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Pasaule sāk saprast – no ļaunā pūķa var 
atbrīvoties, vienīgi nocērtot viņam visas galvas

No Krievijas oficiālo ziņu kanāliem plūstošo melu atspēkošana ir viens no veselībai 
kaitīgākajiem planētas attīrīšanas darbiem, un to ne katrs spēj, tāpēc visu cieņu tiem, 
kas to pašaizliedzīgi dara. Redzot, kādā civilizācijas bedrē gāžas Krievija, vecās Eiropas 
valstu politiķi, kas īsās vēsturiskās atmiņas dēļ ļāva sevi ievilkt Krievijas ekonomiskās 
atkarības tīklos, tagad ir „dziļi norūpējušies” par savu labo slavu.

Arī ES jaunajām valstīm ekonomiskās atkarības pilnīga pārraušana ir viens no 
steidzamākajiem šī gada darbiem.

Pa vīlēm irst divkosīgais politkorektums, kuŗa aizvējā plauka globālie politiskie, 
ekonomiskie un militārie maldi un meli. Melus nevar uzveikt ar puspatiesībām. Vēlmi 
iekarot var apturēt vienīgi bruņota pretestība. Tas viss cilvēces vēsturē jau sen ir 
pārbaudīts, ierakstīts kolektīvās atmiņas grāmatā Bībelē: „Nav nevienam lielākas 
mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.”

Šī atziņa liek cīnīties līdz pilnīgai uzvarai, nevis pusuzvarām, kas pārceļ kaŗu vienīgi 
uz vēlāku laiku. Lai atceramies Latvijas atbrīvošanās cīņas pagājušā gadsimta pirmajā 
pusē. Mums nebūtu savas valsts, ja tautas drosmīgākie pārstāvji tikai spriedelētu par 
cīņu ar ļaunumu vispār un nestātos ar ieročiem pretī arī „miesai un asinīm”.

Ļaunumam, kad tas sasniedz kritisko masu un uzbrūk, vienmēr ir „miesa un asinis” 
ar vārdu, uzvārdu un ieroci rokās.

Kāpēc Latvijā garīdznieki šodien nerunā par tautas svētajām dusmām, bez kuŗām 
nav iespējams kaŗā uzvarēt, neaizlūdz par brīvprātīgajiem mūsu valsts pilsoņiem, kas, 
riskēdami ar savu dzīvību, Ukrainā cīnās arī par mūsu nākotni, bet lūdz vienīgi, lai ātrāk 
apklustu šāvieni? Tieši to vēlas arī Putins, lai varētu atvilkt elpu un pēc laika uzbrukt 
Ukrainai no jauna. Pasaule sāk saprast – no ļaunā pūķa var atbrīvoties, vienīgi nocērtot 
viņam visas galvas.

Krievijas bezgalīgie plašumi izsenis ir slēpuši dažādus ļaundarus – turp aizbēga 
ne tikai nenotiesātie Rīgas omonieši, bet arī pensionējušies čekas asinsdarbu veicēji, 
asinsizliešanas organizētāji Maidana laikā Ukrainā, Kremļa ieliktais prezidents Janukovičs 
un valsts apvērsumu Ukrainā sarīkot nepaguvušie Kremļa aģenti.

Arī tā var turpināties negatīvā izlase. Lai Krievija attīrītos, iespējams, būs vajadzīgi 
gadsimti. Būs jāveic tādas pārmaiņas, kādas Krievijā nav nekad bijušas. Daudzi godprātīgi 
krievi uzskata, ka pēc Putina režīma krišanas vispirms jāaprok Ļeņins un jātiek vaļā no 
asiņu krāsas valsts karogā – tas jānomaina pret balti zili baltu, kāds esot bijis Novgorodas 
republikai. Planētas Zeme iedzīvotājiem ir ļoti daudz darāmā.

Anda Līce
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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.

SLB valdes sēde
13. aprīļa valdes sēdē piedalījās Jānis 

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

Nav sekmējies atrast kādu kam atdot 
Mārtiņa Siliņa zāles krēslus, tādēļ nolemj 
tos likvidēt.

Priekšsēdis lūdz valdes locekļus 
piedalīties lietuviešu sarīkojumā 1. maijā 
un būt gataviem izrādīt viņiem namu, ja būs 
pieprasījums.

Tā kā vēl nav ienākusi nauda no JDV 
valdības piešķīruma Mārtiņa Siliņa zāles 
uzlabojumiem, tad nākamajā mēnesī, kamēr 
ienāk peļņa no ilgtermiņa noguldījumiem, 
varētu rasties problēmas ar rīcības kapitālu.  
Lai palīdzētu biedrībai izsaimniekot, 

apdrošināšanas firma ir piekritusi divu 
polišu atjaunošanu atlikt uz maija beigām. 
Valde piekrīt, ka no Suncorp ilgtermiņa 
noguldījuma maijā būs jāizņem apmēram 
$57k lai varam segt paredzētos izdevumus. 

Pārrunā iespējamus pasākumus kuŗus 
varētu pieteikt Latvijas Ārlietu ministrijas 
līdzfinansējumam. 

Pārrunā Jāņus sestdien, 25. jūnijā. Vēl 
nav zināms vai lietuvieši gribēs piedalīties 
svinībās.

Koris, skola, Jautrais pāris piedalīsies.
SLB jubilejas sarīkojumu rīkos sestdien, 

27. augustā. Jūrmalnieki un Melburnas 
vīru koris Veseris ir piekrituši piedalīties. 
Paredzēts izmantot visu klātbūtni Sidnejā 
un svētdienā noturēt mēģinājumus Dziesmu 
svētkiem.

Jānis Čečiņš
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 1965. gada.
Andris Arnoldijs

Dzimis 1935. g. 14. maijā, Rīgā, Latvijā
Miris 2022. g. 8. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Nākošais senioru 
saiets latviešu namā

Piektdien, 13. maijā – plkst. 11.00.
Senioru saiets būs!
Programma būs kā parasti – tieši kas, 

par to vienosimies saietā!
Vai jūs būsiet? – ceru, ka kuplā skaitā.
Uz redzēšanos piektdien!

Jānis Grauds

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 aprīlī SLB ir apsveikusi 
Irēni Hirst, Juri Krādziņu, Katrīnu Liekniņu, 
Jāni Gulbi, Ilgu Kārkliņu, Ivetu Roni, Ojāru 
Gresti, Marutu Poguli, Ausmu Nuchtern 
un Ilonu Brūveri. ■

 Senioru saiets aprīlī
Senioru saiets notika piektdien, 8. 

aprīlī, plkst. 11.00,  Latviešu nama Mārtiņa 
Siliņa zālē. Piedalījās tikai 11 klausītājiu 
slikto laikapstākļu dēļ. Saietu vadīja Jānis 
Grauds. Izrādīja video par rakstnieku 
Zigmundu Skujiņu, par dziedātāju 
Marlēnu Keini un paneļdiskusiju par 
Krievijas kaŗu Ukrainā, kas notiek un kam 
jānotiek Latvijas tautsaimniecībā. 

