Nr 794

2021. g. jūlijs.

Lai ko arī kāds teiktu par piemiņas dienām,
tās ir vajadzīgas kā savdabīgs tests mums
visiem

Anda Līce 16. jūnijs 2021.
Ar tranšejām pārrakta zeme nozīmē pārcirstas koku saknes, pārrauti asinsvadi –
noasiņošanu, pārrauta sakaru līnija – klusumu. Kad naktī atslēdzas elektrība, iestājas
apjukums – cilvēki vairs neorientējas telpā, uzgrūžas priekšmetiem, kaut kas krīt un plīst.
Pēkšņa bezpalīdzības sajūta. Tāda pārņēma tūkstošiem cilvēku 1941. gada 14.
jūnijā, 1949. gada 25. martā un daudzos citos datumos, kad padomju vara (parasti nakts
aizsegā) veica savas “tīrīšanas” akcijas. Šajā ziņā visas totalitārās varas rīkojas līdzīgi.
Nav iespējams iziet cauri gadam, neuzduroties 14. jūnijam un 25. martam. Kā
gribētos, lai tā jau ir vēsture, tāpat kā, piemēram, Saules kauja, par kuŗu šodien mēs
zinām visai maz – ir taču pagājuši teju astoņi gadsimti.
Trīsdesmit gadi nozīmē daudz tikai vienas paaudzes laikā. Kad lasām vai klausāmies
cilvēku atmiņas par deportācijām, šķiet, tie dziļie grāvji nav aizauguši pat vēl ar zāli,
par kokiem nemaz nerunājot.
Lielais pārrāvums individuālajos likteņos, dzimtās, demogrāfijā, morālē un
kultūrvēsturiskajā un pilsoniskajā apziņā sagrāva arī materiālo pasauli. Laikā, kāds ir
pagājis kopš tiem notikumiem, pasaule ir stipri mainījusies un jēdzienā „atjaunošana”
tagad ieliek jaunu, atšķirīgu saturu.
Turpina iznākt pētījumi un atmiņu grāmatas, kuŗās vairāk vai mazāk ir skarta pagājušā
gadsimtā piedzīvotā tautas un valsts traģēdija. Šodien tā turpinās pavisam citā līmenī,
tikai mēs ikdienā bieži vien lielās cēloņsakarības nepamanām.
Piemiņas dienas ir kā tādi zibšņi, kas izgaismo teikto solījumu un pareizo vārdu
neatbilstību mūsu darbiem.
To redzot, daudziem, kas samaksāja par brīvību visaugstāko cenu, kā tautā saka,
šodien vajadzētu kapā apgriezties otrādi. Valstī pie teikšanas tagad ir gan represēto,
gan represētāju pēcteči. Kā viņi šo teikšanu izmanto? Kāda tur vairs Saules kauja, ja
ir aizmirsusies tik nesena vēsture!
Tā ir lielā pārrāvuma viena puse, otra ir grūti atpazīstamie psihiskie un emocionālie
ievainojumi, ko kaŗa laikā un okupācijas gados saņēma bērni, kas vēl nebija pat dzimuši.
Turpinājums 5. lpp

Jāņu svinības pārceltas, ne atceltas!

Sakarā ar jauno Covid-19 uzliesmojumu Sidnejā, 26. jūnijā nevarēja notikt
latviešu namā paredzētā Jāņu svinēšana. Pulcēšanās ierobežojumi, daļēja
mājsēde, dziedāšanas un dejošanas aizliegums, un obligātās maskas. Kas tad
tie par Jāņiem!
Cerams, ka itin drīz vīruss būs apspiests un ierobežojumi tiks atcelti. Tiklīdz
tas notiks, tad mēģināsim atkal sarīkot Jāņus.
Bet kā tad Jāņus var svinēt citā laikā, Jūs teiksiet!
Latvijā Jāņi notiek vasaras vidū. Šeit svinām ziemā – un reti tieši 23./24. jūnijā.
Ja Ziemsvētkus var svinēt jūlijā, tad kādēļ Jāņus nevarētu svinēt augustā vai
septembrī? Ir daudz kas ko nedarām tieši tāpat kā Latvijā.
Svarīga ir griba būt kopā lai svinētu latviešu lielākos svētkus. Ja griba būs, tad
arī Jāņi būs!
Lūdzu sekojiet paziņojumiem presē un sociālajos medijos.
Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2021. gada
abonēšanas maksa ir $60.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
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Maksājumus var nokārtot:
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB Valdes sēde

Sidnejas Latviešu biedrības jūnija
valdes sēdē piedalījās Ilona Brūvere,
Ināra Krūmiņa, Jānis Čečiņš, Jānis
Grauds, Pēteris Kļaviņš, Kārla Tuktēna,
Mārtiņš Tuktēns un Andris Galviņš.
Ilgākas pārrunas tiek veltītas veikala
pārbūvei un vadības nodošanai Daivai
Tuktēnai. Iegādāsies jaunas gaismas
un atjaunos grīdas segumu. Sienas
pārkrāsos un mēbeles vai nu pārkrāsos
vai iegādāsies jaunas. Veikalā varēs
iegādāties gan vietējos amatnieku
ražojumus un Okupācijas muzeja un
citas grāmatas, gan arī Nord Haus preču
piedāvājumu. Uzstādīs iespēju maksāt
ar karti. Varēs kārtot SLB maksājumus.
Atklāšana paredzēta 26. jūnijā.
Pārrunā Mārtiņa Siliņa zāles un
kafejnīcas uzlabošanas darbus. Tos
paredz sākt tūlīt pēc Jāņiem. Vispirms

pārliks griestus un ieliks jaunas lampas.
Vēlāk paredz skapīšu atjaunošanu,
sienu krāsošanu, jaunu skaņu sistēmu
un apgaismojumu prožektorus, jaunu
projektoru, jaunus krēslus un citus
uzlabojumus.
Pieņem Volda Kaina piedāvājumu,
ka viņa darba vieta Dicker Data, namu
izmantotu kā paraugvietu jaunas WiFi
sistēmas uzstādīšanai. Aparatūru
biedrība saņemtu bez maksas, bet būtu
jāmaksā elektriķim par vadu ievilkšanu
un savienošanu. Būtu jāpiedalās firmas
reklāmas video uzņemšanā.
12. jūnijā notiks sarīkojums Zoom
platformā – Zeme, kas dzied.
Jāņu rīkošanas darbi turpinās. Ar
uzvedumiem piedalīsies Sestdienas
skola, Jauktais koris un Jautrais
pāris. Nolemj iegādāties alus mucu
no Jindabine Brewery un ‘mucu ledus
skapi’ lai var to adzesēt.

Mūžībā aizgājuši
SLB biedrs kopš 1970. gada.

Olavs Šice

Dzimis 1932. g. 17. aprīlī, Latvijā
Miris 2021. g. 8. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedre kopš 2003. gada.

Ausma Bļodniece

Dzimusi 1926. g. 27. jūlijā, Latvijā
Mirusi 2021. g. 18. maijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Kovid ierobežojumu un mākslinieku
laika dēļ, koncerts kas bija paredzēts
jūlijā pārcelts - iespējams uz augustu.
Ar $200 atbalsta Kultūras dienu filmu
ko patlaban režisore Dace Pūce veido
Latvijā. Filmu paredzēts izrādīt AL58.KD
atklāšanas dienā. ■
Jānis Čečiņš.

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmit gadiem, viņu piecu, desmit
un virs deviņdesmit gadu mijās.
2021. gada jūnijā SLB ir apsveikusi
Silviju O'Connor, Mirdzu Schweizer, Jāni
Miķelsonu, Jāni Mačēnu, Alīdu Medni un
Jāni Blūmu. ■

Pagājušā un šinī
gadā augstskolu
beigušo ievērībai

Katru gadu Latvijas Universitātes
dibināšanas atceres aktā ziņo par
latviešiem, kuŗi kopš iepriekšējā akta
beiguši augstākās mācību iestādes vai
ieguvuši tālākus gradus vai diplomus.
Ja vēlaties, lai jūsu meitas, dēla,
kāda cita rada, paziņas vai kāda latviešu
drauga vārdu nolasa šā gada 25.
septembŗa aktā, lūdzu paziņojiet vārdu,
iegūto gradu vai diplomu un mācības
iestādi, kā arī kvalifikācijas piešķiršanas
datumu, Ingai Gulbei ingagulbis@
optusnet.com.au, vai mobīlo tālruni:
0411 285 316 vai 9411 3656 līdz šā gada
12. septembrim. ■
Inga Gulbis
Studenšu korporāciju kopas
Sidnejā viceseniore
4

Nākošais senioru
saiets

Piektdien, 13. augustā plkst. 11.00.
Zoom saruna ar Daini Runģi.
Dainis Edgars Ruņģis – dzimis un
audzis Sidnejā, par sevi raksta:
Dzīvoju Latvijā kopš 2006. g.
Tajā laikā pārcēlāmies no dzīves
Kanādā ar sievu Daci un meitām
Kaivu un Metu. 2007. g. piedzima
trešā meita Zīle. Dzīvojam tieši uz
Rīgas robežas, blakus Beberbeķu
dabas parkam. Kopš ierašanās
Latvijā, esmu strādājis Latvijas valsts
mežzinātnes institūtā Silava Salaspilī
Tur esmu atbildīgs par ģenētikas
un genoma pētījumiem, kā arī par
Latvijas ģenētiskiem resursiem.
Ģenētisko resursu centrā atrodas
Latvijas laukaugu sēklu banka, un
molekulārā laboratorija. Laboratorijā
veicam pētījumus sadarbībā ar visiem
institūta virzieniem – meža selekcija
un atjaunošana, fitopatoloģija,
lielo plēsēju monitoringu (vilki,
lūši, lāči). Sēklu bankā atrodas

Dainis Ruņģis

aptuveni 2000 dažādi sēklu paraugi.
Mūsu uzdevums ir saglabāt un
izpētīt Latvijas ģenētiskos
resursus – galvenās aktivitātes
ir saistītas ar lauksaimniecībā un
pārtikai izmantojamām sugām, bet
koordinējam aktivitātes arī citās
jomās, piemēram meža genētiskos
resursus.
Aicinu visus piedalīties šai Senioru
saietā.
Kafīja, un uzkožamie kā parasti,
pirms sākuma un pārtraukuma laikā. ■
Jānis Grauds

Sidnejā atceramies
aizvestos

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu
kopš Padomju Savienība pēc Baltijas
okupācijas organizēja pirmās masu
deportācijas. Šo notikumu 14. jūnijā
Sidnejas igauņu, latviešu un lietuviešu
sabiedrības atzīmēja ar gadskārtējo
piemiņas sarīkojumu Sidnejas Latviešu
namā.
Uz sarīkojumu ierodos agri. Namā
sajūta ir svinīga. Mani pārsteidz un
iepriecina saulainās dzeltenās puķes
un lielo lapu zaļumi. Uz brīdi atvieglo
sirds smagumu. Paldies Lienai Sveilei!
No mūsu ģimenes aizvestie ir atstājuši
ilgstošus tukšumus. Pirms sarīkojuma
aprunājos ar vecākiem latviešiem. Tie

Lai arī ko kāds teiktu ...
Turpinājums no 1. lpp

Arī tas ir mantojums, ko nodod
nākamajām paaudzēm. Tie, kam ir tālas
garīgās vērtības, ar mantojumu saprot
vienīgi materiālos labumus, kaut gan dzīve
pierāda pretējo.
Lai ko arī kāds teiktu par piemiņas
dienām, tās ir vajadzīgas kā savdabīgs
tests mums visiem. Kā saruna par vērtību
un cenu. Par mūžīgo un pārejošo. Par
ievainojumiem un dziedināšanu. Saruna,
kas notiek nevis publiski, bet katram sirdī
un prātā. ■
Latvijas Avīze.
stāsta par pazudušiem un aizvestiem
radiem, draugiem vai skolas biedriem.
Atmiņas vēl ir spilgtas un sāpīgas.
Ieskatos biedrības veikalā. Tas ar
katru reizi kļūst pievilcīgāks, ar svaigi
krāsotām sienām un jaunām precēm.
Nopietni gatavojas uz Jāņiem un Kultūras
dienām. Pie letes sēž jauniete Lāra
Veidnera. Šodien ir izstādītas dažādas
grāmatas par Sibīrijas deportācijām.
Pašķirstu grāmatu Aizvestie, un atrodu
12 mūsu ģimenes radus.
Kafejnīcā Lolitas Jurānes vadībā viss
ir labā kārtībā. Biedrības dāmas, tāpat
kā allaž, laipni un draudzīgi piedāvā
kafiju, tēju, garšīgas smalkmaizītes un
sviestmaizītes. Baltu un arī citu tautu
ļaudis apmierināti sēž pie galdiem
un čalo. Baltajā zālē papriecājos par
Austrālijas latviešu mākslas izstādi.
Aizvesto atceres sarīkojums
notiek Lielajā zālē. Zāles aizmugurē
uz plakātiem ir Okupācijas Mūzeja
izstāde par 14. jūnija un okupācijas
laika notikumiem. Skatuvi grezno lieli
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas karogi.
Skatuves mala visā gaŗumā ir noklāta ar
zaļām lapām, vāzēs ir balti un dzelteni
ziedi. Sarīkojumā piedalās kādi 120
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un Baltijas goda konsulu runas, Latvijas
vēstniecības Austrālijā pilnvarotās
lietvedes runa; kora dziesmu mūzikas
video. (Laikrakstā Latvietis #654 var
lasīt visā gaŗumā Baltijas prezidentu
un arī Austrālijas ministru prezidenta
paziņojumus.)
Dziesmu video starp runām ir sevišķi
jauki, pat iedvesmojoši. Baltijas goda
konsulu runas tiek ievadītas ar tās
No kreisās – Igaunijas prezidente zemes kora dziesmas video – igauņiem
Kersti Kaljulaida (Kersti,Kaljulaid), Ärkamise aeg (Atmošanās), latviešiem –
LR prezidents Egils Levits, Lietuvas Saule, Pērkons, Daugava, lietuviešiem
prezidents Gitans Nausēda (Gitanas Lietuva brangi (Mīļā Lietuva). No katras
Nausėda).
runas cenšos izlobīt dažus galvenos
domu graudus. Šogad tiek uzsvērtas
cilvēki.
personīgas atmiņas un pārdomas, nevis
Ojārs Greste, Apvienotās Baltiešu dati un vēsture.
komitejas priekšsēdis, svinīgi un
Jaroslavs Duma, Ukrainas
veiksmīgi vada sarīkojumu. Ievadā ir Nacionālās Republikas goda konsuls
mācītāja Colvin MacPherson vadīta Jaundienvidvelsā.
lūgšana, seko Baltijas prezidentu kopīgā
Līdzīgi Baltijas valstīm, Ukraina arī
paziņojuma video ieraksts; Austrālijas ir daudzus gadus cietusi no Maskavas
ministru prezidenta Skota Morisona komunistu genocīda. 1932. – 1933.
(Scott Morrison) vēstījums; Ukrainas gados miljoniem ukraiņiem bija jāmirst
bada nāvē. It kā
ar to nepietiktu,
vēl tūkstošiem
cilvēkus arestēja
un nogalināja. Vēl
šodien Staļina ļauno
režīmu turpina
Putins; okupē
Krimu, nošauj
MH17 lidmašīnu,
slepkavo ukraiņus
pat diasporā.
Š o d i e n
a t c e r a m i e s
No kreisās – Igaunijas Republikas goda konsuls a i z v e s t o s . Ta j ā
Jaundienvidvelsā Sulevs Kalamäe, Latvijas Republikas p a š ā l a i k ā i r
vēstniecības Austrālijā pilnvarotā lietvede Ieva Apine, svarīgi saprast, ka
Ukrainas Republikas goda konsuls Jaundienvidvelsā teroristu un haosa
Jaroslavs Duma, Lietuvas Republikas goda konsule p i r msā ku ms n ā k
Jaubdienvidvelsā Ginta Viliunas un Latvijas Republikas goda no Maskavas. Kaŗi
vairs nenotiek tikai
konsuls Jaundienvidvelsā Mārtiņš Tuktēns.
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Tikko noklausījāmies dziesmu
Atmoda, kura pirms 30 gadiem
bija dziedošās revolūcijas
dziesma. Šogad augustā varam
svinēt 30 gadus kopš brīvības
atgūšanas. Bet šogad ir pagājuši
80 gadi kopš 1941.g. jūnija, kad
no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
varmācīgi aizveda kādus 50
000 cilvēkus – politiskos līderus,
parlamentāriešus, uzņēmējus,
skolotājus, policistus, galvenos
Latvijas Republikas pilnvarotā lietvede
militāros virsniekus. Vairums
Ieva Apine
aukstumā un badā nomira, un
tikai nedaudzi vairs atgriezās mājās.
kaŗalaukos ar ieročiem. Modernie kaŗi 1949. gada martā atkārtojās masveida
notiek arī slēgtās istabās, jebkurā deportācijas. No Igaunijas izveda kādus
zemē ar mēģinājumiem patiesību slēpt, 20 000 cilvēkus, to starpā zemniekus,
maskējot un manipulējot dažādos kuri pretojās kolektivizācijai. No Latvijas
veidos. Maskava un tās marionetes un Lietuvas izveda cilvēkus līdzīgā
citās zemēs, diemžēl arī Austrālijā, slēpj skaitā.
faktus un melo. Maskava nepieņem, ka
Mūsu kopējās atmiņās ir atstātas
visām nācijām un visiem cilvēkiem vajag dziļas rētas. Mums ir jārunā, lai izrādītu
dzīvot un ir jādzīvo brīvā, demokrātiskā cieņu pret aizvestajiem, kuri paši nevar
sabiedrībā. Īru filozofa Edmund Burke runāt. Mums ir jārunā par šīm lietām,
vārdos: „Vienīgais, kas vajadzīgs lai tās neatkārtotos. Tā ideoloģija bija
ļaunuma uzvarai, ir tas, ka labie cilvēki ļauna, solīja brīnišķīgu paradīzi, bet
neko nedara.” un „Kad sliktie cilvēki noveda nožēlojamā ellē.
apvienojas, labajiem ir jāapvienojas.”
Nesen Igaunijā tika publicēta manas
Duma nobeidz ar stāstījumu par mātes atmiņu grāmata. Izstāstīšu vienu
Ukrainas un Krimas cīņām un situāciju mātes stāstu. Māte tad bija 18 gadus
līdz šai dienai.
veca meitene. Pa ceļam no skolas
Sulev Kalamäe, Igaunijas Republikas bija kāda iecienīta igauņa brīvības
cīnītāja bronza statuja. Kādu dienu māte
goda konsuls Jaundienvidvelsā.
noskatījās, ka vīrieši bija apmetuši virvi
ap statujas kaklu un vilka, bet nespēja
apgāzt. Piesēja pie smagās mašīnu,
un statuja krita. Māte iekliedzās –
slepkavas! Komisārs pierakstīja mātes
vārdu, dzīvesvietu un teica – mēs atkal
redzēsimies. Māte atskrēja mājās
raudādama. Mātes tēvs aizsteidzās pie
komisāra. Komisārs nebija aizmirsis
bagāto mielastu, ar ko tēvs bija viņu
un viņa darbiniekus cienājis pateicībā
Latvijas Republikas goda konsuls
par labi padarītiem būvdarbiem. Tāda
Mārtiņš Tuktēns
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Atvērts
CETURTDIENĀS 11-2
SESTDIENĀS

