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Priecīgas Lieldienas!
Mūsu senči dzīvoja saskaņā ar Dabas (Dieva) likumiem. Viņi zināja, ka dabā eksistē 

ne tikai redzamais un rokām taustāmais, bet, ka tā ir pilna ar dažādiem spēkiem 
(dievībām, gariem) un enerģijām un katram ir sava noteikta vieta.

Latviešu tautas tradīcijās Lieldienas iezīmējušas pavasara punktu, kad diena kļūst 
liela, tas ir gaŗāka par nakti. Lieldienās, saulei lecot un rietot, tās ēna iet pa vienu līniju 
virzienā rietumi – austrumi. Šo līniju sauc par saules taku.

Tad klāt ir Lieldienu laiks. Lieldienas jeb Lielā diena saukta arī Lieladiena, Lielādiena, 
Lindīna, Leuldīna, Leldīna, Leldīne.

Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat visas četras dienas. Ļaudis savu 
prieku par atnākošo pavasari, gaismas un dzīvības uzvaru pār tumsu un nāvi, izteica 
un apliecināja Lieldienu norisēs.

Svarīgs svētku priekšdarbs latviešiem allaž bijusi tīrība un sakoptība gan laukā, gan 
mājā. Ticēja, ka pirmajā Lieldienu rītā, iekams saule uzlēkusi, vajag noslaucīt griestus, 
lai tie visu gadu nav pelēki.

Telpas izdaiļoja ar pūpoliem, plaucētiem bērzu vai lazdu zariem un krāsotām olām. 
Izmantoja arī citu pavasara simboliku – ziedus un sadīgušu zāli. Sevišķi košas ir zaļās 
alkšņu lapiņas. Izplaucēt var arī ķiršu vai plūmju zariņus.

No rīta steidzās nomazgāt seju tekošā ūdenī, pie kam īsti dziedinošs bija tikai tāds 
ūdens, kas tecēja pret rītiem.

Lieldienu rītā cenšas uzcelties agri, lai var nopērt gulētājus ar pūpolu zariem. Per 
viegli, lai nesāpētu un lai nenobirtu pūpoli. Perot izsaka vēlējumu: „Slimība ārā, veselība 
iekšā!”

Lieldienās labi izper arī lopus un pat bites. Lopus kuļ, lai tie nebizotu un būtu veseli, 
bet bites kuļ, lai tās vairotos.

Puišu un vīru darbs bija šūpoļu gatavošana un kāršana. Jau laicīgi vajadzēja 
sarūpēt nepieciešamos materiālus. Visā ciemā bijušas tikai vienas šūpoles, kuŗas pēc 
iepriekšējas norunas ik gadus kāris cits saimnieks.

Ap šūpolēm Lieldienu laikā vienmēr pulcējās daudz ļaužu. Tie savstarpēji apdziedājās, 
mainījās ar olām, spēlēja spēles. Tādēļ vislabāk šūpoles kārt bija kalna galā, jo pietika 
vietas visām Lieldienu izdarībām un svinētājus varēja pamanīt pa lielu gabalu.

Pirmos izšūpoja saimnieku un saimnieci, par ko saņēma arī zināmu samaksu – 
cimdus, olas, alu, raušus u.c. Pēc tam šūpojās pārējie.

Tika uzskatīts, ka Lieldienu šūpošanās veicina auglības spēku: jo augstāk šūpojas, 
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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 vē-

las abonēt Ritumu: 2022. gada 
abonēšanas maksa ir $60.00.

Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00

Maksājumus var nokārtot: 
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 

Strathfield NSW 2135. Veikalā Rīga.
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.

jo labāka raža.
Šūpošanās norisē īpašu vietu ieņēma 

savstarpējā apdziedāšanās. Katru, kas 
iekāpa šūpolēs, apdziedāja atbilstoši viņa 
tikumiem, augumam, kā arī viņa attieksmei 
un attiecībām ar apkārtējo pasauli un 
ļaudīm.

Olas ir svarīga svētku sastāvdaļa, tās 
ne tikai ēd, bet ar tām sitas, tās ripina, dāvā 
par šūpošanu u.c.

Te izpaužas senais olas kults, kuŗā 
ola ir dzīvības nesēja. Senajos mītos ola 
simbolizē sauli.

Kas olu bez sāls ēd, tas visu vasaru 
daudz melos. Kad lieldienu olas zogot, tad 
zaglis paliek tikpat pliks kā ola.

Kad Lieldienu olas vāra, nedrīkst uguni 
pūst, lai olas nesasprāgtu.

Olas lieto, lai veicinātu veselību 
cilvēkiem un lopiem.

Lieldienās bērniem vajag ēst daudz olu, 
lai augtu apaļi kā olas.

Ja saimes tēvs Lieldienās olu sagriež 
tik daļās, cik cilvēku, tad saime dzīvo 
saticīgi.

Lieldienas pirmo olu ēdot, nedrīkst to 
saskrāpēt, jo tad būs tik daudz slimību, cik 
olai skrambu.

Vecu vecā Lieldienu paraža ir olu 
sišana. Kam ola stiprāka, tas dzīvos ilgāku 
mūžu.

Lieldienās, ēdot olas, čaumalas 
nedrīkst apkārt metāt, tad mājās valdīs 
miers un saticība.

Pasniedz arī apaļas zirņu pikas, 
gatavotas no vārītiem samaltiem zirņiem, 
kartupeļiem ar kaņepju piedevu vai bez 
tās, klāt liekot saceptu speķi ar sīpoliem. 
Pasniedz ar rūgušpienu vai paniņām.

Olu ripināšanā piedalās neierobežots 
dalībnieku skaits, katrs ar savām 
Lieldienu olām. Spēlē nepieciešama 
īpaši sagatavota renīte vai neliels 
nolaidens uzkalniņš. Spēlētāji pēc kārtas 
ripina pa olai. Ola ripojot var skart kādu 
no jau noripinātajām olām. Tad ripinātājs 
savāc savu un visas skartās. Ja ola 
ripojot citas olas neskar, tad īpašnieks 
to zaudē.

Pēteris Kļaviņš
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1975. gada.

Pēteris Arvīds Strungs
Dzimis 1928. g. 18. decembrī, Bārtā, Latvijā
Miris 2022. g. 6. martā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
SLB marta valdes sēdē piedalījās: 

Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Pēteris 
Kļaviņš, Kārla Tuktēna, Mārtiņš Tuktēns, 
Ilona Brūvere un Klāra Brūvere.

Sakarā ar Krievijas kaŗaspēka 
iebrukšanu Ukrainā, Ārlietu ministra 
Edgara Rinkēviča brauciens uz Austrāliju 
atlikts līdz jūnijam. Nolemj tā vietā, 19. 
martā, rīkot ziedojuma vākšanas akciju 
par labu Ukrainai. Runātu vēstnieks 
Marģers Krams.

Lietuvieši ir nolēmuši pārnākt uz 
Latviešu namu. Līdz ar to notiek gaŗākas 
pārrunas par telpām. Nolemj Rituma 
biroju pārkārtot un tur novietot arī visas 
drukas mašīnas. Patreizējo „spiestuvi" 
pārvērtīs par noliktavu ar ledusskapjiem 
un saldētavām, gan latviešu gan lietuviešu 
vajadzībām. Augšstāva noliktavu (agrāko 
krājaizdevsabiedrības valdes istabu) 
pārvērtīs par biroju lietuviešu vajadzībām. 
Bibliotēkā iebūvēs „compactus" tipa 
plauktu sistēmu, kas kalpos kā latviešiem 
tā lietuviešiem. 

Nolemj izlīdzināt priekšas pagalma 
bedres, kas radušas no agrāko koku un 
krūmu sakņu lēnas satrūdēšanas. 

Tā kā dažādās dienās un laikos 
namu lieto gan daudzi latvieši gan 
arī daudzi citi īrneiki, nav iespējams 
visiem vienmēr atvērt durvis vai sagādāt 
atslēgas un tad vēlāk tās atkal dabūt 
atpakaļ. Nolemj izpētīt kādas varētu 
būt iespējas dažās galvenajās durvīs 
iekārtot elektroniskas slēdzenes, ar 
programmējamām atslēgām vai kodiem.

Kaut vairākkārt internetā reklāmēts, 
liekas ka nav izredzes pārdot vecos 
Mārtiņa Siliņa zāles krēslus. Mēģinās 
tos atdot kādai labdarības organizācijai.

10. aprīli rīkos divas izrādes filmai 
Braucam uz Kei Dīs.

Jāņi – sestdien, 25. jūnijā – iespējams 
kopā ar lietuviešiem.

SLB pilnsapulci rīkos sestdien, 13. 
augustā.

SLB 70 gadu jubileju atzīmēs 27.-28. 
augusta nogalē ar „lielkoncertu" uz ko 
aicinās gan Sidnejas gan citu pilsētu 
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Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2022. gada martā SLB ir apsveikusi 
Elgu Janīti, Aleksi Zundānu, Zentu 
Feldmanu Jennifer Simpson un Xenia 
Voigt.  ■

Nākošais senioru 
saiets latviešu namā

Piektdien, 9. aprīlī – plkst. 11.00.
Dalīsimies ar atmiņām!
Katram ir atmiņas par to kā atstājāt 

Latviju, par dzīvi nometnēs, par pirmiem 
skolas gadiem. Pastāstīsim pārējiem – 
paņemiet līdz fotogrāfijas vai ko citu. Tā 
būs saieta pirmā daļa.

Otrā daļā kā parasti laikmetīgi video 
ieraksti!

Ja neesat iepriekš bījuši – nekau-
trējaties, nāciet, katrs ir laipni gaidīts.

Uz redzēšanos piektdien!
Jānis Grauds

Senioru saiets martā
Senioru saiets Sidnejā notika 

piektdien, 11. martā, plkst.11.00 Sidnejas 
latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē. 
Piedalījās ap 15 klausītāju. Jānis Grauds 
paskaidroja par izmainīto progammu 
namā 19. martā, ka plkst. 14.00 runās 
Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers 
Krams. Būs arī mobīlā pasu stacija. 

Iesāka senioru programmu ar video 
no sērijas Daudz laimes, jubilār! par 
aktrisi, mūziķi un keramiķi Sigitu Pļaviņu, 
agrāk Sigita Jevgļevska. Sigita ir dzimusi 
8. martā, starptautiskā sieviešu dienā. 
Latvijas Televīzijas vārdā viņai uzdāvināja 
grezno Laimas Slavas monogrāfiju par 
gleznotāju Džemmu Skulmi (1925-2019), 
ko viņa saņēma ar lielu prieku. Par 
sevi, Sigita stāstīja, ka viņai nav bijusi 
aizmugure, pirms viņa kļuva par aktrisi, 
un viņai pašai bija jāizcīna ceļš filmās. 

Milzīgu dāvanu viņa saņēma no 
režisores Virdžīnijas Lejiņas, kas viņai 
piedāvāja spēlēt Ievas lomu Likteņa 
līdumniekos (2003-2008). Sigita atzīstas, 
ka bija arī daudz emocionālu sāpju 
piedzīvots tēlojot šo lomu. Virdžīnija 
stāstīja, ka Sigitai ir liels siltums, kas 
retam aktieram piemīt. J. Lūsēna 
rokoperā Kaupēn, mans mīļais viņa 
spēlēja mātes lomu. Sigita ļoti ciena 
Zigfrīdu Muktupāvelu, no kā viņa mācījās 
dziedāt. Lielākais laimes brīdis dzīvē 
bijis, kad viņa apprecējās. Viņa sevi 
asociē ar kaķi, jo kaķis vienmēr kritīs 
uz kājām. 

Par pamātes lomu Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši Sigita smiedamies teikusi, 
ka par lomu te viņai pienāktos oskars. 
Viņa agrāk nezinājusi, vai būt par 
aktrisi vai dziedātāju. Lielu lomu Sigitas 
dzīvē spēlējusi viņas vecmāmiņa, kas 
bijusi saimnieka meita. Līdzīgu lomu 
Sigita spēlēja Likteņa līdumniekos. No 
mātes puses ģimene nāk no īstiem 

koristus un dejotājus.
Valsts svētku aktā iespējams, ka 

piedalīsies koris Balta no Latvijas.
Jānis Čečiņš
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saimniekiem un vecais tēvs ir bijis no 
lībiešiem. Padomju vara visu to, ko viņi 
veica Latvijas laikā, noslaucīja. Tēvs bija 
Kubaņas kazaks. Sigitai tagad ir ģimene, 
māja un dārzs Pērkonē. Viņas motto 
ir – dzīvot! 