Zigfrīds Muktupāvels vadīja interviju 
par Zigmundu Skujiņu. Toreiz viņam 
apritēja 90 gadu. Kad Skujiņš sāka 
rakstīt, padomju okupācijas laikā, rakstīja 
zemtekstos un līdzībās. Cilvēki plaši 
lasīja un diskutēja par Skujiņa darbiem. 
Sākot ar 1960. gadiem, viņš rakstīja 
par jauniem un dumpīgiem cilvēkiem 
savos romānos: Kolumba mazdēli, 
Jauna cilvēka memuāri un Kailums. Tos 
izdeva ap 100,000 eksemplāros. Skujiņš 
neideālizēja pasauli. Viņš domāja par 
sevi un cilvēkiem līdzās, un tas pataisīja 
romānus dzīvus. 

Tie ir arī laikmeta liecība, kuŗā viņš 
dzīvoja. Muktupāvels vispirms jautāja 
Skujiņa meitai, Ingai Skujiņai, par viņas 
jaunību. Viņa neesot pievērsusi daudz 
uzmanības tēva rakstiem. Tēvs rakstījis 
ar roku, un viņa kundze pārrakstījusi ar 
rakstāmmašīnu. Vēlāk Inga turpinājusi šo 
darbiņu. Tēvs bijis ļoti cienīts rakstnieks. 

Kad viņš iedegās ar domu, tad 
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ir neatvairāms. Viņš darbā nogrimst 
un ir  nelaimīgs, kad nav darba. 
Literatūrvēsturnieks Viesturs Vecgrāvis 
stāsta, ka Skujiņam bijusi šarmanta 
uzvešanās. Skujiņa rakstos nav klišeju; 
viņš nemēģina būt didaktisks. Viņš ir 
smalkākais prozas stilists Latvijā pēc 
II pasaules kaŗa. Literātūras zinātnieks 
Jānis Oga stāsta, ka Skujiņš bijis talantīgs 
rakstnieks.  Latvijā nekad nav bijusi 
elitāra sabiedrība un tādēļ nav bijusi 
elitāra literātūra. Labākie rakstnieki bija 
populāri tautā. 

In te rv i j ā ,  ko  vad ī ja  Z ig f r īds 
Muktupāvels, Skujiņš daudz filozofēja. 
Muktupāvels piemin, ka padomju laikos 
dvēseles esamība netika uzskatīta par 
reālu. Skujiņš arī teica, ka nezinām un 
jautāja, kas ir dzīvība? Kas ir cilvēks? Viņš 
jautā, kas bija Žilam Vernam pieejamie 
avoti, kas lika viņam 1873. gadā, 30 gadus 
pirms motoru aviācijas        piedzimšanas, 
rakstīt, ka pasauli iespējams apceļot 80 
dienās? Romāns ir vēl populārs šodien. 

Arī Cilvēks ir salikts no daļām – 
augšdaļas un apakšdaļas. Tā ir Skujiņa 
mūža galvenā tēma- cilvēces, sabiedrības, 
valstu un pasaules sadalīšanas augšdaļā 
un apakšdaļā. Skujiņš novēlēja visiem 
jauniem rakstniekiem saņemt informāciju 
no uzticamiem avotiem. Šodien ātros 
tempos uzzinām daudz jaunu lietu. 
Izrādīja izgriezumus no filmām, kas 
taisītās pēc Skujiņa romāniem: Šķēps 
un roze (1959), Līdz rudenim vēl tālu 
(1964) un Tauriņdeja (1971). Viņam 
nav patikušas filmas, jo ir grūti parādīt 
domas filmās. Skujiņš savā darbā ir 
perfekcionists. Ja kaut ko sola, tad ir 
jāizpilda. Muktupāvels viņam novēl 
priecīgu dzimšanas dienu (Zigmunds 
Skujiņš dzimis 1926.gada 25.decembrī, 
miris 2022.gada 29.martā)

Nākamais video bija no sērijas 
Daudz laimes, jubilār! Latvijas Televīzijas 
darbinieks Andrejs Volmārs intervēja 

gados jauno līrisko soprānu un talantīgo 
mākslinieci Marlēnu Keini. Viņa ir 
dziedājusi uz operas un operetas teātŗu 
skatuvēm. Marlēnai patīk apmeklēt 
teātŗa izrādes un viņa gribēja būt par 
aktrisi. Operā viņai drāmatiskākā aina 
bija dziedāt māsas Konstances lomā 
F.Pulenkas Karmelīšu dialogi (2019). 
Aina lika viņai pārvērtēt dzīvi. 2011.
gadā viņā piedalījās konkursā Hersonā, 
Ukrainā, kur viņā ieguva 2. vietu dziedot 
Mocarta repertuāru. Četrus gadus 
Marlēna pavadīja Mediņa mūzikas skolā 
Krišjāņa Norviļa vokālā klasē, kur viņu 
virzija pa operas kāpnēm. Viņa arī studēja 
Igaunijā, un ir uzstājusies Igaunijas 
operā Slepenās laulības. Marlēnai ir poļu 
saknes. Kādā konkursā viņu raksturojā kā 
temperamentīgu, siltu un dzīvespriecīgu. 
Viņa sevi raksturo kā ātru un dzīvo 
šodienai un šim brīdim. Viņa mīl Latviju. 
Viņas lielākā lūgšana ir, ka varētu justies 
droši savā zemē. (Tas bija teikts, sakarā 
ar notikumiem Ukrainā). Mīļākie dzejnieki 
ir Māra Zālīte, Anna Sakse un Anna 
Brigadere. Mūzikā viņai tuvi ir Džuzepe 
Verdī, Šarls Guno, Raimonds Pauls, 
Jānis Lūsēns, Zigmars Liepiņš, Ēriks 
Ešenvalds un protams, viņas vīrs, Arvīds. 
Viņš komponē skaistas melodiskas 
dziesmas un spēlē ģitāru, bungas un 
akordeonu. Marlēna ir arī dziedājusi 
lomās V.A. Mocarta Mazā burvju flauta, 
L.Stravinska Izvirtības hronika (2018), 
Z.Liepiņa/K.Dimitera Turaidas roze 
(2017), kur viņai bija Maijas loma, kā arī 
I.Kalniņa Spēlēju, dancoju (2019). 

