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Turpinājums 4. lpp..

Cienījamie tautieši!
Pērn es stāvēju šeit Jūsu priekšā un aicināju priecāties par to, ka tāda Latvija vispār 

eksistē, un pateikties visiem tiem kas to ir dibinājuši, izcīnījuši, veidojuši un aizstāvējuši.
Mēs svinējām, mēs priecājāmies un mēs pateicāmies.
Kad Latvija tika dibināta, ar to vien jau nepietika. Tad bija jāpieņem lēmumi un jāsāk 

darbība valsts aizstāvēšanai un tās celšanai. Šogad nav bijusi tikai Latvijas dibināšanas 
simtgade, bet arī daudzu citu Latvijas iestāžu un institūciju simtais pastāvēšanas gads 
– Latvijas armijas, Latvijas ārlietu ministrijas, Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālā 
arhīva – un tā tālāk. 

Tas pats notika kad Latvijas neatkarību atjaunoja 1990. gada 4. maijā. Ar neatkarības 
balsojumu Augstākajā Padomē vien nepietika, bija jāstājas tūlīt pie darba lai Latvijas 
pastāvēšanu nodrošinātu.

Simtgades svinības ir bijušas skaistas, mēs tās esam izbaudījuši gan šeit, gan 
klātienē un neklātienē Latvijā. 

Šogad aicinu Jūs padomāt par nākamo Latvijas simtgadi. Ko Jūs ka indivīdi, kā 
ģimenes, kā daļa no Sidnejas latviešu sabiedrības, kā latvieši varat darīt, varat veidot, 
varat piepalīdzēt lai Latvija augtu šajā otrajā gadsimtā?

Un es nedomāju tikai par Latviju tur, piecpadsmit ar pus tūkstošu kilometru attālumā 
– otrajā pasaules malā. 

Atcerēsimies saukli – Es esmu Latvija!
Ko mēs varam darīt arī šeit uz vietas?
Vai varam paši vairāk pacensties mājās runāt latviešu valodā? Saviem bērniem vai 

mazbērniem iemācīt vēl vienu latviešu vārdu, tradīciju vai ticējumu? Uzdāvināt kādam 
draugam kādu latviešu autora grāmatu, pat angliskā tulkojumā? Apmeklēt vēl kādu 
sarīkojumu šeit Latviešu namā, jeb, vēl labāk, iestāties darītājos – korī, deju kopā, 
dāmu kopā vai kur citur.

Padomāsim par dzimšanas dienas dāvanu Latvijai, bet nedomāsim ilgi. Pirmais 
gads otrajā gadsimtā jau ir pagājis. 

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

un laimīgu 2020. gadu!
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās 
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.

Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.

Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara 
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.

Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma 
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.

Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

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.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-

las abonēt Ritumu: 2019. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot: 
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga, 

32 Parnell Street Strathfield NSW 
2135, tās darba laikā.

Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 
Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

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

par ko maksājiet.
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1982. gada

Edgars Štubis
Dzimis 1958. g. 11. maijā, Austrālijā
Miris 2019. g. 9. novembrī, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Svētku laiks Latviešu biedrības namā
SLB grāmatnīca

Atvērta līdz ceturtdienai, 2019. gada 5. decembrim un atsāks darbu 
ceturtdien, 2020. gada 6.februārī.

Kafejnīca
Atvērta līdz ceturtdienai, 2019. gada 5. decembrim un atsāks darbu 

ceturtdien, 2020. gada 6.februārī.

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības 13. 

novembŗa valdes sēdē piedalījās Jānis 
Čečiņš Jānis Grauds, Kims Ligers un 
Ināra Graudiņa. 

Va l d e  p ā r r u n ā  k ā d ā  v e i d ā 
būtu vislabāk ierīkot pirkšanos ar 
kreditkartēm, jo pieprasījums no 
pircējiem ir gan veikalā, gan kafejnīcā, 
gan pie sarīkojumu biļešu galdiem.

Lielāku laiku velta pārrunājot nama 
uzlabojumu prioritātes. Ir lietas kas 
jādara lai uzlabotu gan drošību gan 
omulību. Lielā zāle tiek maz lietota 
latviešu sarīkojumiem, bet tā ir svarīgs 
ienākumu avots no cittautiešiem. Arī 
tur ir vajadzīgi uzlabojumi, lai noturētu 

esošos īrētājus un piesaistītu jaunus.
Vēl jānoskaidro detaļas sakarā ar 

saņemtajām tāmēm jaunajiem vārtiem 
un žogam.

Lielai zālei iegādāti jauni projektori. 
Tos pirmo reizi lietos 18. novembŗa aktā.

Tā kā SLB atkal šogad rīko Valsts 
svētku aktu, tad pārrunā arī tā rīkošanu. ■

J Čečiņš. 

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2019. gada novembrī SLB ir apsveikusi 
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Kopības nodevu 
akcija

2019. gada Kopības nodevu 
vākšanas akcija ir sākusies.

Maksājumus var nosūtīt pa pastu, 
vai arī nodot Sidnejas Latviešu nama 
grāmatnīcā, kā arī elektroniski ar 
kredītkarti uz www.laaj.org.au/ziedot

Pavisam līdz 2019. gada 30. 
novembrim ir saziedoti $2,380.
Ziedojumi no 50 līdz 100
Pēteris Kļaviņš Ashfield
Skaidrīte Veidnere Turramurra
Juris Rīmanis Strathfield
Rūdolfs Nemme Carlingford
Vija Sieriņa Ryde
Valdis Krādziņš Yagoona
Ansis Krāziņš Yagoona
Inese Drēziņa Kirrawee
Ingrīda Garofali Castle Hill
Anda Black Kingsford

Kopā: 880
Ziedojumi no 101 līdz 200
Valentīns Ozols Panania
Juris Krādziņš Yagoona
Imants Graudiņš Ashfield
Ināra Rumba-Tomsone Woolahra
Ināra Upīte Glenhaven

Kopā: 950
Ziedojumi no 201 līdz 500
Jānis Berkāns Wantirna Sth
Lonija Graudiņa West Pymble

Kopā: 550
Pavisam kopā: 2380

Nākošais Senioru 
saiets – Ziemsvētku 

eglīte!
Senioru saieta eglīte būs piektdien, 

13. decembrī plkst. 12.00. Lūdzu visus 
pieteikties pie Ināras Krūmiņas - 0425 
392 988 - līdz pirmdienai 9. decembrim.

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

Dalības maksa viesiem $20

Dzidru Mežaku,  Skaidrī t i  Dar iusu, 
Vladislavu Nitecki, Daini Jaunalksni, Pēteri 
Braču, Egonu Eversonu, Lia Meszarosu, 
Jāni Lindbergu un Loniju Graudiņu. ■

Kā teicu, Latvijas dibinātājiem nebija 
laika ilgi domāt. Bija jāķeras pie darba 
un jādara!

Un nekad nebūs labāks laiks kā tieši 
tagad!

Daudz laimes dzimšanas dienā! ■
Jānis Čečiņš.

Uzruna Sidnejas latviešu 
18. novembŗa aktā'

Cienījamie tautieši!
Turpinājums no 1. lpp.

Ja netiekamies eglītē – novēlu 
priecīgus svētkus un laimīgu jauno gadu 
un gribu turpināt tikties saietos. ■

Jānis Grauds. 
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Latvijas valsts  
prezidents

Apsveikums Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienā 
Latvijas diasporā dzīvojošajiem

Mīļie latvieši visā pasaulē!
Šajās dienās gan Latvijā, gan visā 

plašajā pasaulē mēs pulcējamies, lai 
kopā ar Latvijas draugiem svinētu mūsu 
valsts 101. gadskārtu.

Šis ir brīdis, kad izjust prieku un 
lepnumu un arī dziļāk pārdomāt par 
savu valsti un savu latvietību.

Latvijas valstiskumam sākas otrā 
simtgade. Tai jāiezīmē jauns posms 
Latvijas kā brīvas, latviskas, atbildīgas, 
nobriedušas un stipras Ziemeļeiropas 
valsts ceļā.

Latvijas valsts dod satvaru un jēgu 
latviešu nācijas kopīgai pagātnei, 
tagadnei un nākotnei. Latviskumam ir 
būtiska gan pagātnes, gan nākotnes 
dimensija. Tur iekļaujas gan vērtībās 
balstītā latviskā identitāte, gan uz mūsu 
nākotni vērstās domas un ideāli. Tur 
iekļaujas gan Latvijas iedzīvotāji, gan 
diaspora – mūsu tautieši ārzemēs – 
kuŗas valstisko lomu nostiprina šogad 
spēkā stājies Diasporas likums.

Latvijas valsts ir ģeogrāfiska un ideju 
telpa, kuŗā šo mūsdienīgo latvietību 
iedzīvināt – tam nepieciešama arī 
jūsu līdzdalība. Mūsu visu kopīgais 
uzdevums i r  nodot mūsu valst i 
nākamajām paaudzēm labāku, 
skaistāku un drošāku, nekā mēs to 
saņēmām.

Mīļie tautieši!
Latvietības fenomens ir tas, ka 

daudzi, dzīvojot ārpus Latvijas robežām, 
vēlas saglabāt piederību Latvijai un 
latvietībai – pat vairākās paaudzēs 
un visapkārt pasaulei. Saiti ar Latviju 

mūsdienās varam uzturēt neatkarīgi no 
tā, kur pastāvīgi vai uz laiku dzīvojam. 
Esmu par to spilgti pārliecinājies visās 
pasaules daļās, kur pats esmu dzīvojis 
vai ticies ar latviešiem.

Šis latvietības fenomens ir skaists un 
uzteicams. Tas ir piederības spēks, un 
tā ir apzināta izvēle – piederēt latviešu 
nācijai un Latvijas valstij. Globālajā 
pasaulē varbūt tas nav pašsaprotami, 
bet tas dod māju sajūtu.

Mūsu valsts pastāv, lai gādātu 
par latviešu nācijas, valodas un 
kultūras pastāvēšanu un attīstību. 
Aktīvi iesaistoties vēlēšanās, atbalstot 
Latvijas izaugsmi ar savu pieredzi un 
zināšanām, jūs kā labi Latvijas pilsoņi 
apliecināt savu izvēli par labu Latvijai.

Kas tagadnes un nākotnes Latvijai ir 
visvairāk nepieciešams?

Latvietības kā vērtības apzināšanās. 
Cieņa pret mūsu vēsturi, rūpes par mūsu 
valodu un kultūru, lepnums par savu 
valsti. Radošums un uzdrīkstēšanās 
modernas latvietības stiprināšanā caur 
inovācijām un izcilību gan sabiedriskā 
darbā, gan zinātnē, uzņēmējdarbībā, 
mākslā un sportā.

Sabiedrības solidaritāte kā lielās, tā 
šķietami sīkās lietās. Godīgums pret 
saviem līdzpilsoņiem un savstarpēja 
uzticēšanās. Palīdzība tiem, kuŗiem 
klājas grūtāk. Jo vienlīdz vērtīgs jeb 
vienvērtīgs ir katrs cilvēks, katrs tautietis. 
Aktīva līdzdalība, labklājības celšana – 
ne uz citu rēķina, bet ar kopējā labuma 
apziņu.

Savas valsts uzlabošanas darbā 
ikviens ir aicināts piedalīties, lai kur 
pasaulē arī neatrastos un lai cik lielu vai 
mazu artavu būtu gatavs Latvijai sniegt.

Latvija ir un paliks latviešu nācijas 
sirds. Lai tās puksti atbalsojas ikvienā no 
mums! Lai tā atsaucas Latvijas draugiem 
un aicina savā pulkā katru, kuŗam 
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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

Latvija dārga un kuŗš tās demokrātiskās 
vērtības ir gatavs aizstāvēt!

Tautieši!
Sirsnīgi sveicu jūs mums visiem 

kopīgajos Latvijas valsts svētkos! 
Saules mūžu Latvijai! Dievs, svēti 
Latviju!

Patiesā cieņā
LV prezidents Egils Levits
2019. gada 18. novembrī

18. novembŗa akts 
Sidnejā

Sidnejas Latviešu nama Lielajā 
zālē skatuvi bija iekārtojusi Vija Spoģe- 
Erdmane un Pēteris Erdmanis, un tā ir 
neizteicami skaista gan krāsās, gan ar 
ornamentiem. Zāli iekārtojis – Jautrais 
Pāris. Par apskaņošanu, apgaismošanu 
un video projekcijām uz ekrāniem 
augstu gaisā, abpus skatuvei, gādāja 
Gints Kārkliņš, Kārlis Dragūns un Ojārs 
Greste. Programmas lapiņas iespiedis 
un salicis Pēteris Kļaviņš. Aktu šogad 
rīkoja Sidnejas Latviešu biedrība. 
Tad vēl – Mārtiņa Siliņa zālē Sidnejas 
Latviešu teātŗa fotografiju izstāde – 
Kabarē de Rīga – ko iekārtojis Ojārs 
Greste. 

Kad apmeklētāji novietojušies 
savās vietās, pieteicēja Klāra Brūvere 

paziņoja, ka ienesīs karogu. To ienesa 
jaunieši tautas tērpos, kamēr zāles 
aizmugurē Jauktais koris dziedāja 
Jāņa Lūsēna Karoga dziesmu ar Raiņa 
vārdiem, ko diriģēja Gints Ceplenieks. 
Pēc tam Klāra Brūvere pieteica SLB 
valdes priekšsēža Jāņa Čečiņa uzrunu, 
kuŗā viņš, cita starpā, sacīja, ka šogad 
ir 100 gadi daudzām Latvijas valdības 
iestādēm un pasākumiem (archīvam, 
armijai utt.). Šogad jādomā par nākamo 
simtgadi, lai Latvija turpinātu augt. 
Dāvināsim arī kādas grāmatas latviešu 
draugiem, pārtulkotas angliski un 
nāksim uz sarīkojumiem. Daudz laimes 
dzimšanas dienā! 

Seko valsts prezidenta Egīla Levita 
sveiciens tautiešiem ārzemēs, ko 
rādīja uz abiem ekrāniem arī ar pilnu 
tekstu, kuŗā prezidents, cita starpā, 

Turpinājums 8. lpp.
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Svētku runas teicēja – Saiemas priekš-
sēdētājas biedre Dagmāra Beitnere–Le 
Galla.



Priecīgus Ziemsvētkus 
un laimīgu 2020. gadu 

draugiem un paziņām vēl

Ziemassvētku apsveikumiem ziedoto 
naudu SLB nodos biedrībai Zvannieku 
mājas Latvijā..