Nākošais video bija no Vides faktiem 
2022.gada 26. februārī, ko vadīja Elīna 
Kolāte. Vispirms diskutēja par mākslīgo 
sniegu. Sniega ģenerators sajauc gaisu 
ar ūdeni, to izšķīdina, un ventilators 
maisījumu izmet gaisā. Gaisā tas sasalst 
un rodas sniegs. Ja temperatūra ir zem 
-12°C, var saražot maksimālo sniega 
daudzumu. Var arī iemaisīt slāpekli siltākā 
laikā. Tas sacietina sniegu. Mākslīgais 
sniegs, kas ir ļoti blīvs, veido ledus garozu, 
kas neļauj gaisam cirkulēt zem sniega. 
Klimatoloģe Maija Kiršteine stāsta, ka, 
kopš 1961.gada, ik pa diviem gadiem, 
Latvija zaudē vienu sniegotu dienu. Sala 
dienas Latvijā, kad temperatūra slīd zem 
0°C  samazināsies vēl par 50-80 sala 
dienām līdz gadsimteņa beigām. Kad 
temperatūra ir ap 0°C var būvēt sniega 
vīru, bet ne no mākslīgā sniega. Par 
citām klimata maiņu ietekmēm, kas viņu 
satrauc, Agnese Alksne-Bensone, no 
Latvijas korporatīvās sociālās atbildības 
platformas, stāstīja, ka latviešiem ir 
iestāstīts, ka Latvija ir “zaļākā” valsts 
pasaulē, un nekas nav turpmāk jādara. 
Kad saimnieki vairs nespēj izaudzēt 
ziemājus tik bagāti, kā pieraduši, un koki, 
kuŗus izaudzē, vairs nav tik kvalitatīvi, 
latvieši nesaista to ar klimata maiņu. Viņi 
netic zinātniekiem un ekspertiem. Bērni 
maksāšot par klimata pārmaiņām. 

Sekoja vēl video no sērijas, Daudz 
laimes, jubilār! Šoreiz intervēja ģitāristu, 
komponistu un pedagogu Kasparu Zemīti. 
Kaspars Zemītis ir dzimis 14. februārī, 
Sv.Valentīna dienā. Viņš esot mūzikā 
neglābjams romantiķis. Ar mīlestību viss 
sākas un beidzas. Latvijas Televīzijas 
vārdā viņam uzdāvināja G.Prāņa grāmatu 

Missale Rigense Livonijas garīgajā kultūrā. 
Gregoriskie dziedājumi viduslaiku Rīgā. 
Dzirdējām Kasparu spēlējot Melancholisko 
valsi uz ģitāras, kā arī dzirdējām dziesmu 
Gods, Dievam augstībā R.Kaupera, 
aranž. K.Zemītis, I.Ziedonis. Skolēna 
gados iestājās Priekuļu lauksaimniecības 
technikumā, jo tur bija vokāli instrumentāls 
ansamblis. Kaspars nolēma pievērsties 
mūzikai. Viņš sastāv Torņakalna draudzē. 
Kaspars ir mācījis ģitāra spēli svētdienas 
skolā. Draudzē ir Renārs Kaupers un 
dziedātāja Linda Leen, kas viņu nosauc 
par meistarīgu mūziķi. Jaunībā Kasparam 
svarīgi bija Čikāgas piecīši, kuŗu dziesmas 
ģimene dziedāja. Kaspara lielākais 
dārgums ir viņa ģimene. Viņu apsveicot 
dzimšanas dienā, ģimenes ansamblis 
Zemīši dziedāja un kundze Anda teica, ka 
mīlot vīra humora izjūtu. 

Video Zaļgalvis. Dārzs pret vientulību 
raidījuma vadītājs intervēja pensionēto 
Teresforu Bogdānovu, kas dzīvo ar sunīti 
dzīvoklī netālu no Rīgas centra. Viņai 
kādreiz bijis dārzs. Vaļas brīžos Teresfora 
tagad nodarbojas ar dārzniecību Sporta 
pils laukumā. Laukums bija nolaists un 
cilvēki nāca talkās to attīrīt no gružiem. 
Pašvaldība atļāva cilvēkiem iekārtot 
dārziņus. Viņiem iedeva koka kastes, 
melnu zemi un ir tagad ūdens piegāde. 
Diemžēl pēc trīs gadiem te cels kvartālu. 
Teresfora audzē tomātus, gurķus, ķirbjus, 
dilles, zemenes un rozes. Citiem ir bišu 
stropi, jo tur audzē arī puķes. Laukumā ir 
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Dokumentālfilma
Svētdien 10.aprīlī,

plkst. 11.00s un 14.00s
par Austrālijas Latviešu Kultūras Dienām

Pusdienas pieejamas no plkst. 12.15 līdz 13.45
(Jāpiesakās: 0402 383 628 vai bookings@slb.org.au)

Filma Braucam uz Kei Dīz ir par Austrālijas Latviešu Kultūras 
dienām kopš 1951. gada.

Filma domāta ne tikai kā izzinošs archīva materiāls, 
bet arī kā viela, kas palīdz skatītājiem izprast 

savu latvietību un kultūras dzīves lielo 
lomu tās uzturēšanā.

Būs divas izrādes – plkst. 11.00 un 14.00
pusdienas ir dabūjamas starp izrādēm.

Filma ir ar angļu subtitriem
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krēsli un drīz arī būs kiosks. Tas ir vaļas 
prieks, no kā rodas labas emocijas. 

Paldies Jānim Graudam par interesanto 
programmu un kafejnīcas dāmām Edītei 

Birzulei un Inārai Krūmiņai par atspirdzin
ājumiem.                                       

Valdis Krādziņš                         

Demonstrācijas pie 
Krievijas vēstniecības 

Kanberā
Tagad un toreiz.

Kopš šī gada 26. februāŗa katru 
sestdienu, ap plkst. 10 no rīta, pie 
Krievijas vēstniecības Kanberā, 
pulcējas ukraiņi, un daudzi, citu tautību 
pārstāvji, ieskaitot krievus, lai izteiktu 
protestu pret Krievijas uzbrukumu 
Ukrainai.

Tā arī šajā, 12. marta sestdienā, 
pie Krievijas vēstniecības bija sanācis 
liels pulks demonstrētāju. Plīvoja 
Ukrainas karogi, un citu tautu karogu 
vidū varēja skatīt Latvijas karogus. 
Neskaitāmi plakāti vēstīja par Krievijas 
varmācībām.

Sapulcējošos uzrunāja ukraiņu 
pārstāvis, nosodot Putinu, viņa 
varaskāri, un, nepamatoto uzbrukumu 

Ukrainai. To pašu domu arī 
izteica pārējie runātāji, un, 
viņu vidū Kanberas latviešu 
biedrības priekšnieks Juris 
Jakovics.

Krievijas vēstniecības 
priekša stāvēja Austrālijas 
policija.

Un, domās ienāca 
1988., 1989. gadi, kad, 
pie Krievijas vēstniecības, 
toreizējās Padomju Sa-
vienības, notika baltiešu 

organizētās demonstrācijas par 
brīvām, neatkarīgām Baltijas valstīm. 
Toreiz, ar vairākiem autobusiem 
atbrauca latvieši no Melburnas un 
Sidnejas, kā arī pārējie baltieši 
un demonstrācijas bija skaļas un 
iespaidīgas. Un tad notika negaidītais 
– demonstranti šķērsoja ielu un 
dziedādami gāja ap visu l ie lo 
vēstniecības zemes gabalu, tikai 
augstais dzīvžogs un ļoti augstā 
dzelzs sēta, kas tur ir vēl šodien, šķīra 
demonstrantus no ieejas vēstniecībā.

Protams, demonstranti, civilizēti 

Edgars Greste (labajā pusē) ar plakātu 
pie Krievijas vēstniecības 1989. gada 23. 
augustā. Kreisā pusē jaunie puiši Roberts 
un Dainis Karnupi

Demonstrācija pie Krievijas vēstniecības Kanberā 
2022. gada 12. martā.
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Tradicionālā latviešu keramika,
latviski koka izstrādājumi,

latviski audumi vai tautas tērpu daļas,
tautiskās lelles, vai

citi latviešu tradicionālie, ar roku
darināti, priekšmeti

kas ir labā stāvoklī un kas Jums vairs
nav vajadzīgi?

 

 Vai Jums mājās ir?

Veikalam RĪGA ir pircēji!
Pieņemam ziedojumus par labu SLB,

vai pārdošanai uz komisiju.

Lūdzu sazināties ar veikala vadītāju Daivu
Tuktēnu tel.  0421 280 171

shop@slb.org.au
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atgriezās, pāri pār ielu vēstniecības 
priekšā. Bet nākamajā demonstrāciju 
laikā, vēstniecību apsargāja liels skaits 
policistu.

Skaidrīte Dariusa

Maijā būs Sidnejas 
latviešu teātŗa izrāde

SLT atkārtos izrādi 
(vienā izrādē, divas 
ludziņas) Raganiņu 
klapatas un Balkons 
sestdien, 14. maijā.  

Izlēmām vēlreiz uzvest šo izrādi lai 
dotu iespēju tiem kas varbūt Kovida vai 
cita iemesla dēļ nevarēja to apmeklēt 
Kultūras dienu laikā. Aktieriem prieks spēlēt 
un vēlēšanās vēlreiz stāties uz skatuves 
dēļiem. Vārds ‘atkārtos’ precīzi neizsaka 
to ko sniegsim skatītājiem. Šoreiz izrāde 
nenotiks uz skatuves – uzvedumu veids 
būs ievērojami atšķirīgs no tā ko sniedzām 
KDs. Tāpēc aicinam arī ikkatru kas redzēja 
izrādi KD laikā nākt vēlreiz un vērot kā 
‘jauniestudējums’ izdodas – Ieeja tikai $10.

Īsumā par katru ludziņu.
Raganiņu klapatas – par autori, 

Anitu Grīnieci raksts parādijās pagājušā 
novembra Ritumā Nr. 798 un par ludziņu 
Ritumā Nr. 799.

Raganai (Ilona Brūvere) piecas meitas, 
Jozefīne (Klāra Brūvere), Amālija (Kira 
Bruzgule), Milija (Kārla Tuktēna), Rozālija 
(Selga Tuktēna) un Cildiņa (Lāra Veidnere). 
Četras slinkas bet Cildiņa paklausīga, 
dara mammai visu pa prātam.  Meitenes 
reizēm savā starpā sadarbojas, reizēm 
cīnas.  Ragana raizējas vai varēs meitas 
izprecināt.  Saliekam visu to kopā un iznāk 
klapatas un skatītājiem par ko smieties.  
Raganiņas nav ļaunas – izrāde piemērota 
bērniem.

Komēdija raiti rit ar dažādām izdarībām 

un dejām. – Baiba Harringtona Rītumā 
Nr. 800.

Balkons 
Maija stāv uz balkona Sidnejā un ņem 

„selfies”, kamēr viņas brālis meklē kaut 
ko savā viedtelefonā. Abi garlaikojas un 
gaida savu ģimeni mājās. Pasaule vēl ir 
Kovida iespaidota, un viņi uziet internetā 
informāciju par balkona sarunām (un 
sadziedāšanos). Bet ne jau tikai uzziet 
informāciju par to, bet paši arī piedalās 
sarunās – un iepazīstas ar Raini un 
Aspaziju kas atrodas Rīgā uz balkona, un 
ar Šekspīra tēliem kas atrodas Birmingemā!

Sidnejā uz balkona atrodas SLT aktieri: 
Jānis Čeciņš, Ilze (Bonija) Viļuma, Maija 
Peiris, Arun Peiris. Toties uz Rīgas balkona 
ir Latvijas Nacionālā Teātŗa aktieri Anna 
Klēvere un Egils Melbārdis. Toties Ance 
Kazāka (Titānija) un Ivars Keišs (Niks 
Botoms), kopā ar producentiem Ingmāru un 
Daci Čaklo no Birmingemas Māzā teātŗa, 
sarunājas ar sidnejiešiem no sava balkona 
Birmingemā. 

Lugas autors ir Pēteris Saulītis, režisore 
Ilona Brūvere.

Skats (Birmingemas Mazā teātŗa 
Šekspīra lugas Sapnis vasaras naktī) ir 
neaizmirstams – man tas ir iesēdies atmiņā 
uz palikšanu. – Baiba Harringtona Rītumā 
Nr. 800

Laipni lūdzam visus uz izrādi – sestdien, 
14. maijā Sidnejas Latviešu namā – plkst. 
12:00.

Ilona Brūvere un Jānis Grauds.

Braucam uz Kei Dīz
Svētdien, 10. aprīlī. plkst. 11.00. un 14.00.

Filma par mazu tautu ar ļoti bagātu 
un dzīvu kultūru 

Kur ir dzīva latviešu kultūra, tur ir 
arī Latvija. Kultūras dienas latviešiem 
Austrā l i jā  i r  t ikpat  svar īgas kā 
Ziemassvētki. „Būt latvietim ir apzināts 
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psiholoģisks lēmums, un tas prasa 
piepūli visvisādos veidos,“ saka viena 
no filmas personāžām – Brigita Stroda. 
Lai saglabātu latvietību Austrālijā, ir 
jāgrib ar to dzīvot ikdienā. Jau daudzus 
gadus šo stafeti viena paaudze nodod 
nākamajai, tādā veidā kļūdami atšķirīgi 
un apbrīnojami ne tikai austrāliešu, 
bet arī mūsu, Latvijā dzīvojošo, acīs. 
Filmā savijas vēsture ar šodienu. Mēs 
izsekojam tam, kā pirmie latvieši ieradās 
Austrālijā un tam, kā šodien jaunieši 
gatavojas svinēt svētkus. Filma vēsta 
par kultūru, kas palīdzēja latviešiem 
atrast vienam otru un palikt latvietim 
vairāk kā 70 gadus. 