Trešais video bija paneļdiskusija par 
to, kas notiek, un kam jānotiek Latvijas 
tautsaimniecībā, sakarā ar kaŗu Ukrainā. 
Paneli vadīja Jānis Domburs. Valsts 
prezidents Egils Levits jau bija agrāk 
pieminējis, ka būs lielas pārmaiņas 
ekonomikā. Vairs nebūs Krievijas tirgus. 
Savukārt ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš teicis, ka nav vērts gaidīt uz 
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Krievijas tirgu nākamos 10 gados. 
(Krievijas tirgus sastāda tikai ap 10% 
no kopējā Latvijas tirgus. Citas Eiropas 
valstis ir daudz ciešāk saistītas ar Krievijas 
tirgu). Diskusijā izritēja visādas domas un 
patiesības. Latvijas tautsaimniecības 
nozaru vadītāji  izteica savas domas. 
Ir arī jāaizmirst Baltkrievijas tirgus. Mēs 
sarausimies, būs recesija, bet atkal 
augsim. Piegādes un pārdošanas ķēdes 
sabruka pēkšņi. Visiem ir jāstrādā kopā un 
ir jāsadarbojas ar vairākām ministrijām. 
Šobrīd ir lēmumu pieņemšanas laiks. 
Ir jāiegūst jēlmateriāli, lai turpinātos 

darbība. Nezin, cik tie maksās. Ātri 
lēmumi ir vajadzīgi. Vai būs iespējams 
dabūt kravas no zināmām valstīm, 
sakarā ar robežu slēgšanu? Ir jāpārveido 
dzelzceļu sistēma strauji; jāsteidzina to 
uz priekšu. Enerģētikas laukā arī būs lieli 
izaicinājumi. 

Paldies Jānim Graudam, par video, 
kas veicināja pārdomas. Paldies 
kafejnīcas darbiniecēm Edītei Birzulei, 
Inārai Krūmiņai un Dainai Vāgnerai, par 
garšīgiem atspirdzinājumiem.  

Valdis Krādziņš 

Ukrainas atbalstam 
veltīta diena Kanberā

Šī gada 3. aprīļa svētdiena, poļu 
klubā White Eagle telpās, poļu/
ukraiņu vadībā, tika veltīta finansiālo  
līdzekļu  vākšanai, atbalstam Ukrainai 
cīņā pret Krievijas uzbrukumu.

Kluba telpās bija klāti galdi, pie 
kuŗiem varēja iegādāties atsevišķo 
tau t ību  devumu.  Ļo t i  bagā ts 
bija Ivetas Leitases un palīdžu, 
sagādātais un sakārtotais 
latviešu galds,  ar kulināriem 
devumiem, pī rāg iem un 
cepumiem, un ar jaunās Lily 
Campbell  māksl iniecisko 
darbu piedāvājumiem. Šī, 
tikai latviešu, galda devums 
Ukrainai jau bija ap $2000.00.

Poļu kluba vadība, savukārt, 
kluba ārpusē, bija iekārtojusi 
tā saucamo „sausage sizzle’’, 
pie kuŗa cilvēku rinda vēl bija 
līdz vēlam vakaram.

Līdzekļu vākšanā bi ja 
ietilpinātas vienas gleznas 
ūtrupe, mantu loterija, un 
Ukrainas mazā standarta 

karodziņu pārdošana.
Priekšnesumos ar dejām piedalījās 

ukraiņu, poļu un latviešu deju kopas, 
un ukraiņu vīru koris.  Dziedāja 
lietuviski un ukrainiski, noslēdzot ar 
Ukrainas himnu.

Kanberas Sprigulīša dejotāji, 
Tomasa Walsh vadībā, savukārt, 
savās dejās iesaistīja apmeklētājus, 
un, kā   skatuve, tā arī zāles 
priekšpuse, bija pilna ar priecīgiem 
dancotājiem.

Apmeklētāju vidū bija visu triju 

No kreisās, Latvijas vēstnieks ar kundzi, Ukrainas 
vēstnieks, Igaunijas vēstniece ar dēliem, Lietuvas 
vēstnieks ar kundzi un vēstniecības darbinieci
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Balti jas valstu un Poli jas 
vēstnieki un, nupat kā no 
Uk ra inas  i eb raukuša i s , 
Ukrainas vēstnieks.

Š ī s  d i e n a s  r i t ē j u m ā 
apgrozījās ap 2000 daudzu 
taut ību apmeklētā ju  un, 
gandrīz pilnā skaitā, visa 
Kanberas latviešu saime. 

Paldies poļu klubam, un tā 
vadītājam Andrew Bajkowski.

Skaidrīte Darius

Sporta kopa Spars 
svin 70 gadu jubileju

1952. 1. martā dedzīgi jauni latvieši 
sapulcējās, lai dibinātu sporta kopu 
Spars. Revesbijas parkā, Roba ielas galā, 
satikās jaunieši, lai spēlētu volejbolu, 
basketbolu, futbolu, skrietu, lektu, un 
priecātos. Te jāpiemin, ka 50os gados 
Revesbija, Pananija un Bankstauna bija 
priekšpilsētas, kur mājas pirka un būvēja 
latvieši. Roba ielā gandrīz katrā mājā 
dzīvoja kāda latviešu ģimene.

Spara dibinātāji bija seši sparīgi 
puiši: Arvīds Bebris, Rolands Bērziņš, 
Staņislavs Kašs, Jānis Ronis, Nikolajs 
Soģis un Kārlis Tiliks. Pirmais Spara 
prezidents bija Kārlis Til iks, kuŗš 
neatlaidīgi ar visu savu enerģiju 31 
gadus vadīja Sparu. Tilikam sekoja Dimis 
Pešudovs (4 gadus) Arnolds Jumiķis (2 
gadus) un tagad vairāk nekā 35 gadus ir 
Viktors Sīkais.

Kopš 1952. gada aiztecējuši 70 gadi. 
Latvieši atstājuši Revesbiju un Pananiju, 
lai gan Bankstaunā vēl aktīvi darbojas DV 
un veco ļaužu aprūpe.

Daugavas Vanagu nams uzposts. 
Zāle nesen remontēta. Jauni aizkari, 
gaismas. Vanags pie sienas pārkrāsots, 
priecājas par lielo pulku sportistu, bijušo 

sportistu un sportistu atbalstītājiem, kuŗi 
pulcējušies, lai atzīmētu lielo jubileju. 
Varētu būt 80 apmeklētāju.

Septiņi gaŗi galdi salikti, kā saules stari 
(kā to paskaidroja pašreizējais Spara 
prezidents). Draudzīgas sarunas. Smaidi. 
Apkampieni. Smiekli. Svinīga noskaņa. 
Satiekas veci draugi un paziņas.

Pašreizējais prezidents Viktors 
Sīkais savā runā stāsta par kopas 
dibināšanu. Uzsver sešu dibinātāju 
degsmi, pašaizliedzīgo darbu un sekmīgo 
sadarbību.

V. Sīkais angliski pārtulko vārdu 
Spars, uzsverot, ka šo vārdu nevar 
pārtulkot vienā vārdā, bet vairākos, 
angliski tas būtu „Vigour, robustness, 
physical and mental strength’’. Vārdu 

Jānis Čečiņš (Sidnejas Latviešu biedrība), 
Viktors Sīkais un Toms Veidners
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deva Nate Tilika, kuŗa šogad Kanberā 
svinēs savu simto dzimšanas dienu. 

Ar cieņu un pateicību piemin sešus 
dibinātājus. Apsveic Staņislavu Kašu, 
kuŗš vienīgais no dibinātājiem piedalās 
svinībās. Savā runā V.Sīkais uzsver, ka 
sports bijis visu latvietība. Kopā bijuši 
daudz treneru, bet par savu degsmi un 
izturību piemin ilggadējo treneri Pēteri 
Palabku. Atceras, ka pirmajos gados 
treniņi ilga 3-4. stundas. Valdīja draudzība, 
sportisti negribēja šķirties. Sadarbojās ar 
pārējām latviešu sporta kopām Sidnejā. 
Aktīvi darbojās 5 kopas: Auseklīts, 
Daugava, Olimpija, Spars un Spīdola. 
Šodien aktīvi ir Daugava un Spars.