Krādziņu ģimene
Eīte un Aldis Birzuļi
Ināra Rumba-Tomsone
Valija un Aldis Ozoli
Daiva un Mārtiņš Tuktēni
Daira Tuktēna
Ingrīda un Toms Veidneri
Juris Rīmanis
Gunārs Freimanis

Ivete, Andra un Ina Ronis
Pēteris Kļaviņš
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aicināja pārdomāt par savu valsti un 
latvietību, jo nepieciešama jūsu (tas ir 
mūsu) līdzdalība. Runa pabeidzās ar 
aicinājumu dziedāt Latvijas  himnu, kas 
tad sekoja.

Svētku runu teica Latvijas Republikas 
Saeimas priekšsēdētājas biedre 
Dagmāra Beitnere–Le Galla. Viņa nesa 
sveicienus no Latvijas. Pirms nedēļas 
bija 11. novembŗa diena, pieminot 
varoņus pie Daugavas 1919. gadā. Elza 

Žiglēvica, kas nesusi ēdienu kaŗavīriem,  
un kuŗu smagi ievainoja, teikusi: „Nieks 
par kājām, Rīgu noturiet!” Un – Rīgas 
aizstāvji paturēja Latvijas karogu Svētā 
Gara tornī, Rīgas pilī.

Cita starpā runa bija par latvietību. 
Kādēļ tā bi ja vajadzīga? Kāpēc 
neaizgājām vāciešos? Kā pirmo 
latvietības sludinātāju pieminēja Juri 
Alunānu, kuŗš pierādīja, ka latviešu 
valoda ir tikpat vērtīga kā citas, tajā 

tulkojot Eiropas klasiķus. 
Tad nāca Atis Kronvalds, 
Ausekl is, Pumpurs ar 
Lāčplēsi. Komponists Jānis 
Mediņš to pacēla Vāgnera 
operu līmenī. Aspazija 
latviešiem iedeva spārnus 
ar Sidraba šķidrautu . 
L a t v i e š u  m ū z i k a s 
patriarchs Jāzeps Vītols 
komponēja Gaismas pili, 
kas skan tikpat kā Latvijas 
himna. Pēterburgā Jāzepu 
Vī to lu sat ika Jur jānu 
Andrejs. Viņš arī apceļoja 
Latviju un pierakstīja tautas 
dziesmu melodijas. Krievu 
kultūras nesēji un vācbalti 
darbojās pretim.

Cita starpā, ideja par 
valsti pasaulē nāca vēlu. 
Vācija un Itālija apvienojās 
tikai ap 1870. gadu. Latvieši 
divreiz no lielas nebūtības 
izrāva savu valsti (1918 un 
1990/91). 

C i t a  s t a r p ā ,  v i ņ a 
pateicās arī par to, ko esam 
darījuši Latvijai. Latvijā 
saka, ka jābūt pilna laika 
latviešiem. Mēs sargāsim 
mūsu valsti un karogu. 
Saules mūžu Latvijai!

Pēc runas sekoja ziņas 
par apbalvojumiem. Jānis 

Pēteris Kļaviņš, Baiba Harringtoana, Jānis Grauds, 
Dagmāra Beitnere–Le Galla un Viktors Sīkais.
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Viktorija Mačēna, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, 
Dagmāra Beitnere–Le Galla, Andrejs Mačēns, Linda 
Ozere un Ojārs Greste
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Grauds paziņoja, ka Pasaules Brīvo 
Latviešu apvienības (PBLA) balvu 
saņēmis mūziķis un  komponists Andrejs 
Jansons. 

PBLA Kultūras fonda atzinības 
rakstus saņēmis A. Bērziņš Adelaidē 
(paidagoģijā), žurnāliste Ilze Nāgele 
(ar ī  māks las jomā)  un Gunārs 
Nāgels Melburnā par pirmā pasaules 
elektroniskā latviešu laikraksta – 
Latvietis – izdošanu un ilggadēju 
darbu latviešu sabiedrībā, kā arī 57. 
Kultūras dienu rīkotāji. Sidnejā atzinības 

raksti piešķirti Dainai Jaunbērziņai 
(par pašaizliedzīgu koŗa tradiciju 
uzturēšanu), Pēterim Kļaviņam par 
ilggadēju un izcilu darbu latviešu 
sabiedrībā, it īpaši izdodot Sidnejas 
Latviešu biedrības informācijas 
biļetenu Ritums un Jānim Čečiņam 
par ilggadēju un izcilu darbu 
latviešu sabiedrībā (teātŗa nozarē 
un par Kabarē de Rīga uzvedumu).

Savukārt  Jānis Čečiņš paziņoja, 
ka Latviešu Apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē atzinības raksti 
piešķirti Eigitam Timermanim 
(draudzes darbā un sakarā ar 
darbu vīru korī), Viktoram Sīkam 

(sportā un Sparā), Gundegai Zariņai 
(DV darbā un veco ļaužu aprūpē) un 
Kabarē de Rīga ansambļa dalībniekiem. 

Ināra Sīkā pasniedza DV atzinības 
rakstu Baibai Haringtonai par grāmatu 
kārtošanu un sūtīšanu uz Latviju.

Sekoja koncerts, kuŗu iesāka 
ansambļa  g rupas  Vēja  me i tas  
dalībnieki: Aija Dragūna, Selga Tuktēna, 
Lāra Veidnere, Diminika Drēziņa, 
Laima Jurāne, Genevieve Audette un 
Damons Jakovics. Izskanēja četras 

tautas dz iesmas: 
Vai tādēļ nedziedāju 
A i j a s  D r a g ū n a s 
saba lso jumā,  Es 
g u l u ,  g u l u  m a n 
sapnī rādās  Ai jas 
Dragūnas apdarē, 
Zigmāra Liepiņa Es 
atnācu uguntiņu un 
Raimonda Tigu la 
Dod, Dieviņi Aijas 
Dragūnas apdarē.

Jauk ta is  ko r i s 
ienāca zālē dziedot  
tautas dziesmu Rīgā 
iešu es, māmiņa , 
ko diriģēja Sandra 

Ansamblis Vēja meitas.
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Dragūna. Sekoja tautas dziesma 
Krauklīt’s sēž ozolā Jāņa Cimzes 
apdarē, kuŗu diriģēja Daina Kaina. 
Tām sekoja vēl četras dziesmas 
diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā: 
Imanta Kalniņa Dziesma ar M. Bārbales 
vārdiem, Andreja Jurjāna Dievs, dod 
mūsu tēvu zemei, Valta Pūces Mana 
zeme ar Igo vārdiem un Jāņa Lūsēna 
Trīs zvaigznes  ar Māras Zālītes 
vārdiem. Visas dziesmas uz klavierēm 
pavadīja Voicechs Višņevskis (Wojciech 
Wisnievski).

Pēc akta dalībnieki un apmeklētāji 
vēl pakavējās Mārtiņa Siliņa zālē pie 
Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu 
kopas sagatavotām uzkodām (cita 
starpā, pīragi un dzeltenmaize), bet 
atspirdzinājumus (šampānieti un sulu) 
gādāja Sidnejas Latviešu biedrība. ■

Juris Krādziņš.

LAAJ Skolu nozares 
ziņas

Šī gada decembra beigās 
un nākamā gada janvārī 
gaidāmie notikumi ir šādi:

Izglītības diena Melburnā 
notiks 2019. gada 30. decembrī no 
pulkst. 9-14. 

Viesu diena Normanvillē (AZVV) 
ar lekcijām, kuŗas lasīs skolotāji no 
Latvijas, notiks 2020. gada 5. janvārī. 
Normanville ir dienvidos no Adelaides.

Valsts valodas prasmes pārbaudījumi 
(VVPP) Sidnejā notiks 2020. gada 
24. janvārī 16:00 un 19:00, 25. janvārī 
12:00. Pieteikšanās obligāta. 

25.janvārī 10:00-11:30 Valsts 
izg l ī t ības satura centra (VISC) 
darbinieces Sidnejas skolas skolotājiem 
skaidros jaunās diasporas vadlīnijas un 
dažas šogad īpaši diasporai izstrādātas 
programmas.

„3x3" nometne visiem 
2. janv. – 8. janv.

Nometne „Tērvete" 
bērniem  
5. janv. – 11. janv.

A. Ziedares vasaras 
vidusskola pusaudžiem 
2. janv. – 18. janv.

Neaizmirsti, latviskākā dāvana tavam 
bērnam vai mazbērnam ir došanās uz 
kādu no vasaras nometnēm vai AZVV.

Kontaktpersona Izglītības dienai, 
Viesu dienai, AZVV – Iveta Laine, 
tālrunis 0421018063, e-pasts: iveta_
lainis@hotmail.com 

Kontaktpersona informācijai par 
VVPP un par VISC darbinieču tikšanos 
ar Sidnejas skolas skolotājiem – Ļena 
Rumpe, tālrunis 0411689112, epasts: 
lena.rumpe@gmail.com

Kontaktpersona „3x3” nometnei – 
Artūrs Landsbergs, tālrunis 0413886835, 
e-pasts: artursla@gmail.com  

Kontaktpersona nometnei „Tērvete” 
– Ēriks Birzulis, tālrunis 0418348538,  
e-pasts:  erikbirzulis@gmail.com  ■

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Latviešu valodas 
klase pieaugušajiem

Jau vairākus gadus sestdienas rītos 
Latviešu namā ir notikušas latviešu 
valodas stundas pieaugušajiem. Daži 
skolēni nākuši jau vairākus gadus, citi 
iesāka tikai šogad. Katram savs valodas 
līmenis, spējas un interese. Lietojam 
dažādus materiālus; mācāmies jaunus 
vārdus, izteicienus; mazliet gramatiku; 
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Turpinājums 13. lpp.

latviešu kultūru un tradīcijas – ar biežiem 
atkārtojumiem.

Esmu šogad mācījusi šo klasi un 
nākamgad gribu piedāvāt jaunu iesācēju 
klasi un atsevišķu klasi tiem kas turpina. 
Pašreiz mācības notiek sestdienās 
11.30 – 13.30, bet apsveru iespēju 
uzsākt arī jaunu klasi kādā nedēļas 
dienas vakarā.

Ja pazīstiet kādu kam varētu 
interesēt mācīties latviešu valodu, 
es labprāt ar viņiem aprunātos pirms 
Ziemassvētkiem. Tad varētu vairāk 
paskaidrot par klasi un atbildēt uz 
jautājumiem. Lūdzu zvanīt 0409 848 
533 vai e-pasts lozers@bigpond.com ■

Linda Ozere

Senioru saiets par 
nometnēm un ceļā  

uz Austrāliju 
Senioru saieta pirmā daļā, Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē 
8. novembrī, bi ja Vijas Sieriņas 
priekšlasījums par viņas dzīvi Vācijas 
nometnēs. Pielikumā bija arī vēl Jāņa 
Jaunsudrabiņa raksts par Grēvenes 
nometni, kuŗa divus eksemplārus 
izdalīja interesentiem lasīšanai.

Novembŗa Rituma 4. lappusē bija 
arī jau kāda fotografija, par kuŗu tagad 
pastāstīja, ka tajā kreisā pusē esot 
toreiz mazā Vija ar savu māti un no 
tām blakus, pa labi, mātes māsīca 
Lonija Tuktēna ar jauno Sigurdu un 
viņa māsu Ingrīdu jau 1938. gadā pie 
Brīvības pieminekļa. Sekos saīsināts 
atstāstījums no Vijas Sieriņas stāstītā. 

Brauciens no Rīgas 1944. gada 9. 
augustā, pēc krievu ķīļa no Lietuvas līdz 
Rīgas jūŗas līcim, kas uz laiku atšķēla 
Kurzemi no pārējās Latvijas, izvērtās 
ļoti drāmatisks, jo no kuģa Monte 

Rosas nonesa pēkšņi mirušo kādreizējo 
Latvijas prezidentu Albertu Kviesi, bet 
Daugavas krastā bija Vijas vecāmāte, 
kas palika Latvijā.

Kuģis aizvedis Viju uz Dancigu, no 
kurienes viņa nonāca Tīringā, bet no tās 
bija atkal jābēg, kad krievi pārņēma no 
amerikāņiem Tīringu un viņa cauri Hofai 
Bavārijā un Bambergai beigās nokļuva 
angļu zonas pierobežas pilsētiņā Lāsfē 
(Laasphe), Vestfālē, kur 1945. gada 18. 
novembrī kādā vācu zālē bijis piemiņas 
akts, kuŗā Vija deklamējusi kādu dzejoli. 
Nākamā gada sākumā bēgļus pārvietoja 
uz nometni Sēstas (Soest) pilsētas 
kazarmēs  Zauerlandē. Tur nodibināja 
pamatskolu pārziņa Benjāmiņa Zoba 
vadībā, kuŗu Vija pabeidza kopā ar 
Birutu Apeni, tagad Klarku (Clark) un 
iesāka vidusskolas gaitas, kas notika 
kādā vācu skolā pie baznīcas laukuma. 
Gada vidū tomēr bēgļus atkal pārcēla 
uz citu, Grēvenes nometni pie Emsas 
upes. Grēvene bijusi lielākais ciems 
pie Emsas, jo grēvenieši nav vēlējušies 
maksāt pilsētas nodokli, bet šodien 
Grēvene jau esot pilsēta. Nometnes 
iedzīvotāji ievietoti vietējo vāciešu 
ģimenes mājiņās. Latviešu pamatskola 

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

epasts: administration@latvianfs.org.au

Latviešu ciems Melburnā
Sākam dzīvi starp latviešiem!

Vienmēr patīkami būt starp latviešiem!

Laiks atbrīvot naudu ceļojumiem un izpriecām! 

Pārdodiet savu vērtīgo īpašumu un nopērciet lētu moderni pārbūvētu 
māju Latviešu Ciemā.

Patlaban četras mājiņas ir 
pārdošanā un kaimiņi visām ir 
latvieši.

Pārdodamo Ciema māju cenas
 Nr. 3  $320,000
 Nr. 23  $280,000
 Nr, 28  $280,000
 Nr. 30  $300,000

nometnē bijusi no rītiem, bet vidusskola 
no 2 – 7 pēcpusdienā. Vidusskolā  
par pārzini bijis kādreizējais Talsu 
vidusskolas pārzinis Ansis Dreimanis, 
kas labi pārzinājis matēmatiku, bet 
zīmēšanu mācījis Jānis Jaunsudrabiņš, 
kas pamācījis, lai skatoties uz līnijām, 
kad zīmējams kāds priekšmets. Kad viņš 
aizbraucis uz Mēnesnīcu pie „Mēness” 
(Moehne) ezera, viņa vietā nākusi 
Dzirnes kundze, kas sākusi skolēniem 
mācīt perspektīvi, jo Jaunsudrabiņš 

neesot to viņiem mācījis. 
Skolā vienos Ziemassvētkos spēlētas 

ķekatas, kur Vija bijusi pārģērbusies par 
čigānieti. Citreiz uzveda Skoderdienas 
Silmačos Pēteŗa Ozola režijā, kas 
saliedējusi skolu vienā vienībā. Vijai 
bijusi Pindacīšas loma. Nometnē 
ieradusies arī Paula Brīvkalne ar 
operešu ārijām, bet Mērbekas latviešu 
teātris ar Divpadsmito nakti, kuŗas izrādi 
Vija novērtēja par labāku nekā vēlāk 
redzēto austrāliešu uzvedumā.
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Vija pieminēja arī  latviešu vidusskolas 
beigšanu 1949. gadā, īs la icīgu 
studēšanu Minsteres universitātē 
un Latviešu Studentu Centrālās 
Savienības rīkoto konferenci Minchenē, 
pēc kuŗas braukuši ekskursijās: uz 
Oberammergavas ciešanu spēlēm, 
uz Ludviķa II Chiemsē (Chiemsee) 
pili un Grāfenšavas latviešu nometni 
ar piedalīšanos aizvesto piemiņas 
aktā. Pēc tam septiņi latviešu studenti 
devušies uz Garmiš Partenkirchenas 
augstāko galotni Cūgšpici (Zugspitze) 
2900 metru augstumā. Ar to arī 
Vācijas nometņu laiks beidzies un 
pēc stāstījuma varējām vēl noskatīties 
kādreiz uzņemtās fotografijas.  