Austrālijas latvieši grib un var 
nostiprināt un attīstīt savu latvietību. Šī 
paaudžu izveidotā tradīcija ir spēcīgs 

Brigita Stroda
pamats un balsts uz kuŗa būvēt nākotni. 
Austrālijas Kultūras dienu tradīcijas 
vēsture ir brīnišķīgs iedvesma avots 
citām latviešu kopienām pasaulē. 

Dace Pūce, 
Filmas Braucam uz Kei Dīz! režisore

Ziedosim Ukrainai!
Sarīkojums Sidnejas Latviešu namā.
Latviešu sabiedrība labi saprot 

šausmas, kas pašlaik notiek Ukrainā sakarā 
ar Krievijas iebrukumu. Tāpēc sestdien, 
19. martā, tautieši bija sapulcējušies kuplā 
skaitā Sidnejas Latviešu namā, lai sniegtu 
savu atbalstu Ukrainai ar ziedojumiem.

Bija paredzēts, ka šajā datumā Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs būs 
Sidnejā, bet Ukrainas kara dēļ viņa 
ceļojums tika atlikts. Tomēr Sidnejas 
Latviešu biedrība nolēma aicināt tautiešus, 
lai atbalstītu Ukrainu. Latvijas vēstnieks 
Austrālijā Marģers Krams bija klāt, lai 
pastāstītu par pašreizējo stāvokli Latvijā. 
Arī konsule Vineta Freimane bija atbraukusi 
ar pases staciju, ko 19. martā izmantoja, 
27 klienti, atjaunojot vai pieprasot sev 
Latvijas pasi.

Latviešu nama kafejnīcā bija iespēja 
pirkt pusdienas un uzkodas, un viss 
kafejnīcas atlikums tika ziedots Ukrainai. 
Klātesošie arī varēja ziedot gan skaidrā 
naudā, gan elektroniski. Kafejnīcā bija 

jūtama ļoti pozitīva enerģija. Kafejnīca 
un Mārtiņa Siliņa zāle bija izdekorētas 
Ukrainas karoga krāsās un vairākiem 
klātesošajiem arī apģērbs bija Ukrainas 
karoga krāsās. Kafejnīcas dāmas pat bija 
izdekorējušas kūciņas zildzeltenā krāsā! 
Uz pasākumu bija atnākuši, apmēram, 70 
cilvēki, un Ukrainas atbalstam pavisam tika 
saziedoti vairāk nekā $7 000AU.

Vēstnieks M. Krams savā uzrunā 
pastāstīja par ukraiņu bēgļu uzņemšanu 
Latvijā un Latvijas militāro palīdzību 
Ukrainai. Vēstnieks sacīja, ka Latvijā ir 
pieaudzis atbalsts no sabiedrības gan 
nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, 
gan valsts aizsardzībai, un līdz ar to ir 
arī pastiprinājusies interese pieteikties 
zemessardzei.

Latvijā tiek izplatīta arī dezinformācija 
caur krievu propagandas mēdijiem. 
Uzticami informācijas avoti Latvijā ir 
Latvijas televīzija, Latvijas radio un Latvijas 
sabiedriskie mēdiji (lsm.lv).

Vēstnieks teica, ka Latvija kopā 
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ATLAIDE

RĪGA 

ATLAIDE

Piedāvājums SLB
Biedriem

Kuponu var lietot tikai SLB biedrs
personīgi apmeklējot veikalu RĪGA,
Kuponu var lietot tikai vienu reizi.
Piedāvājums attiecas tikai uz precēm
kas tajā laikā ir krājumā.
Šo piedāvājumu nevar apvienot ar
citiem piedāvājumiem.
Kupons derīgs līdz 2022.g. jūnījam. 

U Z  V I S U  P Ā R T I K U  V E I K A L Ā

ATLAIDE

20%

ATLAIDE

Uzrādiet šo kuponu un saņemiet 20%
atlaidi uz visu pārtiku veikalā RĪGA.

SLB mūža biedriem, goda biedriem un biedriem
kuri samaksājuši 2022.g. biedru maksu.

ATLAIDE

ATLAIDE

ATLAIDE

Vārds ......................................... 
(veikala lietošanai)

ATLAIDE
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VEIKALS
ATVĒRTS

BOCKFORD 
BOOKSTORE

   c       11 - 2
   p       11 - 2
   sest    9 - 1

Pirms un pēc sarīkojumiem.

sekojiet:
@rigagiftshop

ar citām rietumu valstīm, pievienojas 
ekonomiskajām sankcijām pret Krieviju. 
Liels izaicinājums šobrīd ir – ko darīt ar 
gāzi, jo lielākā daļa gāzes nāk no Krievijas. 
Lai Latvija nebūtu atkarīga no Krievijas, tad 
līdz nākošajai apkures sezonai ir jāatrisina 
gāzes jautājums.

Kā atbalstīt Ukrainu? Vēstnieks ieteica 
ziedot uzticamām organizācijām, kas 
līdzekļus spēj nogādāt Ukrainai. Un 
atbalstīt ne tikai Ukrainu, bet arī Latvijas 
aizsardzību, ziedojot gan zemessardzei, 
gan citām organizācijām.

Tiem, kas atceras bēgšanu no Latvijas 
1944. gadā, kad Krievijas armija otro reizi 
okupēja mūsu zemi, ir it sevišķi sāpīgi 
redzēt, kā ukraiņi tagad bēg no savas 
valsts. Darīsim visu, ko varam, lai palīdzētu 
Ukrainai uzvarēt, jo uz viņu zemes un 
ar viņu asinīm šobrīd notiek cīņa par 
rietumu civilizāciju. Ja viņi zaudē, mēs 
visi zaudēsim.

Paldies Sidnejas Latviešu biedrībai 
un biedrības dāmu kopai šī pasākumu 
organizēšanā par labu Ukrainai.

Ojārs Greste
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Rukvudas kapsētas pārvaldes projekts jaunajam latviešu urnu novietojumam.
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Jaunākais Rukvudas 
kapsētā

Pērn Rukvudas kapsētas pārvalde 
griezās pie latviešiem ar ierosinājumu 
latviešu pelnu urnas pārvietot no esošajiem 
mūriem uz jauniem, tuvajā, tukšā, 
latviešu kapu nodalījuma stūrī. Vairāki 
latvieši atsaucās un iesniedza savus 
ierosinājumus. Pārvlade ziņo, ka esot 
uzklausījusi visus ierosinājumus un tā nāk 
klajā ar klātpielikto projektu (skat. 14. lpp). 
Mūriem urnu vietas ir abās pusēs, tātad 
100 vietas katrā mūrī. "Rotundā" katrā 
novietojumā ir vietas četrām pelnu urnām 
– domātas ģimenēm. 

Lieta laikam esot steidzama, un ja ir kādi 
komentāri par klātpielikto zīmējumu, tad tie 
būtu jāiesniedz Dimity d’Arbon (tel. 0499 910 
214, e-pasts dimity.d@rookwoodcemetery.
com.au) līdz 30. martam. 

Jānis Čečiņš 

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies mācītājam 

Colvin MacPherson par Pēteŗa Strunga 
izvadīšanu pēdējā gaitā un mūsu 
draugiem par sirsnīgiem līdzjūtības 
vārdiem un ziedojumiem Okupācijas  
mūzejam.

Ģimene

Vēl par 19. marta 
sarīkojumu

19. marts izvērsās par jauku dienu 
latviešu namā – kaut iemesls sanākšanai 
nemaz nebija patīkams vai vēlams. Kad  
24. februārī Krievija iebruka Ukrainā, tad 
Latvijas Ārlietu ministrs, Edgars Rinkēvičs 
atcēla paredzēto Austrālijas apciemojumu 
un, līdz ar to, izpalika viesošanās pie 
tautiešiem Sidnejā. To uzzinot, Sidnejas 
Latviešu biedrība tūlīt nolēma dienu veltīt 
Ukrainas atbalstam – Ziedosim Ukarinai!

Sestdienas skolas bērni, un viņu vecāki, 
jau no paša rīta ieradās ģērbušies zilās 
un dzeltenās drēbēs. Palīgi dekorēja 
namu zilem un dzelteniem baloniem, 
krāmēja krēslus un klāja galdus dzelteniem 
galdautiem un sedziņām. Gar griestiem un 
sienām spīdēja teātŗa prožektori Ukrainas 
karoga krāsās. Kafejnīcas dāmas bija 
sacepušas smalkmaizītes, kūkas un kūciņas 
– pēdējās ar Ukrainas krāsu dekorējumu. 

Visas dienas rosība bija veltīta līdzekļu 
vakšanai Ukrainai. Vienalga vai nopirki 
pīrāgu, kafiju vai pusdienas, visa peļņa 
gāja Ukrainai. Un kamēr maks rokā, turpat 
pie letes varēja iemest ziedojumus lielā 
caurspīdīgā ziedojumu traukā. Bet ja makā 
nebija naudas – nekas – ziedot varēja arī ar 
kreditkarti vai čeku! Pusdienoja gan skolas 
bērni, gan viņu vecāki, gan tie kuŗi bija 
sanākuši klausīties vēstnieku.

Oficiālā daļa iesākās ar Latvijas un 
Ukrainas himnām, kas uzņemtas 25. 
februāŗa Ukrainas brīvībai koncertā, Rīgā. 
Sekoja nevalstiskās organizācijas Ziedot.
lv vadītājas Rūtas Dimantas intervija 
Rīta Panorāmā, par to kur un kā Ukrainai 
saziedotie līdzekļi nonāk līdz gala mērķim 
Ukrainā un bēgļiem Latvijā. Sidnejas jauktā 
koŗa dziedātāji tad aicināja apmeklētājus 
pievienoties divās dziesmās: Daugav's abas 
malas un Rīgā iešu es māmiņa, kam sekoja 
vēstnieka Marģera Krama runa (skat. Ojāra 
Grestes rakstu) un jautājumi un, visbeidzot, 

lai Lienas Sveiles ziedotie ziedi neietu 
zudumā, tos pārdeva jautrā izsolē.

Daudzi nemaz nesteidzās mājās, un vēl 
kādu stundu pavadīja gan nopietnās, gan 
jautrās sarunās nama kafejnīcā –pie vēl 
vienas kafijas, pīrāga, vai tortes gabaliņa, 
ik pa laikam pieliekot vēl kādu dolāru 
ziedojumiem.

Saziedoja pāri par $7000 kas tiks 
nosūtīti Ziedot.lv. 

Jānis Čečiņš
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Rūpējoties par senču piemiņu, aicinam 
uz latviešu kapu sakopšanas talku!

Sestdien, 2022. gada 30. aprīlī.
No plkst. 10.00 – 14.00

Rookwood kapsētā, Lidcombe

Aicināti visi, kas grib un var!
Līdzi jāņem cimdi, grābekļi, atkritumu maisi un citi dārza kopšanas 

instrumenti, kas Jums šķiet noderīgi veiksmīgam sakopšanas darbam.
Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā, ziņosim par citu datumu 

Facebook.com, bet, ja vēlaties saņemt e-pastu vai tālruņa īsziņu, 
lūdzu nosūtiet savu kontaktinformāciju edmundmilts@yahoo.com vai 
uz mobilo tālruņa numuru 0411 613 637, lai varam ar Jums sazināties.              

Ceram Jūs redzēt kuplā pulkā!
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2022. gada aprīlī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas sarīkojums
Sestdien, 2. aprīlī plkst. 12.00 DV Sidnejas nodaļas 70 gadu 

dibināšanas atceres sarīkojums ar pusdienām.

Lūdzu pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai  
Gundegas 0456 757 481.

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

Latviešu leģiona 
piemiņas brīdis 

Sidnejā
Tr e š d i e n  2 0 2 2 . g .  1 6 . m a r t a 

pēcpusdienā Sidnejas Rukvudas 
latviešu kapsētas DV nodalījumā, par 
spīti lietus draudiem saujiņa latvieši 
pulcējas nolikt pa puķei uz 
bijušo legionāru kapiem, 
atzīmējot latviešu Leģiona 
atceres dienu. 

Jau pirms tam Aija 
ar Krādziņu saimi izrāva 
nezāļu kušķus, kas šur 
tur, pateicoties ārkārtīgam 
pēdējo nedēļu lietainam, 
bet pie reizes siltajam 
laikam, bija izspraudušies 
p a  g r a n t s  t a c i ņ ā m . 
Aijas sagrābstītās lapu 
un agāpi ju atgr iežņu 
kaudz ī t es  nov ie to j a 

ceļmalā kur  tos savāks ikdienu 
dežūrējošās kapu uzturkomitejas ierēdņi. 

Smalkās neļķes kopā ar sarkaniem 
,,zaļumiem” novietoja vāzītēs pie plāksnes 
ar uzrakstu LATVIEŠU KARAVĪRAM. 
Ierodas arī Aivars, priecīgs ka tika laikus 
neskatoties uz satiksmes sarežgījumiem 
pa ceļam. 

Iesākot piemiņas brīdi Vienības 

No kreisās: Aija Balode, Aivars Sidorenko, Lauma 
Krādziņa, Valdis Krādziņš.
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draudzes diakone Gundega Zariņa 
pateicās klātesošiem, ka atvēlēja laiku 
sanākt un kopā atcerēties mūsu leģionā 
iesauktos, daudzi no kuŗiem bija jauni 
zēni izrauti gandrīz tieši no skolas sola. 
Tiem stāvēja priekšā varonīgas dienas 
vai nu Krievijā vai Latvijā aizturot sarkano 
vilni tik daudz lai dotu iespēju bēgļiem 
tikt uz rietumiem, vai arī Pomerānijas 
atkāpšanas šausmas. 