9-1

Nāciet apskatīt nesen veiktās
pārbūves RĪGAs veikalā.
Mums ir pilni plaukti ar jaunām
precēm un rokdarbiem no Latvijas,
kā arī no vietējiem māksliniekiem.
JAUNUMS!
Pieņemam visas kredītkartiņas, lai
viegli segtu veikala pirkumus kā arī
SLB biedru maksas.

Rupjmaize $8.00
@rigagiftshop

riga_giftshop
IZPĀRDOŠANĀ
IEVĀRĪJUMI $4.50
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cieņa pret darbaļaudīm bijusi reta. Tēvs
atgriezās mājās apmierināts, ka meita
izglābta. Toreiz māti neaizveda, bet
nākamās deportācijas sarakstā tomēr
bija viņas vārds.
Mārtiņš Tuktēns, Latvijas Republikas
goda konsuls Jaundienvidvelsā.
Atceroties aizvestos no Baltijas
zemēm, ir jāatceras, ka līdzīgas
varmācības notika arī Polijā, Ukrainā,
Gruzijā, Baltkrievijā un citur Padomju
Savienībā. Baltijas trīs tautas ir stipri
atšķirīgas valodā un kultūrā. Tās ir
ģeogrāfiski tuvu un ar kopīgu traģisku
vēsturi. Tagad Kanberā Baltijas valstis
sadarbojas, nodibinot diplomātisko
klātbūtni Austrālijā.
Daudz personīgo stāstu šeit ir
izgaisuši līdz ar iepriekšējām paaudzēm.
Cilvēki nevarēja un negribēja runāt par
toreizējām briesmām, pārvietošanu,
ģimenes zaudēšanu, izolāciju,
iesaukšanu armijā, depresiju... u.c.
Toties daudz grāmatu un atmiņu stāstu
ir rakstīti. Latvijas arhīvs 2001. gadā
publicēja grāmatu Aizvestie, kuŗā ir visu
aizvesto vārdi un informācija. Šodien
Latvijā visus Aizvesto vārdus lasīs. Ir
ieteicams ieskatīties deportēto kartē
deportetie.kartes.lv.
M. Tuktēns ļoti izteiksmīgi izlasīja
fragmentus no Ināras Strungas romāna
Sydney via Siberia un ieteica grāmatu

Lietuviešu ansamblis Atspindys

izlasīt. Romāns ir angļu valodā par
deportāciju briesmām; tas ir spēcīgs
un piemērots arī jaunākajai paaudzei.
Autore Ināra Strunga uzauga Sidnejā,
bet tagad dzīvo Brisbanē.
Ginta Viliunas, Lietuvas Republikas
goda konsule Jaundienvidvelsā.
Savā uzrunā viņa uzdod jautājumu
un meklē tam atbildi. Prasa: kāpēc mēs
katru gadu pulcējamies, lai atcerētos
un pārdomātu? Vai ir vērts sanākt, ja
neesam neko iemācījušies? Sevišķi
tāpēc, ka pasaulē vēl arvien katru dienu
notiek nežēlīgas varmācības, varbūt
atceroties šos notikumus, traģēdija tikai
tiek palielināta? Varbūt pat vardarbība
tiek iedvesmota?
Tomēr ir cerība. Krīzes apstākļos
starp galīgi svešiem cilvēkiem parādās
nesavtīga devība. Ļaunumu līdzsvaro
nesavtīgās devības labestība. Tāpēc
mums ir jāsanāk un jāatceras. Cilvēkos
pastāv vajadzība atzīt upurus un ar cieņu
izteikt pateicību. Ja pat vienu cilvēku
izdodas izglābt, un vienu holokostu
apturēt, tas ir to vērts. Mēs sanākam
14. jūnijā tāpat kā austrālieši Anzaku
dienā – Lai mēs neaizmirstu.
Ieva Apine – Latvijas Republikas
vēstniecības Austrālijā pilnvarotā
lietvede.
Tā ir vēsturiska privilēģija
šeit pārstāvēt pašu pirmo Latvijas
vēstniecību Austrālijā, un izrādīt cieņu
maniem radiem, kuŗus izveda 1941. g.
un 1949. gadu deportācijās.
Lai gan deportācijas pieder Baltu
tautu vēsturē, tautu atmiņā šie notikumi
ir spilgti un svaigi. Tie ir ietekmējuši
tautu atmiņas, vērtības un identitātes.
Citējot Apini: Nav tādas ģimenes Baltijas
valstīs, kuŗai nebūtu sava stāsta par
Sibīriju un tuviniekiem, kuŗi tās aukstajos
plašumos pazuduši bez vēsts. Mums
visiem un ikvienam šie stāsti ir ļoti līdzīgi.
Mainās tikai darbojošās personas, bet
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izsūtījuma laiks un vieta, mocības un
beztiesiskums ir vieni un tie paši. Pie
mūsu robežām arī šodien pat gaisā
notiek noziegumi. Krievijā un Baltkrievijā
trūkst vārda brīvība. Tie ir brīdinājumi,
ka mums ir jābūt modriem katru dienu.
Dievs svētī visas trīs Baltijas valstis, un
Dievs, stāvi klāt Ukrainai!
Pēc runām uzstājās lietuviešu un
igauņu vokālie ansambļi ar muzikāliem
priekšnesumiem. Četras lietuvietes
tautas tērpos – ansamblis Atspindys
nodzied dziesmu par upi, kuŗā klausoties
gandrīz var dzirdēt kā upe lēni un mierīgi
burbuļodama tek. Pēc tam vēl četras
dziesmas. Tad igauņu jauktais koris
Kooskõlas ar 12 dziedātājiem nodzied
četras dziesmas.
Beigās klātesošie dziedāja Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas valsts himnas,
pianista Voiteka Višņevska (Wojciech
Wisniewski) pavadījumā.
Pēc sarīkojuma vēl ilgi kavējamies
pie uzkodām, atspirdzinājumiem un
pārrunām.
Paldies Andrim Karikam par skatuves
iekārtu un Jānim Graudam par gaismu,
skaņu un video projekciju techniku. Un
paldies Apvienotai Baltiešu komitejai par
labi noorganizētu piemiņas sarīkojumu.■
Baiba Harrington

Viņa te vairs nav!

MLOA rīkotais 80 gadu Aizvesto
piemiņas akts pasaules zūmtelpā
Ja mūsu tautas piedzīvotos un
pārdzīvotos 14. jūnija notikumus gribētu
apkopot četros vārdos, tad tie varētu
būt: „Viņa te vairs nav!”
Šie vārdi ir izcelti no diplomāta,
žurnālista un redaktora, Trīs zvaigžņu
ordeņa saņēmēja, nelaiķa Emīla Dēliņa
atmiņām par 1941. gada 14.jūnija
notikumiem Rīgā. Atmiņu stāstu šīs
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dienas akta norisē nolasīja autora dēls,
Viktorijas pavalsts goda konsuls Jānis
Dēliņš. Šie programmas sākuma daļā
dzirdētie, vārdi iekrāsoja visu, kas sekoja
– runas, muzikālos priekšnesumus
un vienatnē dziedāto valsts himnu –
kur personīgi pārdzīvotais kļuva par
spēcīgu, kopīgi izjustu vienotāju.
Atsaucoties sirdsbalsij un rīkotāju
aicinājumam, gaišā, saulainā 13. jūnija
rītā ar aizdegtu svecīti rokās steidzāmies
uz iepriekš izziņoto zūmtelpu, lai
piedalītos mūsu tautas sēru dienas
atcerē.
Aktu atklāja MLOA priekšsēdētāja
un sarīkojuma producente Anita
Andersone, sveicot klātesošos un
iepazīstinot mūs ar dienas programmu
un tās izpildītājiem.
Sekoja visu trīs Baltijas valstu
prezidentu, Kersti Kaljulaides (Igaunija),
Egila Levita (Latvija) un Gitanas
Nausėdas (Lietuva) apvienotā uzruna,
kur ar tehnoloģijas palīdzību viens
teikumu sāka, otrs turpināja un trešais
nobeidza. Kaut katrs savā kabinetā (es
pieņemu), mūsu priekšā tie stājās it
kā vienā telpā ar vienu domu un vienu
mērķi: neaizmirst aizvestos, neaizmirst
vēsturi, turot to dzīvu tautas apziņā.
Iepriecinoši mūsu ausīm bija dzirdēt,
ka prezidentu kopējā valoda vairs nav
krievu valoda, bet angļu.
Prezidentu uzrunai sekoja Latvijas
valsts himna, Sandras un Roberta
Birzes vadībā. Arī mēs, katrs savās
mājās, piecēlāmies un dziedājām līdzi.
Manā pieredzē Dievs, svētī Latviju
nekad nav skanējusi tik pārliecinoši kā
šoreiz, kad vienatnē dziedot, izjūtām
tautas sirdspukstu aiz sevis.
Turpinājumā, tēlainā lasījumā goda
konsuls Jānis Dēliņš nolasīja minēto,
tēva Emīla Dēliņa atmiņu stāstu par
notikumiem, ko autors, kopā ar draugu,
piedzīvojis Rīgas ielās 1941. gada

13-14.jūnija dienās. Toreiz, 13. junijā
pievakarē 20-gadīgie puiši neizpratnē
vērojuši Rīgā iebraucam simtiem tukšu
kravas mašīnu, pildot ielas un tā laika
Dziesmu svētku laukumu pilsētas
centrā. No kurienes un kādēļ tik daudz
tukšu kravas mašīnu puiši nav varējuši
pat minēt.
Atbilde kļuvusi skaidra 14.jūnija rītā.
Pirmais novērojums – tukšas ielas,
tukšs svētku laukums. Autors nekavējoši
zvanījis draugam, kur saņēmis atbildi:
„Viņa te vairs nav!”
„Kā tā—nav? Bet pulkstenis taču vēl
nav astoņi!”
„Vai tad Jūs nespratāt: viņa te vairs
nav!”
Šai dziļi pārdzīvotajai liecībai
sekoja goda vieses Sandras Kalnietes
teiktā goda runa, atkal no personīgas
pieredzes. Kaut mēs pazīstam Kalnieti
kā plaši lasītās un tulkotās ģimenes
autobiogrāfijas Ar balles kurpēm Sibīrijas
sniegos autori, Tautas frontes locekli,
1989. gada Baltijas ceļa idejas īstenotāju,
ilggadīgu Eiropas parlamenta deputāti
un Kokneses Likteņdārza līdzdibinātāju,
pirmā kārtā viņa ir Sibīrijas bērns.
Tieši šīs pieredzes ietekmē, savās
īstajās mājās atgriežoties, Kalniete ir
saskatījusi savas turpmākās dzīves
mērķi un uzdevumu: stāstīt, rādīt,
nenogurstoši skaidrot un atgādināt kā
pašu mājās tā pasaules politiskajos
forumos par izvestajām vardarbībām,
masu deportācijām, genocīdu un
dziļi cirstajām rētām Baltijas valstu
tautās. Viņa atceras, cik bieži ar savu
stāstu viņa klaudzinājusi pie Eiropas
savienības parlamentāriešu durvīm.
Atceras arī, ar kādu gandarījumu viņa
vērojusi, kad blakus Hitlera portretam
piekārta arī Staļina bilde kā divu lielāko
Otrā pasaules kaŗa noziedznieku un
slepkavu attēli.
Šodien, saka Kalniete, ir citādi.