Saieta otrā daļā bija dažu citu īsākas 
atmiņas par ceļojumu uz Austrāliju. 
Tās iesāka Rasma Liepiņa, parādot uz 
ekrāna, ka tajā laikā vēl bijusi bērna 
ratiņos. Cita starpā, vēl pastāstīja, ka 
no Latvijas vispirms braukusi zvejnieku 
laivā uz Dāniju. Kuģī uz Austrāliju 
slimojusi ar masalām. Kad braukuši pa 
Indijas okeānu, tēvs dziedājis dziesmu 
Jūra krāc un vēji pūš. To tad arī visi 

saieta apmeklētāji nodziedāja Gundara 
Liepiņa vadībā.

Līdzīgi citiem, ceļš uz Austrāliju 
vedis Kārli Gulbergu pa Brennera 
tuneli, gaŗām Romai uz Neapoli pie 
Baņoli nometnes, kur viņš bijis kādas 
divas nedēļas. Cita starpā, ar tūristu 
autobusu apmeklējis Vezuva pelnos 
kādreiz klāto Pompeju pilsētu, tad 
vēl uz Sorento un Amalfi pilsētām, 
kuŗām apkārt augsti kalni. Uz kuģa 
nelabā dūšā pazaudējis brokastis. Ar 
amerikāņu kuģi, kas kā visiem bijis ar 
kāda ģenerāļa nosaukumu, iebraucis 
Sidnejā.

Juris Krādziņš pastāstīja, ka, cita 
starpā, daudzi no Vācijas vēlējušies 
braukt uz Kanādu, kur Latvijai līdzīga 
daba. No viņa nometnes, kas dažās 
vietās franču zonā bija privātās mājās, 
istabās pie zemniekiem, kāda grupa 
nosūtījusi vēstuli Kanādas valdībai, 
ka vēloties braukt uz viņu zemi un 
tad tur nodarboties par traperiem, 
ķerot kažokzvērus, bet nezinot, vai 
tie atbildi saņēmuši. Kanādas valdība 
vēlējusies pieņemt tikai meža darbiem 

SPORTA KOPAS SPARS
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS

2020.g. sestdien, 8. febuārī,
             plkst. 16.00 -18.00

ENFIELD OLYMPIC POOL
Portland Street, Enfield

Tuvāka informācija:   Viktors Sīkais   0413 018 588

VISI MĪĻI GAIDĪTI!!!
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S K AŅU MĀ J A S  M U Z I K A N T I
I L M ĀR S  P U M P U R S ,  S A N D R A  L I P S K A  
U N  M ĀR A  R AĢ E

KONCERTS UN
LATVIEŠU DANČ I !
Sidnejas Latviešu namā 
10/01/2020 /18:00/
 
Melburnas Latviešu namā
18/01/2020  /17:00/
 
Biļešu iegāde pie ieejas
Pieaugušie 35$
Pensionāri 25$
Bērni 20$ *līdz 6 gadiem ieeja bez maksas

KONTAKTI: 
ARTŪRS LANDSBERGS 
0413886835 
Artursla@gmail.com
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vai slimnīcās jaunus cilvēkus ar ļoti 
labiem zobiem, bet piederīgos ģimenes 
locekļus lai izsaucot vēlāk. Viņš pats 
arī rakstījis vēstuli uz Brazīliju, kur 
dzīvojusi mātesmātes māsa, bet tā 
rakstījusi, ka dzīve esot trūcīga. Tad 
nācis piedāvājums no Austrālijas un 
maija sākuma ar kuģi no Neapoles, 
cauri Suecas kanālim un pa Sarkano 
jūŗu uz Indijas okeānu, kur saņēmuši 
Sigurda Kalniņa gatavoto apliecību, 
it kā no Neptuna, ka pārbraukuši 
ekvatoru. Pēdējā maija dienā pirms 70 
gadiem iebraukuši ar norvēģu vadīto 
kuģi Skaugum Melburnas ostā un no 
turienes uz Bonegillas nometni, kur gan 
pieņemts darbā pie Jaundienvidvelsas 
dzelzceļa, bet nometnē bija jāpaliek trīs 
mēneši, kad beidzies ogļraču streiks un 
tikai septembrī nonācis Sidnejā.

Gundars Liepiņš, cita starpā, 
pastāstīja, ka vēl bijis tikai kādus piecus 
gadus vecs, kad ceļā uz Austrāliju 
sasniedzis Port Saidu un tēvs viņam 
rādījis pieminekli celtu Lesepsam, kas 
vadījis darbus Suecas kanāļa rakšanai.

Arī Jānis Grauds bijis vēl jauns gan 
Vācijā, gan ceļojumā uz Austrāliju, bet 
varēja parādīt uz ekrāna kādus savas 
mātes saglabātos dokumentus, cita 
starpā, par atļauju izbraukšanai no 
Latvijas, tad savu un māsas Zaigas 
fotografi ju uz mātes personības 
dokumentiem, dzīvošanu Haunštetenes 
nometnē pie Augsburgas Vācijā, kur 
bijis mazskautos, mātes dokumentu no 
tautas augstskolas, kur viņa mācījusies 
biškopību un 1952. gada dokumentu, 
kas atļauj viņiem palikt uz dzīvi Austrālijā.

Pārrunās par to, ko seniori vēlētos 
saietos nākamā gadā, bija vairāki 
ieteikumi. Viens par skatīšanos tādas 
filmas no Latvijas, kā: Homo Novus, 
Nameja Gredzens, Dvēseļu Putenis ar 
starpbrīdi pa vidu. Tad bija ieteikums 
rādīt interesantas ziņas no Latvijas 

televīzijas un rādītājam iepriekš tās 
novērtēt labākai izvēlei. Arī turpināt 
dzīves stāstus, kam Ināra Krūmiņa jau 
pieteikusi vienu par savu vīru Gunāru.

13. decembrī saieta vietā būs senioru 
eglītes sarīkojums, kas sāksies plkst. 
12:00. Nepieciešama pieteikšanās pie 
Ināras Krūmiņas.

Jānis Grauds vēl aicināja apmeklēt 
18. novembŗa sarīkojumu ar Saeimas 
pr iekšsēdes b iedres Dagmāras 
Beitneres–Le Galla runu par tēmatu, 
kas mūs veido par latviešiem. ■

Juris Krādziņš

Lāčplēša simtgade 
DV namā

Cik saprotams no z iņām no 
Latvijas, tad, lai nebūtu jāsvin pārāk 
bieži atsevišķu cīņu piemiņas dienas, 
kā Ziemassvētku kaujas, strēlnieku 
piemiņas dienu 6. janvarī, Kalpaka 
nāves dienu 6. martā, leģiona piemiņas 
dienu, Kurzemes cietokšņa dienu, 
Cēsu kauju dienu 22. jūnijā, tad kā 
visu cīnītāju piemiņas dienu turpmāk 
paredzēts svinēt tikai Lāčplēša dienu 
11. novembrī. Šogad Lāčplēša simtgadi 
Sidnejas DV nodaļa pieminēja jau 
kādu nedēļu agrāk, 2. novembrī. Pēc 
kārtējām ikmēneša pusdienām to 
atklājot, Gundega Zariņa teica, ka 11. 
novembris Latvijā tagad ir brīvības 
cīnītāju piemiņas diena un to atzīmē ar 
svecītēm visās malās, ieskaitot kapos 
un Daugavmalu.

Pieminot 11. novembri pirms 100 
gadiem, 1919. gadā, Juris Krādziņš 
nolasīja izvilkumu no Aleksandra 
Grīna romāna Dvēseļu putenis vietu 
3. grāmatā, kur rakstīts par vienas 
grupas cīnītāju gaitām no 10. novembŗa 
plkst. 15.00 līdz nākamās dienas 
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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

2019. gada kalendārs ar vārda dienām

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

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

Latvijas produkti
 Dažādi ievārījumi
 Šprotes
 Nēģi
 Dzērieni
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rītam. Pirms šo notikumu nolasīšanas 
viņš vēl pastāstīja, ka neatkarīgās 
Latvijas laikā starp diviem Pasaules 
kaŗiem Lācplēša diena nav plašāki 
svinēta, jo tai drīz seko neatkarības 
pasludināšanas diena 18. novembrī. 
Tā kā viņa skolas laikā Latvijā 7 
gados 4 gadi bija zem krievu vai 
vācu okupācijas, tad arī tajā laikā 
nekādus neatkarīgās valsts svētkus 
nedrīkstēja svinēt. Bija tomēr viens 
notikums netālu no Lācplēša dienas, 
kad pirms 76 gadiem, 1943. gada 5. 
novembrī mūžībā aizgāja dzejniece 
Aspazija 78 gadu vecumā. Viņas 
šķirstu novietoja Doma baznīcā un tur 
tad ap 8. vai 9. novembrī veda visus 
Rīgas skolniekus gājienā uz baznīcu 
un tajā apkārt šķirstam, kas izvērtās 
par savā ziņā ievērojamu neatkarības 
demonstrāciju, kaut gan nav plaši 
zināms, kas īsti šo demonstrāciju 
organizēja un vadīja.

Lai būtu vairāk skaidrības par 1919. 
gada 11. novembŗa notikumu, Juris 
Krādziņš vēl  nolasīja ļoti īsu pārskatu 
par brīvības cīņām Latvijā tajā gadā, 
kas iesākās ar lielinieku iebrukumu 
un cīņām. Sākumā mazajai latviešu 
armijai palīdzēja vēl Latvijas teritorijā 
palikušie vācu kaŗavīri, kas gan vēlāk 
vērsa savus ieročus vispirms pret 
Latvijas ziemeļu armiju un ar igauņu 
palīdzību sakauti, vēl neatstāja Latviju, 
bet pievienojās krievu avanturista 
Avalova – Bermonta pulkiem it kā lai 
dotos pret lieliniekiem, bet tad pagrieza 
ieročus atkal pret neatkarīgās Latvijas 
armiju, sākot uzbrukumu Rīgai no 
Jelgavas 10. oktobrī. Fronte kādu laiku 
gāja pa Daugavu, vāciešiem paliekot 
Pārdaugavā, bet latviešiem noturot 
Rīgas vecpilsētu Daugavas labā krastā. 
Tajā izraka ierakumus, lai patvertos no 
vācu šāvieniem pāri Daugavai, un 
latviešu sievietes piegādāja barību 

kaŗavīriem. Ar sabiedroto flotes palīdzību, 
ko bez savas valdības atļaujas deva 
angļu ģeneralis Berts, latvieši pārcēlās uz 
Pārdaugavu ziemeļos no Rīgas un sāka 
pretuzbrukumu, kas pabeidzās ar latviešu 
armijas uzvaru Pārdaugavā 11. novembrī.

Pēc tam viņš nolasīja izvilkumu no 
grāmatas ar notikumu grafisku attēlojumu 
īpaši tuvcīņās ar granātām Pārdaugavā. 
Pēc latviešu uzvaras 11. novembŗa rītā 
no Vecrīgas pāri Daugavai atskanēja 
baznīcu zvani, radot priecīgu satraukumu. 
Sajūsmināts par Aleksandra Grīna 
romanā aprakstītiem uzvaras zvaniem, 
viņš savā laika bija uzrakstījis īsu dzejoli.

Rīgas zvaniem 1919. gada 11. novembŗa rītā
Jel ieklausies, kā Rīgā zvani skan
No Pēteŗa lidz Domam ilgi zvana.
Tik ieklausies un klausies vēl un vēl,
Kā gaisu saviļņo šī svētsvinīgā spēle.
Kad elpa līdzi zvanu skaņām trauc,
No tūkstots mēlēm dzirdu balsis saucam:
Lai laiku laikos mūžam neiznīkst,
Ko panākusi vīru saime sīksta.

Sarīkojuma beigās Gundega Zariņa 
pateicās lasītājam par īso vēsturisko 
pārskatu un Dvēseļu puteņa lasījumu, 
kur Aleksandrs Grīns apskata notikumus 
„kā bija”. ■

Juris Krādziņš 

Valsts svētku  
dievkalpojums

Latvijas dibināšanas 101 gadu valsts 
svētku dievkalpojums 17. novembrī Sv. 
Jāņa baznīcā, kuŗā altāris bija rotāts 
ar sarkanām un baltām rozēm. Inārai 
Gedgovdai spēlējot ērģeles, baznīcā 
ienāca mācitājs Kolvins Makfersons 
(Colvin S. MacPherson) un aiz viņa Valdis 
Krādziņš, nesot Latvijas karogu, kuŗu pēc 
tam, svētītu pie altāŗa, novietoja īpašā 
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tureklī. Baznīcēni tad nodziedāja pirmo 
dziesmu Teici to Kungu, to godības 
ķēniņu svētu.

Svētrunai mācītājs bija izvēlējies 
vārdus no 127. psalma: „Ja tas Kungs 
namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas 
gar to strādā. Ja tas Kungs pilsētu 
neapsargā, tad velti sargs nomodā.”

Pieminot Latvijas 101. gadskārtu, 
mācītājs pieminēja himnu, Dievs, svētī 
Latviju, kas ir skaista lūgšana, jo Dievs 
svētī tos, kas viņam tic un paklausa, 
norādot kā pretmetu Bābeles torni, pie 
kuŗa Dievs sajauca cilvēku valodu, jo 
tie nebija torni cēluši ar Dieva svētību. 

Dievkalpojums pabeidzās ar Latvijas 
himnu, pēc kuŗas karogu iznesa no 
baznīcas. ■

Juris Krādziņš

Latvijas doktorante  
Ineta Didrihsone-

Tomaševska Kanberā
Referāts - Latvijas valsts konsulārās 
attiecības 1921-1991

Š ī  g a d a  o k t o b ŗ a - n o v e m b ŗ a 
mēnešos, Kanberā, viesojās Latvijas 
Universitātes vēsturniece, doktorante, 
Ineta Didrihsone-Tomaševska.  