Tiem kuŗi palika dzīvi gaidīja gūsts 
vai nu austrumos vai pie sabiedrotiem. 

Piemiņas plāksne latviešu karavīriem.
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Tādā Beļgijas nometnē 
Zedelgēmā 1945.g. 
p ē c z i e m a s s v ē t k u 
gaisotnē nodibinājās 
kaŗavīru palīdzības 
organizācija Daugavas 
V a n a g i .  B i j u š a i s 
leģionārs, virsleitnants 
un 19. divīzijas kapelāns, 
pēc kaŗa gūsteknis, 
vēlāk Sidnejas ev-lut. 
Vienības draudzes 
m ā c ī t ā j s  n e l a i ķ i s 
V e r n e r s  V o i t k u s 
k a l p o j a  K u r z e m ē 
apzīmētā Kurzemes 
cietokšņa laikā. Vadot 
1944.g. Ziemassvētku 

dievkalpojumu Lestenes baznīcā tika 
apšaudē ievainots. Evakuēts pēc laika 
uz Vāciju. Nonāca, kā vēl kādi 20 000 
tautieši, Austrālijā, kur kalpoja no 1952. 
gada, galvenokārt Adelaidē, draudzēs, 
bet arī DV organizācijā, iestājoties kā 
biedrs pēckaŗa Vācijā, un nopelnījis 
DV krūšu nozīmi zeltā. Zemes gaitas 
noslēdza Sidnejā 1987. gada 15.aprīlī. 
kur kalpoja kā Vienības draudzes 
mācītājs. Pelni apbēdīti Rukvudas 
kapsētā līdz pārapbēdīšanai 2016. gadā 

Lestenes Brāļu kapos, kur 
baznīcā atrodas viņam 
piemiņas plāksne.  

Esam bezgala pateicīgi 
v is iem,  dzīva j iem un 
mirušajiem, kuŗi cīnījās 
mūsu un tautas neatkarības 
labā. Dzejnieks Andrejs 
Eglītis (arī DV organizāciju 
biedrs),  tā laika kaŗa 
reportieris un savā dzejā 
d a u d z  a t d z e j o d a m s 
mūsu kaŗavīru un tautas 
tragēdiju atklāja, ka no 
rīta ceļoties un arī vakarā 
noskaitīja Tēvreizi, un tā Aija Balode kopj kapus
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Sidnejas DV pusdienas un Kalpaka atcere
Sestdien, 5. martā, par brīnumu nelietainā Sidnejas rudens dienā Daugavas 

vanagu namā Benkstaunā pulcējās krietna saujiņa tautiešu lai izbaudītu draugu 
klātbūtni un vanadžu sagādātās pusdienas. Siltiem pīrāgiem ar buljonu sekoja kotletes 
sēņu mērcē ar saknēm un kartupeļu biezeni. Parasti ap šo datumu Sidnejā Daugavas 

vanagi kopā ar korporāciju kopu Sidnejā atzīmēja Kalpaka dienu ar svētbrīdi sv. 
Jāņa baznïcā un sekojošo aktu baznīcas zālē ar īpašu uzsvaru studentu rotas 
dibināšanai. Diemžēl šī tradīcija pēdējos gados ir apsīkusi. Tās  vietā Sidnejas DV 
nodaļa marta pusdienas ietvaros rīkoja atceri kur Valdis Krādziņš nolasīja pulkveža 
Oskara Kalpaka dzīves stāstu, izsekojot Kalpaka kaŗa gaitas līdz viņa traģiski 
liktenīgai nāves dienai 1919.g. 6. martā pie Airītēm. Sekoja savstarpējas pārrunas 
par senajiem vēsturiskiem kā arī pašreizējiem notikumiem Ukrainā. Noskanēja arī 
pa dažām strēlnieku dziesmām. 

Gundega Zariņa
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arī mēs noskaitījām Mūsu Tēvs debesīs. 
Nobeidzām kopā nodziedot latviešu 
karavīru vakarjundas dziesmu Mārtiņa 
Lutera Dievs kungs ir mùsu stiprā pils, ar 
latviešu valodas cienītāja un atbalstītāja 
Kristofera Fīrekera iejūtīgo tulkojumu. 
Šī dziesma, latviešu Luterāņu baznīcas 
himna, ievietota kā pirmā himna 1992. 
g. izdotā dziesmu grāmatā. Tai seko 
kol. 3:16-17 citējums, ko nolasīja, kā arī 
mudinājums „dziediet Dievam psalmus, 

himnas un garīgas dziesmas pateicības 
pilnām sirdīm!“ Citur bībelē, daudzās 
vietās pat ierosinājums ,,gavilējiet!” Ja 
ne baznīcā, tad kur labāk kā kapos brīvā 
dabā!  

Tā mēs nodziedājām no visas sirds. 
Dabas asaras noturējās un varējām 
pakavēties pie kapiem un katra atmiņām 
par to laiku un mūsu varonīgajiem 
leģionāriem.

Gundega Zariņa. 
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0456 757 481.
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.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
E-pasts: info@youragedcare.org Biedru maksas  strādājošiem 

$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $300.00

DV Mēnešraksta abonements gadā 
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai 
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2022. g. 2. aprīlī plkst. 

12.00 DV Sidnejas nodaļas 70 gadu 
dibināšanas atceres sarīkojums ar 
pusdienām.

Sestdien, 2022. g. 7. maijā  plkst. 
12.00 pusdienas un Kurzemes cietokšņa
atcere.

Ināras Sīkās 
ziņojums

2021. gadā 9. decembrī, Daugavas 
Vanagu  Sidnejas nodaļai piepildījās 70 
darbības gadi.  Lūdzam visiem biedriem 
un DV draugiem ierasties uz jubilejas 
sarīkojumu un pusdienām sestdien, 2. 
aprīlī, plkst. 12.00 DV namā.

Šinī beidzamajā mēnesī, remonta 
darbi turpinājās DV īpašumā. Pirmajā 
stāvā,  blakus biljarda istabai ir  iekārtota  
maza virtuve, kur var uzvārīt kafiju vai 
sagatavot pusdienas. Galvenokārt tā ir 
izmantojama mūsu īrnieka, „Your Aged 
Care at Home” strādniekiem.  

Mazā garāžā liks jaunas durvis un 
būs jumta remonts.Telpu izmantos kā 
noliktavu.   

Feburārī un martā bija tikšanās un 
pārrunas ar Lietuviešu kluba valdes 
locekļiem un ņemot vērā ka Lietuviešu 

klubs ir pārdots, esam piekrituši  
izpalīdzēt, vismaz līdz gada beigām, 
izīrejot viņiem vienu istabu Lietuviešu 
avīzes redakcijas vajadzībām. 

Avīzes redaktore aprīlī iekārtos savu 
biroju galvenajā ēkā, priekšas istabā, kur 
līdz šim bija DV birojs. Nodaļas valdes 
birojs pāriet uz bibliotēkas istabu. 

Nodaļas valde arī nopirkusi 80 
Lietuviešu kluba krēslus, 12 galdus un 
6 mazus galdus. Viena daļa jau pārvesti 
uz DV namu un esam beidzot šķīrušies 
no vecajiem krēsliem.  

Ināra Sīkā
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NMP
Uz vienas no Austrālijas nacionālā 

kuģniecības mūzeja Sidnejā (Australian 
National Maritime Museum) ārējās sienas 
ir tūkstošiem cilvēku un ģimeņu vārdi. 
Kāpēc?

Izrādās, ka lielās savienotās bronza 
plāksnes ir Nacionālais migrācijas 
piemineklis (National Monument to 
Migration) kuŗam, katrs Austrālijas 
imigrants, var, pret $500 ziedojumu, 
pievienot savu, vai savas ģimenes, vārdu 
un likteņstāstu.

Piemineklī jau parādās vairāk nekā 
30,000 vārdu, un šogad, 20. martā, 
pievienoja vēl 1,200. Pievienošanu, 
vienreiz gadā, atzīmē ar īpašiem 
pasākumiem uz kuŗiem tiek aicināti 
ziedotāji, viņu ģimenes, diplomāti un 

sabiedrības pārstāvji.
Trīs līdzīgās ceremonijās, kas notika 

mūzeja treša stāva balkona telpā, katrā 
piedalījās apmēram 500 cilvēku, un 
vēl daudzi, citur Austrālijā, ceremonijas 
Jānis Čečiņš noskatīja neklātienē. Katrai 
ceremonijai bija līdzīga veida programma, 
bet runātāji dažadi.

Šogad 22 latvieši pievienoja savus 
vārdus jau agrākajiem 156 latviešiem. Tā 
kā starp 73 šogad pārstāvētajām valstīm, 
latviešu bija nozīmīgs skaits, tad trešajā 
ceremonijā starp runātājiem bija arī 
latviešu izcelsmes ārsts no Bega – Filips 
(Philip) Brasliņš.

Kamēr ļaudis sapulcējās zālē, 
filipīniešu dziedātāja nodziedāja vairākas 
dziesmas filipīniešu un angļu valodās. 
Pasākumu pieteica mūzeja Stratēģijas 

No kreisās puses: 
Grieķiete Violet Roumeliotis, latviete Daina Fletcher, korejiete Hea-Jin Park, poliete-
nīderlandiete Monique Machutta, latvietis Filips Brasliņš pie Nacionālā migrācijas 
pieminekļa.
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un ārējo sakaru vadītāja, Daina Fletcher, 
kuŗa pati ir latviešu izcelsmes. Sekoja 
aborigēnu sveiciens un mūzeja vadītāja 
(baltkrieva) uzruna un stāsts par viņa 
ģimenes bēgļu gaitām. Par dažāda veida 
pakalpojumiem ko sniedz nevalstiskā 
organizācija Settlement Services Australia, 
pasāstīja tā vadītāja (grieķiete). Atskanēja 
Austrālijas himna. Korejiešu  ārste 
nestāstīja par sevi, bet savu stāstu veltīja 
Austrālijas želsirdīgajām māsiņām, kuŗas 
pirms vairāk nekā simts gadiem brauca 
uz Koreju dibināt klīnikas un skolas. 
Poļu-nīderlandiešu izcelsmes dāma savu 
stāstu veltīja savu vecāku izceļošanai uz 
Austrāliju pēc otrā pasaules kaŗa beigām 
un savai jaunībai Dienvidaustrālijas lauku 
pilsētiņā, kur viņa satikās un apprecējās ar 
nākamo runātāju – Filipu Brasliņu. Filipa 
gimenes stāsts likās pavisam pazīstams, 
jo bija līdzīgs jau tik daudzu citu latviešu 
ģimeņu stāstiem. 

Pēc runām, visi bija aicināti uz 
pieminekļa apskati. Laimīgā kārtā, diena 
bija viena no retajām siltām un saulainām 
šajā vasarā!

Tuvākas ziņas par Nacionālo 
migrācijas pieminekli (National Monument 
to Migration) var lasīt mūzeja mājas 
lapā https://www.sea.museum/support/
national-monument

Jānis Čečiņš

Cilvēci tā pa īstam 
spēj uzmodināt 

vienīgi satricinājumi
 Kaŗš liek pārskatīt vērtību it visam. 

Nākas atzīt rūgtu patiesību par cilvēka 
dabas nemainīgumu un to, ka cilvēci tā pa 
īstam spēj uzmodināt vienīgi satricinājumi, 
no kuŗiem kaŗš ir visbriesmīgākais. Miera 
laiks ir kā silts šūpulis, no kuŗa negribas 
kāpt laukā. Zūd modrība un vajadzība 

pētīt, no kurienes tuvojas apdraudējums. 
Bet psalmists Dāvids zināja, kad teica: 
„Sargā manu dvēseli un glāb, ka nekrītu 
kaunā.” No dvēseles var nākt ne tikai 
gaisma, bet arī tumsa.

Jau tagad nozīmi zaudē iepriekšējie 
pieņēmumi par daudz ko, jo īstenība ir 
krasi mainījusies. Sīkās, tik daudz laika 
paņemošās rūpes ir aizvirzījušās tālākā 
plānā, daudz tuvāk pienākuši uz vēlāku 
laiku atliktie lielie esības jautājumi par 
dzīvību un nāvi, savu vietu un lomu 
dzīvē un savstarpējo saišu vērtību ne 
vien starp atsevišķiem cilvēkiem, bet arī 
starp tautām.

Sabiedrība daudzās valstīs i r 
uzmodināta un spiež savas valdības 
rīkoties, lai stātos pretī tumsai, kas 
putinisma veidā veļas pāri Ukrainai un 
turpinās velties tālāk, ja netiks apturēta. 
Ukraiņu apņēmībai aizstāvēt savu 
zemi grūti pat atrast apzīmējumu, tā ir 
pamodinājusi un pārsteigusi labklājībā 
snaudošo pasaules daļu. Izrādās, pēkšņi 
viss sāk notikt pilnīgi otrādi, nekā bija 
domāts. Kaut gan Krievijas propaganda 
turpina runāt par uzvarām kaŗā, fakti rāda 
gluži pretējo. Putins bija pārliecināts par 
zibenīgu uzvaru, bet piedzīvo sakāvi.