Latvija vairs nestāv viena, kā tas bija
Otrā pasaules kaŗa laikā. Aiz mums un
mūsu pašnoteikšanās tiesībām stāv
Eiropas savienība, Apvienotās nācijas
un NATO. Taču pati par sevi tā vēl nav
garantija drošībai. Lauzti tiek līgumi,
pārkāptas robežas, kā to redzam
Ukrainā un Baltkrievijas represījās. Ar
Krieviju un Baltkrieviju turpat aiz Baltijas
robežām, drošības nav.
Brīvība ir modrība, turpina Kalniete.
Tādēļ šie stāsti – mūsu stāsti! – nedrīkst
apklust. Tādēļ tie ir jāstāsta, jāatgādina
visiem, sākot ar pašu bērniem un
turpinot pie visiem, kam ausis dzirdēt.
Tu r o t i e s k o p s o l ī a r A i z v e s t o
piemiņas dienas programmu Aizvestie.
Neaizmirstie Latvijā, kur katrā pilsētā,
ciematā un lauku rajonā 14. jūnijā skaļi
nolasīti tika visi no tās vietas aizvesto
vārdi, Melburnas programmā to pašu
veica Kalvis un Kaspars Švolmaņi,
nolasot Melburniešu aizvesto ģimenes
locekļu, radu un draugu vārdus.
Īpaši izraudzītie, mūzikālie
priekšnesumi caurvijas programmai,
pasvītrojot dienas sēro noskaņu. Kā
pirmo dzirdējām flautisti Līviju Judge,
atskaņojot pašas darināto tautas
dziesmu Tek saulīte solo izpildījumā.
Tādā pašā noskaņā un solo izpildījumā
izskanēja vijolnieces Sofijas Kirsanovas
atskaņotā tautas dziesma Div’ dūjiņas
Sandras Birzes aranžējumā. Abos
priekšnesumos skumjās, vientuļās
melodijas plūda kā lēnas asaras.
Tad vēl apvienotā priekšnesumā,
zūmplatformas formātā, Melburnas
koŗi Daina un Veseris, Sandras un
Roberta Birzes vadībā, nodziedāja
Raimonda Tiguļa komponēto Saules
dainu Mēness skaita savas zvaigznes.
Izpildījums izcēla, cik skaista var būt
zūmtelpas veidotā kopība. Kaut katrs
korists dzied atsevišķi – būtiski šķirts
no pārējiem – skanēt skan visi kopā.
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Nobeigumā pievienojamies arī mēs,
zūmtelpas apmeklētāji, visiem kopīgi
nodziedot Pūt, vējiņi Sandras Birzes
klavieru pavadījumā.
Sarīkojuma nobeigumā Anita
Andersone aicināja akta apmeklētājus
ar ziedojumu atbalstīt Likteņdārza tālāko
izveidi un uzturēšanu.
Aktā piedalījās ap 90 apmeklētāju,
no kuriem 70 parādījās zūmplatformas
lodziņā.
Ko guvām, ko paņēmām līdzi no šīs
Aizvesto piemiņas dienas atceres?

Vēlējumu — tikai vienu: Lai Dievs
svētī Latviju un dod, ka latviešu ausīm
nekad vairs nebūtu jādzird: „Viņa te
vairs nav!”
Ticu, ka runāju visu apmeklētāju
vārdā, izsakot izjustu paldies akta
producentei Anitai Andersonei,
programmas izpildītajiem un lielajai
palīgu un atbalstītāju komandai, kas
mums pienesa šo neaizmirstamo
Aizvesto piemiņas aktu pašu mājās.
Paldies. ■
Lauma Reinfelde

MLOA aicina ziedot
Likteņdārzam

Melburnas, Adelaides un Sidnejas, bet
arī no Vācijas un Latvijas, iespējams
vēl citviet. Sarīkojums ilga vienu
stundu, runātājiem un māksliniekiem
piedaloties gan tiešsaistē, gan ar iepriekš
sagatavotajiem sniegumiem.
Sarīkojumu vadīja šo rindiņu
rakstītāja. Piedalījās trīs Baltijas valstu
prezidenti, Kersti Kaljulaid (Igaunija),
Gitānas Nausėda (Lietuva) un Egils
Levits (Latvija), Melburnas goda konsuls
Jānis Dēliņš, goda runas teicēja Sandra
Kalniete, Melburnas ģimeņu tuvinieku
deportēto vārdu lasītāji Kalvis un Kaspars
Švolmaņi, un mākslinieki Līvija Judge
(flauta), Sofija Kirsanova (vijole), Roberts
un Sandra Birzes (klavieres/balss), kori
DAINA un VESERIS.
Atceres sarīkojuma
izskaņā visi vienojās
– kopīgi nodziedot
Pūt, vējiņi” Sandras un
Roberta Birzes vadībā.
Apmeklētājiem ienākot
un atstājot zūmtelpu
skanēja Lūcijas Garūtas
skaņdarbi pianistes
Dzintras Erlihas
izpildījumā, no ieraksta
Zvaigznes skatiens.
Aicinājums ziedot

Aizvesto piemiņas sarīkojuma velte
Latvijai – un mums visiem
MLOA rīkotais Aizvesto piemiņas
sarīkojums notika svētdien 13. jūnijā. Kaut
sarīkojums bija plānots klātienē Melburnas
Latviešu namā, kovida ierobežojumu
dēļ otro gadu pēc kārtas bija jāpiemeklē
attālināts risinājums, šoreiz izmantojot
tikšanos zūmtelpā.
Aplēšam, ka telpā pulcējās pie 90
dalībnieku sadaloties ap 70 “ložās”.
Apmeklētāji bija sanākuši no vairākām
Austrālijas pilsētām ieskaitot no
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Sandra Kalniete
Likteņdārzam
Gadu gaitā, MLOA ir ziedojusi 14.
jūnija atceres sarīkojumu ienākumus
cienīgiem mērķiem Latvijā, tostarp Latvijas
Okupācijas muzejam un fondam Sibīrijas
bērni. Šogad dalībnieki tika aicināti apsvērt
iespēju ziedot “ieejas maksas” apmērā
(vai arī vairāk) mērķim, kuŗš ir ļoti tuvs
Sandras Kalnietes sirdij – Likteņdārzam.
Sandra Kalniete, kopā ar Vili un
Martu Vītoliem – un citiem domubiedriem
– 2005. gadā dibināja Kokneses fondu,
kuŗa mērķis bija izveidot piemiņas vietu
ikvienai dvēselei, kuŗa zudusi Latvijai 20.
gadsimtā. Piemiņas dārzs atrodas uz salas
Daugavā, pie Kokneses. Kalnietes kundze
no dibināšanas laika ir aktīvi darbojusies
fonda padomē un kopš 2019. gada ir
padomes priekšsēdētāja. Visi ziedojumi
fondam tiek ieguldīti Likteņdārza attīstībā
un tā uzturēšanā. Tuvāka informācija
par Likteņdārzu ir atrodama mājaslapā:
https://www.liktendarzs.lv
MLOA sirsnīgi pateicas tiem kuŗi ir jau
ziedojuši un aicina ik vienu piebiedroties
ziedotāju saimei. Ziedojumus var ieskaitīt
MLOA bankas kontā (skat. zemāk) līdz
piektdienai 16. jūlijam, pēc kuŗa datuma
ziedojumu velte tiks pārskaitīta Kokneses
fondam. Ziņosim laikrakstā “Latvietis”, par

ziedojumu akcijas iznākumu.
Kalnietes kundze bija ļoti
aizkustināta, kad viņa uzzināja
par šo akciju un piedāvāja
tikties zūmā, lai tuvāk pastāstīt
par Likteņdārza tapšanu un
turpmākajām iecerēm.
Konta nosaukums: MLOA
Bankas kods: BSB 704 235
Konta nr.: 00017493
Ref: Ziedotāja vārds
MLOA vārdā vēlreiz izsaku
pateicību visiem, kuŗi piedalījās
Aizvesto piemiņas aktā ar saviem
sniegumiem un ar savu klātbūtni. Pateicos
Valsts prezidenta padomniecei Aivai
Rozenbergai un Sandras Kalnietes preses
sekretārei, Elīnai Bīviņai, par sirsnīgo
pretimnākšanu ierakstu jautājumos.
Pateicos Lijai Andersonei par technisko
palīdzību.
Kaut sarīkojuma ieraksts nebūs tīmeklī
pieejams, atsevišķus sniegumus var
skatīt:
• Baltijas valstu prezidentu uzrunu var
noklausīties https://www.youtube.com/
watch?v=jnfxxSP2s-c
• Sandras Kalnietes uzrunu var
noklausīties izmantojot sekojošo saiti.
https://youtu.be/sg7C1795IaI
• Melburnas koru DAINA un VESERIS
sniegumu var noklausīties: https://youtu.
be/xLVXRAdej9E
Sarīkojuma laikā uzņemtie fotoattēli
ir aplūkojami vietnē https://deportetie.
kartes.lv/, sadaļā „14. jūnijs pasaulē”.
„Pieejamās datnes” sarakstā ir aprakstītas
Melburnā notikušie piemiņas sarikojumi –
MLOA zūmtelpas akts un atcere Latviešu
Ciemā – bildes (šobrīd nr 67 – 72). Ir
vairāki fotoattēli arī no citviet Austrālijā
piemiņas brīžiem. ■
Anita Andersone
MLOA valdes priekšsēde
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Senioru saiets jūnijā

Kārtējais senioru saiets notika
piektdien, 11. jūnijā, plkst.11.00 Latviešu
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Bija solīta
tikšanās ar bijušo sidnejieti Filipu Birzuli
pa Zoom, ko vadīja Jānis Čečiņš.
Piedalījās ap 20 klausītāju. Tā kā ir
septiņu stundu atstarpe laika ziņā starp
Rīgu un Sidneju, Filips bija spiests celties
plkst. 4.00 no rīta. Spožās gaismas Filipa
dzīvoklī apžilbināja klausītājus Sidnejā,
tādēļ stāstījuma laikā Filips atgūlās uz
dīvāna.
Viņš bija ciemojies Latvijā 1986. un
1990.gados. 1990.gadā notika Latvijā
dziesmu svētki. Pirms viņš pārcēlās uz
Latviju, viņam bija jāpabeidz universitāte.
Latvijā viņš sāka strādāt žurnālistikā
pie Baltic independent un Rīga in your
pocket. Viņam patika Latvijas daba un
Latvijas meitenes. Pēc šī gada Jāņiem
viņš būs bijis Latvijā 27 gadus. Filips nav
nekad nožēlojis savu lēmumu pārcelties
uz Latviju. Viņš ir tulkojis vēstures
grāmatas un strādājis kā turistu gids.
Latvijas institūtā, kas tagad ir likvidēta,
viņš ir atsācis strādāt žurnālistikā.
Filips ir sagatavojis 39 rakstus par
gaišiem cilvēkiem Latvijā – amatniekiem,
māksliniekiem, pirtniekiem, uzņēmējiem
un citiem.
Pirmais raksts bija par Kristīni Šišlovu,
balto raganu un pirtnieci no Līvāniem.
Viņai esot arī spējas palīdzēt cilvēkiem
atmest smēķēšanu un dzeršanu. Bruno
Javoišs ir dzimis Latvijā pēc kaŗa un
vēlāk dzīvojis Rīgā. Viņš ir lasījis pie
vecāsmātes atrasto pirmskara aizliegto
literātūru. Bruno ir studējis avioinženieru
zinātnes. Kādā brīdī viņš ir nolēmis
aizstāvēt brīvo Latviju. Bruno ir uzšuvis
3mx5m lielu Latvijas karogu un 1963.
gada 5.decembŗa naktī uzrāpies augšā
pa radio torni iepretī dzelzceļa stacijai.
Tur viņš ir piestiprinājis Latvijas karogu.
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Peldētāja āliņģī
Diemžēl netālu atradies policijas nams,
un viņu notvēra. Bruno pavadīja vairāk
par pusgadu `Stūra mājā`. Pēc tam
viņu deportēja uz Mordoviju, Padomju
Savienības Eiropas daļā. Viņš esot
galīgi nesalaužams. Lēģerī iepazinās
ar Gunāru Astru. Kad atgriezās Latvijā
viņam neļāva studēt augstākās izglītības
iestādēs. Viņš aizbrauca uz Tartu,
Igaunijā, izstudēja un apmetās tur.
Brigita Mironova dzīvo Inčukalnā.
Viņa vada ledus skolu. Cilvēki peld pa
āliņģi ledainā ūdenī. Tur viņi stiprina
imunitāti un organismu un atgūst garīgo
līdzsvaru. Brigita esot eleganta dāma.
Laila Kelle ir gleznotāja, kas nopirka
muižas māju Pūrē, Kurzemē un to
atjaunoja. Viņai tur ir pasakains dārzs.
(Visus F.Birzuļa rakstus var atrast pie
Latvia.eu/blog).
Pēc tam Jānis Čečiņš lūdza
klātesošajiem uzstādīt jautājumus. Baiba
Haringtona ieteica Filipam aprakstīt Aiju
Zviedri, kas zina daudz par mežkopību.

Mēs arī varētu taisīt Zoom sanāksmi ar
Daini Ruņģi, bijušo sidnejieti, kas strādā
mežsaimniecībā. Vēl jautāja, cik lielā
mērā Vasaras vidusskola iespaidoja
Filipam pārcelties uz Latviju. Filips
atbildēja, ka Vasaras vidusskola deva
lielu iespēju satikties ar cilvēkiem no
Latvijās. Piemēram Atmodas laikā
brauca kori no Latvijas, un arī Rolands
Silaraups, kuŗu izdzina no Latvijas (par
piedalīšanos Aizvesto piemiņas atcerē
pie Brīvības pieminekļa 1987.gada
14.jūnijā-VK).
Pēc kafijas, senioru saieta otro daļu
vadīja Jānis Grauds. Mēs redzējām
īsu video par izsūtītajiem. Kapteini
Aleksandru Bolšaiti izsūtīja 1941.gadā.
Viņš izmeta zīmīti pa vilciena logu
adresētu savai sievai Elzai. Vēlāk ziņoja,
ka viņš ir miris 1942.gadā Noriļskā no
„plaušu karsoņa”. Viņa dēls, Pēteris, ir
ilgus gadus strādājis Latvijas Okupācijas
mūzeja valdē. Citā video redzējām
zemledus niršanu. Ziemā izgrieza
āliņģi ar motorzāģi. Ģērbti hidrotērpos
entuziasti peldēja āliņģī un zem ledus.
Temperātūra bijusi ap 3°C.
Garāka filma bija no sērijas Dzirdi
balsis ar Kārli Kazāku. Šī epizode saucās
Latvijas lībieši. Kārlis brauc ar savu
motociklu un apciemo lībiešus, jeb līvus,
Līvu krastā, Kurzemē. Lībieši ir viena
no Latvijas pamattautām, Baltijas jūŗas
somu cilts. Viņu priekšteči bija Latvijā
pirms baltu ciltīm jau 3000 g.p.m.ē. Viņu
kultūras ziedu laiki bija no 10.-12.g.s.
Sākot ar 14.g.s. Vidzemes lībieši saplūda
ar latgaļiem un citiem. Ziemeļkurzemē
un Abavas ielejā lībiešu valoda vēl bija
plaši lietota līdz pat 17.g.s. Pagājušajā
gadsimtā lībiešu valodu lietoja vien
dažos lībiešu zvejnieku ciemos Līvu
krastā. Šodien ap 250 cilvēki uzskata
sevi par lībiešiem.
Kārlis vispirms apciemo Mazirbi
(lībiski - Irē), kur atrodas lībiešu tautas

nams. Tur viņš tikās ar Ievu Ērenštreitu,
kas ilgi darbojas lībiešu savienībā.
Latviešu valodā lieto daudz vārdus, kas
ir iegūti no lībiešu valodas, piemēram
allaž, beka, jauda, jonis, maksa, vimba
un citi. Izteiciens “vajag maksāt” ir abiem
kopējs. Lībiešu valoda ir daudz Latvijas
vietvārdos. Vairākiem 16- gadīgajiem
ir cienījama interese mācīties lībiešu
valodu. Kārlis dodas tālāk uz Miķeltorni
(Pizā), kur dzīvo Ulla, Valta Ērenštreita
māsa. (Valts Ērenšreits ir pasaulē
slavens komponists). Ģimenei tur ir
viesu nams. Ullas dzimtā valoda nebija
lībiešu valoda. Sēžot pie jūŗas, viņa dzied
Pūt vējiņ`, kas ir lībiešu dziesma. Citā
mājā dzīvo Ēriks, kam vectēvs bijis īsts
lībietis. Māte ar tēvu runāja lībiski, lai
bērni nesaprastu.
Bija laiki, kad visiem vecākiem
bija jāraksta skolas direktoram, lai
apliecinātu, ka nerunā lībiešu valodā
mājās. Pretējā gadījumā bērni netika
uzņemti skolā. Ērikam pie mājas plīvo
lībiešu karogs ar horizontālām svītrām
zaļā, baltā un zilā krāsā. Kārļa skatienā,
lībietis ir tiešs un spīvs. Ēriks teica, ka
lībietis ir cīnītājs. Košragā Kārlis satiekas
ar pazīstamo Staltu ģimeni- Helmi ar
meitu Julgi un mazbērniem. Helmijai
tēvs bijis īsts Kolkas (Kūolka) līvs. Tēva
aizņemtība darbā un tas, ka viņš nonāca
padomju cietumā, neļāva Helmijai kārtīgi
iemācīties lībiešu valodu. Helmijas