Latvieši piedalījās sacensībās ar 
vietējiem klubiem. Lielākais sasniegums 
bija, kad 1974. gadā latviešu Spars 
izcīnīja Jaundienvidvelsas štata tituli 
basketbolā zēniem zem 14 gadiem (U-
14 Boys).

Nolasa apsveikumus. Apsveic L.O.K. 
(Latvijas Olimpiskā Komanda) Vilnis 
Baltiņš. Apsveikumu ir arī atsūtījis aktīvs 
sportists latviešu un austrāliešu aprindās 
(kādreizējais Prezident of City of Sydney 
Basketball Association) Valdis Graudiņš. 
No Latvijas sveic Guntis Eiduks, L.O.K.  
prezidents Džoržs Tikmanis un no 
Adelaides Valdis Jaunzems.

Vienīgais Spara dibinātājs svinībās – Stanislavs Kašs
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Andris Andersons (Daugava) pasniedz 
Sparam sportistu fotogrāfiju
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V. Sīkais pateicās arī SLB un valdes 
priekšsēdim Jānim Čečiņam un SLB latviešu 
skolai. V. Sīkais izceļ sadarbību ar skolu un 
trīs pēdējiem skolas vadītājiem (Māru Mor, 
DaivuTuktēnu un Normundu Roni).

Toms Veidners izceļ Viktora Sīkā 
darbību.

Andris Andersons (Daugava) apsveic 
prezidentu un pasniedz dāvanas 
(fotogrāfijas). Vienā attēls  no 1976. 
gada, kad V. Sīkais, kā jauns zēns, 
saņēma trīskārtēju kroni: Kārļa Upīša un 
dēla ceļojošo balvu vieglatlētikā, Nikolaja 
Soģa (Spars) piemiņas balvu un balvu 
labākajam latviešu sportistam.

Nedrīkst aizmirst vareno saimnieci 
Ināru Sīko. Uz galda mājas mātes aknu 

pastēte, skābie gurķīši, 
siers ar augļiem. Seko 
latv iskais galvenais 
ēdiens –šnicele, kartupeļi 
un krāšņi salāti. Tad 
seko saldais ēdiens – 
neaprakstāms bet gards.

V a k a r s  p a i e t 
draudzīgās sarunās. 
Neviens negrib šķirties. 
Kur aiztecējuši 70 gadi?

LAI DZĪVO SPARS!
Vita Kristovska
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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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Kanberas ukraiņu 
pareizticīgo centrā 

Svētdien, 2022. g. 6. marta 
rītā bijām aizbraukuši uz ukraiņu 
pareizticīgo centru Kanberā. Baznīcā 
no rīta notika lūgšana. Pēcpusdienā 
blakus zālē bija neliels tirdziņš kuŗā 
varēja nopirkt desas un ukraiņu 
smalkmaizītes. Pelņa par labu 
Ukrainas atbalstam. Pakavējāmies 
pie lielā pieminekļa 1932 – 1933.g. 
badā nomērdētiem ukraiņiem. 
Priesteris Michael Solomko pienāca 
aprunāties ar mums. Vairākas reizes 
atkārtoti lūdza, lai pasaku paldies 
Austrālijas latviešiem un Latvijai 
par palīdzību un atbalstu Ukrainai. 
Satikām arī apakšdiakonu latvieti 
Artūru Levicu un viņa sievu un meitu. 

Baiba Harrington, ukraiņu pareizticīgo 
priesteris Michael Solomko, apakšdiakons 
Arturs Levics, Zhanna Levics, Katya Levics
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Ieskatījāmies nelielajā mūzejā un apbrīnojām 
skaistos rokdarbus. 

Baiba Harrington. 

Atgriezies, jaunība, 
man tevis žēl

Man pienāk Visa rēķins: 28. decembrī. 
Melburnā esmu iegādājusies koncerta 
bi ļetes.. .  Melburnā? Zvanu Visas 
kompānijai. Esmu taču ievērojusi Kovida 
likumus, neesmu bijusi tālāk par Sidneju... 
pēc 30 minūtēm man atbild. Izstāstu savu 
problēmu... Mani pārslēdz uz citu nodaļu. 
Gaidu. Paiet ilgāk nekā 30 minūtes. 
Laipna dāma man paskaidro, ka biļetes šī 
kompānija arī pārdod Sidnejas koncertiem.

Pagājušas 2. stundas, lai dzirdētu šo 
paskaidrojumu. Saprotu, ka maksa ir par 
trim biļetēm, kuŗas nopirku uz Ešenvalda 
koncertu Kultūras dienās.

Dalīšos ar jums par piedzīvojumu 
nopērkot biļetes uz koncertu.

Centos nopirkt biļetes Latviešu 
namā. Pārbaudu, kad atvērts Nams, 
kad atvērts Birojs, kad atvērts Veikals. 
Namā neviens par biļetēm nekā nezina. 
Tās nepārdod nedz Veikalā, nedz Birojā. 

Tikai elektroniski! Kā taupīga vecmāmiņa, 
negribu maksāt „rezervācijas nodokli’’. 
Vairāk nekā stundu pirms koncerta ierodos 
Latviešu namā. 

Ārpusē skaisti saules sargi, zem kuŗiem 
sēž pulciņš jauniešu. Burvīgi! Jaunieši 
ieradušies uz KD. Bet vilšanās. Nav 
neviena latvieša, bet vietējie, kuŗi šodien 
uzstāsies Ešenvalda koncertā.

Ieeju foajē, lai nopirktu biļetes. Turpat 
pie durvīm biļešu galds. Nepazīstu 
pārdevēju. Jautāju vai viņa pārdod biļetes. 
Man atbild- „I do not speak Latvian’’ (Es 
nerunāju latviski). Noskaidroju, ka šī dāma 
ir biļešu pārdevēja no salīgtās firmas un 
no rezervācijas nodokļa nespēju tomēr 
izbēgt. Biļetes nav numurētas. Priecājos, 
ka atnācu ātrāk. „Biļetes’’ nav papīra 
gabaliņš ar koncerta vārdu u.t.t. bet tās 
ievietos tālrunī. Te lielais BET... Nedz es, 
nedz biļešu pārdevēja prot tās ievietot 
manā antīkā tālrunī. Laipnā pārdevēja 
mierina, ja kāda problēma, tad lai griežos 
pie viņas un viņa uzrādīs pierādījumu, ka 
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esmu nopirkusi trīs biļetes.
Plkst. 14.50 (desmit minūtes pirms 

koncerta sākuma) pie durvīm nostājas 
cienījams kungs. Eju ar draugiem pie 
ieejas, BET ieeja aizliegta, jāuzrāda biļetes. 
Cienījamais kungs pirms vairākiem gadu 
desmitiem bija mans skolnieks Latviešu 
valodas abiturijas klasē. Bargumu droši 
vien iemācījies no manis, man paskaidro, 
ka bez biļetes ieeja aizliegta. Stāstu un 
skaidroju, ka manā tālrunī biļeti nevarēja 
ielikt... turpinu paskaidrot, izskaidrot, bet 
„cienījamais kungs’’ ir nelokāms, bez 
biļetes ieejas nav! Aiz manīm stāv rinda 
sirmgalvju. „Cienījamais kungs’’ kļūst 
nervozs. 