Dzimusi un augusi Jaunpilī, vēstures 
maģistre, LU Vēstures un filozofijas 
fakultātē Vēstures doktora grada 
pretendente, dzīvo un strādā Rīgā un 
ir Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 
Valsts vēstures arhīva vadošā pētniece.  

Didrihsone-Tomaševska ieradās 
Kanberā pētīt un vākt Austrālijas valsts 
archīvos materiālus par Latvijas un 
Austrālijas konsulārām attiecībām un 
personību lomām laikā no 1921-1991.

Šī gada 15. novembrī, Dzintras un 
Kārļa Briežu mājās, Weetangera, notika 

KLB rīkotais saiets, kurā Ineta stāstīja 
par saviem pētījumu rezultātiem, par 
goda konsulu darbību Austrālijā.

Ievadā viņa pastāstīja par Kārli 
Miķeli Alksni (darbības laiks 1921-
1923), kuŗš, kā konsulārais pārstāvis, 
gan arī kā vicekonsuls, veicināja 
sazināšanos starp Austrālijā esošiem 
latviešiem un Latvijas pārstāvjiem 
Londonā.  Šajā kapacitātē viņš veicināja 
izmaiņu tirdzniecības jomā starp Latviju 
un Austrāliju, kā arī palīdzot Austrālijas 
latviešiem saziņā ar vajadzīgajām 
izziņām Latvijā.

No Latvijas valsts toreizējiem 
austrāliešu izcelsmes goda konsuliem 
Austrālijā, Ineta sevišķi pieminēja divus: 
Norman McLeod Sidnejā un Robert 
Galbraith McComas Melburnā, un, 
šo divu goda konsulu augsti vērtēto 
darbību šejienes latviešu skatienā.  
Līdztekus šiem diviem goda konsuliem, 
viņa pieminēja, ka tanī pat laikā, 
McLeod paspārnē, darbojās Kārlis 
Nīcis, kuŗš ļoti palīdzēja vietējiem 
latviešiem viņu jautājumos sakarā ar 
Latviju.

Inese Didrihsone-Tomaševska un 
Kanberas Latviešu biedrības priekšnieks 
Juris Jakovics.

Turpinājums 23. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2019. gada decembrī.

DV Ziemassvētku pusdienas ar Ziemassvētku 
vecīti

Sestdien, 2019. gada 7. decembrī, plkst. 12.00 

Atlikums tiks ziedots Brīvības Pieminekļa izgaismošanas 
fondam

Var iegādāties piparkūkas – $8 par 250 g.

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

Latviešu grāmatām 
otrs mūžs un liels 

paldies  
Baibai Harringtonai

2019.g. 18. novembrī, Sidnejas 
latviešu biedrības rīkotā Valsts svētku 
aktā, man bija tas gods un prieks  
iedot Baibai Harringtonai DV atzinības 
rakstu. Kaut Baiba nav DV biedre, 
DV organizācija var piešķirt atzinības 
rakstus arī tiem kas ir atbalstījuši 
DV organizācijas mērķus un darbus.   
Baiba šo atzinību ir nopelnījusi ar savu 
uzņēmību dot latviešu grāmatām, kam 
iespējams nākošais solis būt bijis uz 
atkritumu maisu, otru dzīvību, pārsūtot 
tās uz  bibliotēkām, skolām, Daugavas 

Vanagu nodāļām  uc. Latvijā.  Baiba, ar 
saviem palīgiem, pavada daudz laika 
DV Sidnejas nodaļas namā un ar savu 
pieredzi un zināšanām izšķiro milzīgo 
daudzumu ziedotās grāmatas. Katra 
grāmata tiek apskatīta un novērtēta 
un atkarīgi no tēmata, ielikta atteicīgā 
kastē. Bieži sanāk ka ziedotās grāmatas 
nāk no izmisīgiem mantiniekiem kas 
ne runā, ne lasa latviešu valodā. Viņi ir 
laimīgi uzzināt ka viņu gimenei  iemīļotās 
grāmatas, kādu citu iepriecinās. 

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa 
finansē grāmatu sūtījumu, samaksājot 
apmērām $4,000 gadā, bet bez Baibas 
zināšanām un darba mums pašiem 
būtu grūti tik rūpīgi un pareizi izdalīt 
saņēmējiem. Sidnejas nodaļa ļoti 
novērtē šo darbu un sakām lielu paldies 
Baibai. Mēs ceram ka  2020. gadā atkal 
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DV Sidnejas nodaļas 
valdes sēde

DV Sidnejas nodaļas valdes sēdē  
2019. gada 14.novembrī piedalījās Ināra 
Sīkā, Gundega Zariņa, Romāns Senkēvičs, 
Ilga Niradija

Valdes priekšsēde I. Sīkā ziņoja, ka 
saņemts ielūgums uz SLB sestdienas 
skolas izlaidumu un stāstījumu par 
ceļojumu Sveika Latvija, kas notiks 
sestdien, 16.novembrī. Valde nolēma 
katram absolventam (4) pasniegt Pēteŗa 

Jirgena grāmatu Out of Latvia.
Nākamā DV Austrāli jā delegātu 

sanāksme notiks 2020. gadā Sidnejā. 
Valde vienojās par 14./15. martu un 
vanadžu salidojumu 14. martā. Līdz aprīļa 
mēnesim jāiesniedz kandidāts Viļa Januma 
balvai. Valdes priekšsēde atgādināja, ka 
nākamā gada decembrī DV organizācija 
atzīmēs 75 gadu pastāvēšanu. Šajā laikā 
Sidnejā notiks Austrālijas latviešu Kultūras 
dienas. Ir runāts ar KD rīcības komitejas 
priekšsēdi, ka DV atceri varētu iekļaut KD 
programmā.

Tālākā sēdes gaitā tika apstiprināti 
vairāki  maksājumi un ziedojumu lūgumi: 
Marijas Ķeņģes stipendiju fondam $500, 
DV studentu stipendiju fondam $1,000, 
bijušo leģionāru atbalstam Latvijā $5,000, 
Audžu ģimeņu biedrībai $500.

DV namā ir veikti vairāki  remonti un 
uzlabojumi:  salabots otrās mājas jumts 
par $1,650. R. Senkēvičs informēja valdi 
par pagājušā mēneša ienākumiem un 
izdevumiem. Līdz 20. novembrim jāatjauno 
noguldījums  bankā.

G.Zariņa ir veikusi attiecīgās pārbaudes 
un atjaunojusi ar klubu saistītās atļaujas 
(licence). Vairākas dienas mājā ir aprūpēts 
viens nodaļas biedrs, citam izpalīdzēts 
ar transportu. Sarīkota Lacplēša dienas 
atcere ar pusdienām un starplaikā iejaukta 
piparkūku mīkla, kas gaida cepējus.

Valde vēl pārrunāja saistības ar īrnieku 
YACAH attiecībā uz īres maksājumiem, 
kluba telpu un virtuves lietošanu. Ir 
pienākuši DV kalendāri 2020, cena $10. 
Tos var iegādāties  DV namā. ■

Ilga Niradija

būs iespēja  sūtīt grāmatas. Saņēmēji ir 
ļoti pateicīgi, jo galvenokārt tiek sūtītas 
padomju laikā aizliegtās trimdas autoru 
grāmatas. ■

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde

Ināra Sīkā un Baiba Harringtona ar  
DV Atzinības rakstu

Brīvības Pieminekļa 
izgaismošanas projekts
Līdz 20. nov. saziedots EUR29,032 

Brīvības Pieminekļa izgaismošanas 
Fonds organizē Brīvības pieminekļa 
izgaismošanu – projekta izstrādi, 
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Daugavas Vanagu namā var iegādāties  
 divas jaunas grāmatas.

   Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959. līdz 1986. gadam 
(izdota 2019.g.)
Ievada vārdos,  Imants Balodis raksta – „..šo izdevumu  veltu  latviešu 
jauniešiem, kas izauguši brīvā valstī un kuŗu sirds deg par Latvijas nākotni.. „ 
 $ 10.00
2019.gada izdevums Angļu valodā  „Up against the wall – The 
KGB and LATVIA”   by Vincent Hunt.  
„Through eyewitness interviews – many never before in English – the author 
assembles a graphic picture of KGB methods and the stages of post-war 
control in Latvia „                    $15.00

projektēšanu un līdzekļu vākšanu.  
Brīvības piemineklis ir tautas brīvības 
simbols. Tas reiz celts un atjaunots par 
tautas ziedojumiem, un tiks gaismā celts 
par tautas līdzekļiem

Brīvības pieminekļa izgaismošana 
plānota trīs dažādās noskaņās – ikdienas 
apgaismojums, kas iedegas līdz ar tumšā 
laika iestāšanos; svētku izgaismojums, ko 
izmanto valsts svētkos vai citos svinīgos, 
tajā skaitā ar valsts protokolu saistītos 
sarīkojumos; īpašais izgaismojums, 
kas radīs brīnumu un māksliniecisko 
baudījumu.

Līdz šim jau vairāk kā 300 ziedotāji 
a tba ls t ī juš i  Br īv ības  p ieminek ļa 
izgaismošanas ideju. Nesen fonds 
saņēmis divus ievērojamus ziedojumus: 
mērķa ziedojumu 1800 EUR apjomā, 
ko, godinot sava tēva Oskara Neimaņa 
piemiņu, ziedojusi Kristīne Saulītis un 
novēlējuma ziedojumu 1025 EUR no 
Valdas Jaunzemis ģimenes. Brīvības 
pieminekļa izgaismošanas fonds pateicas 
visiem ziedotājiem un piešķir fonda 
Pateicības zīmi Kristīnei Saulītis un 
Valdas Jaunzemis ģimenei “Savulaik mans 
vectēvs ziedoja naudu Brīvības pieminekļa 
celšanai. Mūsu ģimenē piemineklis ir 

Brīvības  simbols. Ziedojums ir mana tēva 
Oskara Neimaņa piemiņai. Veicu to kā 
mērķa ziedojumu, izprotot, ka piemineklis 
ir jāizgaismo tā, lai tā vērtības atvērtu 
sabiedrībai visā pilnībā. Tam nepieciešami 
ievērojami līdzekļi, jo izgaismojumam 
jābūt mūsdienu tehnoloģiskām iespējām 
atbilstošam un ilgtermiņā derīgam”, atzīst 
Kristīne Saulītis, Pasaules Brīvo Latviešu 
apvienības valdes priekšsēdētāja.

Pateicības zīmes autors ir fonda 
sadarbības partneris Pēteris Tenisons, 
kuŗš 2019. gadā izstrādāja arī fonda 
vizuālo identitāti.

Ikkatrs var sniegt gaismu Brīvības 
pieminekl im! Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas fonds aicina pievienoties 
un kļūt par brīvības gaismas draugu!”

DV Sidnejas nodaļā piedāvā saņemt 
un pārsūtīt ziedojumus Izgaismošanas 
fondam.  Ziedojumi tiks pārsūtīti š.g. 
beigās ar ziedotāju vārdu sarakstu.  

Šī informācija ir ņemta no mājaslapas, 
kur var sekot un tuvāk apskatīt bildes 
un  iepazīties ar projektu.  http://www.
brivibaspiemineklis.lv/  ■

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas valdes priekšsēde. 
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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.

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

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  

no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are 
Latvian artifacts, souvenirs and traditional 
Latvian jewellery.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 7. decembrī, plkst. 12.00 

DV Ziemsvētku eglīte. Varēsit iegādāties 
piparkūkas.

Ceturtdien, 19. decembrī plkst. 
11.00 veco łaužu aprūpes YACAH (Your 
Aged Care at Home) Ziemsvētku eglīte. 
Visi laipni ielūgti!

Sestdien, 2020. gada 1. februārī 
plkst. 12.00 pusdiens un draudzības 
pēcpusdiena.

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

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org
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Līdz ar McComas’u, Melburnā 
konsulātā jau no 1951. gada, strādāja 
sūtņa Kārļa Zariņa (Londona) deleģētais 
darbinieks Olģerts Rozīt is. Viņa 
darbība izteicās dažādos konsulāros 
pakalpojumos latviešiem.

Sākot ar lielajiem politiskajiem 
notikumiem, 1970os gados, latviešu 
politiskajā dzīvē, parādījās laikraksta 
Austrālijas latvietis redaktors Emīls 
Dēliņš. Kā ar savu diplomātisko prasmi 
iegūt austrāliešu politiskās aprindās 
latviešiem labvēļus, tā arī ar savu 
laikrakstu, viņš informēja latviešus visā 
Austrālijā par notikumiem politiskajā 
laukā. 1979 gadā viņš tika apstiprināts 
par pirmo Latvijas goda vicekonsulu 
Austrālijā un 1982. gadā pēc konsula 
McComas’a nāves, Dēliņš tika iecelts 
par Latvijas goda konsulu Austrālijā.

Inetas teiktā citējums:
„Starptautisko tiesību izpratnē 

tas bija būtisks panākums Latvijas 
pārstāvniecībai Vašingtonā, jo ar šo 
žestu Austrālijas valdība atkārtoti 
parādīja, ka tā atzīst ne tikai neatkarīgās 
Latvijas ieceltos pārstāvjus, bet arī 
ģenerālkonsula A. Dinsberga pilnvaras.  
Līdzās Latvijas sūtniecībai Vašingtonā, 
Latvijas konsulāts Melburnā bija 
vienīgais, kas padomju okupācijas gados 
baudīja pilnu atzīšanu, proti, Austrālijas 
varas iestādes pret to attiecās līdzīgi 
kā pret citu valstu konsuliem (saskaņā 
ar Vīnes konvenciju) – konsuls bija 
iekļauts Ārlietu ministrijas konsulārajā 
sarakstā, notika notu apmaiņas, konsuls 
apmeklēja diplomātiskās pieņemšanas 
u.c.”

KLB priekšnieks Juris Jakovics 
pateicās Inetai par augstvērtīgo referātu 
un visi pakavējās kopīgās sarunās. ■

Skaidrīte Dariusa

Kungi = Dāmas
SLT izrāde „Tirgus ļembasts“

Sidnejas Latviešu namā 2. un 3. 
novembrī notika Ilzes Viļumas lugas 
Tirgus ļembasts pirmizrādes.

Dienās, kad daudz tiek runāts 
par dzimumu maiņu (gender fluidity), 
steidzos paziņot, ka Sidnejas Latviešu 
teātris turas modei līdzi. Tādēļ Tirgus 
ļembasta divas svarīgākās sieviešu 
lomas tika uzticētas vīriešiem.