Piemineklis "Jūras paņemtajiem" Kolkā
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nelaiķa vīrs, Dainis bija Vidzemes lībietis.
Julgi gudroja, vai tikai chronikās
minētie curones nav lībieši. Tie bija
tie, kas pirmie atsita vikingus. Līvu
pašnosaukums ir līvlist, tādēļ vārds līvi
ir tuvāk patiesībai. Tomēr, Helmi saka,
ka abi vārdi, līvi un lībieši, ir pieļaujami.
Julgi, Dāvis (Julgi brālis) un Gita var
vēl sarunāties klasiskā lībiešu valodā.
Līviskā pasaulē, viss ir dzīvs, mīļš
un jūtošs. Ar ko Julgi jūtas labāki, ar
igauņiem vai latviešiem? Julgi atbild,
ka pēdējie ģenētiskie pētījumi rāda,
ka latvieši un igauņi ir tie paši. Julgi
dzied dziesmu par to, ja tev ir mīļotā
sieva, veselība un zirgs, kas tevi ved
veiksmīgos ceļos, ko tad vēl vajaga?
Satiekamies vēl ar Dāvi Staltu un
Montu, no Staltu un Ērenštreitu dzimtām,
kas runā šodienas un rītdienas kontekstā
par līviem. Viņi rada jaunu mūziku.
Lībiešiem jūra ir skarbāka, bet latviešiem
romantiskāka. Lībiešu valodā jūra ir
“mer”. Vairāk par lībiešiem var atrast pie
livones.net. PS. Sidnejas senioru saietu
nereti arī apmeklē lībiešu izcelsmes
latvietis no Kolkasraga Kārlis Peksis.
Beidzamais video saucās Simbolisms
Baltijas valstu mākslā. Izstāde
Nepieradinātās dvēseles – Simbolisms
Baltijas valstu mākslā norisinājās Latvijas
Nacionālās mākslas mūzeja (LNMM)
galvenajā ēkā. Tas bija vērienīgs visu triju

Līvu Tautas nams Mazirbē
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Baltijas valstu simtgades kopprojekts, kas
pirms tam ar ievērojamiem panākumiem
bija izrādīts prestižajā Orsē mūzejā,
Parīzē, 2018.gadā ar nosaukumu Ames
sauvages. LNMM direktore pastāstīja,
ka šis bija sapņu projekts jau gadus
desmit. Runājot par izstādi Orsē mūzejā;
ja nav mākslas kvalitāte, tad mūzejā
iekšā nevar tikt. Toreiz, bija V.Purvīša
gleznas Maestoso interpretācija, ar bērzu
instalāciju pie durvīm. Tagad Rīgā tā ir
atsevišķa instalācija. Kad ienāk iekšā,
pirmais darbs, ko redz ir J.Rozentāla
Arkādija. (1939.gadā notika franču
modernās mākslas izstāde Rīgā, un
mūsu izstāde notika Francijā).
Orsē mūzejā bija arī nodaļa par
varoņiem. Igaunija izstādīja Kaleva dēlu,
kas ir nacionālais eposs, un Lindu, kas
nes akmeņus. Igauņiem ir spilgtas krāsas
gleznās, kas ir ietekme no skandināviem.
Rīgā, telpā Igaunija – Latvija bija vācbaltu
māksla, kā arī Ā.Alksnis, ar latviešu
folkloru, un J.Rozentāls.
Izstādi raksturo scenogrāfija.
Skatītājam ir jājūtas ērti. Skatu punkti
ir pašu izvēlēti, un ir gaisma un tumsa.
Izstādē bija Johana Valtera glezna,
Zemnieku meitene, kuŗu franči izvēlējās
kā reklāmu Ames sauvages izstādei
Orsē mūzejā. Tā bija izstādes identitāte.
Meitenes skats ir vērsts uz skatītāju.
Varbūt meitene izrāda to, ka zemnieku
paaudzei toreiz bija jācenšas strauji
pāriet uz Eiropas līmeni.
Lietuviešu izstādei ir raksturīga katoļu
pasaule ar tās krustiem. Ir izstādītas
M.Čurļona grafikas. Gala zālē ir igauņu,
latviešu un lietuviešu ainavas. Igauņiem
nav tradicionālā ainava, bet ir ar ziemeļu
gaismu un košumu. Izstāde noslēdzas
ar V.Purvīša Maestoso. Liela pateicība
Sidnejas latviešu biedrības kafejnīcas
dāmām Inārai, Edītei un Susan par
pakalpojumiem. ■
Valdis Krādziņš

14. jūnijā Aizvesto
atcere Kanberā

Šī gada 13. jūnijā Kanberas poļu
kluba White Eagle telpās, Kanberas
latviešu biedrība, sadarbībā ar Kanberas
igauņu un lietuviešu saimēm, rīkoja 14.
jūnijā Aizvesto piemiņas atceri.
Atceri ievadīja Kanberas latviešu
biedrības priekšnieks Juris Jakovics.
Savā uzrunā viņš sveica klātesošos,
to vidū, visu trīs Baltijas valstu
diplomātiskos pārstāvjus Austrālijā
– Igaunijas vēstnieci Kersti Eesmaa,
Latvijas Ārlietu ministrijas pilnvaroto
lietvedi Ievu Apini, un Lietuvas pilnvaroto
lietvedi Aisti Jakštieni.

Pēc Austrālijas valsts himnas, sekoja
Jakovica īss stāstījums par šīs dienas
nozīmi – par visu trīs Baltijas valstu
diplomātu Austrālijā klātbūtni, un par nu
jau astoņdesmit gadu Aizvesto atceri.
Atceres runas ievadīja Igaunijas un
Lietuvas diplomātes īsos vārdos savās
valodās. Atceres runu teica Latvijas
valsts pilnvarotā lietvede Ieva Apine
(skat. Laikrasts latvietis nr. 654).
Atceres aktu noslēdza ar visu trīs
Baltijas valstu himnām.
Kuplā apmeklētāju skaitā (ap
astoņdesmit), līdz ar trīs baltiešu
saimēm, bija arī poļu un Rotary pārstāvji.
Noslēgumā visi pakavējās pie glāzes
šampanieša un uzkodām. ■
Skaidrīte Dariusa

Sydney via Siberia

FOTO: Egons Eversons

Ināra Strungs
Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.
Renārs Kaupers

No kreisās, Igaunijas vēstniece Kersti
Esmaa, KLB priekšnieks, Juris Jakovics,
Latvijas Ārlietu ministrijas pilnvarotā
lietvede Ieva Apine, un Lietuvas Ārlietu
ministrijas pilnvarotā lietvede Aiste
Jakštiene.

Tikko kā iznākušās grāmatas autore
Ināra Strunga, dzimusi un augusi Sidnejā,
kādu paaudzi vēlāk ir, kā kādreiz Ilze
Kalnāre, „ieklausījusies ar sirdi" savu
radinieku un citu tautas brāļu likteņstāstos
par viņu pārdzīvojumiem ne tik senā
pagātnē un radījusi „savu dziesmu" –
visiem pieejamu romānu. Jau no paša
sākuma stāsts ievelk lasītāju savos
valgos, nevien aptveŗoši atspoguļojot
mūsu nesenās vēstures notikumus,
izvadājot lasītāju pa savu dzimto pilsētu kā
pieredzējis gids, bet arī attēlojot atsevišķo
personu jūtas, darbību un problēmas, kas
tām dzīves gaitās radušās, pārceļot šo
personu pārdzīvojumus vispārcilvēciskā,
Turpinājums 23. lpp
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Tel. 02 6559 3449

Mob. 0412 764 589

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2021. gada jūlijā.

Informācija – Fakti –
Patiesība

Atcerēsimies, pieminēsim un
godināsim Latvijas tautas upurus,
kuŗi gāja bojā Padomju Savienības
okupācijas laikā Latvijā. Grāmatā
LATVIJAS VĒSTURE vidusskolai II,
grāmatas autori, Gunārs Kurlovičs un
Andris Tomašūns, raksta (tabula - 264.
lpp.), „Iedzīvotāju zaudējumi Latvijā līdz
1945. g.”:
„Deportēti un nogalināti 1940./41.g. –
35,000”
„Mobilizēti Sarkanajā armijā - 20,000”
„Nogalināti un deportēti 1941./44.g. –
90,000”

„Deportēti un nogalināti 1944./45.g. –
70,000”
Un, tas neieskaita Padomju
Savienības komunistu varas deportācijas
un slepkavības kas notika 1949. gadā
un visā Padomju Savienības okupācijas
laikā katru dienu līdz pat 1990. gadam.
Atcerēsimies arī 1944. g. 16.martu,
kad 188 Latvijas Centrālās Padomes
(LCP) locekļi, kuŗi bija palikuši vēl
dzīvi „Baigais Gads” laika posmā,
Latvijas nācijas vārdā bija parakstījuši
deklarāciju, kuŗā starp citu tiek teikts:
“Ienaidnieks no austrumiem atkal
draudoši tuvojas Latvijas zemei….
Latvijas varmācīgā pievienošana
Padomju Savienībai izdarīta rupji
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pārkāpjot Latvijas Republikas satversmi
un laužot Latvijas – Padomju Savienības
savstarpējos līgumus, Tautu Savienības
paktu un veselu virkni starptautisku
līgumu….
Pēc mūsu izpratnes otrā pasaules
kaŗa tagadējā norisē ir pienācis brīdis,
kad apdraudēta mūsu tautas dzīvība,
pati tautas esamība – pienācis liktenīgais
brīdis: būt vai nebūt.
Pēc visiem dabas un cilvēcības
likumiem neviens mums nevar apstrīdēt
tiesības aizstāvēties, ja tiek apdraudēta
mūsu nācija un tās esamība. Pamatojoties
uz šīm atziņām, mēs, deklarējam Latvijas
tautas gribu un gatavību aizstāvēt
visiem mums iespējamiem spēkiem un
līdzekļiem Latvijas valsts robežas pret
uzbrūkošo ienaidnieku. Latvijas galvas
pilsētā Rīgā, 1944.g. 17. martā.”
Šī LCP deklarācija bija sagatavota
četros eksemplāros jau 1944.gada

Metropolīts
Augustīns Pētersons
Pareizticīgo Baznīca
1873 – 1955
Miris Vācijā

Archibīskaps
Teodors Grīnbergs
Luterāņu Baznīca
1872 – 1948
Miris Vācijā

Bīskaps
Jāzeps Rancāns
Katoļu Baznīca
1870 – 1969
Miris ASV
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16.martā un tā bija adresēta Latviešu
leğiona ğenerālinspektoram R.
Bangerska kungam; tikai viens oriğinālais
eksemplārs ir saglabājies un tas tagad
atrodas Latvijas Kara mūzejā. Trīs no
188 LCP locekļiem, kuŗi parakstīja šo
memorandu bija iepriekšējošā lpp.
minētie.
Kāpēc LCP lūgums Latviešu
leğionam? Padomju Savienība,
„Čeka” (NKVD) un Sarkanā armija
1940.–1941.g. bija okupējuši Latviju
un bija noslepkavojuši un deportējuši
jau tūkstošiem Latvijas pilsoņu; un
Latvija atradās jau trešo gadu zem vācu
okupācijas varas, kas bija mobilizējusi
lielāko daļu no Latvijas jaunatnes. LCP un
Latvijas inteliğence zināja, ka Padomju
Savienības plānos bija noslepkavot–
deportēt 800 000 Latvijas pilsoņu, kā to
norādīja 1941.g. jūnijā NKVD pamesto
dokumentu plāns (kuŗu izjauca Vācijas
armijas straujais uzbrukums Padomju

Savienībai) un par kuŗu 1949. g. britiem
ziņoja Latvijas vēstnieks Londonā,
Kārlis Zariņš, nosūtot viņiem pulkveža
Viļa Januma memorandu. Latvijai citas
izejas vai alternatīvi nebija un šie minētie
188 izcilie Latvijas patrioti griezās pie
Latviešu leğiona, deklarējot „Latvijas
tautas gribu un gatavību aizstāvēt visiem
mums iespējamiem spēkiem un līzekļiem
Latvijas valsts robežas pret uzbrūkošo
ienaidnieku (pret PSRS).”
Andrejs Mežmalis
DVL priekšsēdis

Ziņojums

Sakarā ar pašreizējo Covid
uzliesmojumu Sidnejā, turpmākie
paredzētie sarīkojumi Sidnejas
Daugavas vanagu namā Benkstaunā ir
atcelti uz nenoteiktu laiku. Vislabākais
aizsarga veids : ,,Palieciet mājās”..

Ināra Sīkā 1989. gada demonstrācijā Melburnā
Pagājušā mēneša Daugavas
Vanagu Sidnejas nodaļas ziņās par 14
jūnija atceri mēs lasījām ka Ināra Sīkā
piedalījās 14. jūnija demonstrācujā
DV Melburnas nodaļā. Šī fotogrāfija
ir uzņemta Melburnas centrā Burke
Sreet mall par ko Ināra Sīkā rakstīja:
„Pirms 32 gadiem, es dzīvoju
Melburnā un aktīvi darbojos
Nacionālā darba grupā, kas bija DV
Melburnas nodaļas paspārnē. Grupa
dibinajās 1989. gadā marta mēnesī
un pirmā lielā akcija ko rīkojām bija
1989. gada 14. jūnija piemiņa ar
nosaukumu NESIET ZIEDUS!”
Redakcija
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Sēņu mērce 5. jūnija DV pusdienām

FOTO: Viktors Zeidaks

DV Sidnejas nodaļas
priekšsēde Ināra Sīkā
gatavojoties DV jūnija
pusdienām kopā ar
mazdēliem Konrādu un
Anonu cītīgi izstaigāja
visas zināmās sēnošanas
vietiņas Viktorijas
Mornington Peninsula
rajonā meklējot sēnes
apsolītai sēņu mērcei.
Pielasīja veselu spainīti
un jūnija pusdienas bija ļoti
garšīgas.
Pēteris

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 5. jūlijā, plkst. 12.00
pusdienas un 4. maija atcere.
Sestdien, 7. augustā, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.
Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Eirovīzija ir atgriezusies!