Lietuvieši ir klāt!
Jau gadiem ilgi mūsu sabiedrībā tiek 

runāts, ka, sabiedriskām aktivitātēm 
sarūkot, derētu apvienoties, vienā namā 
ar lietuviešiem vai igauņiem. Nu tas ir 
noticis!

Lietuviešiem jau no agrajiem ‘50iem 
gadiem ir bijušas vairākas sabiedriskas 
ēkas. 1973. g. tās apvienoja, un uzcēla 
klubu Bankstownā. Sabiedrībai sarūkot, 
2005. g. klubu slēdza un 2006.g. atklāja 
jaunu, mazāku klubu Meredith St, turpat 
Bankstownā. Pēdējos gados, itsevišķi 
Kovid laikmetā, klubs cieta ievērojamus 
zaudējumus un lietuvieši bija spiesti 
telpas pārdot un atkal meklēt jaunas 
mājas.

Šī gada sākumā lietuviešu kluba 
pārstāvji griezās pie SLB valdes, vai 
nebūtu iespēja viņiem pārnākt uz Latviešu 
namu. Valde bija vienisprātis, ka derētu 
izmēģināt, jo mums jau ilgus gadus ir 
cittautiešu īrētāji. Vienojāmies, ka pirmo 
gadu izmēģināsim īrēt telpas tāpat kā 
mēs to darām ar citiem īrētājiem un, ja 
abas puses būs apmierinātas, tad pēc 
tam varēsim runāt par kaut kāda gaŗāka 

līguma parakstīšanu.
Pašlaik lietuviešu klubam ir paredzēta 

t ikšanās kat ra  mēneša p i rmajā 
svētdienā. No rīta notiks skola, un plkst. 
12. pusdienas un sabiedriska veida 
pasākumi. Uz pusdienām var pieteikties 
visi – arī nelietuvieši. Augšstāvā 
(bijušajā kreditkooperatīva valdes 
istabā) darbosies viņu birojs, bet agrākā 
nama „spiestuve” tagad iekārtota kā 
ledusskapju telpa un noliktava. Pārējās 
lietuviešu organizācijas telpas savām 
sanāksmēm un sarīkojumiem varēs īrēt 
tāpat kā jebkura cita organizācija.

Pirmās lietuviešu pusdienas notika 1. 
maijā un bija apvienotas ar Mātes dienas 
atzīmēšanu. Ieradās pāri par 110 cilvēku. 
Ieradās skolas bērni ar saviem vecākiem, 

Steidzos pie biļešu pārdevējas, kuŗa 
nāk man līdz pie ieejas zālē un atrisina 
problēmu. Mēs ieejam pustukšā zālē. 
Atstājam pie ieejas zālē sirmgalvjus, kuŗi 
cenšas telefonā atrast biļeti. Esmu laimīgi 
izgājusi inkvizīciju. Esmu zālē.

Sēžam otrajā rindā. Aiz manis sēž 
Ella Mačēna, Viktorija Mačēna, Aina 
Andersone, Anna Mačēna...

Sākas koncerts. Mocības iekļūt zālē 
bija koncerta vērts, žēl tikai, ka tik maz 
klausītāju... varbūt aiz durvīm drūzmējās 
tie, kuŗi nespēja elektroniski iegādāties 
biļetes.

Vita Kristovska
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Turpinājums 13 lpp.

ieradās senioru grupa kuŗus ar autobusu 
atveda no lietuviešu veco ļaužu mītnes 
Engadīnē.

Pusdienas iesākās ar šampanieti 
Baltajā zālē, un kamēr viesi ieņēma 
savas vietas, pianists zāles priekšā 
spēlēja populāras lietuviešu un austrāļu 

melodijas. Bija tikai divas runas. Kluba 
priekšsēdis Romualdas Cibas visiem 
atgādināja iemeslu kādēļ klubs bija 
jāpārdod, un pateicās SLB par iespēju 
nākt un izmēģināt latviešu nama telpas. 
Savā uzrunā sveicu lietuviešus latviešu 
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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

namā un īsi pastāstīju par nama un 
Sidnejas latviešu sabiedrības vēsturi, 
jo liels skaits klātesošo nekad iepriekš 
nebija bijuši namā.

Sekoja aukstā galda mielasts – kas itin 
nemaz neatšķīrās no latviešu ēdieniem. 
Bija arī pīrāgi, ko iepriekšējā nedēļā bija 
sacepušas SLB dāmu kopas čaklās 
darbinieces. Ar divām tautas dejām 
uzstājās jauniešu dejotāji. Akordeonists 
sāka spēlēt populārās l ietuviešu 
dziesmas, izveidojās dziedātāju grupas 

un netrūka arī tādi kuri mikrofonu labprāt 
pārņēma savā ziņā.

Aprunājoties ar dalībniekiem,  vairāki 
izteicās, ka viņi “atkal jūtas kā mājās”, 
ko iepriekšējās kluba telpās neesot 
izjutuši. Cerams, ka tā būs un, ka arī 
turpmāk lietuvieši kuplā skaitā apmeklēs 
Sidnejas Latviešu namu, kur eventuēli 
mēs varbūt varētu rīkot arī kādus kopīgus 
pasākumus. Kā Rainis teica -  Pastāvēs 
kas pārvērtīsies. 

Jānis Čečiņš 
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Sidnejas Latviešu 
vīru koŗa Pateicības 
dievkalpojums un 

atvadu pēcpusdiena
Visam sākums, visam gals

Neparasti sausā svētdienas rītā 27. 
februārī Sidnejas Latviešu vīru koris ar 25 
dziedātājiem bija sapulcējies Svētā Jāņa 
baznīcā lai beidzamo reizi kā vienība 
pateiktos Dievam, savām ģimenēm un 
tuviem koŗa draugiem par 65 sekmīgiem 
gadiem kalpojot Latvju dziesmai.

Kā zinām, jau vairākus mēnešus 
Sidnejā un visā austrumu krastā lietus 
bija nemitīgi gāzis. Līdz šim nepiedzīvots 
katastrofiskais ūdens daudzums ir 
izpostījis laukus un mājas. Cilvēki ir 
zaudējuši visu, pat savas dzīvības. 

Bet tieši šinī svētdienā, lietus bija 
apstājies un pat saulīte izlīda no pelēkiem 
mākoņiem. Tā staroja caur baznīcas 
logiem iepriecinot mūs visus. Pēc koŗa 
tradīcijas lielos svētkos koristi sastājās 
svinīgam gājienam aiz baznīcas mācītāja 
Colvin Macpherson.