Kā zinām, tiek baumots, ka virtuvē 
vīrieši pierādoties kā labākie šefi, un ka 
vīrieši vislabāk tēlojot sieviešu lomas. 
Un, kā arī zinām, nevienu no Šekspīra 
slavenajām varonēm, ne viņa laikā, ne 
kādus 50 gadus pēc tam, nespēlēja 
sievietes. Kad pirmās aktrises parādījās 
uz angļu skatuves, viņām bija jāiemācās 
kā sieviešu lomas tēlot.

Šī dilemma tiek apskatīta labā, 
nesenā filmā Skatuves Skaistums/
Skatuves Skaistule (Stage Beauty). Šeit 
slavenam 17. gs. sieviešu lomu tēlotajam 
tiek uzdots tieši tāds pienākums. 
(Pazīstama tā laika personība, šo aktieri 
apraksta kā „skaistāko sievieti, ko es 
jebkad esmu redzējis“.)

Protams, tā ir filma, bet saturā, 
personās, notikumos tā ir vēsturiski 
akurāta. Vērts paskatīties visiem, kam 
teātris interesē... (Tāpat, ja patīk Steve 
Coogan, ļoti iesaku paskatīties viņa 
mūsdienu Skatuves skaistuli!)

Sidnejas izrādē nebija runas par 
augstmaņu traģēdijām vai karaļu 
brūtēm. Ko mēs redzējām, bija ciema 
tirdziņš Latvijā, apmēram, Blaumaņa 
laikos. Mūsu varones bija trīs tirgotājas: 
Anna – Ilona Brūvere, Minna – Jānis 
Čečiņš un Zuze – Ojārs Greste. 
Darbība norit vienas dienas laikā, 
dialogs rakstīts reālistiski, galvenā 
tema – Zuzes gandrīz izmisīgās ilgas 
būt apprecētai un mīlētai.

Latvijas doktorante Ineta...
Turpinājums no 18. lpp.
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Izrādes formāts bija „puskabarē" 
stilā. Mēs atkal sēdējam pie galdiņiem. 
Varējam našķoties un iedzert vīnu. 
Varējam smieties par tirgus izdarībām. 
Ja vēlējāmies, varējām dziedāt līdzi un 
paklausīties uz dažām nopietnākām 
domām. („Mēs šeit tirgojamies un 
sēžam, sēžam un tirgojamies, un tā 

dzīve aiziet.“ Un kuŗš nevar, vismaz pa 
daļai, tam nepiekrist?)

Ilze Viļuma bija izrādi veidojusi, lai 
skatītāji izklaidētos un smietos no sirds. 
3. novembŗa izrādē smiekli sākās tikai 
pēc starpbrīža. Pa daļai tas bija tādēļ, 
ka pirmā daļā bija gandrīz kā ievads 
komiskajai darbībai. Bet problēma bija 

arī tā, ka ansamblis 
nesagūstīja komisko 
tempu. Teksts bieži 
tika runāts par ātru, 
b e z  i e z ī m ī g ā m 
pauzēm un reakcijām 
(timing).

K ā  m i n ē j u , 
darbības vadlīnija 
ir  Zuzes izmisīgā 
steiga apprecēties. 
Bet viņu piekrāpj 
visi: ciema pirmais 
pu i s i s  –  Andr is 
Kariks, kuŗš izvēlas 
„preilenīti“ – Marita 
Lipska; čigānietes – 

No kreisās: Raimonds Sokolovskis, Andris Kariks, Ojārs Greste, Ilona Brūvere, 
Lāra Veidnere, Sigrīda Veidnere, Jānis Grauds, Ilze Viļuma, Andris Kariks, Marita 
Lipska, Jānis Čečiņš un Pēteris Saulītis.

Tirgus sievas priecājās par veiklo darījumu. No kreisās: 
Andris Kariks, Minna (Jānis Čečiņš), Zuze (Ojārs Greste) 
un Anna (Ilona Brūvere). 

FO
TO

: P
ēt

er
is

 K
ļa

vi
ņš



25

Ilze Viļuma – zīlējums un pat draudzeņu 
viegla viņas apstrādāšana. Kā katram, 
Zuzei jāsamierinās ar dzīvi, kāda tā ir. 
Bet, hey! – kas zin, ko nākošā tirgus 
diena atnesīs?

Izrādes dziesmas bija ļoti labi 
izvē lētas,  de jas v ienkāršas un 
piemērotas. Uz mazās skatuvītes 
ansamblis brīžiem šķita iesprostots. 
Režijas izveicībai bija maz iespēju. 
Patika labi saskaņotie tirgotāju kostīmi. 
Tikai spilgti zaļais priekšauts par daudz 
ķēra skatu; kaut kas maigāks būtu 
labāk iederējies. Čigānietes kostīms 
arī vienkāršajā lauku ambiencē bija 
par skaļu. Žēl teikt, ka tēlojums arī bija 
tik pārspīlēts un tik pārkliegts, ka vārdu 
skaidrība bieži pazuda.

Īsta ansambļa esence, kā Staņi-
slavskis māca, ir vienlīdzība, t.i., – 
katrs tēlotājs ir svarīgs, un neviens 
necenšas sevi iegrūst priekšplānā. Ja 
tavs tēlojums būs nesavtīgi patiess, 
publika to uztvers un atzīs. Kā viņa 
slavenie vārdi pauž: Mīli mākslu sevī, 
nevis sevi mākslā.

Izrādes neapšaubāmais centrs 
bija abi kungi – Jānis Čečiņš un Ojārs 
Greste. Jānis Čečiņš Minnai deva 
niansētu apdomību, kas ļoti saderēja 

Draudzenes izjoko Zuzi – Minna (Jānis 
Čečiņš), Anna (Ilona Brūvere) un Zuze 
(Ojārs Greste).
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komiskajā saspēlē ar Ojāru Gresti. Un 
Grestes Zuze bija vienkārši brīnišķīga, 
beigās saņemot skaļu un gaŗu skatītāju 
ovāciju. (Un tik skaistas bizītes!)

Ilonas Brūveres Minna šo rožu vidū 
bija ņipra un stipra. Pēteris Saulītis labi 
iejutās un labi dziedāja Joskes lomā. 
Jānis Grauds tēloja Minnas vīru. Lāra 
un Sigrīda Veidneres ticami un mundri 
izpildīja bērnu lomas. 

K l a v i e r u  p a v a d ī j u m u  v e i c a 
Raimonds Sokolovskis, ar īsu vijoles 
palīdzību no Andra Karika. Gaismas un 
skaņas pārzināja parastie SLT meistari 
– Gints Kārkliņš un Jānis Grauds.

Ilze Viļuma, izrādes autore un 
režisore, ir apsveicama ar viņas 
apņēmību, drosmi un enerģiju. Viņa ir 
ne tikai pārcēlusies uz citu kontinentu, 
kur cenšas turpināt un paplašināt savu 
teātŗa karjeru, bet kopš paša sākuma ir 
bijusi nesavtīga savā darbībā pie SLT. 
Esmu redzējusi viņas patiesās skatuves 
spējas vismaz divās lomās, visnesenāk 
viņas skaisti izjustajā Mildas tēlojumā 
(Simts gadi – Simts minūtes).

Zinu, ka nākotnē varam no viņas 
daudz sagaidīt. Varbūt jaunu lugu? 
Tāpat no SLT – drīzumā gaidīsim – 
Lugu! ■

Inta Rodžera (Rogers).

 „Ļembasta” saldā 
pēcgarša.

Kā jau dzirdēts,  vai  k lat ienē 
baudīts – 2.un 3. novembrī (2019), 
Sidnejas latviešu namā tika uzvests 
Tirgus Ļembasts. Man kā režisorei un 
lugas autorei bija ļoti interesanti lasīt 
profesionālu Intas Rodžeras kritiku un 
saņemt tautas vērtējumu gan izrāžu 
dienās, gan nedēļas vēlāk. Domāju, ka 
visi cilvēki, kas kaut ko rada – mūzikā, 
mākslā, vai ar spalvu uz papīra utt., 
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man piekritīs, ka ļoti emocionāli tveram 
visu ko par mums saka, raksta un liek 
nojaust. Nezinu gan vai radošo darbu 
vispār var īsti novērtēt. Patiesība ir 
viena – patīk vai nepatīk – īsi un skaidri 
un ļoti subjektīvi...

Personīgi man luga “atnāca” kā 
tāda “f i lmiņa galvā”. 
Ša i  f i lm iņa i  nav  ne 
gadsimtu, ne īsti apvidus 
piesaistes... Tēli lēnām 
atdzīvojas, sāk runāt, 
saspēlēties... parādās 
p r o b l ē m s i t u ā c i j a s , 
atrisinājumi, joki utt. 
G o d ī g i  s a k o t  v ē l 
septembrī,  luga bi ja 
vien daļēj i  pabeigta. 
L o m u  s a d a l e  a r 
piedzīvoja neparedzētus 
pavērsienus. Sākumā 
tirgus sievas tiešām bija 
paredzētas sievietes, 
o r ģ i n ā l i  b i j a  t i k a i 
viens meitēns, nevis 

divas māsiņas un 
čigānietes Ringlas 
tēls arī piedzima kopā 
ar lugas attīstību. 
Man tā patika, ka 
paši aktieri reizēm 
arī pielika pa kādai 
domai, atziņai vai 
izdarībai, kas paša 
tēlam piederējās! Kad 
nonācām situācijā, 
kad  d ivas  t i rgus 
s ievu lomas t i ka 
iedalītas vīriešiem, 
šo faktu paturējām 
mazā noslēpumā, 
jo mums pašiem tas 
šķita komiski, nevis 
sekošana modei, bet 
ja tā sakrīt, tad lai nu 
tā būtu.

Paldies Intai par vērtīgām piezīmēm. 
Tas zaļais priekšauts tiešām bija dikti 
zaļš, bet tā kā Kurzemes pusē daudz 
kas ir košs un tiešs, tad tāds nu tas arī 
bija. Arī čigānietes skaļums piederas un 
iederas. Nu tāds vismaz tas parādījās 
“manā filmiņā”, no publikas gan dzirdēju 
vien labus vārdus – ka beidzot vienu 

balsi vismaz var dzirdēt 
un saprast arī tālākajās 
rindās, bet kas lai zina, ko 
satraukuma tauriņu dēļ, 
aktieri nesadara, kādu 
vārdu jau noteikti “aprij” 
vai “salaiž kopā”.

U n  ž ē l ,  k a  I n t a 
neredzēja pirmizrādi... 
Lai arī mēs ļoti mīlam 
un cienām visus mūsu 
skatītājus, kas ieradās gan 
sestdien, gan svētdien, 
p i rm iz rādes  pub l i ka 
mums iedeva lielākus 
spārnus un ticību – viss 
ir kārtībā, publikai patīk... 

No kreisās: Raimonds Sokolovskis, Marita Lipska, Jānis 
Grauds, Ilona Brūvere, Ilza Viļuma, Jānis Čečiņš, Pēteris 
Saulītis un Ojārs Greste.

No kr: Lāra Veidnere, Sigrīda 
Veidnere, Ilze Viļuma
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Jau pirmajās minūtēs 
nošalca smiekli, pēc visām 
dziesmām un dejām skanēja 
aplausi, publika no sirds 
dziedāja līdzi... kas notika 
svētdien, paši brīnamies. 
Mēs gaidījām tos pašus 
smieklus un aplausus, bet 
bija vien jānorausta uzacis 
un jāturpina spēlēt. Tie paši 
aktieri, tā pati luga... Bet tā 
jau būs vienmēr – katrai 
dienai savas zvaigznes. 
Otrais cēliens atausa jaunā 
priekā. Varbūt palīdzēja 
“kungu tēja”, kas t ika 
nobaudīta starpbrīdī?!?

Bet  v isā v isumā – 
skatītāji mums tomēr ir fantastiski! Paldies 
par tik dāsnajiem sirdsvārdiem, ko visi, 
jo visi saņēmām aumaļām. Aktierim ir 
tik svarīgi būt novērtētam! Aktierim ir 
svarīgi dzirdēt, ka viņa devums kādam 
ir ko nozīmējis. Un arī no savas puses 
varu vien pateikt milzīgu paldies visai 
savai brīnišķīgajai Ļembasta komandai. 
Katram aktierim esmu jau individuāli un 
publiski (mūsu pašu lokā) pateikusies un 
pateikusi tos īpšos vārdus, bet kā saka – 
tautai ir jāzina savi varoņi, un kāpēc gan 
lai tas pozitīvais neietu plašumā...

Mums visiem bija un ir liels prieks 
par mūsu jaunās paaudzes 
iesaistīšanos – Lāra un 
Sigrīda Veidneres brīnšķīgi 
iekļāvās mūsu ansamblī 
un lieliski tika galā gan ar 
uzticētajām lomām, dziesmām 
un vietām mēli mežģošu 
tekstu. Brīnišķīgas, gaišas un 
tik latviskas meitenes. Bravo! 
Es ceru vēl un vēl nākotnē 
sadarboties un saspēlēties uz 
vienas skatuves!

Pa ld ies  Ra imondam 
Sokolovskim, kuŗš izturēja 

v i s u s  m ē ģ i n ā j u m u s , 
kuŗos neskaitāmas reizes 
bij’ jāpiespēlē konkrētai 
dziesmai, vai dejai. Viss 
jau  neno t i ka  kā  pēc 
burvju mājiena. Patiesībā 
liels aizkulišu darbs tika 
ieguldīts, lai tās ne pārāk 
sarežītās dziesmas un 
dejas iegūtu ausij un acij 
tīkamu gala rezultātu.

Mar i ta  L ipska b i ja 
br īn išķ īga Pre i lenī te . 
Pat iesībā,  z inot  kāds 
Preilenītes tēls ir manā 
galvā, Marita bija mana 
pirmā izvēle šīs lomas 
īstenošanai .  Ne br īd i 

nenožēloju! Arī ceru, ka mīlestībai uz 
teātri slūžas ir vaļā un redzēsim Maritu 
vēl daudzās izrādēs nākotnē!

Un vēl viens mans lielais prieks ir par 
Pēteri Saulīti, kuŗš savu ikdienu vada 
Melburnā, bet piekrita šim izaicinājumam 
– būt par Joski. Varbūt kādas 10 reizes 
noturējām mēginājumu “pa telefonu” 
un tad jau vien pāris dienas klātienē. 
Nu kolosāls Joske! Kolosāls talants! 
Profesionāla uztvere un izpausme lomas 
īstenošanā!

Mans Pirmais puisis ciemā – Andris 
Kariks! Brīnišķīgs cilvēks un aktieris 

un neaizvietojams palīgs 
sagatavošanās darbos. 
Uzklausot manas vizuālās 
ieceres, ar lielu rūpību Andris 
izvēlējās skatuves aksesuārus. 
Dzirdot arī skatītāju pozitīvās 
atsauksmes, šķiet mūsu 
kopdarbs bija veiksmīgs,  
laikmetam atbi lstošs un 
acij tīkams. Ir tik vērtīgi, ka 
ansamblī ir cilvēki, kuŗiem tu 
no sirds vari uzticēties, kuŗiem 
nav jāpārjautā. Viss apsolītais 
ir izdarīts par 110%

No kr: Ilona Brūvere, 
Jānis Čečiņš, Ilze Viļuma, 
Ojārs Greste.