Pasaules līderi neticēja, ka Ukraina 
spēs turēties pretī Krievijai, tomēr viņa 
to dara. Viņi arī negaidīja tik spēcīgu 
savu valstu pilsoņu spiedienu, ka beidzot 
nāksies no nogaidīšanas politikas pāriet 
pie rīcības. Visā pasaulē tagad laiks „dziļi 
noraizēties” tiem, kas šajā kaŗā tieši vai 
slēpti atbalsta Krieviju.

Kaŗam, kuŗu ukraiņi jau sauc par 
Tēvijas kaŗu, vēl nav vispārpieņemta 
apzīmējuma. Ko šis kaŗš var nozīmēt 
visai pasaulei? Kaut arī nekur nav 
pazuduši notikumu visļaunākie scenāriji, 
tas, ko tagad vērojam, liecina – pasaule ir 
nonākusi globālu pārmaiņu priekšā, kas 
izpaudīsies kā uztveres un domāšanas 
modeļu maiņa un skars pilnīgi visas 
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Mūžībā aizgājis

Pēteris Arvīds Strungs
Dzimis 1928. gada 18. decembrī, Bārtā, Latvijā
Miris 2022. gada 6. martā, Sidnejā, Austrālijā

Viņu mīļā piemiņā patur 
dzīvas biedre, bērni, mazbērni

 un mazmazbrni.   
Daudz solīši nostaigāti,
Daudz darbiņi padarīti.
Nu mīļā zemes māte
Apsedz savu villainīti.

jomas un visus cilvēkus.
Tik lielas pārmaiņas nevar notikt 

viegli un ātri. Mēs jau tagad apzināmies, 
cik bīstami ir nepārdomātās diskusijās 
tricināt gaisu un tracināt sabiedrību. 
Par saviem teiktajiem vārdiem īpaši 
atbildīgiem jābūt politiķiem, žurnālistiem, 

garīdzniekiem un visiem, kas publiskajā 
telpā pauž savas domas. Ir jāmācās 
pieņemt rūgto, bet dziedinošo patiesību 
ne tikai par pasauli, bet vispirms katram 
par sevi.

Anda Līce.

Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no marta Rituma.
Kanādas piedzīvojuma beigu 

sākums
Pamazām arī „Darba un brīvdienu” 

vīzas termiņš tuvojās nobeigumam un 
bija atlikušas pāris nedēļas Kanādas 
apgūšanai. Ņemot vērā, ka viena no 
“luksīša” ceļojumu reizēm bija ieplānota 
Džasperas virzienā ar lidojumu atpakaļ 
uz Vankūveru, palūdzu plānotājiem 
neveikt rezervāciju lidojumam. Nolēmu 
man atvēlētās pāris brīvdienas veltīt 
Džasperai, lai vēlāk atgrieztos Vankūverā 
par personīgajiem līdzekļiem. 

Veiksmīgi ieplānoju ceļojumu, saprotot, 
ka septembra beigās ir problemātiski 
atrast naktsmājas par pieņemamu cenu. 
Tā kā jau iepriekšējā vakarā ar lielām 
mokām atradu naktsmājas un bija atlicis 

tikai tik daudz, kā sazvanīt un rezervēt tās, 
zvanīju naktsmāju īpašniekiem. Tieši šajā 
vakarā “luksītis” bija aizkavējies, tādējādi 
nonākot Kanmores pilsētā pusotru stundu 
vēlāk nekā parasti. Vēlā ierašanās 
ietekmēja manu zvanu naktsmāju 
rezervēšanai, tās vienkārši nerezervējot. 
Kāds cits ceļotājs bija pasteidzies tieši 10 
minūtes pirms manis. Jāsaka, ka mazliet 
sodījos par “luksīša” aizkavēšanos, 
kas ietekmēja rezultātu man par sliktu. 
Tomēr pāris minūšu vēlāk izlēmu 
pārskatīt iepriekšējās dienās izskatītās 
naktsmājas, secinot, ka parādījušās 
brīvas vietas Džasperas vienīgajā hostelī 
un tieši man nepieciešamajos datumos. 
Protams, nekavējoties to rezervēju par 
pieņemamām naudām. Šis gadījums 
kārtējo reizi apliecina, ka daudzas lietas 
nevajag panākt par katru cenu. Šoreiz 
“luksīša” vēlā ierašanās Kanmores 
pilsētā nospēlēja man par labu.
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com

Tā pirmajā brīvdienā devos uz Kalgari, 
iekļaujoties pilsētas ritmā, lai vēlāk dotos 
Džasperas virzienā. Džasperā ierados 
piecos no rīta, pie autobusa satiekot 
iepriekšējās darbavietas kolēģi Sāru, 
kas atvadījās no Džasperas, lai dotos 
uz Vankūveru. Savukārt es ierados 
Džasperā. Ātri pārmijām pāris vārdu, 
Sāra iekāpa autobusā, un es devos 
uz hosteli. Pāris stundu vēlāk noīrēju 
velosipēdu, lai dotos apskatīt Piramīdas 
ezeru un tam blakus esošo Piramīdas 
kalnu. 

Ja turpceļā ar velosipēdu aizminos 
bez pārsteigumiem, tad atpakaļceļā 
saņēmu pārsteigumu, jo pagriezienā 
uz ceļa man pretī tuvojās Kanādas 
alnis, kuru uz priekšu dzina aiz tā lēni 
braucoša automašīna. Viss jau būtu 
bijis labi, ja vien Kanādas alnis lēnām 
nenāktu tieši virsū. To vien spēju, kā 
nolēkt no velosipēda un fotografēt to. 
Mukt arī vairs nebija jēgas. Pateicoties 
tam, ka man no mugurpuses pēkšņi 
tuvojās automašīna, alnis izdomāja 
apmest loku ap mani un automašīnu. 
Tā mēs ceļa vidū samainījāmies, es 
uzkāpu uz velosipēda, lai turpinātu 
ceļu, tikmēr alnis iebrida pļavā un sāka 
taurēt savu Tālavas taurētāja dziesmu. 
Vēlāk, ap pusdienas laiku, devos 
Maligne ezera virzienā, ceļā apskatot 
arī Maligne kanjonu, kas izveidojies pirms 
vairāk nekā 160 miljoniem gadu. Savu 

nosaukumu kanjons ieguvis, pateicoties 
kādam misionāram, kas 1846.gadā ar 
zirgu mēģināja šķērsot kanjona upi, tik 
tikko neaizejot bojā. Balstoties uz savu 
pieredzi, misionārs nosauca to Maligne 
vārdā, kas no franču valodas vārda 
“malin” tulkojumā nozīmē ļaundabīgs, 
velnišķīgs.

Pēc kanjona apskates nākamais 
apstāšanās punkts bija Medicīnas ezers, 
kas savulaik izveidojies ledāja ietekmē. 
Ģeoloģiski ezers ir anomālija, jo faktiski 
tas nav ezers, bet gan upe, kas plūst 
gar ielejas malu no Maligne ezera 
uz pavisam citu upi, pēkšņi pazūdot 
pazemē. Interesanti, ka pēc garās 
ziemas ezerā satek kalnu ūdeņi tik ātri, 
ka tie tālāk nespēj aizplūst no ezera 
un samērā lēni aizplūst projām cauri 
vienai no lielākajām pazemes sistēmām 
pasaulē. Medicīnas ezers ir bagāts ar 
tam apkārt esošo savvaļas dabu, jo ezera 
apkaimē var manīt briežus, Kanādas 
aļņus, kalnu aitas, vilkus, kā arī lāčus. 
Kā pēdējais un svarīgākais apskates 
objekts bija ieplānots Džasperas parka 
lielākais ezers Maligne, kas ir slavens ar 
visbiežāk fotografēto saliņu - Garīgo salu. 
Papildus ezers piesaista uzmanību ar tā 
ūdens krāsu un ezeru ieskaujošām kalnu 
virsotnēm. Ieraugot Maligne ezera tā 
brīža krāsu, jutos gan mazliet vīlies. Vēlāk 
vilšanos nomainīja sajūsma, kad laiva 
tuvojās ezera “garīgajai” salai, kas ar 
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Kanādas alnis

tās sniegoto kalnu virsotnēm aizmugures 
fonā izskatījās satriecoši.

Gadu iepriekš, plānojot aplūkojamos 
Kanādas objektus, mani izbrīnīja, 
ka ziemas laikā ceļš uz šo ezeru ir 
slēgts atšķirībā no citiem Kanādas 
ezeriem. Izrādās, ezera slēgšanas 
pamatojums ir skatāms 15 gadus senā 
pagātnē, kad ezera apkaimē uzturējās 
vismaz 200 Kanādas aļņi, šobrīd 
uzturoties vien četriem aļņiem. Kādu 
brīdi Kanādas valdībai bija dilemma, 
nesaprotot Kanādas aļņu populācijas 
samazināšanās iemeslu. Vēlāk Kanādas 
valdība saprata, ka pie vainas ir pelēči. 
Izrādās, vilki atklāja, ka ziemā iebrauktais 
ceļš palīdz tiem pārvarēt attālumus daudz 
vieglāk nekā tad, ja tiem jāpārvietojas 
cauri mežiem, vēderam iestiegot dziļajās 
sniega kupenās. Lai glābtu Kanādas 
aļņus, vietējā valdība nolēma ziemā 
ceļu slēgt, atņemot pelēčiem iespēju 
pārāk ērti pārvarēt attālumus. Papildus 
pieminēšanas vērts aspekts ir arī tas, ka 
Kanādas aļņi ir sapratuši vilku nepatiku 
uzturēties cilvēku tuvumā, līdz ar to 
Kanādas aļņi uzturas cilvēku tuvumā, 
ko pamanīju savā pirmajā Džasperas 
viesošanās reizē. 

Tā kā “luksīša” tūrisma sezona ar 
pilnu joni tuvojās finālam, šoreiz mūsu 
komandai iekrita tā “laimīgā loze” tīrīt 
“luksīša” vagonu, kuru plānots nosūtīt 
renovācijai uz Toronto. Strādājot šajā 

reisā, priecājos, ka šis ir pēdējais reiss, 
jo jutos saguris. Bija arī pārdomas, 
atskārstot, ka ar kolēģiem strādāju 
kopā pēdējo reizi. Ja iepriekš kolēģi 
reklamēja savus pēdējos reisus, tad es 
lieki nereklamēju savu pēdējo reisu, jo 
man nekad nav patikušas garas atvadas. 
Protams, savā starpā ar kolēģiem 
savstarpēji “nolinkojāmies” sociālajos 
tīklos, lai nepazustu sakari.

Tieši  pēdējais reiss man bi ja 
emocionāli piesātinātākais no visiem 
iepriekšējiem reisiem. Vienā no reisa 
dienām mums bija tā retā iespēja redzēt 
īpaši ziņkārīgu melno Kanādas lāci, kas 
vēroja “luksīti”, stāvot uz blakus esošajām 
sliedēm. Papildus lācis gozējās tieši pa 
ķērienam fotografētmīļiem. Ieraugot lāci, 
sāka aurot un sajūsmā plaukšķināt rokas 
ne tikai viesi, bet arī darbinieki. Šķiet, 
ka tajā mirklī “luksīša” vagonā esošie 
viesi un darbinieki sajūsmā trīcēja, it kā 
iepriekš nebūtu lāci redzējuši, ieskaitot 
arī mani. 

 Otrs emocionāli piesātināts un 
iespaidīgs mirklis bija mūsu “luksīša” 
satikšanās ar “luksīša” sastāvu, kas 
devās pretējā virzienā. Pirmo reizi 5 
mēnešu laikā sastapās divi “luksīša” 
sastāvi, katram dodoties savā virzienā. 
Mēs devāmies Džasperas virzienā, 
kamēr kolēģi devās Vankūveras virzienā, 
tajā brīdī vienkārši visam “luksīša” 
sastāvam stāvot uz sliedēm. Vairākums 
kolēģu no abām pusēm bija gandrīz 
vai pārkārušies pāri reliņiem, lai mātu 
ar rokām un priekā skaļi sasveicinātos. 
Šķiet, šis mirklis bija gana interesants 
viesiem. Kamēr kolēģi savā starpā skaļi 
sasveicinājās, tikmēr viesi smaidīja un 
brīnījās par notiekošo. Secināju, ka 
tajā mirklī strādājošajiem bija pilnīgi 
vienaldzīga iespējamā “luksīša” vadības 
un viesu reakcija, jo tas bija tas retais un 
superīgais mirklis, kad pirmajā vietā bija 
kolēģi, viesiem paliekot otrajā plānā. 
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Tā kā mans pēdējais “luksīša” 
ceļojums bija maršrutā “Vankūvera – 
Banfa”, katrā brīvākā brīdī izmantoju 
iespēju vēlreiz izbaudīt garām slīdošās 
ainavas, saprotot, ka pēc pāris dienām 
nāksies māt “luksītim” atvadas. Šajā 
maršrutā, kā ierasts, pirmais objekts 
parasti bija “Velna tunelis”, kurā upe klints 
sienu šaurākajā vietā ir tikai 34 metrus 
plata, taču katru minūti cauri izskrien 
750 miljoni litru ūdens, kas daudzuma 
ziņā ir divas reizes vairāk nekā Niagāras 
ūdenskritumam.