Vīru koŗa karogu, kas tika gatavots 
Latvijas simtgadei, lepni nesa Ivars Birze, 
tāpat kā Rīgā Dziesmu Svētku gājienā. 
Ivars ir koŗī dziedājis 60 gadus. Sekoja 
diriģente Daina Jaunbērziņa, priekšnieks 
Andris Jaunbērziņš un visi koristi.

Kovid likumi bija atcelti un, korim 
ienākot baznīcā, spēcīgi skanēja 
klātesošo balsis – Pie rokas ņem un 
vadi. Atcerējos mūsu 50 gadu jubileju 
kur Pateicības Dievkalpojumā piedalījās 
nelaiķis, Latvijas mūzikas leģenda, 
maestro Edgars Račevskis. Toreiz bija 
priecīga, cerību pilna sajūta. Šoreiz, 
skumji ap sirdi jo izbeidzam mūsu koŗa 
darbību. 

Lai gan jutāmies skumji, smēlām 
spēku mācītāja vārdos pateikties Dievam 

par paveikto. Esmu jau iepriekšējos 
rakstos minējusi koŗa sasniegumus 65 
gados. Tos neatkārtošu bet zinu, ka mūsu 
ilggadīgie klausītāji un atbalstītāji novērtē 
mūsu  darbu.

Dievkalpojumu noslēdzot, koris kā 
vienība beidzamo reizi dziedāja divas 
iemīļotās dziesmas – Jāņa Sieriņa 
Dievam Slava un Bruno Skultes Aijā ar 
Sidnejieša Teodora Tomsona vārdiem. Ar 
asaram acīs diriģēju savus mīļos koristus 
kuŗi dziedāja kā vienmēr no visas sirds.

S e k o j a  p r i e k š n i e k a  A n d ŗ a 
Jaunbērziņa uzruna. Lai gan esmu 40 
gadus uzrunājusi klausītājus koŗa vārdā 
visādos gadījumos, šoreiz nespēju to 
paveikt. Citēšu tagad priekšnieka vārdus.

Ja vēlies lai ceļā skumji Tev nava, 
Lai dzīvē Tev atstaro rīts.
Vienalga kur vestu taka reiz Tava, 
Ņem dziesmu vienmēr sev līdz, 
Ņem dziesmu vienmēr sev līdz.
Mīļā koŗa ģimene.
Šodien esam pulcējušies šeit baznīcā 

Pateicības Dievkalpojumā atvadīties no 
Sidnejas Latviešu vīru koŗa.

Ir ļoti piemēroti ka mūsu dziesma 
izskanēs šeit kur baznīcas pamatakmeņa 
likšanas svētku dienā dziedāja vīru koŗis. 
Mūsu ciešās draudzības saites un labā 
sadarbība sākās ar nelaiķi mācītāju 

Andrejs Jaunbērziņš, Daina 
Jaunbērziņa un Ivars Birze
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Jāni Kraukli un, tagad jau vairākus gadu 
desmitus, ir turpinājušās ar tagadējo 
mācītāju Colvin Macpherson.

Esam pateicīgi Dievam par to, kā arī 
par svētību un gādību korim visus 65 
pastāvēšanas gadus.

Diriģente ir jau laikrakstos Ritumā un 
Latvietī pateikusies visiem par līdzdalību 
koŗa dzīvē. Izsaku tagad vēlreiz sirsnīgu 
paldies ikkatram par neatvietojamo 

atbalstu mūsu korim, kā 
arī Dainas un savā vārdā 
pateicos visiem koristiem par 
labo sadarbību, draudzību, 
lo ja l i tā t i  un dz iesmas 
mīlestību visus šos gadus. 
Koris ir tiešām darbojies 
kā nedalāma, spēcīga 
vienība. Organizācija var 
tikai pastāvēt ja viņas locekļi 
uztur tos pašus mērķus un 
ideālus. 

Turpināšu ar dzejnieka 
vārdiem... „un skumji un 
pr iecīgi  reizē i r  man”.  
Skumji, jo slēdzam darbību 
vecākajam vīru korim ārpus 
Latvijas, bet priecīgi un 
pateicīgi ka esam spējuši 
uzturēt koŗa tradīcijas kā arī 

dibinātāju nospraustos statūtus. Esam 
spējuši Latviešu sabiedrībai sniegt 
augstvērtīgus sarīkojumus un tā kalpot 
Latviešu dziesmas uzturēšanai.

Lai gan koris ir izbeidzis darbību, un 
esam par to skumji, mēģināsim nedomāt 
par to kas ir zaudēts bet par to ko esam 
sasnieguši un ieguvuši – ņem dziesmu 
vienmēr sev līdz, ņem dziesmu vienmēr 

Koristi gājienā uz baznīcu
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Sidnejas Latviešu vīru koris sv Jāņa baznīcā

Turpinājums 21. lpp.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2022. gada maijā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas sarīkojums
Sestdien, 7. maijā plkst. 12.00 pusdienas un Kurzemes 

cietokšņa atcere.

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

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

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas 70 gadu 
jubileja

2022. gadā 2. aprīlī Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedri un viesi pulcējās DV 
namā Bankstownā lai atzīmētu nodaļas 70. g. pastāvēšanu.

Pēc atklāšanas un nodaļas karoga ienešanas, mācītājs Colvins McPhersons uzrunāja 
dalībniekus ar interesantu sprediķi, kas ir ievietots pilnībā DV ziņās, lai visi var to izlasīt. 
Mācītājs beidza ar Dieva vārdiem un  Dievs, Svētī Latviju! Sekoja DV Sidnejas nodaļas 
priekssēdes runa. Iesākot savu runu, par godu visiem 28  Sidnejas nodaļas dibinātājiem, 
nolasīju viņu vārdus. Organizācija nevar pastāvēt bez biedriem, un tai skaitā ir jābūt 
biedriem kas uzņemas vadošās lomas un darbus.  Nodaļas valdes vārdā izteicu pateicību 
visiem iepriekšējiem nodaļas priekšsēžiem un valdes locekļiem kuŗi pielikuši savu roku 
nodaļas dzīvē. Visi biedri ir svarīgi un vērtīgi, arī ja viņi nevēlas vai nevar būt aktīvi. 
Galvenais ir, ka katrs biedrs samaksājot  gadskārtējo biedru naudu, apliecina savu uzticību 
Sidnejas nodaļas valdei turpināt pildīt DV organizācijas mērķus un pienākumus. 

Laika tecējumā DV Sidnejas nodaļā ir iestājušies pāri par 1000 biedru, bet tagad palikuši 
tikai 77. Visilgākais, kas vēl šodien  ir nodaļas biedrs un, kas  pirms 62 gadiem, 27 gadu 
vecumā, 1960. gadā iestajās, ir Ivars Apelis, kas tagad dzīvo Melburnas latviešu ciemā. 
Ivars lūdza nodot  sveicienus visiem Sidnejas  DV biedriem un jubilejas dalībniekiem. Ir 
skaidri zināms ka biedru skaits krītas, bet tas nenozīmē ka jābeidz darbību. Kamēr vēl 
esam, darīsim, strādāsim un palīdzēsim viens otram turpināt šo svēto darbu. Nobeidzu 
savu runu ar  parasto DV uzsaukumu  „Daugavas Vanagi, Sasauksimies!”