No kr: Ojārs Greste, 
Ilze Viļuma
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Manas tirgus sievas – Anna, Minna 
un Zuze. To ka Ilona būs Anna, es 
ar jau saskatīju pašā sākumā. Bet 
negaidītais pavērsiens, ka Minnas loma 
tika Jānim Čečiņam un Zuzes loma 
Ojāram Grestem, man tā iepatikās, ka 
pirmo nakti pat nevarēju gulēt. Tā kā 
man pašai pieder tā privilēģija, ka varu 
lugas tekstus grozīt kā gribu, nu dialogus 
pamainīju, papildināju un “izpušķoju”, 
zinot kas spēlēs kuŗu lomu.

Ilona Brūvere ir pieredzējusi režisore 
un aktrise, liela personība un stingra 
sieviete. Bija ļoti interesanti sastrādāties, 
un bija prieks, ka galu galā mums tomēr 
saskan un varam īstenot brīnišķīgas 
lietas. Jāsaka, ka Ilona man ļoti daudz 
palīdzēja aizkulišu jautājumos. Gan 
tērpus kopā meklējām, gan aksesuārus, 
un tieši Ilona man palīdzēja ar kontaktiem 
– kam jāpiezvana, lai uzliktu apskaņojuma 
iekārtas un gaismas, kam, lai dabūtu 
gardos ūdens kļinģerus utt. Ilona bija 
brīnišķīga Annas lomas atveidotāja! 
Jānis Grauds izrādē spēlē Annas vīru. 
Loma lieliski piestāvēja Jāņa personībai. 
Ilggadēja pieredze atainojās paša lomas 
izdarību apaudzēšanā. Atkal prieks, ka 
aktieris pieliek kaut ko no sevis. Un īpašs 
paldies Jānim par apgaismošanu izrādes 
laikā – redz viss ir iespējams, ja labi grib!

Jānis Čečiņš – Minna un Ojārs 
Greste – Zuze. Mums pašiem nāca 
smiekli ieraugot mūsu kungus kleitās, ar 
priekšautiem un lakatiem... un ar bārdām, 
mēģinājumu laikā. Vēl mēnesi.. vēl 
nedēļu pirms izrādes, viens otrs teksts tika 
pamainīts, jo “prasījās”. Un Minnas topa 
dziesma “Krizantēmas” arī tika pievienota 
pavisam neilgi pirms pirmizrādes, un 
– kas par labu izvēli, vai ne!? Tie kas 
redzēja izrādi, sapratīs! Strādājot ar 
Jāni Č., sapratu, ka viņam “ir iekšā”!  Un 
te nu man jāsaka, ka teātris nav koris. 
Intas kritikā tas bija vairāk attiecināts uz 
Čigānieti, ka “nevajag izlēkt”, bet man 

atkal šķiet, ka aktierim nav jāpiebremzē, 
lai pielīdzinātos. Mēs neesam konkurenti, 
bet mēs esam individuālas personības un 
tēli uz skatuves. Neviens nevienu nevar 
aizēnot, jo katram taču līdzi nāk sava 
vibrācija. Saka – nav mazu lomu, ir tikai 
mazi aktieri. Nu tad – nav ko bremzēt! 
Jānis Č. kā kaķēns iemests ūdenī, ātri 
vien dabūja atrast savu vietu pusgatavā 
izrādē, kad Ojārs savu tekstu patiesībā 
zināja no galvas. Tas viss starptautisku 
ceļojumu dēļ, bet bravo – Jānis ar to 
godam tika galā! Kolosāla Minna!

Un tagad par Ojāru! Šo aprakstu 
saglabāju saldajam ēdienam. Kā jau 
teicu, līdz ko zināju, ka tieši Ojārs būs 
Zuzes lomas atveidotājs, daudzus 
dialogus un monologus rakstīju tieši 
viņam, zinot, paredzot, iztēlojoties kā 
Ojārs tiks ar to galā. Šķiet, ka kaut kādā 
dimensijā mēs abi elpojam vienā ritmā, 
un Ojārs brīnšķīgi uztvēra to ko es no viņa 
“gribēju dabūt ārā”! Ir tik viegli strādāt ar 
aktieriem, kas jūt, ja kaut ko nesaprot 
– jautā, līdz ko uztver, tā appušķo ar 
savas brīnišķīgās personības talantu un 
elementiem. Ojāra daudzpusējie talanti 
tik daudziem ir zināmi, un  ir prieks, ka 
“latiņa netiek nolaista”! 

Noslēgumā gribu vien pateikties 
visiem, visiem kas atnāca, kas līdzi 
dziedāja, smēja un aplaudēja, kas apbēra 
mūs komplimentiem, labiem vārdiem un 
iedrošināja turpmākiem veikumiem. Mēs 
visi viens otram esam vajadzīgi – aktieri 
skatītājiem, skatītāji aktieriem, aktieri 
režisoriem un režisori mūzām.

Kaut kur klusībā ceru, ka izdosies 
šo izrādi parādīt arī citās Austrālijas 
pilsētās – Melburnā, Adelaidē, Kanberā, 
Brisbanē. Aiciniet, spriedīsim, lemsim, un 
varbūt tiksimes!!!

Lai mums visiem sirdī prieks – lai 
pašiem pietiek, un ir, ar ko citiem dalīties! ■

Bonija – Ilze Viļuma.
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Gretas nometnes  
jubileja 

Uz ziemeļiem no Sidnejas, debesis 
bija dūmu pilnas, kad 8. novembrī 
pirmie Jautrā pāŗa dejotāji devās 
ceļā uz Hantera ieleju. Daudzkur 
Janundienvidvelsā un Kvīnslandē 
plosījās meža ugunsgrēki un draudēja, 
ka vietām slēgs arī galvenos lielceļus. 
Tomēr bija jābrauc, jo tajā nedēļas 
nogalē Gretas pilsētiņā bija paredzētas 
lielas svinības – 80 gadu jubileja Gretas 
armijas nometnei un 70 gadu jubileja 
Gretas Imigrantu nometnei.

Laimīgā kārtā, 9. novembra rītā, 
dūmu vietā Gretā bija tikai zilas debesis. 
Svinības iesākās ar parādi, karogus nesot 
gan Austrālijas kaŗaspēka vienībām, 
gan Eiropas tautu pārstāvjiem. Pēc Otrā 
Pasaules kaŗa, Austrālija uzņēma lielu 
skaitu bēgļu un emigrantu no Eiropas, 
daudzi no kuŗiem tika izmitināti Gretas 

armijas nometnē. Dibināta 1939. gadā, 
šī nometne bija vieta kur kaŗa laikā 
tika apmācīti Austrālijas kaŗavīri, bet 
1949. gadā nometni nodeva Imigrācijas 
ministrijas rīcībā un tā kļuva par 
caurlaides nometni un pirmo mājvietu 
Eiropas bēgļiem. Jubilejas svinības 
atklāja Austrālijas Ģenerālgubernātors 
Dāvids Hērlijs (David Hurley). Viņš 
un arī citi runātāji pieminēja Gretas 
nometnes svarīgo lomu, gan Austrālijas 
kaŗaspēka apmācībās, gan imigrantu 
dzīvē Austrālijā. Pēc Bonegillas, Greta 
bija otrā lielākā imigrantu caurlaides 
nometne Austrālijā. No 1949. gada līdz 
1960. gadam Gretas nometne uzņēma 
vairāk kā 100,000 imigrantus.

No nometnes pašas, Gretā ir 
vienīgi palikuši pāris ēku pamati, tātad 
nometni vairs tikai varēja apskatīt 
fotografijās un modelī, kas bija uzstādīts 
jubilejas izstādes teltī. Tomēr bija 
jūtams, ka atmiņas par nometni bija 

Jautrā pāŗa dejotāji pie Austrālijas armijas tanka
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spējušas pievilkt daudzus svinību 
viesus. Atklāšanas parādē latviešus 
pārstāvēja Sarma un Aleksis Strazdi, 
un viņiem staigājot pa nometni latviešu 
tautas tērpos, pienāca daudzi, kas 
paši kā bērni bija dzīvojuši Gretas 
nometnē, vai kuŗu vecāki par to daudz 
bija stāstījuši. Dažiem pat bija asaras 
acīs, kad viņi pieminēja Gretas nozīmi 
viņu ģimenes vēsturē – viņu pirmo īsto 
saskari ar Austrālijas dabu un vietējo 
sabiedrību. Daudzas latviešu ģimenes, 
pēc laiciņa Gretas nometnē, pārcēlās uz 
dzīvi Ņūkastlē un citur Hantera ielejā, 
un viņu pēcteči bija labi pārstāvēti 
jubilejas svinībās. Arī no Sidnejas bija 
atbraukušas vairākas latviešu ģimenes.

Nometnes platība bija diezgan liela un 
lai atzīmētu nometnes nozīmi Austrālijas 
kaŗaspēka vēsturē, jubilejas dienā tur 
varēja tuvāk apskatīt armijas tankus 
un visāda veida militāras mašīnas. Bija 
arī lidmašīnu pārlidojums, un armijas 
helikopteris, kuŗa apkalpe demonstrēja 
kā tas varētu no kaŗalauka savākt 
ievainotos. Ar imigrantu vēsturi varēja 
tuvāk iepazīties lielā teltī, kur bija iekārtota 
izstāde. Uz dēļiem bija saspraustas 
fotografijas un citāti no bijušajiem 
nometnes iemītniekiem. Fotografijās 
varēja saskatīt arī latviešu tautu meitas un 
lasīt latviešu iespaidus par viņu pirmajiem 
mēnešiem Austrālijā. Vairākām tautībām, 
arī latviešiem, bija izstādē stendi, kur 
apmeklētāji varēja mazliet iepazīties ar 
imigrantu dzimtajām zemēm un kultūrām. 
Daži Jautrā pāŗa dejotāju vecāki, kas 
paši tikai nesen ieradušies Austrālijā, un 
nav uzauguši klausoties vecāku stāstus 
par nometnes laikiem, ar lielu interesi 
iepazinās ar imigrantu iespaidiem par 
Austrāliju pirms 70 gadiem.

Bija arī uzcelta skatuvīte, kur visu 
dienu dziedāja un dejoja tautas dejas – 
rādot pienesuma Austrālijas kulturālajai 
dažādībai, ko ir devušas tautības kuŗu 

pārstāvji uzturējās Gretas nometnē. 
Sestdienā, bez latviešiem, tur uzstājās 
grieķu, poļu, ukraiņu un skotu ansambļi. 
Latviešus pārstavēja tautas deju kopa 
Jautrais pāris. Rīkotāji laikam nebija 
rēķinājušies ar eiropiešu enerģisko 
dejošanu. Poļi un ukraiņi jau bija skatuvi 
kārtīgi satricinājuši, un kad pienāca 
latviešu kārta dejot, polku lecot skatuves 
dēļi katrs cilājās uz savu pusi. Tomēr 
Jautrais pāris braši turējās un izlikās, 
ka viss kārtībā. Tikai techniskajiem 
darbiniekiem pēc tam bija jālien zem 
skatuves, lai nostiprinātu skatuves grīdu, 
pēcpusdienas priekšnesumiem.

Starp pašu priekšnesumiem, kamēr 
citas tautības uzstājās, Jautrā pāŗa 
dejotājiem bija izdevība apstaigāt 
izstādes, pabaudīt dažādu Eiropas tautu 
virtuves un iepirkties visādus Hantera 
ielejas vietējos ražojumus. Bija patīkami 
vēsa diena un nebija jāsūdzas par to, ka 
Austrālijas karstumā ir jāstaigā latviešu 
vilnas tautas tērpos. Vienīgi zeme no 
lielā sausuma bija tā izkaltusi, ka staigājot 
putekļi vien griezās un drīzi vien, gan 
meiteņu baltās zeķes, gan puišu melnie 
zābaki bija vienādi pelēki.

Bija jauka un daudziem arī aizkustinoša 
diena. Svinības turpinājās arī vēl svētdien, 
10. novembrī, bet tad par priekšnesumiem 
gādāja citas tautības. Lielākā daļa Jautrā 
pāŗa dejotāju jau sestdienas vakarā 
devās mājās uz Sidneju, bet daži vēl 
izbaudīja skaistu saulainu svētdienu 
Hantera vīna laukos. Diemžēl, pirmdien 
ziņās dzirdējām, ka arī Gretu bija skāruši 
meža ugunsgrēki, un sapratām, kāpēc 
jauniebraukušajiem Gretas nometnes 
iemītniekiem Austrālijas skarbā daba 
varbūt likās sveša un atbaidoša, pēc 
Eiropas maigā zaļuma. Jutām līdzi tiem, 
kas ugunsgrēkos bija cietuši un bijām 
pateicīgi, ka ar godu tika atzīmēta Gretas 
nometnes jubileja, zem zilām debesīm. ■

Iveta Ronis
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Vīru koŗa 63 gadu 
koncerts

Šogad Sidnejas Latviešu vīru koŗa 
koncerts bija veltīts tēvu zemei ar 
nosaukumu Pie tēvu zemes dārgās, 
tajā atzīmējot  63. darbības gadu un to 
veltot arī koŗa mūža biedra Artūra Eglāja 
piemiņai. Koncertam 2019. gada 20. 
oktobrī bija pavisam kopā trīs posmi.

Pirmais posms iesākās braši ar 
Ausekļa atdzejoto Johana Kristofa 
Frīdricha fon Šillera dzejoli, bet īstenībā 
fragmentu no viņa lugas Vilhelms Tells 
ar iesākuma vārdiem Pie tēvu zemes 
dārgās ķeries klāt diriģenta Ivara Štubja 
vadībā, ko uz klavierēm pavadīja, 
(tāpat kā visas citas dziesmas) Ingrīda 
Šakurova, un ar vijoli Daina Kaina. Pēc 
tam pie diriģenta pults stājās Daina 
Jaunbērziņa, novadot divas dziesmas: 
iejūtīgi ritmisko Aivara Sirmā Tēvzemei 
ar Kristīnes Bitēnas – Sirmās vārdiem un 
gaŗo vilkto, uzsverto Edgara Račevska 
Zeme ar Jāņa Akurātera vārdiem.

Tad atkal diriģēja Ivars Štubis, 

steidzīgā ritmā uzsvērto Imanta Zemzaŗa 
Vairogi ar Vītauta Ļūdēna vārdiem un 
plaši izvērsto, līgano Raimonda Paula 
Dzīvības mūžīgais vārds ar Jāņa Petera 
vārdiem. 