Tā tika paziņots Feisbukā! Un, lai svinētu svētkus, Sidnejas latviešu namā
Klāra Brūvere 21. maija vakarā rīkoja Eirovīzijas ekstravaganci, lai vāktu līdzekļus
Austrālijas latviešu 58 . Kultūras dienām.
Kopīgi noskatījāmies 1. pusfinālu. Sākums bija 20.30, bet durvis bija vaļā jau
no 19.00. Bija ļoti garšīgi Eiroēdieni un slāpju remdēšanai Eirovīzijas tematiskie
kokteiļi. Ēdienkarte piedāvāja Eiropas gardumus! ... horvātu bureks, latviešu pīrāgi,
grieķu salāti, aukstā zupa, itāļu aračīni un vēl daudz kā cita! Varēja iegādāties
dilļu un mazsālīto gurķu martini! Tam bija ļoti interesanta garša!!! Un kas būtu
Eirovīzijas ballīte bez Eirovīzijas bingo un vislabāk ģērbtā dalībnieka konkursa?
Visā kopumā lielisks vakars! Noteikti piedalīšos arī nākošreiz!!! ■
Marika Mccue

Konkursa uzvarētāja Miss Zemeslode (Marika Mccue) otrā no kreisās.

Sydney via Siberia

Turpinnājums no 17. lpp.

morāliskā, pat zinātniskā plāksnē.Tā
kā autores aprakstīto laiku esmu pati
izdzīvojusi, varu teikt, ka viņa to ir ļoti labi
izpratusi.
Rakstot angliski, viņa ar Artūra Kroplija
(Arthur Cropley) palīdzību ir nevien

palaidusi plašajā pasaulē mūsu Lāčplēsi,
kā arī neatkarīgās Latvijas tēva Raiņa
pārveidoto Spīdolu, bet arī iepazīstinājusi
pasauli ar to necilvēcību, zem kuŗas
cieta latviešu tauta (un nevien tā vien)
zem Padomju Savienības jūga, kas
varēja sacensties ar to, ar ko 2. Pasaules
kaŗa laikā kļuva slavena Hitlera vadītā
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Vācija. Līdz ar to viņa arī latviešu tautas
likteņstāstu ir paspējusi piekārt pie lielā
zvana.
Kā grāmatas varoņi tika galā ar viņiem
piešķirto likteni, lai katrs lasītājs izgudro
pats. Ceru, ka viens otrs, grāmatu lasot,
tur atradīs savai dzīvei pa vadlīnijai, jo šī
grāmata galu galā ir par izturību, sīkstumu,
izdzīvošanu, nežēlību, vainas apziņu,
mīlestību, uzupurēšanos, piedošanu,
identitāti un dzīves jēgu, un līdz ar to tā
ievietojas pasaules lielo grāmatu pulkā.
Grāmata viegli lasās, un tā varētu būt
ļoti piemērota mūsu jaunajai audzei, kas ir
paradusi vērties savos telefoniņos un lieki
nekavēt laiku ar lasīšanu. Tajā iegrimstot,
neviens vien jaunais lasītājs arī varēs
iemācīties pareizrakstību, jo tur mana
gadiem ilgi trenētā acs tikai uz beigām
ieraudzīja vienu kļūdu – vienam vārdam
bija pazudis pēdējais burts!
Vēlu labu lasīšanu!
Vija Sieriņa.
Grāmatas izdevējs: MoshPit Publishing,
PO Box 4363 Penrith, NSW, 2750.
Grāmata pērkama: SLB veikalā Rīga
un tīmekļa grāmatveikalos, piem. https://
www.amazon.com.au/dp/1922628069

Top jauna latviešu
vēsturiskā spēlfilma
Zeme, kas dzied

Ar Latvijas Nacionālā Kino centra
atbalstu topošās filmas pirmizrāde
plānota 2023. gadā, bet jau aizvadītā
gada rudenī radošā komanda un aktieŗi
sanāca kopā, lai pielaikotu kostīmus,
grimu un kopā ar scēnārija autoriem
Daini Īvānu un Māri Martinsonu (viņš
ir arī filmas režisors) izrunātu filmas
vēsturiskos aspektus.
Filmas sižeta pamatā ir vēsturisks
stāsts par pirmo latviešu Dziesmu
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svētku tapšanu 1873. gadā, kad tika
ielikts pamats mūsu unikālajai tradicijai,
kam pavisam drīz apritēs 150 gadu,
pēc trim gadiem svinēs 150. jubileju.
Tas bija laiks, kad sākās cīņa arī par
sieviešu pašnoteikšanos, tāpēc parallēli
vēsturiskajai sižeta līnijai filmu caurvij
stāsts par jaunu un izglītotu meiteni
Annu, kuŗa vēlas dziedāt korī. Lai
arī tolaik tā galvenokārt bija vīriešu
nodarbošanās un Vidzemes ciematiņā,
kuŗā viņa mīt, ir tikai vīru koris, Anna
ir apņēmības pilna pārvarēt visus
šķēršļus un kopā ar citiem tautiešiem
dodas uz Rīgu, lai piedalītos pirmajos
Dziedāšanas svētkos...
Režisors un viens no filmas
Zeme, kas dzied scenārija autoriem
Māris Martinsons pirms Latvijas
valsts Simtgades daudz domājis par
notikumiem, ko vērts atcerēties, izstāstīt
un iemūžināt. „Bija svarīgi atrast stāstu,
kas uzrunātu ne tikai mūs pašus, bet
varētu būt nozīmīgs ikvienam, visai
Latvijas tautai. Ejot cauri vēsturiskajiem
notikumiem un personām, nonācām
līdz pirmajiem latviešu Dziedāšanas
svētkiem. Sākām pētīt materiālus un
secinājām, ka tas taču ir fantastisks
stāsts par to, kā no idejas, kuŗa radās
februāŗa beigās, līdz Dziesmu svētkiem,
kas notika jūnijā, izveidojās tradicija,
kuŗai 2023. gadā tiks svinēti 150
gadi!” Sadarbībā ar Daini Īvānu filmas
scenārijā apvienota vēsturiska ticamība
un spilgti raksturi. Tieši Dainis Īvāns ir
atbildīgs par topošās filmas vēsturisko
kontekstu.
„Kaut arī latvieši jau izsenis bija
dziedājuši kopā Jāņos un hernhūtiešu
draudzes saietos, Dziesmu svētki
nebija latviešu tradicija to vairāk
piekopa vāciskajās zemēs,” stāsta
Dainis Īvāns. “Dziesmu svētki kļuva
par pirmo organizēšanās formu, par
pirmo latviešu tautas sapulci, uz kuŗu

kopā sanāca tautieši no dažādiem
etnografiskajiem novadiem. Tā bija
milzīga pašapliecināšanās. Pirmo
Dziesmu svētku atklāšanā tika
nodziedāta arī vēlāk par Latvijas valsts
himnu kļuvusī Baumaņu Kārļa Dievs,
svētī Latviju!. Kā vēlāk rakstīja pētnieki,
tā šajos Dziesmu svētkos iekodēja
Latvijas tautas pašapziņā lūgt svētību
nevis svešiem kungiem, bet gan savai
zemei, kuŗā dzīvot un turpināties. Pirmie
latviešu Dziesmu svētki bija latviešu
tautas dzimšana.”
Par filmas Zeme, kas dzied mūzikālo
noformējumu rūpēsies komponists
mūziķis Uģis Prauliņš. „Dziesmu
svētki ir viens no svarīgākajiem
priekšnoteikumiem mūsdienu identitātei
– tie saliedē nāciju,” saka Uģis Prauliņš.
„Pieskaršanās tik nozīmīgai temai arī
uzliek milzu atbildību. Tie bija reāli
notikumi, kuŗus ar dažādu mūsdienu
technoloģiju palīdzību varam restaurēt,
un tas man šķiet ļoti aizraujoši un
svarīgi.”
Filmas Zeme, kas dzied varoņus
atveidos Latvijā populāri aktieri –
Ģirts Ķesteris, Vilis Daudziņš, Andris
Keišs, Andris Bulis, Ainārs Ančevskis,
Nauris Brikmanis, Marta Lovisa
Jančevska un citi. Filma top studijā “K
Films”, tās producente ir Linda Krūkle.
Kostīmus veido Katrīna Liepa, bet grima
māksliniece ir Beāta Rjabovska.
Filmas radošā komanda joprojām
turpina vēsturisko faktu izpēti, tāpēc
Latvijas sabiedrība tiek aicināta
iesaistīties filmas tapšanā, sūtot
vēsturiskus materiālus un informāciju
par tā laika notikumiem – fotografijas,
pierakstus, atmiņu stāstus, avīzes
uc. Visi, kas vēlas iesaistīties jaunās
vēsturiskās filmas Zeme, kas dzied
tapšanā, ir aicināti sūtīt informāciju uz
info@zemekasdzied.lv
Vienlaikus ar sagatavošanās procesu

ir uzsākta filmas scēnārijam atbilstošu
filmēšanas vietu meklēšana, tāpēc
filmēšanas komanda aicina atsaukties
iedzīvotājus, kuŗiem ir zināma atbilstošu
objektu atrašanās vieta vai kam pieder
attiecīgs īpašums un kuŗi ir gatavi
uzņemt filmēšanas grupu.
Ir nepieciešama stāsta galvenās
varones Zelmas māja – pieticīga
mājsaimniecība nomaļus no ikdienas
burzmas. Tā ir koka vai neliela mūŗa ēka
ar skaidu, niedru vai māla dakstiņu jumtu,
kuŗas noderīgs papildinājums varētu būt
arī dažas nelielas saimniecības ēkas.
Vienlaikus filmēšana norisināsies arī
pagastmājā – koka vai mūŗa ēkā,
kam ne tikai garen-fasādē, bet arī
vienā galā atrodas durvis. Tā varētu
būt kādā vecā skolas ēka. Meklē arī
krogus ēku – vēsturisku celtni bez
papildu elementiem Pēc scēnārija ēkai
jāiekļaujas skaistā, pakalniem un līkloču
ceļiem rotātā ainavā.
Un vēl – vienu no galvenajām
lomām filmā atveidos pasaulslavenā
operdziedātāja Marina Rebeka.
Viņa atveidos turīga Vidzemes
saimnieka vecāko māsu Zelmu, kuŗai ir
liela nozīme filmas vēsturiskajā sižetā.
Zelma un viņas krustmeita Anna – filmas
centrālie tēli – iemieso divu paaudžu,
19. gs. vidus un beigu latviešu sieviešu
pasaules redzējumu, viņu tiekšanos
pēc pilnvērtīgas līdzdalības topošās
latviešu nācijas garīgajā, kultūras un
saimnieciskajā dzīvē.
Marinas Rebekas atveidotā Zelma
pēc Vidzemes guberņā ietilpstošās
Pērnavas meiteņu ģimnazijas beigšanas
un mājskolotājas tiesību iegūšanas
kalpojusi vispirms par guvernanti, bet
vēlāk arī par saimniecības vadītāju
bagātā Pēterburgas apkaimes muižā.
Brāļa pēkšņā nāve viņai likusi atgriezties
Vidzemē un uzņemties rūpes gan par
dzimtas saimniecību, gan brāļameitu
25

Annu. Zelma, kuŗai pašai bērnu nav,
Annu audzina kā savu meitu. Viņa
krustmeitu ievada ne tikai lauku, bet arī
pilsētas dzīvē. Bez lauku darbiem un
mājas soļa māca, kā moderni ģērbties,
kā par sevi pastāvēt, liek izteiksmīgi lasīt
grāmatas, lai izkoptu runas dotumus, un
mudina dziedāt – par spīti tam, ka 1873.
gada Dziedāšanas svētkos Rīgā starp
daudz vīru koriem ir tikai daži jauktie kori
ar pavisam nedaudz sievietēm.
Marina Rebeka atzīst, ka loma
filmā Zeme, kas dzied viņai būs
ugunskristības: „Pašai ir interesanti,
kā ar visu tikšu galā, jo kameras
priekšā atraisīties nav viegli. Tas būs
īpašs izaicinājums – nospēlēt šo tēlu
tā, lai izskatītos tiešām patiesi, dziļi
un izjusti. Būs jāiemācās aprast ar
filmēšanas procesu, jo te viss notiek
citādi nekā operā, kur izrādes skati
seko viens otram. Filmēšanas gaitā
notikumu secība tiek jaukta, tāpēc ik reizi
jāspēj iejusties konkrētajā situācijā. Ar
nepacietību gaidu filmēšanas sākumu,
lai varētu izaicināt sevi kā aktrisi. Esmu
gandarīta, ka varēšu kļūst par daļu no
šīs latviešu tautai nozīmīgās filmas.”
Māris Martinsons stāsta, ka Marinu
Rebeku lomai uzrunājis, zinādams,
cik daudz pasaulē pazīstamajai
operdziedātājai nozīmē Dziesmu svētki.
“Marina savulaik Rīgas koŗa sastāvā
ir piedalījusies Dziesmu svētkos.
Bet pirms pāris gadiem, neraugoties
uz saspringto koncertu grafiku, viņa
ieradās Rīgā tikai viena iemesla dēļ
– lai piedalītos atklāšanas koncertā
Dziesmu un deju svētku dalībniekiem!
Mani aizkustina tas, cik ļoti viņa mīl
mūsu un mūsu tradicijas, nesdama
tās plašajā pasaulē. Turklāt viņa ir
brīnišķīga aktrise ar pieredzi uzstāties
uz lielākajām pasaules skatuvēm. Pēc
scēnārija izlasīšanas Marina atzina, ka
Zelmas tēls viņai šķiet tuvs un asociējas
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ar viņu pašu – arī Zelma ir aktīva, bet
vienlaikus ļoti jūtīga un sirsnīga,” stāsta
Māris Martinsons.
Filmas uzņemšana sākta ar ainām
no īpaši filmēšanas vajadzībām
paviljonā iekārtota vēsturiskā Rīgas
Latviešu biedrības nama kabineta. Tajā
kopā sanāk Rīgas Latviešu biedrības
vadība, kas ilgstošu pārrunu rezultātā
nolemj rīkot Pirmos Vispārīgos latviešu
dziesmu svētkus un dibina Dziesmu
svētku Rīcības komiteju. Šis kabinets
gāja bojā 1908. gada ugunsnelaimē, kad
bojātas krāsns dēļ izcēlās ugunsgrēks,
kas pilnībā izpostīja Rīgas Latvieša
biedrības nama ēku. Īpašu izaicinājumu
filmas radošajai komandai sagādāja
kabineta vizuālā veidola rekonstrukcija,
jo materiāli, kas par to ir saglabājušies
līdz mūsdienām, ir ļoti skopi. „Filmēšana
pandēmijas laikā ir īpaši izaicinošs
process, tomēr mums izdodas strādāt
saskaņā ar visiem nepieciešamajiem
drošības pasākumiem. Pateicoties
mūsu atbalstītājiem, ir izdevies veiksmīgi
uzsākt darbu pie filmas,” Stāsta Māris
Martinsons. “Līdzīgi kā filmas Zeme,
kas dzied pirmajās ainās, kad Rīgas
Latviešu biedrības namā sanāca kopā
tā laika uzņēmīgākie un gudrākie cilvēki
un lēma par Pirmo Vispārīgo latviešu
dziesmu svētku organizēšanu, arī
šobrīd, sanākot kopā mūsu radošajai
komandai un vienam no Latvijas
vadošajiem uzņēmumiem „Latvijas
Mobilais Telefons”, šajā sarežģītajā
laikā esam spējuši apvienoties, lai jau
pēc pāris gadiem, kad Dziesmu svētki
svinēs 150 jubileju, dāvātu latviešiem
šo filmu.”
Filmas tapšanas procesu iemūžina
un aizkadrus veido Zeme, kas dzied
atbalstītājs Latvijas Mobilais Telefons.
Ja arī jūs vēlaties un esat gatavi
financiāli atbalstīt filmas tapšanu,
ziedojiet naudu, ieskaitot:

Biedrība „Nameyse”
Rīga, Kurzemes prospekts 6 – 90,
LV-1067
Reģistrācijas Nr.40008198562
“Swedbank” AS
Konta Nr. LV80HABA0551050005957
Kods: HABALV22
Biedrībai ir Sabiedriskā labuma
organizācijas statuss
Brīvā Latvija.

