieku
izvēli par labu Rīgai un padarītu Latvijas
galvaspilsētu par finansiāli izdevīgāku
galamērķi, kā arī neradītu papildu
izdevumus nodevas maksātājiem –
personām, kas uzņem atpūtniekus tūristu
mītnēs. Kā norāda pašvaldībā, saistībā
ar Covid-19 izplatību noteikta virkne
ierobežojošu pasākumu gan Latvijā,
gan pasaulē. Šie ierobežojumi būtiski
ietekmējot tūrisma nozares darbību,
jo īpaši apgrūtinot ceļošanas iespējas
un samazinot saimnieciskās darbības
iespējas tūrisma nozarei. Šādos apstākļos
esot nepieciešams atbalstīt tūrisma
nozares atgūšanos un novirzīt tūristu mītnei
pieejamos finanšu līdzekļus darbības
atjaunošanai un klientu piesaistei, secina
domes komiteja.
Latvijas Viesnīcu un restorānu
asociācijas vēstulē Rīgas domei norādīts,
ka tūrisma nozare kopš 2020.gada marta
piedzīvo vēsturiski smagāko krīzi sakarā
ar Covid-19 izplatību. Pamatojoties uz
Centrālās statistikas pārvaldes datiem,

gan noslogojums, gan apkalpoto ārvalstu
tūristu skaits ir būtiski samazinājies.
Piemēram, gultasvietu noslogojums
Rīgā 2021.gada 1.pusgadā bija viens
no vēsturiski zemākajiem - 14,47%,
sasniedzot tikai ap 60% no 2020.gada
rādītāja un 28% no 2019.gada rādītāja.
2021.gada 1.pusgadā tika apkalpoti 50
364 ārvalstu tūristi, kas ir ap 21% no 2020.
gadā apkalpoto ārvalstu tūristu skaita
un ap astoņiem procentiem no 2019.
gadā apkalpoto ārvalstu tūristu skaita.
Rīgas domes saistošie noteikumi "Par
pašvaldības nodevu par atpūtnieku un
tūristu uzņemšanu Rīgā" tika pieņemti
2019.gadā, kad domi vadīja toreizējais
Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR). (LETA;
tvnet.lv)
22. septembrī
Likumā grib ierobežot pašvaldību
sadarbību ar Krieviju un citām valstīm
Daugavpils un Rēzeknes pašvaldību
vadītāji šovasar paziņoja par plāniem
kopā ar Krievijas ģenerālkonsulātu
atjaunot vai papildināt piemiņas vietas.
Taču līgums starp Latviju un Krieviju
paredz, ka šādas sadarbības sākšanai
nepieciešams saskaņojums valstiskā,
nevis pašvaldību līmenī. Saeimas Ārlietu
komisija tagad vēlas pašvaldībām stingrāk
par to atgādināt. “Par ko mēs vienojāmies
– grozīt tagad Saeimā iesniegto likumu par
pašvaldībām, jaunizstrādāto, kas nāk no
VARAM, paredzot skaidrāku formulējumu
– kādi ir pašvaldības pienākumi tieši šajā
ārpolitikas jomā,” stāstīja Saeimas Ārlietu
komisijas deputāts Jānis Dombrava
(Nacionālā apvienība). Arī sodi par šī
pienākuma nepildīšanu varētu būt bargi.
“Ja gadījumā pašvaldība nesaskaņo
šīs darbības, faktiski nepilda, kas ir
likumā pateikts, tad var sanākt līdzīgi kā
Rīgas domei ar atkritumu jautājumu, ka šī
pašvaldība tiek atbrīvota no pienākumu
pildīšanas,” norādīja Dombrava.
Grozījums gan vēl juridiski jāprecizē,
33

un tad tas nonāks ne vairs Ārlietu, bet
“Saskaņas” frakcijas pārstāves vadītājā
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā.
Taču jau Ārlietu komisijā pret šo ieceri
iestājās “Saskaņas” deputāti. Šīs partijas
pārstāvis Jānis Tutins vērtē, ka likumu nav
vērts grozīt, Ārlietu ministrijai vien jāstrādā
aktīvāk.
“Manā skatījumā Ārlietu ministrijai pašai
būtu caur saviem resoriem, caur savu
ietekmi jānodrošina, lai pašvaldības dotu
ziņu. Tas, ka pašvaldības slēdz iespējamos
līgumus, notiek sarunas ar konsulātiem
vai citu valstu pārstāvniecībām, tas
valdības ziņā nav jākontrolē,” sacīja
Tutins. Viņš norādīja, ka pašvaldībām
ir daudz dažādu sadarbības formu ar
tuvākām vai tālākām ārvalstu valdībām vai
pašvaldībām. Taču Dombrava atbildēja,
ka iecerētie Pašvaldību likuma grozījumi
neattiektos uz visām sadarbības formām.
Piemēram, par dāvanu apmaiņu nebūtu
jāatskaitās. Krievija Rēzeknē nolēmusi
ieguldīt karagūstekņu nometnes piemiņas
vietas pilnveidošanai un Daugavpilī
memoriāla atjaunošanai. Tagad jautājums
paliek atklāts, vai šos plānus vispār varēs
īstenot. (ReTV; lsm.lv)
Baltijas valstu ministri Rīgas Centrālajā
stacijā sagatavos īpašu laika kapsulu
Trīs Baltijas valstu transporta ministri
šodien, 21.septembrī, Rīgas Centrālās
stacijas būvlaukumā sagatavos īpašu
laika kapsulu ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm, un šajā pasākumā piedalīsies
arī pasažieri, kas pēcpusdienā Rīgā
ieradīsies ar īpašā Eiropas savienošanas
vilciena reisu no Tallinas uz Viļņu. Kā
norādīja Latvijas satiksmes ministrs Tālis
Linkaits (Jaunā Konservatīvā partija),