Šīm dziesmām sekoja Ernesta 
Vīgnera Kā Daugava vaida ar lēnu 
iesākumu, strauju otro daļu un lēnu 
nobeigumu un Ausekļa vārdiem, kuŗu 
vadīja Daina Jaunbērziņa, tāpat kā 
nākamo, ritmiski spēcīgo Jāņa Norviļa 
Mūsu zeme ar Raiņa vārdiem.

Otro posmu atkal iesāka diriģents 
Ivars Štubis. Pirmā dziesma bija Edgara 
Račevska Dzīvā dziesma ar Elgas Lejas 
vārdiem: 

Kad latvju vīri kopā nāk,
Verdzībā vai brīvi,
Tad dzīvā dziesma skanēt sāk 
Par likteni un dzīvi.
Tā skanēja priecīgi un jautri. Sekoja 

Valda Zilveŗa melodiski vijīgā dziesma 
Dziesma dziesmai ar tautas dziesmas 
vārdiem: „Brīnas ļaudis manu dziesmu”, 
bet pēc tās it kā valša ritmā Emīla 

Diriģente Daina Jaunbērziņa – Par spīti grūtiem laikiem
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Dārziņa Mirdzi kā zvaigzne ar Kārļa 
Jēkabsona vārdiem. 

Pēc tās diriģēšanu pārņēma Daina 
Jaunbērziņa, vispirms novadot šūpojošā 
melodijā  Ērika Ozoliņa Jāņu nakts 
ar  Māras Kalējas vārdiem. Tai sekoja  
izteiksmīgi tēlojošā Jurjānu Andreja  Lūk, 
roze zied ar Anša Līventāla vārdiem, pēc 
tam patriotiski ritmā Tiklas Ilsteres Tēvu 
zeme runā ar Ilzes Kalnāres vārdiem, 
kuŗā Tomam Mačēnam bija basa solo 
un lēnā ritmā bet ar spēcīgu nobeigumu 
Raimona Tīgula Lec, saulīte ar Rasas – 
Bugavičutes – Pēces vārdiem.

Trešais posms iesākās ar tenora solo, 
kuŗu izpildīja Oskars Štubis Raimonda 
Paula dziesmai Tautas acis, kuŗā Māŗa 
Čaklā vārdi:

Tās ir mierīgas Jāņu ugunis,
Tās ir tautas acis, kas spīd
Šo un nākamās divas vadīja  Daina 

Jaunbērziņa. Otrā dziesma bija Zigmāra  
Liepiņa ritmiski izteiksmīgā Es atnācu 
uguntiņu ar tautas dziesmas vārdiem un 
pēc tās Raimonda  Paula Tēvs,māmiņa 
ar Jāņa Petera vārdiem un tenora solo, ko 
dziedāja Oskars Štubis un Ivars Štubis un 
uz publikas pieprasījumu tā bija jāatkārto.

Nākamās divas dziesmas vadīja Ivars 
Štubis un abas bija tautas dziesmas: 

Ivara Štubja apdarē Cīrulīti, mazputniņi 
un Raimonda Paula apdarē Kur tad tu 
nu biji un tā bija jāatkārto.

N o b e i g u m u  d i r i ģ ē j a  D a i n a 
Jaunbērziņa ar tautas dziesmu Nevienam 
es nedošu Edgara Račevska apdarē un 
tautas dziesmu Vai tādēļ nedziedāju Juŗa 
Vaivoda apdarē. Pēdējo programmas 
dziesmu, Juŗa Vaivoda Apkal manu 
kumeliņu ar Rūdolfa Blaumaņa vārdiem 
pavadīja Imants Štubis un Jānis Lucis ar 
ģitārēm un Roberts Lucis ar klavierēm. 
Arī šī dziesma bija jāatkārto, kam sekoja 
ziedu velšu pasniegšana diriģentiem, 
pavadītājiem un solistiem. Arī Kārlis 
Gulbergs gāja ar rozi pie diriģentes. Pēc 
skaļiem un pelnītiem aplausiem sekoja 
piedevā koŗa dziedātā Juŗa Kulakova 
dziesma ar Eduarda Veidenbauma 
vārdiem Par spīti grūtiem laikiem.

Koncerta programmu bija sastādījusi 
Daina Jaunbērziņa, programmas 
vāku zīmējusi Vija Spoģe – Erdmane, 
programmu iespiedis Pēteris Kļaviņš. 
Kā techniskais darbinieks rīkojās Gints 
Kārkliņš. 

Pēc koncerta izpildītāji un apmeklētāji 
pulcējās Mārtiņa Siliņa zālē pie vīna 
glāzes un uzkodām. ■

Juris Krādziņš

Mana Māja Ciemā Nr2
No mājiņu pircējiem, daži ievācās kā 

atrod jo pārdevēji jau šo to modernizējuši, 
bet ir jau vienmēr iespēja pašam pielāgot 
savai patikšanai. Gribu pastāstīt par 
dažām no manām intervijām ar tiem kas 
paši lika pārbūvēt sev Ciema mājiņu. Ir 
jau arī tie kas ļoti mazas maiņas taisījuši, 
kā durvis uz garāžu, apsildīšanas veidu, 
mākslīgo zāli pagalmā utt.

Nu pastāstīšu kā pusotru gadu 
atpakaļ mājiņu nopirka Ieva Wilson, 
bijušā Ieva Ducmanis un Eikens. 

Melburnā dzīvo meita, tikai 15 minūšu 
braucienā no Ciema. Nodzīvojot 17 
gadus Krukvelā, Ieva ilgojās būt meitai 
tuvāk. Uzzinājusi ka Ciemā jau atrodas 
citi paziņas no Sidnejas ieskaitot viena 
ar ko pirms 70 gadiem atbrauca ar to 
pašu kuģi uz Austrāliju, Ciems likās 
ideāla vieta.

Māja ir ar divām guļamistabām 
bet bija svarīgi tai iedot atklātāku 
sajūtu, samazinājot durvju skaitu. 
Meita pārskatīja pārbūves pēc mātes 
vēlēšanām, sākot ar vannas istabu, 
kur apvienoja labierīcības vienā telpā 
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ar lielāku dušas telpu un izņēma pašu 
vannu. Veļas mazgātuve atrodas skapī 
ko aizver kad nelieto. 

Protams vir tuve modernizēta 
ar jauniem skapjiem un ierīcēm. 

Pamatdarbi kā izkrāsošana, tepiķa 
un gaisa kondicioniera ielikšana, 
tika izdarīti. Pie logiem Ieva pielika 
interesantus aizkarus, kuŗus var vilkt no 
apakšas vai augšas.

Ievas dārzs vēl tiek pamazām 
darināts. Pati iestādīja rozes un saknītes 
un cer vēl šo to audzēt un dārzu sakopt. 
Caurmērā Ieva ir ļoti apmierināta ar 

dzīvi un priecīga būt mūsu Ciemā kur 
piedalās vairākās nodarbībās. ■ 

Selga Pešudovs

PBLA ZIŅU APSKATS

25. novembrī
Romāna «Dvēseļu putenis» lasījumi – 
tagad arī podkāstā 

Pirmo reizi atšķirt vai kārtējo reizi 
pārlasīt nozīmīgo Aleksandra Grīna 
romānu “Dvēseļu putenis” iespējams 
arī podkāstā. Deviņās daļās kopā ar 
klausītājiem aktieris Raimonds Celms 
– Edgara Vanaga lomas atveidotājs 
filmā “Dvēseļu putenis” – lasa romāna 

fragmentus, kurus izvēlējies un sakārtojis 
filmas režisors Dzintars Dreibergs. 
Deviņas “Dvēseļu puteņa” lasījumu daļas 
pieejamas lietotnēs “Apple Podcasts” un 
“Google Podcasts”, kā arī Latvijas Radio 
mājaslapā. 

“Romāna "Dvēseļu putenis” galvenā 
vērtība ir gan tā poētisms, gan precīzais 
dokumentālisms. Grīns bija strēlnieks, un 
romāns ir vēsturiska liecība, lai saprastu, 
cik mūsu valsts ir dārga dāvana, kas 
pasniegta tieši mums. Mēs nekad 
nespēsim aptvert to, kam izgāja cauri 
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Nākamais Ritums būs 2020. gada februārī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. JANVĀRIM

strēlnieki, lai mēs šodien būtu te. Bet 
es ceru, ka ar filmas noskatīšanos mēs 
vismaz pieskarsimies šai sajūtai. Filma 
ir tikai daļa no pieredzes, ko spēj atnest 
grāmata,” uzsver filmas „Dvēseļu putenis” 
režisors Dzintars Dreibergs. 

Aleksandra Grīna romāna "Dvēseļu 
putenis" fragmentus ielasījis aktieris 
Raimonds Celms – Edgara Vanaga 
lomas atveidotājs filmā "Dvēseļu putenis”. 
Romāna fragmentus izvēlējies un sakārtojis 
Dzintars Dreibergs – filmas režisors. 
Romāna lasījumos skan Lolitas Ritmanes 
mūzika. Radio ieraksta skaņu režisors Ivo 
Tauriņš. Režisore un producente Māra 
Eglīte. (lsm.lv)
20. novembrī
Prezidents prasīs likvidēt pretrunas 
likumos saistībā ar mediķiem solītās 
algas neizpildi 

Valsts prezidents Egils Levits prasīs 
Saeimai novērst pretrunas likumos saistībā 
ar veselības aprūpē strādājošajiem solītā 
algu pieauguma neizpildi. To Levits 
atzina Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta 
panorāma". Valsts prezidents kritizēja 
Saeimu par to, ka tā iepriekš likumā 
noteikusi lielāku finansējumu mediķu 
algu pieaugumam, taču vienlaikus nav 
paredzējusi tam nepieciešamo finansiālo 
segumu. 

Šāda prakse – vispirms sasolīt un 
vēlāk nepildīt solīto – ir nepieņemama, 
uzsvēra Levits, norādot, ka šāda prakse 
vērojama ne tikai 13. Saeimas darbības 
laikā. Turklāt, šis nav vienīgais likums, 
kur noteikts konkrēts finansējums, kas 
vēlāk valsts budžetā nav paredzēts. 
Par budžetu nav atbildīgs ne Valsts 
prezidents, ne valdība, bet gan Saeima, 

kas nosaka valsts budžeta ieņēmumus 
un izdevumus, norādīja Levits, uzsverot, 
ka Valsts prezidenta kanceleja rūpīgi 
izvērtēs budžeta likumprojektu pirms tā 
parakstīšanas. Vienlaikus prezidents 
prasīs "savest kārtībā" Veselības aprūpes 
finansēšanas likumu, lai tajā finansējums 
mediķu algu celšanai atbilstu 2020. gada 
valsts budžeta likumā noteiktajam. 

"Jāgroza likums, lai nepaliktu gaisā 
tukšs solījums. Tā būtu laba mācība šādu 
praksi izbeigt," norādīja Levits, uzsverot, 
ka likumdošanai ir jābūt kārtībā.

KONTEKSTS: 
Atbilstoši likumam budžeta papildu 

f i nansē jumam da rba  samaksas 
pieaugumam nozarē 2020. gadā bija 
jābūt 120 miljoniem eiro. Tomēr budžetu 
nākamajam gadam pieņēma bez solītā 
algu kāpuma. Tāpēc mediķi solījuši 
protesta akcijas, tostarp pieļauj arī 
parakstu vākšanu par Saeimas atlaišanu. 
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes 
darbinieku arodbiedrības (LVSADA) 
padome otrdien, 19. novembrī, vienbalsīgi 
atbalstīja neuzticības izteikšanu veselības 
ministrei Ilzei Viņķelei ("Attīstība/Par!") 
un nolēma prasīt Valsts prezidentam 
atgriezt otrreizējai caurlūkošanai 2020. 
gada budžetu un vidēja termiņa budžeta 
projektu. (lsm.lv)
19. novembrī
Latvijas bagātība - valodas dialekti un 
izloksnes 

Latviešu valoda mums ir viena, un 
Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā 
latviešu valodai ir arī valsts valodas 
statuss. Lai gan tauta maza, valoda 
mums ir īpaši bagāta. Valodas dialektu un 
izlokšņu paveidi mērāmi vairākos simtos. 
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Latviešu valodas veidošanās process 
sākās 10. līdz 12. gadsimtā, un latviešu 
valoda ir dzīvāka par dzīvu arī mūsdienās. 
Patlaban valsts valodā runā gandrīz divi 
miljoni iedzīvotāju. (Autore Vita Anstrate; 
lsm.lv)
18. novembrī Kārnegija zālē tiks 
godināta Latvija 

Ar labdarības sarīkojumu Latvijas 
Nacionālās operas un baleta orķestra 
atbalstam, Latvijas Nacionālās Operas 
Ģilde, ASV, svinēs Latvijas valsts 101. 
gadadienu 18. novembrī Kārnegija zālē 
Ņujorkā pēc Andra Nelsona un Bostonas 
Simfoniskā orķestra koncerta, informēja 
LNOB sabiedrisko attiecību vadītāja Irbe 
Treile. 

Šogad 18.  novembrī ,  Latv i jas 
valsts proklamēšanas 101. gadadienā, 
pasaulslavenajā un vēsturiskajā Kārnegija 
zālē Ņujorkā uzstāsies Bostonas 
Simfoniskais orķestris diriģēšanas 
mākslas meistara Andra Nelsona 
vadībā. Atzīmējot šo īpašo notikumu 
mums visiem nozīmīgajā dienā, Latvijas 
Nacionālās Operas Ģilde, ASV, (LNOĢ) 
pēc koncerta rīko svinīgu pieņemšanu 
ģildes ziedotājiem Kārnegija zāles telpās. 
Sarīkojuma ieņēmumi tiks ziedoti Latvijas 
Nacionālās operas un baleta orķestra 
atbalstam. 

Daudzus gadus LNOĢ ir sniegusi 
atbalstu Latvijas Nacionālajai operai, 
kā arī tās orķestrim, iegādājoties 21 
mūzikas instrumentu. Lepojamies, ka tieši 
valsts svētkos Latvijas vārds uzmirdzēs 
starptautiskā spožumā un, kopīgi to svinot, 
varam atkal dot savu ieguldījumu Latvijas 
Nacionālās operas un baleta izaugsmei. 

Sarīkojumu Kārnegija zālē Ņujorkā 
atbalsta Amerikas latviešu apvienība, 
Latvijas Republikas vēstniecība ASV 
(ar Latvijas valsts simtgades publiskās 
diplomātijas programmas atbalstu), 
L a t v i j a s  R e p u b l i k a s  p a s t ā v ī g ā 
pārstāvniecība ANO Ņujorkā, Latviešu 

"Labvakar! Mani sauc Daira Vēvere, 
un es ir no Piltenes. Un es runā lībiskā 
dialekta Piltenes izloksnē. Es Latvijai 
un latviešu tautai novēl, lai tā vēl daudz 
gadus saglabā savu nacionālo bagātību – 
izloksnes un dialekts. Tieši dialekti veido 
mūsu nacionālo identitāti." 