Par Cilvēka uzbūvi

Seminārs
Atbildot uz jautājumiem (2)

Par dvēseli

Jautājums ir šāds : "Vai varētu lūdzu
dot kādu piemēru - ko Austrumu tradīcija
saka par dvēseli?"
Jā, paldies par jautājumu. Šai
sakarā, cienījamie lasītāji, varam īsumā
ielūkoties Jogu viedoklī.
Indijas Jogu uzskati par Cilvēka
Dvēseli
Jogu filozofija māca, ka cilvēks
vienmēr ir dzīvojis un vienmēr dzīvos.
Šī filozofija apgalvo, ka viss, kas saucas
„nāve", ir tikai miegs, kuŗš vienmēr
beidzas ar atmošanos. Nāve ir tikai
samaņas zaudēšana uz laiku, dzīve ir
nepārtraukta, un tās mērķis ir attīstība,
iekšējo spēku un spēju atraisīšana,
iekšējā garīgā izaugsme.
Mēs atrodamies mūžībā un nekad
no šīs mūžības nevaram izkļūt. Reālais
cilvēks – tas ir viņa dvēsele, kas nebūt
nav fiziskā ķermeņa darbības rezultāts,
kā daudzi domā, bet taisni otrādi, tā ir
tā īstenā būtne, kas pēc sava tēla un
līdzības veido fizisko ķermeni.
Jogu filozofija māca, ka dvēsele var
eksistēt ārpus sava fiziskā ķermeņa.

Tomēr ir zināmas pieredzes un
zināšanas, kuras tā var iegūt tikai ar
fiziskās esamības palīdzību. Mums
piemīt fiziskie ķermeņi tikai tāpēc, ka tie
mums ir vajadzīgi. Kad mēs sasniegsim
tādu attīstības pakāpi, kad mums fiziskie
ķermeņi vairs nebūs vajadzīgi, mēs
pārstāsim tos sev ņemt, pārstāsim tos
lietot un tiksim atbrīvoti no tiem.
Jogu filozofija māca, ka iegūdami
zemes dzīves pieredzi, mēs pārejam
miera stāvoklī, pēc kuŗa no jauna
pamostamies jaunos apstākļos, kas
atbilst mūsu vajadzībām un vēlmēm.
Reālā dzīve – tā ir vesela virkne
ar dzīvēm, resp. – inkarnācijām, bet
mūsu patreizējā dzīve ir tikai viena no
bezgalīgā skaita, pie tam mūsu „Es" ir
visas iepriekšējās pieredzes rezultāts,
iegūts iepriekšējās eksistencēs.
Jogu filozofija māca, ka dvēsele
ir eksistējusi neskaitāmus laikmetus,
mērodama savu ceļu cauri bezgalīgi
daudz formām, no zemākajām uz
augstākajām, bet vienmēr virzījusies
uz augšu, un nekad nav nolaidusies uz
leju. Viņi māca, ka dvēsele arī turpmāk
nepārtraukti attīstīsies tālāk tieši tāpat,
virzīsies cauri bezgalīgiem laikmetiem,
visdažādākajām formām un eksistences
fāzēm, tiecoties arvien augstāk un
augstāk.
Visums ir milzīgs un plašs, tas ietver
sevī neskaitāmas pasaules un sfēras,
kuŗās dzīvo viņu iemītnieki, un mēs
nemaz vairs nebūsim saistīti ar Zemi
tajā brīdī, kad būsim gatavi pāriet uz
augstākām sfērām un līmeņiem.
Jogi māca, ka eksistē liels daudzums
dzīvības formu, no kuŗām daudzas
ir tādas, par ko mums nemaz nav
priekšstatu, un ka eksistē dzīvības
pakāpes – tik daudz augstākas par
mūsu patreizējo eksistenci, cik zemāks
par cilvēku ar viņa prātu un attīstību,
atrodas vienšūnu organisms.
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Mūsu prāts nespēj aptvert to
augstāko būtņu un dvēseļu idejas, kuŗi
jau pirms mums ir nostaigājuši garīgās
attīstības ceļu.
Daudziem liekas, ka viņi ir pilnīgi
pazaudējuši atmiņu par iepriekšējām
dzīvēm. Bet īstenībā šī atmiņa ir
saglabājusies mūsu „gaumēs",
„simpātijās", „antipātijās" un „interešu
lokā". Un pamozdamies uz Zemes,
mēs arvien vairāk un vairāk kļūstam
apzinātāki.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis

Templis

Principā templis ir iekārtots kā
uztveres – raidītājiekārta jau kopš
seniem laikiem. Templī viss ir ierīkots
tā, ka tas veicina telpas, laika, enerģijas
un matērijas metamorfozes. Kas
nozīmē – templī tu vari daudz vieglāk
atrasties līdzās kādam notikumam,
kuŗš norisinājies pirms tūkstošiem gadu
un noticis citā ģeografiskā vietā. Būt
tam blakus – ar daudzkārt pastiprinātu
emocionālo, mentālo, enerģētisko un
pat fizisko pieredzi. Templis šim nolūkam
darbojas kā portāls un savienojums.
Tāpēc templī raksturīgi lietot senos
Lielos Tekstus.
Tādas īpašības piemīt arī Ēģiptes
un Meksikas piramīdām, un citām
antīkām celtnēm. Kā arī šim nolūkam
speciāli iekārtotām vietām, kā lūgšanu
nams utt. Tempļu būve un konstrukcijas
daudzos gadījumos tika dotas „no
Debesīm". Tā lasām Bībelē un citos
senos rakstos. Templī, kā likums,
atrodas vairākas spēka kolonnas –
stabi. Tādā vietā pastāvot, cilvēks
piepildās ar jaudīgiem Debesu spēkiem,
kas dod mieru, pārliecību par saviem
spēkiem un veselību. Tādus enerģiju
stabus – kolonnas var atrast metodiski
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pārvietojoties tempļa iekšienē.
Runājot par austrumos celtiem
tempļiem, jāteic, ka mūsdienu
radioteleskops labi ataino enerģiju
uztveres principus, kas ieguldīti
dažādu laikposmu austrumu tempļu
konstrukcijā. (skat.attēlā)
Austrumu tempļi, kā zināms,
orientēti uz informācijas uztveri, resp.
– meditāciju. To uzbūves pamatā, gluži
kā radioteleskopam, ir – šķīvis, antena,

un tornis.
Templī persona ar skaņu Mmm,
bungām un zvaniem iekustina visu
sistēmu. Tad ar apzinātu prāta darbību
meditē, jeb mūsdienu leksikā runājot –
noregulējas enerģiju gammā uz vienu

frekvenci.
Runājot par meditāciju, jāatceras,
ka principā tai piemīt vairākas galvenās
formas. Ja meditācijas objekts ir
austrumu simbols, tad tā ir austrumu
meditācija. Ja meditācijas objekts ir
rietumu – Kristīgs simbols, tad tā ir
kristīgā meditācija. Meditācija pati
par sevi ir neitrāla. Tāpat kā cilvēka
Dvēsele. Viss atkarīgs – uz ko tā ir

vērsta. Un to cilvēks izdara apzināti.
Savukārt mūsdienu kosmiskā raķete
(skat. attēlā) var teikt, labi ilustrē
enerģiju apmaiņas principus, kas
ieguldīti rietumu tempļu konstrukcijā
Rietumu tempļi jeb baznīcas – kā
zināms, ir orientētas uz informācijas
pasniegšanu jeb – kalpošanu ar Vārdu.
To uzbūves pamatā ir baznīcas tornis
un tā saucamais baznīcas „kuģis" –
telpa apkārt tornim. Lūgšanu, dziesmu
un svētrunas laikā tiek iekustināta visa
šī sistēma, un enerģiju apmaiņa stipri
atgādina startējošo kosmosa raķeti. Tā
uzņem apgriezienus, uzkrāj jaudu, un
aizšaujas debesīs. Visa apkārtējā telpa
piepildās ar enerģiju un dod kolosālu
atspēriena spēku. „Un kvēpināmā dūmi
ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no

eņģeļa rokām Dieva priekšā." (Atkl.8:7)
Principā visi tempļi pilda abas
funkcijas. Tomēr – izteiktākas iezīmes
paliek, un tās labi redzamas tempļu
uzbūvē.
Sākot ar XXI gadsimtu, globalizāciju
un vispārīgiem Apziņas izplešanās
procesiem – austrumu un rietumu
mentalitāte pakāpeniski savienojas,
kompensējot viena otru. Tas īstenojas
vispārīgā garīgā kustībā, kas
pakāpeniski aptver visu cilvēcisko
civilizāciju.
Tas ir arī laikmets, kuŗā Cilvēkam
atjaunojas Augstāki Apziņas stāvokļi.
Katra reliģiskā tradīcija to izsaka atbilstoši.
Hopi runā par Qualtcekoatla Atgriešanos.
Budismā par Karmas Riteņa pagriešanos.
Hindu par Kali Jugas izbeigšanos.
Ezoterikā Lielā Skolotāja Maitreijas
Atgriešanos. Kristietībā Jēzus Kristus
Otrreizējo Atnākšanu. Kopējais ir tas,
ka tiek runāts par sagaidāmo notikumu
divdaļīgi: kā ilgstošu procesu, gan arī
kā vienreizēju brīdi, kuŗš tad vainagos
šī procesa kulmināciju. Un turpinājumu
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jaunā kvalitātē. Kristietībā to sauc par
Kristus Parūziju. Tas ievada viena laikmeta
izbeigšanos un nākamā iesākumu. Ir
viedoklis, ka ap 3000 gadu uz Zemes rodas
jauna reliģija, kuŗā ir viens Dievs. ■
Mācītājs Raimonds Sokolovskis

Pitona atdzimšana
jauna laikmeta formā

Gundega Saulīts – 06.06,2021.
Kad maija pēdējās sestdienas vakarā
pavasarīgās debesis Rīgā sāka tumst,
izslēdzot datoru pēc vairāku stundu
intensīvas zūmošanas, atnāca atziņa:
Tas nu reiz ir noticis! Pirmais teātŗu
festivāls e-platformā bija beidzies. Taču
tikai tad pa īstam varēja sākt novērtēt
šī notikuma nozīmi. Vairāk nekā piecu
stundu gaŗumā bijām dzīvojuši vienā elpā
- festivāla dalībnieki no Losandželosas un
Sanfrancisko Amerikā, No Birmingemas
Lielbritanijā, Klaipēdas Lietuvā un no
Latvijas.
Teātŗa mīlestība vieno latviešus ne
tikai paŗi robežām, bet pat pāri okeāniem.
Turklāt ieilgušie pandēmijas apstākļi, kas
ierobežojuši gan profesionālo, gan arī
amatieŗu teātŗu darbību, izrādās – nevis
apslāpējuši radošo garu, bet tieši otrādi
– likuši meklēt jaunas iespējas darboties,
nodoties iemīļotajam vaļaspriekam un
rast jaunas, vēl nebijušas izpausmes
formas. Izrādās, ir tik daudz veidu, kā
vienam tēlotāju ansamblim darboties
mazajos Zoom lodziņos. Var arī individuāli
atveidotus fragmentus montēt, līdzīgi kā
to dara kinovalodā. Šīs piecas stundas
lieliski parādīja to, ka mūsu teātŗa mākslas
entuziastus vieno tieksme uzrunāt citam
citu, dalīties pārdomās ar iedomāto
skatītāju un runāt par jautājumiem, kas
tieši šobrīd šķiet būtiski un svarīgi.
Starpkontinentālā e-festivāla (cik
lepni skan!) idejas autore un organizētāja
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režisore Velga Līce, veicot dalībnieku
apzināšanas, iedrošināšanas un
iedvesmošanas darbu, laikam taču
rēķinājās ar atsevišķo ansambļu veikuma
neviendabību, tomēr bija pārliecināta par
šī festivāla svētību. Tas, ko redzējām,
visdrīzāk dēvējams par digitālo teātri,
katrs tēlotājs savu lomu veido, izmantojot
Zoom platformu datorā. Taču ir daudz
atšķirīgu iespēju, materiālu montējot, un
mēs aktieŗus ieraugām atšķirīgās vidēs,
tiek likti lietā arī dažādi klasiskā un leļļu
teātra paņēmieni, izmantoti animācijas,
kino un digitālās grafikas formāti.
Velga Līce pati sevi jokojoties dēvē
par „Pitona” vecmāmiņu. Viņas radošajā
biografijā ļoti nozīmīga daļa saistīta ar
savulaik Dobelē 25 gadu gaŗumā rīkoto
jauniešu teātŗu festivālu „Pitons”. Tās
patiešām bija neaizmirstamas dzirkstošas
enerģijas un jaunu, aizrautīgu skatuves
spēku pulcēšanās. Tagad pēc ilgāka
pārtraukuma Velgai bija svarīgi atgādināt
„Pitona” ideju. Jo arī šodien viņas ieskatā
svarīgākais ir satikties, draudzēties,
satuvināties, nevis sacensties vai mēroties
spēkiem.
Nu var droši teikt – „Pitons” ir dzīvs, tas
tagad atdzimis jaunā elektroniskas saziņas
formātā. Nenoliegsim, ka Velgai Līcei un
visi viņas technisko palīgu komandai
festivāls tiešsaistē bija ne tikai milzīgs
izaicinājus, bet arī nopietns pārbaudījums.
Režisore saka: „Apgrūtinājumu radīja arī
pulksteņa laika atšķirību starp notikumu
vietām. Latvijā festivālu sākām plkst.
16.00, kad Birmingemā bija 14.00, bet
Losandželosā un Sanfrancisko 6.00
norīta. Tātad – vienlaicīgi agras brokastis,
pusdienas un launags!”
Kā jau festivālā klājas, darbojās arī
žūrija, kuŗas galvenais uzdevums bija
kuplo dalībnieku pulku uzmundrināt,
rosināt izpausties spilgtāk, drosmīgāk,
turpinot iedziļināšanos tēlu raksturos un
izpausmēs. Bezgala vērtīgi bija režisores

Latvijas Kultūras akadēmijas emeritētās
profesores Ainas Matīsas smalkjūtīgie
ieteikumi, pacilājoša kinorežisora
Jāņa Streiča jūsma par jauniešiem,
kas nodevušies teātŗa mākslai. Šai
profesionāļu sabiedrībā bija gods
darboties arī man, šo rindu autorei.
Par to, ka šis e-festivāls ir notikums
ar plašu skanējumu un, domājams,
arī turpinājumumu vēl kādām citām
jaunām ierosmēm, sarīkojumu atklājot
runāja Pasaules latviešu amatieŗteātŗu
savienības valdes locekle Māra Lewis no
ASV un Latvijas amatieŗteātŗu asociācijas
valdes locekle Astra Kacena.
Tagad īsumā par to, ko skatītājiem un
žūrijai piedāvāja teātŗa entuziasti.
Ar izteiktu mūslaika gara un
noskaņu iemiesojumu uzrunāja Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes Studentu
teātŗa un Ozolnieku Jauniešu teātŗa
kopdarbs – A. Hirša stāsta „Pazudušie
cilvēki” kinoversija Astras Kacenas
režijā. Tukšas ielas, pa kādam nejaušam
gaŗāmgājējam, tukši tramvaju vagoni,
varonis klīst pa neglītiem pagalmiem,
meklējot kaut kādu mistisku adresi.
Visapkārt valda tukšums, vientulība,
vienaldzība, cilvēku sejas paslēptas zem
maskām... Ne tikai skumji, pat drāmatiski.
Savukārt trīs ļoti jaunas aktrises no
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas
teātŗa, ko vada režisors Reinis Vējiņš,
izrādē „Trīs draudzenes” meklēja
vērtības, kas gadu gaitā nemainās. Un
arī tos priekšstatus par dzīvi, kas mainās.
Aktieriski grūti uzdevumi izvēlētajai
tuvplānu spēli, bet patiesi simpātiska
vēlme problēmām, ko sagādā (vai
sagādās) dzīve.
Losandželosas teātris „Holivudas
koferis” Dziesmas Teteris režijā piedāvāja
izrādi „Pārsteigums”. Visai nevainīga
raksturu spēle, pasniedzot anekdotisku
joku, kas tika papildināts ar vizuāliem
animācijas efektiem.