Kā nākamā būtu pieminama “Cisco” 
pārejas šķērsošanas vieta, kas no Velna 
tuneļa atrodas vien pāris kilometru 
attālumā. Lai šķērsotu “Cisco” pāreju, 
nepieciešams šķērsot divus tiltus, kur 
viena tilta nosaukums ir “Cisco” ar 
nozīmi “neparedzams”, ņemot vērā 
zem tilta mutuļojošos ūdeņus. Tomēr 
uzskatu, ka skaistākie skati ir baudāmi no 
pārsimts metru attālumā esošā Kanādas 
Nacionālā tilta, jo no tā ir redzamas klinšu 
ainavas. Pats tilts ir krāsots oranžā krāsā 
un ir slavens ar to, ka ir 247 metru garā 
līnijā lielākais vienvirziena tilts Kanādā.

Kaut arī iepriekš minētie objekti ir 
skaisti, tomēr vislabāk man atmiņā ir 
palicis tieši Varavīksnes kanjons un 
lavīnu ieleja dažādo krāsu dēļ. Kanjons 
savu nosaukumu ieguvis, pateicoties 
dramatiskajai un piesātinātajai krāsu 
gammai, kas atspoguļojas akmeņos. 
Parasti dažādas izcelsmes minerāli 
atrodas zemē, taču šajā gadījumā lavīnu 
ielejas minerāli ir pakļauti dažādiem 
elementiem un oksidējas, priecējot 
skaisto ainavu baudītājus. Piemēram, 
vara gadījumā tas kļūst zaļš un violets, 
dzelzs gadījumā – sarkans un oranžs, 
bet spilgti dzeltena nokrāsa rodas no 
sēra nogulsnēm.

Tā lēnām, taču neatlaidīgi pagāja 
četras dienas ar duālām izjūtām pēdējā 
darba dienā. No vienas puses priecājos, 

ka darbošanās “luksītī” ir beigusies, no 
otras puses varbūt pat bija žēl, jo tomēr 
diezgan interesants laiks tika pavadīts 
“luksītī”, kas no deviņdesmito gadu 
sākuma ir pārvadājis jau vairāk nekā 1 
700 000 viesu no 64 valstīm. Uzņēmums 
šo gadu laikā ir iestādījis 8436 kokus par 
katru nodarbināto darbinieku. Kopējais 
“luksīša” nobraukto kilometru skaits ir 
vairāk nekā 8 miljoni kilometru, kas būtu 
mērāms ar to, ka ir apbraukts vairāk nekā 
150 reižu apkārt zemeslodei.

Bija palikušas tieši astoņas dienas 
līdz izlidošanai, lai pamestu skaisto 
Kanādu. Un šī bija tā retā reize, kad 
nevarēju sagaidīt izlidošanu un skaitīju 
dienas - deviņi, astoņi, septiņi…. divi, 
viens - un Vankūverā atlikušās naktis. 
Lai arī Kanādas pieredze bija interesanta, 
tomēr vēlējos to pamest. Iemesls tam 
bija netīkamā “Marihuānas svētnīca”. Tā 
kā visas pēdējās dienas nācās nakšņot 
“Marihuānas svētnīcā”, jo “luksītī” vairs 
nestrādāju, sanāca vairāk komunicēt ar 
istabas biedriem, kas dalījās ar dažādiem 
šausmu stāstiem iz “Marihuānas 
svētnīcas” ikdienas, kā, piemēram, to, 
ka ir iemītnieki, kas tajā nodarbojas ar 
prostitūciju, lieto smagās narkotikas. 
Tajā mirklī nopriecājos, ka man bija tā 
iespēja strādāt “luksītī”, lai būtu prom no 
“Marihuānas svētnīcas”.

Jāsaka, ka tieši pēdējās dienās 
manīju tajā uzlabojumus. Vienu dienu 
“Marihuānas svētnīcas” virtuvē pamanīju 
galdu baltā krāsā. Vienmēr pelēcīgi 
netīrais un cigarešu atliekām nosētais 
galds bija tīrs un balts kā sniegs. Šķiet, 
ka “Marihuānas svētnīcas” īpašniekam 
Vincentam palīgos bija atsteigušies Sūnu 
ciema zēni.

Tā atlikušajās dienās pacentos 
sakārtot visu, kas kārtojams, ar domu, ka 
vēlāk man nebūs jātērē laiks un enerģija 
jautājumu risināšanai, kurus varēja risināt, 
esot uz vietas. Dienu pirms lidojuma 
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devos ciemos pie Andreas un Diego, lai 
atvadītos. Vēl viens vakars, un pienāca 
pēdējais rīts Kanādā. Rīta agrumā izgāju 
ārā no “Marihuānas svētnīcas”, atstājot 
tajā noritošās “kaislības”.  

Pāris stundu vēlāk lidmašīna pacēlās 
gaisā, lai dotos Amerikas Rietumkrasta 
virzienā. Ar nožēlu atcerējos, ka tā arī 
Britu Kolumbijā neredzēju slaveno kļavas 
lapu sārtošanos, jo Kanādas rietumos 
ir citas sugas kļavas nekā Kanādas 
austrumu krastā. Paspēju arī nodomāt, 
ka beidzot manas plaušas spēs uzņemt 
tīru skābekli, kas nav sajaucies ar 
marihuānas dūmiem, kas Vankūverā bija 
jūtami visapkārt.  

Losandželosas neprāts 
L i d m a š ī n a  t u v o j ā s  v i e n a i 

no s lavenākajām ASV p i lsētām 
Losandželosai, kuru ieskāva apkārt 
esošās kalnu smailes, ietinoties vieglā 
mākoņu segā. Vēl neilgs brīdis, un mirkli 
vēlāk šķērsoju Losandželosas lidostas 
drošīb as zonu, pusotru stundu vēlāk 
attopoties manā nākamajā dzīves vietā 
pie Noras kundzes.

Pārmijot pirmos teikumus, sapratu, 
ka Noras kundze ir ar foršu “pipariņu”. 
Pēc principa nekādi “uci, uci”. Vai nu ir, 
vai nu nav. 

Ieplānoju laiku Losandželosā tikai 

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

3 pilnas dienas. Jau nākamajā dienā 
devos apskatīt slaveno “Getty” centru, 
kas plašāk pazīstams ar skaisto 
arhitektūru un dārziem. “Getty” centrā 
ir arī iespēja vērot dažādas gleznas no 
Eiropas, manuskriptus, skulptūras un 
dekoratīvo mākslu. Pateicoties “Getty” 
centra atrašanās vietai kalna galā, 
man bija tā iespēja no augšas vērot 
Losandželosas panorāmu. Dodoties no 
“Universal City” muzeja virzienā, man 
neienāca prātā, ka publiskā transporta 
izmantošana Losandželosā būs ļoti 
neērta un laikietilpīga, jo līdz “Getty” 
centra sasniegšanai bija nepieciešamas 
trīs stundas, kur savu lomu nospēlēja 
ne tikai Losandželosas platība, bet 
arī retā publiskā transporta satiksme 
un atiešanas laiki pieturvietās. Arī 
atpakaļceļš aizņēma vairāk nekā divas 
stundas.

Nākamajā dienā manam priekam 
nebija robežu, jo nākamo Losandželosas 
objektu apskatei bija nepieciešams 
izmantot tikai metro līnijas, tādējādi 
izvairoties no neērtajiem autobusu 
maršrutiem. Jau pašā rīta agrumā devos 
uz Holivudu Slavenību alejas virzienā, 
lai apskatītu ietvē iegravētās zvaigznes 
ar slavenību vārdiem, kā, piemēram, 
zvaigzni ar tajā iegravētu slavenā 
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Getty Centrs

astoņdesmito gadu seriāla “Dinastija” 
aktrises Džoannas Kolinsas vārdu. 
Papildus arī redzēju tādu slavenību 
zvaigznes kā Elizabetes Teilores, 
Džulianas Mūras, Merilinas Monro un 
citas, kuras varētu saukt bez gala. 
Izrādās, lai Slavenību alejā iegūtu 
savu zvaigzni, nepietiek tikai ar to, ka 
esi slavens. Slavenībām tiek palūgts 
samaksāt 30 000 ASV dolāru.

Vēlāk apmeklēju arī “Grammy” 
muzeju, kas ir veltīts “Grammy” mūzikas 
balvas pasniegšanas ceremonijai. 
“Grammy”  ba lvu  pasn iegšanas 
ceremonija notiek katru gadu, lai 
godinātu mūzikas industrijas spožākos 
talantus: dziedātājus, dziesmu tekstu 
autorus, mūzikas inženierus utt. Mūzikas 
balvas ieguvēji katru gadu tiek izvirzīti no 
ierakstu akadēmijas biedru puses, kas 
drīkst balsot par labākajiem tikai tad, ja 

pašiem ir vismaz 6 komerciāli veiksmīgi 
mūzikas ieraksti. Lai “Grammy” balvas 
pasniegšanas ceremonijai iesniegtu 
mūzikas ierakstu, to iesniedz vai nu 
ierakstu akadēmijas biedrs, vai arī 
reģistrēts ierakstu izdevējs. Vēlāk visus 
ceremonijai iesniegtos ierakstus izvērtē 
300 Ierakstu akadēmijas biedri - eksperti. 
Izvērtējot ierakstus, tie tiek sadalīti 
mūzikas nozarēs: popmūzika, džeza 
mūzika, klasiskā mūzika, rokmūzika 
utt., kā arī mūzikas balvas kategorijās. 
Piemēram, 2007.gada “Grammy” balvas 
izvērtēšanā bija noteikta 31 mūzikas 
nozare un 110 balvu kategorijas. Katru 
gadu balsošanas eksperti izvirza tādas 
nominācijas kā, piemēram, labākais 
gada mūziķis, labākais ieraksts utt. 
Starptautiskais finanšu un nodokļu 
konsultāciju uzņēmums “Deloitte” 
apkopo iesniegtos rezultātus, vēlāk 
tos nosūtot balsotājiem, kas nobalso 
un nosūta atpakaļ biļetenus “Deloitte” 
uzņēmumam. Uzņēmums apkopo gala 
rezultātus, kurus noglabā aizzīmogotās 
aploksnēs. Līdz pat “Grammy” balvas 
pasniegšanas ceremonijas brīdim, kurā 
tiek izziņots uzvarētājs, neviens nezina 
iespējamo uzvarētāju.

Tā kā iepriekšējās divās dienās sev 
interesējošos objektus apskatīju, trešo 
dienu nolēmu veltīt Losandželosas 
Grifitas parka apmeklējumam, jo vēlējos 
redzēt slaveno zīmi “Holivuda”, kas ir 
redzama no parka. Lai arī Grifitas parks 
atrodas Losandželosā, tomēr parkā 
bija uzstādītas zīmes ar brīdinājumu 
uzmanīt ies no kalnu lauvām un 
klaburčūskām. Izstaigāju parku un tā 
arī nevienu kalnu lauvu vai klaburčūsku 
nepamanīju. Secināju, ka Losandželosā 
ir vērojams liels Latīņamerikas valstu 
pārstāvju īpatsvars. Ja pilsētas ielās 
nebūtu uzrakstu angļu valodā un es 
nezinātu, ka atrodos Losandželosā, 
padomātu, ka atrodos Latīņamerikā.
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Izmantojot Losandželosas publisko 
transportu, jau pirmajā dienā sapratu, 
ka publiskā transporta vadītāji un daļa 
pasažieru ir interesanta ceļotāju kategorija. 
Jau pirmajā autobusa pieturā jeb drīzāk 
gan galapunktā vēroju autobusa vadītāja 
izturēšanos, kurš bija noslēdzis autobusa 
durvis iekāpšanai un pats iekšā no viena 
autobusa gala uz otru autobusa galu 
bramanīgi valsēja, aizbāzis roku īkšķus 
aiz siksnas. Savukārt, izmantojot publisko 
transportu otro reizi, bija iespēja vērot 
autobusa vadītāja reakciju uz manis 
uzdoto jautājumu par autobusa maršrutu, 
rādot to sava telefona ekrānā. Saņēmu 
skarbu atbildi, ka manā telefonā maršrutu 
neskatīsies. Kaut kā nebūt izdevās 
noskaidrot sev vēlamo informāciju. Turpinot 
izmantot publisko transportu, secināju, 
ka vadītāji pilnībā ignorē pasažierus. 
Piemēram, piedzīvoju situāciju, ka daļa 
pasažieru izkāpj pieturā aiz cita autobusa, 
kas bija piestājis tieši pirms mums, un mums 
tieši bija vajadzīgs šis konkrētais autobuss, 
kas, redzot, ka skrienam pakaļ autobusam, 
aizcirta degunu priekšā autobusa durvis un 
aizbrauca.

Kā noslēdzošo par publisko transportu 
ir vērts pieminēt manu atgriešanos 
“Universal City” vakarā. Autobusam 
lēnām tuvojoties manai dzīves vietai, tajā 
iekāpa jaunkundze, dāļādama laipnības. 
Mirkli vēlāk jaunkundze nospieda 
apstāšanās pogu, lai it kā nākamajā 
pieturā izkāptu, taču neizkāpa, saņemot 
mirkli vēlāk no šofera aizrādījumu, kas 
no jaunkundzes puses pēkšņi izvērtās 
par liesmojošu ārdīšanos ar tik rupju 
vārdu krājumu, ka man jau šķita, ka 
ausis novītīs. Pāris minūšu sirsnīgi 
izārdījusies un rupjus žestus izrādījusi, 
jaunkundze izkāpa ārā, un autobusā 
iestājās klusums.