Valodniece Daira Vēvere lepojas, 
ka nāk no Piltenes, un uzsver, vienīgi 
kurzemniekiem raksturīgi, izrunājot 
vārdus, noraut galotnes. Kurzemnieki esot 
taupīgi, un viņiem patīkot runāt īsi. Mēdz 
arī nešķirot vārdu dzimtes. Biežāk lieto 
vārdus vīriešu, nevis sieviešu dzimtē. Lai 
gan Latvijā oficiālā valsts valoda ir latviešu 
literārā valoda, ko izsenis lieto Zemgalē, 
valsts svētku mēnesī Latviešu valodas 
aģentūra īpaši godina arī dialektus un 
izloksnes, kuru paveidi mērāmi vairākos 
simtos. 

"Latviešu valoda vispār ir ļoti bagāta 
valoda. Kā ir teikusi tulkotāja Dace Meiere 
– ja jums šķiet, ka latviešu valodā nav 
kāda vārda, tā ir jūsu problēma," stāstīja 
Latviešu valodas aģentūras projektu 
vadītāja Velga Līcīte-Meldere. Tiesa, cik 
vārdu ir latviešu valodā, pat aģentūrā 
neņemas spriest. Ir tik daudz apvidvārdu 
un vecvārdu, par kuriem ikdienā piemirsts. 
Rūpēties un izkopt savu valodu, mācīt to 
iebraucējiem, tas ir valodnieku vēlējums 
valsts dzimšanas dienā. 

"Tas ir mūsu pienākums pret cilvēkiem, 
kas cīnījās par mūsu brīvību, kas izcīnīja 
paši savu zemi. Mums ir pašiem sava 
valsts, pašiem sava neatkarība. Tas ir 
mūsu pienākums - Latvijā runāt latviešu 
valodā," uzsvēra Līcīte-Meldere. Īpaši 
izceļama ir arī latgaliešu rakstība un izruna. 
Latgaliešu izrunai raksturīgās iezīmes var 
sastapt arī Vidzemes augšpusē, pastāstīja 
Latvijas Latviešu valodas institūta vadošā 
pētniece, doktore Anna Stafecka. Viņa 
sveica visus svētkos, sakot, - ja būs 
stiprs savs novads, sava izloksne un sava 
valoda, tad būs stipra arī Latvija. 
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Turpinājums 39. lpp.

Fonds un individuālie ziedotāji. 
Latvijas Nacionālās Operas Ģilde, 

ASV, jau vairāk nekā 28 gadus ir strādājusi, 
lai ar savu devumu Latvijas Nacionālajai 
operai un latviešu mūzikai dotu iespēju 
māksliniekiem nest Latvijas vārdu tālu 
pāri robežām. LNOĢ ir atbalstījusi Latvijas 
Nacionālās operas projektus vairāk nekā 
1,3 miljonu dolāru vērtībā. LNOĢ savos 
pastāvēšanas gados piesaistījusi 1600 
ziedotājus un biedrus. Tās darbu vada 
biedru ievēlēta valde, kas strādā bez 
atalgojuma. (diena.lv)
14. novembrī
Gunārs Nāgels: Profesionalitāte 
budžeta veidošanā? 

Pirms dažām nedēļām Austrālijas 
latvieši priecājās, ka beidzot būs Latvijas 
vēstniecība Austrālijā. Nākamā gada 
Latvijas budžetā tika paredzēti līdzekļi 
vēstniecības atvēršanai. Tā būtu vienīgā 
Latvijas vēstniecība Dienvidu puslodē. 
Latviešiem Austrālijā vairs nevajadzēs 
braukt uz Tokiju vai Rīgu, lai atjaunotu 
pases (vai gaidīt uz kārtējo mobilo 
pases staciju). Bez labumiem latviešiem 
Austrālijā un diplomātiskām attiecībām 
ar Austrāliju vēstniecība būtu svarīgs 
pamats darbā ar Okeānijas valstīm, lai 
gūtu to atbalstu Latvijas centieniem iekļūt 
Apvienoto Nāciju Drošības padomē 2025. 
gadā. 

Tad pēkšņi 5. novembrī pēc Ministru 
kabineta sēdes LR ārlietu ministra 
Edgara Rinkēviča "Twitter" kontā parādās 
ziņojums: "Ņemot vērā nepieciešamību 
rast papildu valsts budžeta līdzekļus 
mediķu atalgojumam, Ārlietu ministrija 
valdības prioritāšu vārdā ir piekritusi 
atlikt Latvijas vēstniecības Austrālijā 
atvēršanu. Šis jautājums jau ilgstoši ir 
bijis Ārlietu ministrijas dienaskārtībā, 
virzīsim to atkārtoti nākamo gadu budžeta 
plānošanas procesā. Ceram uz tautiešu 
Austrālijā sapratni un ciešu sadarbību šī 
mērķa īstenošanai." 

Ziņa par papildu finansējumu Veselības 
ministrijai parādās Ministru kabineta mājas 
lapā, bet ziņojumā nav minēts, no kurienes 
finansējums pēkšņi parādījies. Ir vienmēr 
grūti noteikt prioritātes starp tūlītējām 
vajadzībām, šajā gadījumā mediķu algām, 
un stratēģiskiem projektiem – diplomātisku 
attiecību nākotni ar Austrāliju, latviešu 
vajadzībām Austrālijā, attiecībām ar 
Okeānijas valstīm. Šoreiz pat nemēģināšu 
salīdzināt abas prasības. Lai arī šī nav 
pirmā reize, kad latvieši Austrālijā ir tikuši 
piemānīti ar solījumiem par vēstniecību, 
tomēr ir sevišķi nepatīkams tāds gadījums, 
ka paziņo, ka pat budžetā ir paredzēti 
līdzekļi, un tad tie tiek nogriezti. 

Jājautā – kāpēc tas netika nokārtots, 
pirms izsludināja, ka ir budžeta līdzekļi 
vēstniecībai? Kas pēkšņi mainījās 
mēneša laikā starp līdzekļu piešķiršanu 
un līdzekļu atņemšanu? Vai nebija jau 
pirms tam doti solījumi mediķiem par 
algu paaugstināšanu? Vai bija sagaidīta 
klusuciešana no mediķiem par lauztiem 
solījumiem? Kur ir pazudusi profesionalitāte 
budžeta veidošanā? Un beigās paliek 
nu jau gandrīz mūžīgais jautājums – 
kad beidzot būs Latvijas vēstniecība 
Austrālijā? (Latvijas Avīze, autors Gunārs 
Nāgels, laikraksta "Latvietis" redaktors)
Amerikas latviešu laikrakstam Laiks 
- 70 

8. novembrī aprit 70 gadi kopš 1949. 
gadā šai dienā Ņujorkā nāca klajā avīzes 
"Laiks" 1. numurs. Izdevējs - Helmars 
Rudzītis, redaktors - Kārlis Rabācs. 
H. Rudzītis pirmskara Latvijā izdeva 
grāmatas apgādā "Grāmatu Draugs", kā 
arī Bellaccord skaņu plates. K. Rabācs 
bija žurnālists laikrakstā "Rīts", kas iznāca 
pirmskara Rīgā septiņas reizes nedēļā. 
"Laika" redakcija kopš 2000. gada darbojas 
Rīgā (galvenā redaktore Ligita Kovtuna), 
avīze tiek drukāta Ņujorkā. Metiens - 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
DECEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – 1. Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 8. plkst. 10.00 – 2. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

Svētdien, 15. plkst. 10.00 – 3. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Svētrunu teiks viesu 
mācītājs Aldis Elberts.

Svētdien, 22. plkst. 10.00 – 4. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
draudzes eglīte.

Otrdien, 24. plkst. 18.00 – Kristus 
dz imšanas svētvakara korā ļu 
dievkalpojums. (angļu valodā).

Trešdien, 25. plkst. 10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 

2020.g. JANVĀRĪ 
S v ē t d i e n ,  2 6 .  p l k s t .  1 0 . 0 0  – 

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

FEBRUĀRĪ
Svētdien,  2.  plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu. 
BĪBELES STUNDAS

Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 
plkst.10.00.

Pēdējā 2019. g. 12. decembrī. Pirmā 
2020. g. 6. februārī. Tuvāka informācija 
pie mācītāja. 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Otrdien, 24. decembrī, plkst. 14.00 

–  K r i s tus  dz imšanas  svē tku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. Judy Trumpmanis
Svētdien, 8. A.Kristovskis
Svētdien, 15. J.Turmanis
Svētdien, 22. I.Birze
Otrdien, 24. J.Rīmanis
Trešdien, 25. U.Hāgens
2020. g. JANVARĪ
Svētdien, 26. Judy Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. L.MacPherson
Svētdien, 8. B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien, 15. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 22. M.Timermane/A.Zodiņa
Otrdien, 24. A.Medne/S.Graudiņa
Trešdien, 25. L.MacPherson
2020.g. JANVARĪ
Svētdien, 26. L.Vilciņa/A.Zīda

ATVAĻINĀJUMS  
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā 

no 26. decembŗa līdz 2020. g. 26.
janvārim. Steidzīgos gadījumos  
zvanīt  uz  mācītāja  mobilo.

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 



38

izlase var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

G A I Š U S ,  P R I E C Ī G U S ,  D I E VA 
SVĒTĪTUS KRISTUS DZIMŠANAS 
SVĒTKUS  VISIEM VĒL DRAUDZES 
MĀCĪTĀJS UN PADOME.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
 www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie Draudzes priekšnieka 
vai  draudzes Dāmu komitejas 
priekšnieces.

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 

dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 9 Beaumaris St, Enfield, 2136
 Telefons  (02) 97153424
 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, Burwwod, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
"Jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 

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

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

DECEMBRĪ
Svētdien, 1. plkst. 9.30 I Adventes 

dievkalpojums.
Svētdien, 8. plkst. 9.30  dievkalpojums 

baznīcā nenotiks. Draudzes „Eglīte" 
Latviešu namā M. Siliņa zālē plkst. 
11.00

Svētdien, 15. plkst. 9.30 III Adventes 
dievkalpojums.

Svētdien, 22. plkst. 9.30 Ziemassvētku 
dievkalpojums.

Svētdien, 29. plkst. 9.30 Vecgada 
izskaņas dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS    

Svētdien, 1. Olafs Šics      
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Svētdien, 15. Olafs Šics
Svētdien, 22. Olafs Šics
Svētdien, 29. Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1. Gundega Zariņa   
Svētdien, 15. Marita Lipska
Svētdien, 22. Gundega Zariņa
Svētdien, 29.. Marita Lipska

DRAUDZES „EGLĪTE"
Gadskārtējais Ziemassvētku „Eglītes" 

sarīkojums notiks svētdien, 8. 
decembrī plkst. 11.00 Sidnejas 
latviešu namā M. Siliņa zālē. Svinēsim 
Ziemassvētkus – ar gardumiem, 
priekšnesumiem un loteriju! Nākam 
paši un ņemam līdzi draugus! Visi 
mīļi gaidīti!

DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š. g. 12. maija pilnsapulces 

lēmumu, draudzes nodevas par 2019. 
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz 
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa 
adresi, 11. Byanbi Place Castle 
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz 
“Latvian Unity Congregation” vārda. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem.

Draudzes mācītājs 
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 
Draudzes mācītājs, priekšniece, 

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

2000 eksemplāru, 48 nedēļraksta tirāžas 
gadā. "Laika" 70. gadskārtā Apvienotā 
Amerikas baltiešu komiteja (JBANC) tam 
piešķīrusi vienu no trim ikgadējām balvām 
(vēl arī "Laika" politiskajam komentētājam 
Polam Goublam (Paul Gouble) un ASV 
kongresmenim Džonam Šimkus (John 
Shimkus).) 

Apsveikuma rakstā "Laikam" Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits raksta: 
"Jūs esat dokumentējuši laika liecības, 
aizstāvējuši  Latvi jas valst iskuma 
nepārtrauktību un brīvības atgūšanu 
tēvzemei. Tāpat jūs ar lielu sirsnību 
un rūpēm esat sekojuši neskaitāmu 
tautiešu dzīves gaitām, sasniegumiem 
un notikumiem, kļūstot par daudzu 

dzimtu un organizāciju ikdienas daļu, par 
"daļu no ģimenes"." Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš: "Trimdas latvieši 
Amerikā laikrakstu dibināja Latvijas 
vēstures tumšākajā periodā - 1949. gadā, 
kad Staļina režīms bija varas zenītā. 
Tobrīd Latvijas neatkarība bija vien 
tāls, neaizsniedzams sapnis, ko ar lielu 
entuziasmu un pārliecību turpināja uzturēt 
dzīvu Laiks un tā lasītāji. Sapnis par brīvu 
Latviju ir piepildījies, un 29 gados esam 
paveikuši daudz. Pateicoties laikraksta 
Laiks redakcijai, saikne starp latviešiem 
Amerikā un neatkarīgo Latviju turpina 
būt stipra". (leta.lv, autore informāciju 
sagatavoja Solvita Pavloviča, Laikraksta 
"Laiks" administratore) ■
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Edited by Pēteris Kļaviņš

What’s on at the House
Each month this page features a summary, in English, of major events at the 

Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the 
Latvian language.

November started with a rousing farce by the Sydney Latvian Theatre. Then 
Latvia’s 101st birthday celebrations on the 18th, and finally a recap by the theatre 
of what they got up to during their month long tour of Latvia in July-August.

In December everyone will be getting ready for Christmas, so there are no 
scheduled public events, except for the regular events listed on the inside back 
cover.

The next concert will be in early January, when we open our doors to a visiting 
band from Latvia.

End of the year is the usual time for New Year’s resolutions. How about brushing 
up on your Latvian in 2020? See the notification about new classes below.  

Latvian band “Skaņumājas Muzikanti”,  
Friday 10th January, 6 p.m.

Songs and dances from the Latvian countryside. Time to get ready to sing and 
tap your toes.

Latvian Language Class
For a number of years there has been a Latvian language class for adults on 

Saturday mornings at Latvian House. Some students have been coming for years, 
others only started this year, and everyone is at a different stage in their learning. In 
class we use a range of materials; learn new words, expressions; a little grammar; 
learn about Latvian culture and traditions - with lots of time for revision.

I have been teaching the group this year and next year would like to offer a new 
beginners class and a separate continuers class for current students. Currently 
classes are held 11.30 – 13.30 on Saturday and I am exploring the possibility of 
starting another class on a weeknight.

If you have been thinking about learning Latvian next year, I would love to hear 
from you before Christmas. I can then tell you more about the class and answer 
your questions. Please ring me on 0409 848 533 or email lozers@bigpond.com

Linda Ozers

Wishing all our readers a Merry Christmas and a Happy 2020.
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