Daudz prieka sagādāja Sanfrancisko
Jaunais teātris, ka režisores Māras
Lewis vadībā iedzīvināja K. Štrāles
Dreikas ludziņu „Šķīstības solījums”. Tajā
darbojās trīs atšķirīgu raksturu mūķenes,
pati režisore klosteŗa priekšnieces lomā.
Katra ar savu dubulto morāli, ar saviem
sievišķīgiem noslēpumiem, vārdos
sludinot uzticību ticības baušļiem, kas sen
jau pārkāpti... Īstena komēdija asprātīgā
un gaumīgā atveidojumā.
Arī Birmingemas Mazā teātŗa sniegums
uzrunāja ar asprātību un labu technisko
īstenojumu. Ingmāra Čaklā izveidotais
un iestudētais stāsts „Pateicības dienas
tītars”, kuŗā piedalījās kupls tēlotāju pulks,
ļāva pasmaidīt par personāža raksturiem,
viņu padomiem kulināros jautājumos – kā
gatavot tītara cepeti. Un priecāties par
smieklīgām detaļām un savstarpējām
„saspēlēm” lodziņam ar lodziņu.
Kad redzēto analizējām, abi mani
žūrijas kollēgas atzinās – šis ar atjautību
un vieglumu pasniegtais priekšnesums
radījis īstenu kāri pēc skaisti brūni izceptā
putna...
Attālināti strādājot, režisore Astra
Kacena vienā darbā bija apvienojusi
tēlotājus no Ozolnieku Jauniešu teātŗa
studijas un puisi no Birmingemas. Izrāde
„Tfu, tfu, tfu!” absurda teātŗa estētikā bija
spēle ar vārdiem, to nozīmēm un līdzībām.
Un aktieŗu savstarpējais atsvešinājums
atgādināja par vēl kādu mūsu laikmeta
slimību - nespēju saprasties.
Rīgas Pārdaugavas Bērnu un jauniešu
centrs ”REVEDO” rādīja iestudējumu
„Kaķi” Velgas Līces režijā. Vērienīgais
vēstījums par notikumiem un attiecībām
dzīvnieku pasaulē tika izstāstīts,
izmantojot animācijas paņēmienus.
Aiz kaķu „sejiņām” nepārprotami bija
nojaušami cilvēku raksturi, viņu konflikti
un intrigas.
Patiesu prieku par patstāvīgu radošu
darbu un oriģinālu pieeju apliecināja
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Laipēdas Karalienes Luīzes jauniešu
centra studija „Trepsė” sniegums. Tas
bija režisores Rimutes Svītītes (Svytyte)
vadībā darinātas divas animācijas filmas
„Ziemsvētku pasaka” un „Jonukas ir
Grėtutė”. Pirmā darba autore - astoņgadīga
meitene, otrā – puisis pusaudža gados.
Sirsnīga un vienkārša sižeta atklāsme
kā vienā, tā otrā. Un bērnības pasaules
sirsnīgais valdzinājums.
Pārrunās pēc astoņu izrāžu
noskatīšanās piedalījās žūrija, iestudējumu
režisori un ansambļu pārstāvji. Valdīja ne
tikai sirsnība un labvēlība, arī sapratnes
par kopīgi darāmo darbu. Lieki piebilst,
ka visi runātāji izteica cerības reiz taču
satikties klātienē ne vairs datora ekrānā.
Režisore Aina Matīsa uzteica
diasporas ansambļu dalībniekus par labu
un tīru latviešu valodu, teikdama: „Kamēr
būs latviešu valoda, būs arī tauta!”
„Pitons” savā jaunajā e-festivāla
veidolā apliecināja daudz dažādu radošu
iespēju, kā uzrunāt skatītāju arī tad, kad
jādzīvo ārkārtējos apstākļos. ■
Brīvā Latvija

Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no maija Rituma.
Flirts ar dabu jeb daba kļūdas nekad
nepiedod
Nākamajā dienā sēdos “Greyhound”
autobusā, lai ar priecīgām izjūtām
pamestu man netīkamo Kalgari.
Pusceļā uz Klinšu kalnu ieskauto Banfas
pilsētiņu pamanīju izmaiņas apkārtnē,
tuksnesīgiem klajumiem nomainoties
pret majestātiskiem ar sniegu apklātiem
kalniem, kas ceļa posmu aptvēra no
visām pusēm arvien vairāk un vairāk.
Banfas parks dibināts 1885.gadā,
un tieši Banfas pilsēta ir tā vieta, kur
dzima ideja par Kanādas nacionālajiem
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parkiem. Redzot skaistos Klinšu kalnus,
sapratu, ka īstā Kanāda ir kalni un daba,
bet ne pilsētas.
Banfas nacionālais parks ir viens no
slavenākajiem parkiem ne tikai Kanādā,
bet arī visā pasaulē. Tajā ir iespēja vērot
sniegotas kalnu smailes un tirkīzzilus
ezerus. Ja sniegotās kalnu smailes
vislabāk ir vērot ziemas laikā, kad ne
tikai virsotnes, bet arī kalnu ielejas
apņemtas ar sniega segu, tad skaistos
ezerus vislabāk vērot vasarā, kad ezeri
nav pārklāti ar ledus kārtu. Banfas parks
arī ir viens no retajiem parkiem, kur
pastāv iespēja satikt tādus meža zvērus
kā lāčus, pumas, vilkus un koijotus, ja,
protams, palaimējas. Diemžēl meža
iemītnieki izvairās no sastapšanās ar
cilvēkiem.
Pāris stundu vēlāk ierados Banfā
un devos uz hosteli, nebeigdams
visu ceļa posmu vien klusībā jūsmot
„uz urrā”. Piereģistrējos hostelī un
nolēmu izmantot saulaino pēcpusdienu
uzkāpšanai vietējā kalnā, kas laika
ziņā aizņem apmēram 40 minūtes.
Jau ierodoties Banfā, sapratu, ka ar
tiem apaviem, kādi man tobrīd bija,
Banfā izdzīvot ir neiespējamā misija un
nāksies iegādāties ziemas apavus, taču
nolēmu, ka uzkāpšanai kalnā noderēs
tie paši, kādi vien ir.
Ja kalnā kāpu diezgan naski un
uzkāpu iepriekš minētajās 40 minūtēs,
tad lejā kāpšana izvērsās ļoti sarežģīta,
jo ar kājās esošajiem apaviem nebija
iespējams ērti nokāpt. Slīdēja! Tā kā
nokāpšana no kalna bija grūta, atlika
tikai viens veids, kā no kalna tikt lejā.
No kalna lejā slidoju tupus. Protams,
slidošana lejā no kalna bija diezgan
ekstrēma, jo nebija nemaz tik viegli
pagriezienos bremzēt un papildus bija
jārēķinās ar citiem lejā kāpējiem, kam
nācās piedzīvot situāciju, kā viens,
ātrumā slidojot uz leju, bļauj: „Piedodiet,

nevaru nobremzēt!”Līdz ar to citiem
lejā kāpējiem bija jāsaprot, ka viņiem
jāpamūk malā, ja nevēlas, lai bariņā
noslidojam lejā uz muguras vai vēdera.
Biju pārsteigts par citu ceļotāju ātrajām
spējām ielēkt malā esošajā kupenā, jo
mana pārvietošanās, braucot tupus lejā,
bija ļoti ātra. Tā līdz ar tumsiņu no kalna
biju nobraucis lejā un savas piecpadsmit
reizes nogāzies, saprotot, ka ziemas
apavi ir jānopērk nekavējoties.
Tā kā nākamajā dienā jutu
iepriekšējās dienas kalnā kāpšanas
sekas sāpošu roku veidā, nolēmu,
ka ir laiks sākt meklēt darba iespējas
Banfā. Pieteicos dažādiem darba
piedāvājumiem un uz brīdi aizmirsu
par tiem.
Nākamās dienas agrā rītausmā
ar ziemas apaviem kājās droši pa
slideno ceļu aizsoļoju līdz dzelzceļa
pārbrauktuvei, rokās turot kartona
gabalu ar uzrakstu „Luīzes ezers”. 10

minūšu laikā „nobalsoju” auto un pēc
45 minūtēm attapos pie Luīzes ezera
ar padomu iespēju robežās aizsoļot
līdz sešām kalnu smailēm. Vispirms
apskatīju ledus skulptūras un vēlāk jau
devos uz Agneses ezera tējas namiņu,
nenojaušot, ka pāris stundu vēlāk man
būs jāuzvar sava mūža lielākās bailes.
Aizsoļoju līdz Agneses ezera tējas
namiņam, priecājoties par sniegoti
skaistajām ainavām, saules stariem un
apdullinošo klusumu. Vēlāk pēc iepriekš
saņemtā ieteikuma nolēmu apskatīt
sešas kalnu smailes. Devos pārejas
virzienā, kur sniega segas biezums
bija arvien lielāks un lielāks, parādoties
arī pirmajiem brīdinājumiem par
iespējamām sniega lavīnām. Retākas
kļuva slēpotāju atstātās slēpju pēdas,
taču arvien vairāk manīju lūšu vai pumu
ķepu nospiedumus sniegā. Mazliet
kļuva baisi, saprotot, ka no manis pa
labi ir augsta un skaista klints siena ar

Banfas pilsētiņa
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sniega lavīnas risku. Savukārt pa kreisi
ja sākumā bija apaugušas nogāzes ar
skaistām eglēm, tad, tuvojoties pārejas
bīstamākajam posmam, taka pietuvojās
klints malai arvien tuvāk un tuvāk. Par
spīti bīstamībai un sasnigušajam sniega
daudzumam, kur tikai mazliet varēja
manīt drošības žoga augšējo malu,
sniega kupenai spēji apraujoties aiz
nožogojuma, jo tālāk jau sekoja aiza, man
tomēr izdevās pāriet šo bīstamo pāreju.
Papildus vēl nopriecājos, ka vairāk nebūs
jāšķērso bīstamā pāreja, secinot, ka
Kanādas aukstajā klimatā man pēkšņi
bija kļuvis karsti šķērsojamās pārejas dēļ.
Pēc bīstamās pārejas lēnām devos
tālāk, ielūstot sniegā līdz viduklim,
taču spējot izķepuroties. Vēl pārsimts
metru tālāk pamanīju zīmi, kas vēstīja,
ka līdz kalnu smailēm atlikuši 5 km kā
minimums, un tajā mirklī sapratu, ka
atkal nāksies šķērsot bīstamo pāreju,
emocijām izsprāgstot kā šampanieša
korķim no pudeles.
Sapratu, ka emocijas nepalīdzēs,
tās var tikai kaitēt, līdz ar to bija ļoti
jāsaņemas un jāatgūst aukstasinība, lai
šķērsotu sasodīto kalnu pāreju, redzot, ka
aiza no manis pa kreisi ir tikai pāris pēdu
attālumā. Protams, lai cik uzmanīgi es
rāpoju tai pāri, tomēr paslīdēju, paspējot
ātri iegrūst sniegā rokas, lai nenoslīdētu
aizas virzienā.
Pēc piedzīvotā sapratu, ka ar dabu
nekad nedrīkst flirtēt un daba kļūdas
nepiedod. Kanāda ir bīstama ne tikai
ar savvaļas zvēriem, bet arī ar laika
apstākļiem, kur izdzīvo tikai stiprākais.
Pēc šī gadījuma ir skaidrs, ka dzīve
ir jābauda saprātīgās devās. Līdzšinējā
ceļojumu pieredzē regulāri esmu flirtējis
ar dabu un bīstamām situācijām. Borneo
salā nācies mukt no orangutana, Samoa
salās un Jaunzēlandē piedzīvoju bīstamas
situācijas auto balsošanā, Austrālijā 30
km uz ziemeļiem no Sidnejas ir nācies
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krustot indīgāko čūsku ceļu, nezinot
par to. Tā varētu saukt bez gala. Taču
sniega pārejas gadījumā man smiekli
vairs nenāca.
Ar autostopiem kanjonu virzienā
Pēc pārdzīvojuma kalnu pārejā ātri
pievārēju ceļu līdz takas sākumposmam,
jo praktiski visu ceļa gabalu noskrēju,
saprotot, ka šajā dienā vairs nevēlos ne
patīkamus, ne nepatīkamus pārsteigumus
un mani neinteresē ne skaistas ainavas,
ne siltā saule, ne putnu vīterošana.
Vēlējos tikai vienu – pēc iespējas ātrāk
izkļūt ārā no takas, lai nebūtu jādomā par
sniega lavīnām, bīstamiem meža zvēriem
vai kalnu pārejām.
Pavisam drīz nobalsoju automašīnu
un Banfā atgriezos stundas laikā. Taču
Banfā no automašīnas neizdevās izkāpt
tik ātri, kā vēlējos, jo vietējais kanādietis
nolēma man parādīt skaistākās vietas ap
Banfu, iekļaujot apskatē Minnevankas
ezeru, Vermiliona ezeru, kas bija
aizsaluši, kā arī smilšakmens klintis.
Divu stundu gaŗumā kanādietis parādīja
dažādas skaistas vietas un sniedza
man izsmeļošu informāciju ne tikai par
apskates vietām Banfā un Kanādā, bet
arī deva ieskatu par savvaļas zvēriem un
ieteikumus uzvedībai, sastopot tos ceļā.
Vēlu vakarā apgāju loku apkārt
Banfai, attopoties jaukā gleznu galerijā un
iepazīstot iepriekš nezināma kanādiešu
mākslinieka Allap Sapp mākslas darbus,
kuŗos dominē lauku vides ainavas un
cilvēku mijiedarbība ar dabu šajās
ainavās.
Savukārt nākamajā dienā ar kartona
gabalu un melnu uzrakstu uz tā “Johnston
Canyon” nobalsoju auto uz Džonsona
kanjonu. Šoreiz mani savā auto uzņēma
gados vecs kanādiešu pāris Helēna un
Lails, kuŗi reizi pāris gados brauc baudīt
Luīzes ezeru, kas viņiem iesakņojusies
kā tradīcija. Laila vadītais pelēcītis lēni
ripoja uz priekšu, es tikmēr ar Helēnas