Dažādās amerikāņu mākslas filmās 
pierasts redzēt neapmierinātu filmu 
varoņu izrēķināšanos ar citiem filmu 

varoņiem, pielietojot beisbola nūju. 
Nebija ienācis prātā, ka es piedzīvošu 
ko tādu, protams, kā skatītājs. Vienu 
vakaru, izejot no vietējā “Universal City” 
veikala, pamanīju autovadītāju aizķeram 
riteņbraucēju. Riteņbraucējs nogāzās 
un paspēja nolamāt autovadītāju. 
Autovadītājs izlēca no auto, pagrāba 
no bagāžnieka beisbola nūju, lai ar 
riteņbraucēju skaidrotu attiecības.

Pāris dienu baudot Losandželosu, 
nejauši satiku latvieti Elzu nu jau 
cienījama vecuma kundzi. Elza ASV 
uzturas nelegāli vairāk nekā 10 gadus. 
Paklausoties dzīves stāstu par to, kā 
līdz šim ir izdevies nelegāli uzturēties 
ASV, ir skaidrs, ka nelegāļa statuss 
rada papildu nemieru par iespējamo 
deportēšanu no valsts. Elzas pasei 
derīguma termiņš bija notecējis, taču, 
pateicoties vienām no iepriekšējām 
valdības vēlēšanām, izdevās Latvijas 
vēstniecībā nomainīt pasi, kaut gan 
pases nomaiņa nav iespējama, ja ASV 
uzturas nelegāli. Izrādās, starp Latviju un 
ASV ir vienošanās, ka ASV nelegālajām 
personām pase net iek mainī ta . 
Papildus Elza bailēs no izsūtīšanas 
ASV pārvietojas tikai ar autobusiem, 
kuros ceļotājiem arvien neprasa uzrādīt 
pasi. Tā Elza pārvietojās ASV, strādājot 
gadījumu darbus un klusībā cerot, ka 
pienāks tā reize, kad varbūt izdosies 
legalizēt uzturēšanos ASV. 

Pāris dienu Losandželosā paskrēja 
vēja spārniem. Pēdējā dienā Noras 
kundze nospēlēja uz klavierēm skaņdarbu 
“Naktī Vīne visskaistākā”, kura pavadībā 
lēnām noskaņojos Dienvidamerikas 
virzienā. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava  Latvi jā un pi lnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.
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PBLA ZIŅU APSKATS

29. martā
Krievijas Ārlietu ministrija izsaukusi visu 
trīs Baltijas valstu vēstniekus 

Krievijas Ārlietu ministrija otrdien 
izsaukusi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
vēstniekus saistībā ar Baltijas valstu 
diplomātu izraidīšanu, atsaucoties uz 
anonīmu avotu ministrijā vēsta Krievijas ziņu 
aģentūra TASS. "Plkst.12 uz Ārlietu ministriju 
tiek izsaukti trīs Baltijas valstu vēstnieki 
saistībā ar Krievijas savstarpīgumā balstīto 
lēmumu par to diplomātu izraidīšanu," 
vēstīja TASS. Jau vēstīts, ka no Lietuvas 
tiek izraidīti četri Krievijas vēstniecības 
darbinieki, bet no Latvijas un Igaunijas pa 
trim. Lēmums par izraidīšanu pieņemts 
saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un 
to, ka šo personu darbība nav savietojama 
ar diplomāta statusu. Savukārt pirmdien 
Poliju atstājuši 45 Krievijas diplomāti, kurus 
Varšava izraidīja, paziņojot, ka viņu darbība 
nav savienojama ar diplomātisko statusu. 
(LETA; delfi.lv)

Koalīcija vienojas izbeigt «zelta vīzu» 
programmu Krievijas un Baltkrievijas 
pilsoņiem 

Valdību veidojošo partiju pārstāvji 
vienojušies tuvākajā laikā lemt par 
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas 
izbeigšanu Krievijas un Baltkrievijas 
pilsoņiem. Pēc koalīcijas sēdes premjers 
Krišjānis Kariņš (“Jaunā Vienotība”) 
pastāstīja, ka politiķi vienojušies, ka Latvijā 

izbeigs “zelta vīzu” jeb termiņuzturēšanās 
atļauju programmu. “Kurā cilvēki, ieguldot 
naudu, nopērkot dzīvokli vai ko tamlīdzīgu, 
var iegūt tiesības uzturēties Latvijā. Mēs 
šo programmu izbeigsim,” sacīja Kariņš. 
Attiecīgie likuma grozījumi vēl būs jāsagatavo 
Iekšlietu ministrijai, kas tos iesniegs Saeimai. 
Saeimas deputāts Juris Pūce (“Attīstībai/
Par!”) norādīja, ka termiņuzturēšanās 
atļauju izsniegšanu plāno pārtraukt Krievijas 
un Baltkrievijas pilsoņiem. Viņš lēsa, ka 
attiecīgais likumprojekts Saeimā varētu 
nonākt trešdien. [..] (lsm.lv)
28. martā
Valters Nollendorfs: Karš Ukrainā un 
muzejs. 

Latvijas Okupācijas muzeja mācības 
“Man būtu ļoti palīdzējis pabūt jūsu muzejā, 
pirms es viesojos Kijivā.” Tā teica Kanādas 
ārlietu ministrs Džons Bērds (John Baird), 
viesojoties Latvijas Okupācijas muzeja 
pagaidu telpās un ekspozīcijā 2014. gada 
pavasarī. Tas bija neilgi pēc tam, kad 
Krievija bija okupējusi un anektējusi Krimu 
un atbalstījusi sacelšanos pret Ukrainas 
valdību valsts austrumos. Vai tas bija karš? 

Šodien ir 2022. gada 15. marts – marta 
īdas. Vēstures pagrieziena punkts. Ukrainu 
jau trešo nedēļu posta un cenšas okupēt 
Krievijas karaspēks. Tas noteikti ir karš. Ko 
tagad Okupācijas muzejs var stāstīt par karu 
iz pagātnes par tagadni? Un varbūt pat – 
nākotni. Un kā? Vai esam jauna vēsturiska 
pagrieziena priekšā? 

Tagadnes izgaismošana pagātnes 
gaismā ir nedrošs pasākums. Vēsture 
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neatkārtojas, vismaz ne viens pret vienu. 
Latvijas gadījumā runa ir par astoņdesmit 
gadus senu vēsturi. Ko tā var mācīt par 
to, kas patlaban notiek Ukrainā? Un tomēr 
ministra Bērda konstatējumam ir savs 
pamats. Vēsture neatkārtojas ne laikā, ne 
vietā. Taču atkārtojas atsevišķi vēstures 
elementi mainīgās kopsakarībās, varētu 
teikt – jaunās mutācijās. Vai kā lego 
kauliņi – dažādās kombinācijās. Tāpēc ir 
iespējams gan pagātnē saskatīt paralēles 
ar mūsdienām, gan savukārt no mūsdienu 
perspektīvas labāk izprast pagātni. Vai no 
tā var mācīties? Un ko? 

Latvijas Okupācijas muzejs, kā jau 
nosaukums rāda, ir saistīts ar karu ļoti 
plašā diapazonā – ne tikai saistībā ar to, 
ko saucam par karadarbību ar visām tā 
šausmām, bet arī ar militāru kontroli ar 
visām no tās izrietošajām sekām. Par 
okupāciju runājot, uzsveram: no 1939. gada 
oktobra līdz 1994. gada augustam Latvijā 
pastāvīgi uzturējās vai karoja svešu valstu 
militārie spēki, kas kontrolēja vai varēja 
kontrolēt visu, kas mūsu zemē notika. 
Muzejā okupācija ir redzama plašā laika un 
notikumu kontekstā, bet it sevišķi kontekstā 
ar noziegumiem pret Latvijas tautu, valsti un 
zemi. Šis konteksts ļoti lielā mērā attiecas 
arī uz Ukrainu. Krievijas agresija Ukrainā 
zīmīgi atgādina to, kas notika Latvijā 1939. 
un 1940. gadā. Ar diviem lieliem, svarīgiem 
izņēmumiem: Ukraina pretojas, un Ukrainai 
ir visas demokrātiskās Rietumu pasaules 
atbalsts.

Muzeja jaunā ekspozīcija diemžēl vēl 
tikai top. Ceram to atklāt jūnijā. Dizaina 
biroja “H2E” iekārtojumā tā būs jauna 
un moderna, bet vēstures stāsts būs 
galvenokārt tas pats, ar ko apmeklētājus 
esam iepazīstinājuši jau kopš 1993. gada. 
Nezinām, vai un kā būs beidzies Krievijas 
iebrukums Ukrainā, bet ir skaidrs, ka tas, 
ko rādām un stāstām muzejā, daudziem 
palīdzēs saprast, kāpēc un cik lielā mērā 
Ukrainas cīņa ir kulminācija tam, ko pasaule 

ilgi negribēja saprast un pieņemt. Te tikai 
daži piemēri. 

Starptaut isko t iesību un l īgumu 
pārkāpumi. Krievijas agresija pret Ukrainu 
ir  klajš pārkāpums pret pastāvošo 
starptautisko kārtību. Lielvara iebrūk 
suverēnā valstī un grib to pakļaut savai 
gribai. Latvijā un daudzviet Austrumeiropā 
tas jau ir piedzīvots. Jaunās muzeja 
ekspozīcijas sākumā mūs sagaidīs Hitlera 
un Staļina viepļi – 1939. gada pakts. Toreiz 
divi totalitāru valstu diktatori sazvērējās 
pret pastāvošo starptautisko kārtību, dalīja 
pasauli “interešu sfērās” uz citu valstu 
rēķina un izraisīja postošāko globālo 
karu vēsturē. Tagad viens pats arvien 
totalitārākas valsts vadītājs apvienojis abu 
priekšteču sliktākās īpašības: Hitlers un 
Staļins vienā personā. Bīstama mutācija. 
Vladimirs Putins grib ar brutālu varu pagriezt 
atpakaļ vēstures ratu ne tikai 30 gadus 
pēc “lielākās ģeopolitiskās traģēdijas” – 
Padomju Savienības sabrukuma –, bet 
pat vairāk nekā 100 gadus pēc Krievijas 
cara impērijas bojāejas. Vai viņu varēs 
savaldīt? Vai esam Trešā pasaules kara 
priekšvakarā? 

Valstu iznīcināšana. Vēsturnieks Timotijs 
Snaiders (Timothy Snyder) norāda, ka 
gan Hitlers, gan Staļins iznīcināja valstis, 
lai pakļautu tautas un atbrīvotu teritorijas 
imperiālai ekspansijai. Viņš norāda: kur 
valstis bija iznīcinātas, to iedzīvotāji bija 
iekarotāju patvaļā – tos varēja iebaidīt, 
manipulēt, izmantot savu noziedzīgo mērķu 
sasniegšanai, un ar tiem varēja rīkoties bez 
jebkādiem morāles aizspriedumiem. 

Krievijas propaganda tagad: Ukraina 
neesot valsts. Tai neesot tiesību pastāvēt. 
Un to tāpēc vardarbīgi cenšas iznīcināt. Ne 
tikai kā valsti, bet arī kā nāciju. Bet ukraiņi 
zina labāk. Viņi cīnās par savu valsti. Tagad 
arī demokrātiskā Rietumu pasaule beidzot 
saprot, par ko ir šī cīņa. Šajā ziņā Latvija 
1940. gadā nevar rādīt labu piemēru, bet 
vismaz kalpot tam, lai uzsvērtu, kāpēc 



32

demokrātiskajai pasaulei tagad ir svarīgi būt 
vienotai, stiprai un nelokāmai pret lielvaru 
patvaļu un agresiju. Gan Rietumu pasaule, 
gan Latvija 1940. gadā bija vāja; Latvijai nebija 
izredžu uz atbalstu. Tā pārspēka priekšā 
izšķīrās pakļauties. Somija izšķīrās cīnīties 
un izcīnīja kaut daļēju uzvaru – saglabāja 
valsti. Un tagad Ukraina. Vai tai pietiks spēka 
pārspēka priekšā? Vai Rietumi sapratīs, ka šī 
varonīgā cīņa jāatbalsta līdz galam?

25. martā
Levits: Netiesāti komunisma noziegumi 

darīja iespējamu totalitārisma atdzimšanu 
Krievi jā Komunisma noziegumi nedz 
Eiropā, nedz bijušajā Padomju Savienībā 
netika starptautiski tiesāti tā, kā savulaik 
tiesāja nacisma noziegumus, kas darīja 
iespējamu totalitārisma atdzimšanu Krievijā 
un Vladimira Putina režīma noziedzīgo karu 
pret Ukrainu, norāda Valsts prezidents Egils 
Levits videouzrunā Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā. Viņš norāda, ka 1949.
gada 25.martā padomju okupācijas vara 
uz Sibīriju izsūtīja 42 000 Latvijas cilvēku – 
lielos zemniekus un nacionālos partizānus, 
viņu ģimenes. Gandrīz 95% bija latvieši, 
sekoja krievi, poļi un baltkrievi. Tā bija lielākā 
Latvijas iedzīvotāju deportācija vēsturē. Valsts 
pirmā amatpersona atzīmēja, ka 11 000 no 
izsūtītajiem bija bērnu. 