Rīgas Centrālās stacijas pārbūve ir
viens no svarīgākajiem procesiem “Rail
Baltica” līnijas izbūvē, jo tā kļūs par
multimodālu pārsēšanās mezglu un
faktiski tiks pārbūvēta gandrīz pilnībā no
jauna. “Būvniecības procesa ietvaros tiks
ieguldīta kapsula ar kopīgu trīs Baltijas
valstu transporta ministru vēstījumu
nākamajām paaudzēm, kurā ievietosim
svarīgākos elementus, kādus pašlaik
lietojam dzelzceļa pārvadājumu procesā.
Tur būs Rīgas vagonbūves rūpnīcas
ražots elektrovilciena rokturis, tur būs
aerofoto materiāls no Rīgas centrālās
stacijas būvniecības procesa un citas
interesantas lietiņas,” stāstīja Linkaits.
KONTEKSTS:
Sākusies "Rail Baltica" būvniecības
fāze. 2021. gadā Latvijā notiks jau divu
lielu "Rail Baltica" trases posmu būvdarbi:
lidostā "Rīga" un Rīgas Centrālajā stacijā,
kur darbi tika sākti novembra beigās.
Visā Latvijas teritorijā norit "Rail Baltica"
pamata trases projektēšanas darbi. "Rail
Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas
standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju
no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas
robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas
valstis būtu iespējams savienot ar citām
Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots
izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas
sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa
līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240
kilometru stundā. Paredzēts, ka "Rail
Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus
eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt
starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks
segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem.
Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija
būs gatava satiksmei 2026. gadā. (Autore
Zane Ārmane; lsm.lv) ■

Nākamais Ritums būs 2021. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 20. OKTOBRIM.
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Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien,
plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan draudzes
namu, lai tā atbilst valsts noteikumiem
un ieteikumiem sakarā ar Covid-19,
ieskaitot elektronisko reģistrēšanos.
Lūdzu uzlieciet uz sava telefona Service
NSW APP lai vieglāk var reģistrēties
ierodoties Dievnamā, lietojot QR Code.
Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz
YouTube. Saites var atrast draudzes
mājas lapā uz tīmekļa.
Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli,
palikt mājās.
Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00.
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārunās.
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.

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.
(02) 8012 2362
Mobilais tel.
0421 320 870

BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot
mācītājām pa ēpastu.
GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlasi var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Runājot pa telefonu, Danionam
Brinklijam (Dannion Brinkley) iespēra
zibens. Viņš bija atzīts par mirušu,
bet pēc 28 minūtēm atdzīvojās. Šajās
28 minūtēs būdams Viņpasaulē, viņš
piedzīvoja Debesu aprites, kas pilnīgi
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pārmainīja viņa turpmāko dzīvi uz
Zemes.
(sk. D. Brinkley "Saved by the Light",
kā arī Dr.Raymond Moody, Dr.Dolores
Canon u.c.)
R.S. (Bībelē sk.2.Kor.12:2-4, u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30
baznīcā un Bībeles stundas 10.00
Latviešu namā pēc vienošanās –
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām
regulām.
Lūgums sazināties ar mācītāju R.
Sokolovski, lai uzzinātu par
nākamajiem dievkalpojumiem.
DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt
uz draudzes kasiera Valdemāra
Dūšeļa adresi, 11. Byanbi Place

Castle Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi
uz “Latvian Unity Congregation”
vārda. Informāciju var saņemt no
zemāk minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
Parnell St 32, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
Telefons
0456 757 481
Draudzes diakone
Biruta Apene–Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9706 3430

What's (still not) 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.
It looks like we may be getting close to being able to get back into The House.
That is, at least for those who are doublevaxed. Let's hope that the vaccination
rate continues on at a pace and we very soon get to a stage when everyone will
be permitted to join in.
Not knowing a re-opening start date, and the conditions that will apply, is very
frustrating for anyone trying to run a business or, as in our case, a not-for-profit
venue.
We’ve decided that it’s not worth double-guessing what the Covid safety
requirements will be, so October will still be a quiet month at The House, as we
concentrate on trying to get the tradesmen back so that we can finish off the
renovations that were put on hold in June!
We will though, on Sunday 24th at 5 p.m., be doing a Zoom Quiz (Viktorīna)
for anyone who’d like to take a stab at Latvian general knowledge questions.
Hopefully in November we’ll be back in full swing, as our National Day is on
the 18th and, as always, we’re planning to have the celebration right on the day
in our own house. Fingers crossed! ■
Edited by Pēteris Kļaviņš
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