kundzi turpināju čalot par šo un to, un
neko, līdz ceļa kreisajā pusē pamanījām
skaistu briežu saimi, kas centās zem
sniega kārtas atrast kaut ko ēdamu.
Brīdi vērojām briežus, līdz viens no tiem
strauji pacēla galvu, paskatījās uz mums,
pakratīja savus lielos ragus un devās
iekšā mežā, skaidri liekot noprast: „Pietiks
jums, ļautiņi, mūs vērot.” Vēl mirklis – un
briežu saime jau bija nozudusi mežā. Pēc
pāris minūtēm atvadījos no Helēnas un
Laila, lai dotos vērot Džonsona kanjonu,
kas bija iekalts ledū, un līdz ar to šo
situāciju izmantoja pāris kalnā kāpēju,
rāpdamies pa kanjona ūdenskrituma
stāvo ledus sienu. Atpakaļceļā nobalsoju
amerikāņu pāri, kuŗi bija mani pamanījuši
pie kanjona. Savstarpēji apmainījāmies
ar ieteikumiem ceļošanā, un vēlāk jau
ierados Banfā.
Tā kā Banfā, par spīti izšķērdīgajam
salam, saule pa zemes virsu staigāja

un tuvāko pāris dienu laika apstākļu
prognoze bija neiepriecinoša, nākamajā
dienā ar auto balsošanas palīdzību
devos Groto kanjona virzienā, kuŗa
popularitāte slēpjas 500 gadus vecos
klinšu gleznojumos. Papildu Groto
kanjona popularitātes iemesls ir arī tas,
ka kanjonu var izstaigāt tikai ziemā, kad
to klāj ledus slānis. Zinot, ka kanjonu
klāj ledus, iepriekš iegādājos speciālu
metālisku uzparikti, ko uzliek uz apaviem,
lai neslīdētu ledū kājas. Taču ar visu
uzparikti kājas slīdēja, bet līdz kanjona
ūdenskritumam lēnām tiku. Tā izstaigāju
kanjonu un vēlāk, balsojot automašīnas,
sastapos aci pret aci ar Klinšu kalnu
kazām.
Nākamajā rītā sals pastiprināja savu
uzvaras gājienu un saule noslēpās aiz
pelēcīgas mākoņu segas, ietinot skaisto
Banfas kalnu neredzamā tīmeklī. Tomēr,
spītējot aukstumam un sniegam, vakarā
es un ducis citu ceļotāju gida pavadībā,

Ceļā uz Džonsona kanjonu
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bruņojušies ar gaismas lukturīšiem,
devāmies iepazīt dabu un savvaļas zvēru
uzvedību krēslā. Piemēram, ja sniegā
redz it kā suņu pēdas, kas skrien garā
līnijā, pēc tā var saprast, ka tas ir meža
zvērs, bet ne mājas mīlulis, jo mājas mīluļi
skries ņigu ņegu, kā izklaidējoties, bet
meža zvēri taisnā līnijā.
Tā kā hostelis bija rezervēts vēl pāris
dienām, vienu dienu veltīju Banfā esošajai
vēsturiskajai vietai, kur no pazemes iztek
karsti minerālūdens avoti. Sākumā gan
uzkāpu piekalnē, kur šie avoti iztek no
zemes dzīlēm ar dažādiem, tai skaitā
sēra aromātiem, kas man atgādināja
Rotorua pilsētu Jaunzēlandē. Šķiet, ka
pie šiem avotiem es atkal atradu savu
Jaunzēlandi! Patīkamas bija ainavas tieši
ap avotiem, jo karstais gaiss, kas paceļas
virs avotiem, sasalis tuvējā krūmājā,
veidojot lielas sasaluša sniega kārtas.
Taču visinteresantāk bija pašā alā, kuŗā
izveidojies mazs minerālūdens ezeriņš.
Tajā dzīvo specifiski Banfas gliemeži 3
līdz 5 mm garumā, un tieši šie gliemeži
ir sastopami tikai šajā mazajā pazemes
ezeriņā un nekur citur pasaulē, pat ne
Jaunzēlandē, kas ir slavena ar saviem
pazemes avotiem. Izrādās, šie gliemeži
šobrīd ir vieni no apdraudētākajiem
Kanādā.

Pēdējā ciemošanās dienā nolēmu
darīt neko jeb sēdēt karstā baseinā,
jo bija atgriezusies saule. Aizgāju uz
netālo karsto avotu baseinu. Tā es zem
zila debesu juma laiski baudīju atpūtu ar
nosarmojušām uzacīm un matu galiem.
Lieki piebilst, ka pēc tam izkāpt ārā no
tā baseina bija nu ļoti grūti. Sajutos kā
Japānas sniega mērkaķis, kas iekāpis
siltos avotu ūdeņos un pēc tam nezina,
kā izkāpt, jo ir nešpetni auksts. ■
Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

VALODIŅA
Jautri mēles mežģi.

Izmēģini savas spējas tikt galā ar
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Kārlis Klārai krelles deva. Klāra Kārlim
klarneti. Klāra glazē Klāras krelles.
Klāras krelles Klāras kārbā.
● Vesesls simts sīku siseņu salstot
sausos salmos sisina. ■

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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PBLA ZIŅU APSKATS
1. jūnijā
Pabeigti Dziesmu svētku estrādes
būvdarbi Mežaparkā
Pabeigti Mežaparka Lielās estrādes B
posma pirmās kārtas būvniecības darbi, kuru
rezultātā ir uzbūvēta jauna estrādes ēka un
kupols, kā arī tai pieguļošā infrastruktūra
– apsardzes objekts, inženiertehniskās
sistēmas, apkārtesošo ceļu izbūve un veikti
teritorijas labiekārtošanas darbi.
Mežaparka Lielā estrāde šobrīd ir
ieguvusi tās autoru arhitektu Jura Pogas
un Austra Mailīša iecerētās Sidraba birzs
dziesmu kalnā veidolu. Sazarotais „koku
raksts” un pārējās metāla konstrukcijas
veidotas no 1766,4 tonnām metāla un ar
kolonām iestiepjas debesīs 35,8 metru
augstumā. Metāla režģu savienojumos
(kopnēs) ir iekārti 510 akustiskie vairogi.
Tādējādi šis objekts Eiropas mērogā
atzīstams kā unikāls un sarežģīts, kuŗam ir
individuāls akustiskais risinājums.
Jaunajā estrādē ir 33 000 klausītāju
sēdvietas, kas ir gandrīz divas reizes
vairāk nekā iepriekš, un iespēja uzstāties
12 874 koristiem, kā arī uzņemt dejotājus
paplašinātajā dejošanas laukumā. Pēc
rekonstrukcijas estrāde svētku dalībniekiem

būs ērtāka, vieglāk pieejama un drošāka.
Īpaši pārdomāts ir pakāpienu un sēdvietu
izkārtojums – pakāpieni veidoti no
dzelzsbetona konstrukcijām, savukārt
sēdvietās ir noņemami koka soli ar īpašu
aizsargkārtu. Estrādē izbūvēta īpaša
sistēma, kas karstā laikā ļaus atvēsināt
dziedātājus, dzesējot sakarsušo gaisu ar
ūdens miglas palīdzību.
Šodien, 21. jūnijā, Rīgas Dome un Latvijas
Nacionālais kultūras centrs iepazīstināja
plašāku sabiedrību ar Mežaparka Lielo
estrādi. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, tiekoties
ar plašāku sabiedrību, tostarp arī ar PBLA,
uzsvēra, ka šī ir lielākā šāda veida būve
visās Baltijas valstīs, kas, noņemot sēdvietas
spēj uzņemt pat līdz 70 000 klausītāju, tāpēc
Rīgas Domei būs nepieciešams domāt par
šīs būves tālāko attīstības stratēģiju, lai
tā nākotnē spētu uzņemt ne vien dziesmu
svētkus, bet arī citus notikumus, piemēram,
populārās mūzikas lielkoncertus.
Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana
aizsākās 2016. gada 11. martā, kad Rīgas
pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras
centrs parakstīja līgumu ar Jura Pogas
un Austra Mailīša arhitektu birojiem par
būvprojekta izstrādi. (PBLA pārstāvniecība)
18. jūnijā
Lietuvas premjere tiksies ar Levitu,

Nākamais Ritums būs 2021. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 15. JŪLIJAM.
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Kariņu un Mūrnieci
Oficiālā vizītē Latvijā ceturtdien un
piektdien, 17. un 18. jūnijā, ieradusies
Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte.
Šimonīte Latvijā ieradās jau ceturtdien,
kad apmeklēja Rīgas Lietuviešu vidusskolu
un neformālās vakariņās tikās ar Latvijas
premjeru. Piektdien Lietuvas valdības
vadītāja tiksies ar Latvijas Valsts prezidentu
Egilu Levitu, Saeimas - 2 priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (Nacionālā
apvienība) un Ministru prezidentu Krišjāni
Kariņu (“Jaunā Vienotība”). Oficiālās vizītes
laikā Lietuvas premjerministrei paredzēta
arī svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie
Brīvības pieminekļa. Tāpat Ministru kabinetā
notiks abu valstu delegāciju tikšanās,
kam sekos Latvijas un Lietuvas valdību
vadītāju preses konference. Šimonīte arī
apmeklēs Latvijas Nacionālā mākslas
muzeju un memoriālu padomju okupācijas
upuru piemiņai “Vēstures taktīla”. Lietuvas
premjerministri oficiālajā vizītē Latvijā
pavada Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus
Landsberģis. Gaidāms, ka sarunu tematu
lokā būs sadarbība Eiropas Savienībā
un NATO, kā arī sarežģītās attiecības ar
Baltkrieviju, pret kuru Eiropas Savienība
nākamnedēļ vērsīs jaunas sankcijas. [..]
(Autori: Rihards Plūme un Aigars Smiltnieks;
lsm.lv)
15. jūnijā
Baidens Baltijai apliecina ASV gatavību
piedalīties reģiona aizsardzības
stiprināšanā
ASV prezidents Džo Baidens, Briselē

tiekoties ar Baltijas valstu līderiem,
apliecinājis ASV atbalstu un gatavību
piedalīties efektīva atturēšanas potenciāla
un aizsardzības stiprināšanā reģionā
apstākļos, kad NATO austrumu flangā pieaug
ģeopolitiskā spriedze, pirmdien paziņojis
Lietuvas prezidenta birojs. Kā norādīts
vēlāk izplatītajā Baltā nama paziņojumā,
ASV prezidents akcentējis stingru ASV
atbalstu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kā
arī visa Baltijas reģiona drošībai. "Četru
valstu līderi apņēmušies turpināt stiprināt
mūsu politiskās, militārās un ekonomiskās
partnerattiecības, ieskaitot arī sadarbību
NATO aliansē, lai risinātu Krievijas un Ķīnas
radītos izaicinājumus," tajā uzsvērts.
Tikšanās norisinājās NATO samita
kuluāros. Latviju un Lietuvu tajā pārstāvēja
prezidenti Egils Levits un Gitans Nausēda,
bet Igauniju - premjerministre Kaja Kallasa.
"Šī tikšanās Baltijas valstīm bija patiesi
nozīmīga. ASV izprot apdraudējumus, ar
ko saskaras Baltijas valstis, un labi saprot,
ka Krievijas nostāja kļūst agresīvāka un
tā savās militārajās struktūrās cenšas
integrēt Baltkrieviju. Mums tika apliecināts,
ka ASV uzskata, ka mūsu reģions ir
stratēģiski nozīmīgs [Ziemeļatlantijas]
aliansei un ir būtiski tur stiprināt atturēšanu
un aizsardzību," norādījis Nausēda. "Esmu
pārliecināts, ka prezidents Baidens,
tiekoties ar Krievijas vadītāju [Vladimiru]
Putinu, sniegs nepārprotamu vēstījumu par
NATO vienotību un saliedētību, reaģējot
uz agresīvām un nedraudzīgām Krievijas
darbībām." [....](LETA; tvnet.lv). ■
DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien,
plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan
draudzes namu, lai tā atbilst valsts
noteikumiem un ieteikumiem sakarā
ar Covid-19, ieskaitot elektronisko
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reģistrēšanos. Lūdzu uzlieciet uz sava
telefona Service NSW APP lai vieglāk
var reģistrēties ierodoties Dievnamā,
lietojot QR Code.
Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz
YouTube. Saites var atrast draudzes
mājas lapā uz tīmekļa.
Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli,
palikt mājās.
Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00.
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārunās.
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.

Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
1/13 Ireland St, Burwood, 2134
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mājas tel.
(02) 8012 2362
Mobilais tel.
0421 320 870

BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot
mācītājām pa ēpastu.
GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlasi var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
30 Bridge Rd, Homebush, 2140
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Kas ir garīgums? Garīgums pirmkārt
jau - ir atziņa, ka mēs esam Gars ar
šobrīd fiziskuma pieredzi, nevis fizisks
radījums ar "garīguma" pieredzi. Mēs
katrs esam Gars/Dvēsele inkarnācijā.
(Bībelē skat. I Kor.2:10-12 u.c.)
(sk. arī James Van Praagh, Tony
Stockwell u.c.)
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪLIJĀ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30
baznīcā un Bībeles stundas 10.00
Latviešu namā pēc vienošanās –
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām
regulām.
Lūgums sazināties ar mācītāju R.
Sokolovski, lai uzzinātu par
nākamajiem dievkalpojumiem.
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DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt
uz draudzes kasiera Valdemāra
Dūšeļa adresi, 11. Byanbi Place Castle
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz
“Latvian Unity Congregation” vārda.
Informāciju var saņemt no zemāk
minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes mācītājs

Raimonds Sokolovskis
Parnell St 32, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
Telefons
0424 717 365
Draudzes diakone
Biruta Apene–Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9706 3430

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.
In short - Nothing much!
We had become used to a life that was nearly normal, until the latest Covid
outbreak in Sydney.
The Commemoration of Baltic Deportations went off well. Instead of the usual
guest speaker, this year there were some personal touches. Around 120 people
heard the Estonian, Latvian and Lithuanian Honorary Consuls give short accounts
of how the deportations had affected them or their families. These accounts were
interspersed with video clips of popular patriotic songs from the 3 countries, followed
by songs from the Lithuanian and Estonian choirs. The afternoon was rounded off
with most people staying for an hour or so of drinks and nibbles.
Unfortunately after the commemoration the month started to unravel. We had to
postpone Jāņi (the Midsummer celebration) and the re-opening of our shop. We're
hoping that Jāņi will still be able to go ahead at a later date. OK, so it won't be in
June, but then again midsummer isn't in June either! If you can have Christmas in
July, then why not Jāņi in, say, August? It's the spirit and the getting together that
counts. Once these restrictions allow, we'll make plans and let everyone know in
Ritums, our home page, and through other social media.
The shop though should be open earlier than that. Hopefully in early July - Covid
permitting. Again, please keep an eye out for announcements.
Meanwhile we've started on some renovations to the Mārtiņš Siliņš hall and
the cafe area. We're trying to do them with minimal disruption to regular users of
the spaces, so the build will be progressing, as circumstances permit, over the
next few months..■
Edited by Pēteris Kļaviņš
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