Sekoja jaunu biedru uzņemšana.  Beidzamā gadā nodaļā iestājās divi jauni biedri, 
Aivars Sidorenko un Marita  Lipska. Marita nevarēja būt klāt, bet Aivars bija ieradies un 
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedru
Andri Arnoldiju – dzimis 1935. g. 14. maijā, Rīgā, Latvijā

miris 2022. g. 8. aprīlī, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1974. gada (nodaļas biedrs 47 gadus)

viņu aicināja priekšā kamēr es, ar vienu 
roku turot nodaļas Latvijas karogu,  nolasīju 
DV biedru solījumu, un tad piespraudu DV 
nozīmi Aivaram pie krūtīm.

Kā jau pienākas svinībās, bija arī divi 
DV atzinības raksti jāizsniedz. Vispirms 
Jānim Miķelsonam, kam piešķīra DV 
centrālās valdes atzinības rakstu jau pirms 
dažiem gadiem, par viņa ilggadīgo nodaļas 
grāmatvēža darbu. Diemžēl Jānis nebija 
klāt saņemt. Otrais atzinības  raksts bija 
DV Austrālijas atzinības raksts Tomam 
Veidneram, kas jau 35 gadus ir bijis DV 
Sidnejas nodaļas biedrs un ilgus gadus 
aktīvi strādājis Sidnejas latviešu  jauniešu 
audzināšanā, sabiedrībā, skolā un sportā. 

Seko ja  apsve ikumi  no  svē tku 
dalībniekiem, sākot ar Jautrā pāŗa pārstāvēm 
Sarmu Strazdu un Ivetu Roni, tad SLB 

priekšsēdis Jānis Čečiņš un beidzamais bija 
Sidnejas latviešu skolas un Sidnejas jauktā 
kora pārstāvis Valdis Krādziņš. Gundega 
Zariņa nolasīja rakstiskos apsveikumus no 
DV priekšnieka Aivara Sinka, DV Austrālijas 
valdes priekšsēža un DV Melburnas nodaļas 
priekšsēža Jāņa Kārkliņa, DV Austrālijas 
Vanadžu vadītājas Astras Kronītes, DV 
Pertas nodāļas priekšsēža Ilmāra Rudaka 
un DV Pertas vanadžu vadītājas Ritas 
Džonsones, Okupācijas mūzeja pārstāves 
Austrālijā Ināras Graudiņas un S!K!K!S! 
seņiores Andas Black. Toms Veidners 
tad stājās priekšā ar īpašu, un ļoti jauku, 
Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas  
2022. g. skolēnu pateicību kopsavilkumu. 
DV Sidnejas nodaļa atzīmējot 70 gadus, 
nolēma izmaksāt visiem 2022.g. skolēniem 
dalības maksu. Grupa Sidnejas jauniešu kas 
piedalījās AZVV  bija iesnieguši rakstiskas 

un arī video ierakstītas 
pateicības, ko Toms 
Veidners nolasīja un 
video ierakstus rādīja 
uz ekrāna.

P ē c p u s d i e n a s 
oficālā daļa beidzās ar 
DV dziesmu Še kopā 
mēs biedri, Andreja 
M e d ņ a  k l a v i e r u 
pavadī jumā.  Visi 
tad sēdās pie skaisti 
klātiem svētku galdiem 
un vanadžu gatavotās 
pildītās pankūkas ar 
buļjonu izdalīja visiem. 
Nodaļa pasniedza 
dzirkstošu vīnu un 
vēlāk baudījām trīs 
dažādas tortes un Aivars Sidorenko nodod DV biedru solījumu
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Mācītāja Colvin S McPhersona 
uzruna  DV Sidnejas nodaļas 70 
gadu  jubilejas sarīkojumā.

„Tādēl, ja kas ir Kristū, tas ir jauns 
radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss 
ir tapis jauns”.

Mīļie Daugavas Vanagi!
Šodien 70 gadu jubilejā mūsu domas 

aiziet atpakaļ uz to, kas kādreiz bijis, un 
kas vēl būs.

Mēs dabīgi aizceļojam atmiņās uz 
bijušiem laikiem. Domājām par mūsu 
leģionāriem, mūsu karavīriem, par tiem 
kas cīnījušies par tēvzemes brīvību.

Daugavas Vanagu organizācija 
dzimusi grūtos apstākļos, ļoti sarežģītos 
laikos.  Tās šūpulis ir kārts nevis Latvijā, 
bet svešumā, Cedelheimas nometnē, 
Belģijā. Tumsas spēki bija pārrāvuši 
dzīmtenes saites, daudzajiem uz nekad 
neatgriešanos.

Daugavas Vanagu šūpulis kārts lielā 
neziņā par nakotni.  Tās mērķis bija cēls 
un apsveicams, palīdzēt karavīriem 
un viņu ģimenēm. Gatavojot šodienas 
svētbrīdi, es uzgāju sprediķi ko teica 
armijas mācītājs Pēteris Apkalns 1939. 
gada 17. februārī, Svētā Pētera baznīcā. 
Svētku dienā atzīmēja 4. Valmieras 
kājnieku pulka 20 gadu svētkus.  Kautgan 
šis sprediķis teikts pirms 81 gadiem, 
citēšu dažas domas no mācītāja Apkalna, 

jo šķiet, ka šie vārdi der arī mums šodien 
šajā sarīkojumā.

„Kas bijis – pagājis. Šie vārdi vispirms 
risina jūsu veco karavīru, gara acu priekšā 
notikumus, kas saistās ar pulka dibināšanu 
un atver atmiņu krājumus no pirmām 
cīņām par dzimtās zemes atbrīvošanu. 
Daudz no pirmajiem cīnītājiem, pulka 
dibinātājiem, jau atdusās dzimtenes 
smiltājā, bet viņu skatieni un tēli, liekās, 
kā dzīvi stāv jūsu acu priekšā”.

Mēs varētu teikt to pasu par daudziem 
no oriģināliem Daugavas Vanagu 
dibinātājiem. Viņi jau atdusās, bet viņu tēli, 
liekās kā dzīvi mūsu acu priekšā šodien.

Bet kas ir bijis, ir pagājis. Labi pastaigāt 
vecās tekās, bet nevaram un nedrīkstam 
tur pārāk ilgi kavēties un palikt.  Tas mūs 
pieved pie šodienas un nākotnes. Te atkal 
citēšu no mācītāja Apkalna sprediķa:

„Skatoties uz tagadnes uzdevumiem, 
mēs vairs nedrīkstam griezt mūsu 
skatienus senākā vai nesenā pagātnē, bet 
tie mums visiem jāsaista pie dzīves, uz ko 
mēs visi esam aicināti no viena vienības 
gara, no viena mūsu visas laicīgās 
dzīves Vadoņa. Šiem uzdevumiem, jo 
jaunais laikmets diktē, ko šā laika dzīve 
neatlaidīgi no mums prasa, mums jānak 
pretīm ar visu sirdsdegsmi un skaidrību. 
Šie uzdevumi būs skaidri ikvienam, ka 
atjaunots Latvijas pilsonis stāvēs savā 
vietā un pienākumā ar jaunā rīta saucienu 
sirdī: redzi, viss ir tapis jauns”. 