"Tas bija komunistiskā režīma genocīds. 
Kādus mērķus svešā vara centās sasniegt? 
Iznīcināt mūsu tautas kodolu – zemniekus – 
un tā iedragāt atbalstu bruņotajai pretošanās 
kustībai mežos. Panākt, lai palikušie piespiedu 
kārtā iestājas kolhozos. Ar teroru visaptveroši 
pārveidot Latvijas zemi un sabiedrību, pakļaut 
to PSRS interesēm un ideoloģijai," pauda 
prezidents. 

Viņš uzsvēra, ka neatkarīgajā Latvijas 
valstī 25.marts ir piemiņas diena, mūsu 
vēsturiskās atmiņas sastāvdaļa, kas tiks 
pieminēta vienmēr, atceroties to tautas 
daļu, kuru svešā vara pakļāva represijām 
un beztiesiskumam. Levits akcentēja, ka 
tas bija noziegums pret cilvēci, kuram nav 

noilguma. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka 
pagājušā gadsimta 90.gados Latvijā par 
genocīdu un noziegumiem pret cilvēci tika 
notiesāts Alfons Noviks, augsta ranga čekists, 
kurš parakstīja Maskavā izplānoto 25.marta 
akciju. Prezidenta ieskatā saukt pie atbildības 
nozieguma veicējus un līdzdalībniekus ir ļoti 
svarīgi. Ja tas vairs nav iespējams, ir jātiesā 
noziedzīgais režīms un ideoloģija, lai nav tā, 
ka totalitāra un prettiesiska vara tiek nosodīta 
tikai vārdos. "Nozieguma konstatēšanā un 
izvērtēšanā svarīgas ir liecības. Tādas mēs 
Latvijā sākam vākt no ukraiņu bēgļiem. 
Mūsu pašu pilsoņu liecības par pārdzīvoto 
padomju deportācijās kopš 80.gadu beigām 
tiek glabātas un pētītas muzejos, arhīvos un 
citās atmiņu krātuvēs. Mūsu uzdevums ir 
kopt vēsturisko atmiņu sasaistē ar šodienu 
un nākotni," norādīja prezidents. 

1949.gada 25.martā notika visplašākā 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un 
citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. 
Uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – 
ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem. Kopējā 
izsūtīto skaitā bija arī 3369 bērni vecumā līdz 
7 gadiem un 7621 vecumā līdz 16 gadiem. 
Izsūtīšanas mērķis bija iznīcināt ekonomiski 
spēcīgās zemnieku saimniecības un apspiest 
iedzīvotāju pretošanos. Šodien pie namiem 
izliekams valsts karogs sēru noformējumā. 
(LETA; tvnet.lv)
Baltijas valstu parlamentu spīkeri 
ceturtdien apmeklēja Kijivu

Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra 
Mūrniece (NA), Lietuvas Seima spīkere 
Viktorija Čmilīte-Nilsena un Igaunijas Rīgikogu 
spīkers Jiri Ratass ceturtdien apmeklējuši 
Kijivu un tikušies ar Ukrainas premjerministru 
Denisu Šmihaļu un Augstākās radas spīkeru 
Ruslanu Stefančuku, liecina publicētā 
informācija sociālajos tīklos. "Šodien Baltijas 
valstu un Ukrainas parlamentu priekšsēdētāji 
parakstīja kopīgu deklarāciju, kurā pausts 
nosodījums Krievijas agresijai, atbalsts 
Ukrainai un paātrinātai Ukrainas uzņemšanai 
Eiropas Savienībā," tviterī rakstījusi Mūrniece.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

draudzes namu, lai tā atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā 
ar Covid-19, ieskaitot elektronisko 
reģistrēšanos. Lūdzu uzlieciet uz sava 
tēlefona Service NSW APP lai vieglāk 
var reģistrēties ierodoties Dievnamā, 
lietojot QR

Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz 
YouTube. Saites var atrast draudzes 
mājas lapā uz tīmekļa.

Nākamais Ritums būs 2022. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. APRĪLIM.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00. 
Var pieslēgties mūsu sarunu tīklam 
pieteicoties mācītājam caur ēpstu lai 
viņš var nosūtīt attiecīgo saiti

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot 
mācītājām pa ēpastu. 

Draudzes gadskārtējā pilnsapulce 
notiks svētdien, 20.februārī pēc 
dievkalpojuma.

Tuvāka informacīja draudzes mājas 
lapā.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

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

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 

"Mēs, Baltijas parlamentu vadītāji, 
bijām šeit, lai paustu solidaritāti ar Ukrainu. 
Apliecināju mūsu mīlestību un apbrīnu Ukrainas 
prezidentam, valdībai un parlamentam, 
visai ukraiņu tautai, cīnoties par brīvību 
un demokrātiju Ukrainā," viņa norādījusi. 
"Pateicos Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
vadībai mūsu valdības vārdā," tvītojis Ukrainas 
premjers. "Esmu pateicīgs katram šo valstu 
pilsonim par ukraiņu uzņemšanu un par visu 
atbalstu Ukrainai. Apturēsim agresoru kopā!"

"Šodien esmu Kijivā, kas pārpilna drosmes 
un ticības," sociālajā tīklā "Facebook" raksta 
Čmilīte-Nilsena. "Jau 29 dienas turpinās karš 
– tas ir par daudz. Katra kara minūte – tas ir 
par daudz." Viņa atgādinājusi, ka ukraiņi ar 

ieročiem rokās cīnās ne tikai par savu brīvību 
un suverenitāti, bet arī par visas Eiropas 
brīvību, savukārt Eiropai tagad jāatbalsta 
Ukraina, sniedzot tai gan ekonomisku, gan 
militāru, gan diplomātisku atbalstu.

"Tomēr joprojām paveikts par maz. Mums 
katru dienu jāpieprasa izbeigt šo brutālo 
agresiju un atjaunot Ukrainas teritoriālo 
integritāti, konsekventi jāturpina sniegt reālu 
aizsardzības, politisko, finansiālo, humāno 
un cita veida palīdzību. Nodrošināt Ukrainai 
pretgaisa aizsardzību. Pēc iespējas drīzāk 
piešķirti Ukrainai ES kandidātvalsts statusu," 
uzsvērusi 

Lietuvas Seima spīkere. (LETA; tvnet.lv)
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kristus ir Augšāmcēlies! Reliģiski tas 

nozīmē – uzvarējis nāvi. Ģenētiski tas 
var nozīmēt – 12 spirāļu aktivizēšanu 
cilvēka organismā, kas var notikt vai 
nu milzīga enerģijas impulsa ietekmē 
("Tēva godības spēkā uzcelts no 
mirušiem...") vai arī pakāpeniski, 
Cilvēcei attīstoties laikmetu gaitā, 
un kopīgi sasniedzot šādu spēka 
daudzumu katra cilvēka ķermenī. To 

kā civilizācijas attīstības mērķi pauž 
savos jēdzienos, var teikt – visas 
Reliģijas uz Zemes. Cilvēka organismā 
pašlaik aktīvas jeb nomodā ir divas 
gēnu spirāles, bet dusošas (dormant, 
latent) desmit. Pie pilnas atmodas 
– organisma atjaunošanās procesi 
pārsniegs organisma nolietošanās jeb 
novecošanās procesus, un tādējādi 
uzvarēs nāvi. Tas ir jaunais ķermenis, 
kurš Bībelē saucas "somatiskais", 
un kuram piemīt jaunas augstākas 
kvalitātes, ko demonstrēja Jēzus pēc 
Augšāmcelšanās, – kā iešanu caur 
telpu, levitāciju, izskatu pēc izvēles 
u.t.t. Laikmetu gaitā Cilvēka mūža 
garums pakāpeniski pieaugs, kamēr 
sasniegs oriģināli paredzēto dinamiku 
– katrs cilvēks savā ķermenī varēs 
dzīvot mūžīgi. Uz to Cilvēci negrozāmi 
vada Dieva Vārdi un visas žēlastības 
dāvanas no Debesīm, kā arī ticība, 
cerība un mīlestība uz Zemes. Un 
Jēzus ir šo taku „ieminis". Tādējādi 
Viņš ir reizē Augšāmcelšanās paraugs 
un veicinātājs, bet arī piešķīrējs visai 
Cilvēcei. Caur Viņu tas tiek dāvināts 
un īstenots pie cilvēciskās civilizācijas 
uz Zemes. Bet dāvanas avots ir Dievs, 
Tas Kungs. Alleluja!

R.S.
(Bībelē sk. Lk.24:5, Rom.1:4, 6:4, 6:9, 

Ap.d.4:10,13:30 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

APRĪLĪ
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. 
Soko lovsk i ,  l a i  uzz inā tu  pa r 
nākamajiem dievkalpojumiem

Draudzes mācītājs pieņem draudzes 
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese: 
 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
 sidlatvdraudze@ozemail.com.au
 Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
 30 Bridge Rd, Homebush, 2140
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 1/13 Ireland St, Burwood, 2134
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au
 Mājas tel.  (02) 8012 2362
Mobilais tel.  0421 320 870



35

Edited by Pēteris Kļaviņš

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0456 757 481

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

The war in Ukraine is the dominant topic of conversation in the Latvian community 
- how will it end, when will it end? Most of the Western world is trying to help Ukraine, 
but governments are, understandably, reluctant to commit to full scale involvement. 
As individuals we are limited as to what we can do, but there is always something! 
In place of the visit by the Latvian Foreign Minister (who obviously couldn't leave 
Europe), we hurriedly organised a fundraiser for Ukraine on the 19th. It was a great 
turn out, with over a hundred people coming through at various times of the day 
either for lunch, a coffee, or to hear the Latvian ambassador speak. We managed 
to raise over $7,000. 

The House is returning to a more "normal" routine. Most of the usual activities, 
meetings and rehearsals have recommenced, with just a few people missing now 
and again due to Covid rules.

The Sydney Lithuanian Club has closed, and after a couple of months of searching 
for a suitable venue, they have decided to make their new home at the Latvian House. 
We're looking forward to May, when they have their first event, but there's quite a 
bit of preparation that we have to do beforehand to make sure that the move is as 
smooth as possible and that everyone can fit. A number of our rooms will need to 
be repurposed.

Film: Let's go to KDs (Braucam uz Kei Dīz) 
Sunday 10th April, 11am and 2pm.

This film (with English subtitles) was made especially for the recent 58th Latvian 
Arts Festival, here in Sydney. It tells, through interviews conducted both here and 
in Latvia, as well as archival photos and film footage, of the history of the Australian 
Latvian Arts festivals - What is it that drives people who live so far from Latvia, to still 
continue this festival tradition after so many years abroad? The film was made by 
Award wining Latvian director Dace Pūce, whose film The Pit (nominated as Latvia's 
entry for this years Oscars) has recently been screening in art-house cinemas around 
Australia.

Lunch will be availabe for purchase.
The middle of the month is Easter, so get your eggs, onion skins and various 

flowers, leaves and grasses ready for some traditional Latvian Easter egg colouring! 
And the ensuing egg rolling and egg battles! (It's much more satisfying than merely 
munching a store-bought chocolate egg.) Happy Easter!
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

Nākamais Ritums 2022. gada maijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. APRĪLIM.
Raksti par notikumiem mēneša otrā pusē jāpieteic
un jāvienojas ar redakciju par iesniegšanas laiku.

RITUMA ABONEMENTS
Rituma abonementa maksa ir $60.00 gadā par 11 numuriem,

kas iznāk reizi mēnesī no februāŗa līdz decembrim.

SATURS
Priecīgas Lieldienas! 1
SLB un Rituma cenas 2

SLB DARBS 
 SLB valdes sēde 3
 Mūžībā aizgājis 4   
 Nākošais senioru saiets 4
 
LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU DARBS
 Daudz baltu dieniņu 4
 Senioru saiets martā 4
 Dokumentālfilma par Austrālijas
  Latviešu Kultūras Dienām 6
 Demonstrācijas pie Krievijas 
  vēstniecības Kanberā 7
 Maijā būs Sidnejas latviešu 
  teātŗa izrāde 9
 Braucam uz Kei Dīz 9
 Ziedosim Ukrainai! 11
 Vēl par 19. marta sarīkojumu 15
 Jaunākais Rukvudas kapsētā 15
 Pateicība 15
 Rūpējoties par senču piemiņu, 
  aicinam uz latviešu kapu 
  sakopšanas talku! 16

DAUGAVAS VANAGU ZIŅAS
 Latviešu leģiona piemiņas 
  brīdis Sidnejā 17
 Sidnejas DV pusdienas un 
  Kalpaka atcere 19
 Ināras Sīkās ziņojums 20

 
 NMP 21
 Cilvēci tā pa īstam spēj uzmodināt 
  vienīgi satricinājumi 22
 Vīza uz pasaules malu 23

 

LATVIJĀ
 PBLA ziņu apskats 30
 Sidnejas ev. lut. latviešu draudze 33
 Latviešu ev. lut. Vienības draudze 34
 What’s  on at the House 35
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