Ja mēs uz tagadnes uzdevumiem un 
pienākumiem tā raudzīsimies un šādā 
apziņā viņu izpildīšanai pretīm iesim, 
tad arī mūsu skatiens nakotnē nebūs 
drūms un aptumšots, jo tumšu to var 
padarīt tikai pagātnes ēnas un tagādnes 
drosmes gara trūkums.   Cilvēka, tautas 
un valsts nākotnes cerība dibinājās uz 
iekšejo veselīgo saturu un paļaušanos 
Visuvarenajam: „Dievs ir mūsu cerība. 
Sātans nevar nomainīt, ko Dievs pats 

kafiju.
Liels paldies visiem biedriem un viesiem 

par dalību un jauko pēcpusdienu. Tāpat 
apsveicējiem par ziediem un dāvanu.  Arī 
liels paldies visiem kas pielika roku pie 
galdu klāšanas, un ēdienu gatavošanas un 
pasniegšanas. 

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodālas priekšsēde. 
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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 $500.00

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. 7. maijā  plkst. 

12.00 pusdienas un Kurzemes cietokšņa
atcere.

Sestdien, 2022. g. 4. jūnijā  plkst. 
12.00 pusdienas un Cēsu kauju atcere.

grib pasargāt.”
Kas zina, kādi laiki mums vēl jāpiedzīvo, 

un ko Dievs būs lēmis piedzīvot mūsu 
dārgai tēvzemei – Latvijai nakotnē.  Tomēr 
šinī lielajā gaišajā svētku stundā mēs 
vēlētos, lai visi ar drošu cerību raudzītos 
nākotnē.  Un tas būs sasniedzams un 
piedzīvojams tikai tad, ja, arī nākotnē 
raugoties, visi Latvijas nācijas locekļi 
varētu savās sirdīs apliecināt ; “Kas bijis 
– pagājis; redzi viss jauns tapis.” Bet ar 
mūsu cilvēku spēkiem un Dieva palīdzību 
tas būtu iespejams tikai tad, ja pagātnes 
tumšajām ēnām varam savus skatienus 
pāri celt.  Tāpēc visu, kas no pagātnes 
varētu pacelties kā traucējums, liksim ne 
tik daudz vēstures, bet gan savas sirds 
svaru kausos. Tad arī nākotnes cerības 
atmirdzēs apustuļa vārdu spožājā gaismā 
– “redz – viss jauns tapis.”

Labi pateikts. Ņemsim šos vārdus 
vērā.

Vēl tikai pāris domas:
Caur savu pravieti Jeremiju Dievs 

reiz teica:
“Jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju 

grēku, tie atstājuši Mani, dzivā ūdens 
avotu un izrakuši sev akas, cauras akas, 
kas nepatur sevī ūdeni.”

Kad aizējam no Dieva, kas ir dzīvā 
ūdens avots, un paļaujamies uz saviem 
spēkiem, tad grēkojam un nav Dieva 
svētība bet lāsts.

Mūsu darbs ir tukš un lieks.
Mūsu baznīcas himna, kas arī bija 

mūsu karavīru sauciens ko tulīt dziedāsim 
izsaka: “Dievs, Kungs ir mūsu stiprā pils”.   
Atgriezīsimies  pie tās atziņas un ticības.

101.Psalmā atkārtoti lasām vārdus:   
“Un tie piesauca to Kungu savās bēdās, 
un Viņš izglāba viņus no viņu posta un 
vadīja uz pareizā ceļa.”

Piesauksim to Kungu un zināsim, ka 
ja no sirds lūgsim, Viņš palīdzēs un kas 
bijis pagājis, un viss tapis jauns Viņam 
par godu.

Lūgsim Dievu.
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sev līdz!
Tagad, šodien, mūsu Pateicības 

Dievkalpojumā, lai man atļauts pateikties 
visu mūsu vārdā divām personām. 
Vispirms, mūsu bijušajam priekšniekam, 
tagadējam valdes loceklim un koristam 
Ivaram Birzem. Ivars ir korī aktīvi 
darbojies 60 gadus un ir dziedājis pie 
visiem vīru koŗa diriģentiem. Kā pateicību 
pasniedzam viņam koŗa nozīmi ar 
sudraba numuru 60. 

Un tagad pienākam pie mūsu koŗa 
sirds un dvēseles – Dainas.

Daina ir pašaizliedzīgi koŗi vadījusi jau 
40 gadus. Mēs visi esam baudījuši ko viņa 
ir veikusi ar savu lielo mīlestību Latviešu 
tautai un dziesmai. Viņas profesionālā 
pieeja, prasme ar cilvēkiem sadarboties 
vienmēr ar smaidu, ir priekšzīme mums 
visiem. Citēšu Laumas Reinfeldas vārdus 
– „Tu patiesi kalpoji Latviešu dziesmai. 
Celdama dziesmu, Tu to ierakstīji savu 
koristu un Tavu neskaitāmo cienītāju 
sirdīs“.

Mēs visi zinām, ka bez Dainas mūsu 
koris nebūtu tik ilgi pastāvējis. 

Pateiksimies Dainai un kā piemiņu 
pasniedzam arī viņai Ivara Birzes darināto 
nozīmi – šoreiz ar apzeltītu numuru 
40. Ivars ir arī darinājis īpašu dāvanu 
Dainai no visiem koristiem – zelta vijoles 
atslēgas kakla rotu ar briljantiem. Citēju 
Ivara vārdus “„Kaļu rotas līgavai – mīļai, 
skaistai Dainai!“

Nobeigšu ar Dainas ievietotiem 
vārdiem laikrakstos. 

„Kalējs, kuŗš 65 gadus kala rotas 
savai līgavai – mīļai, skaistai Latvijai, ir 
tagad nolicis savu āmuru un izdzēsis 
sārto versmi.“

Priekšnieks, kopā ar koristu Oskaru 
Štubi, kuŗš nolasīja sava brālēna Ivara 

Štubja atsūtīto sveicienu un pateicību 
korim un diriģentei, nolasīja personīgus 
pateicības vārdus no Marijas Perejmas, 
Lijas Veikinas un bijušā korista Martona 
Marosszeky. Sidnejas Jauktā koŗa vārdā 
vīru korim un diriģentei pateicās koŗa 
ilggadīgā pavadītāja Daina Kaina. 

Koristiem izejot gājienā no baznīcas 
turpinājās draudzes zālē atvadu 
pēcpusdiena. Pie galda pienesa visiem 
šampānieti un mācītāja aicināti, visi 
glāzes pacēluši uzdzēra tostu vīru 
koŗim. Diriģentei pasniedza ziedu velti 
un priekšniekam iegravētu koŗa zvanu ar 
ko viņš pirmdienās skaļi sasauca koristus 
mēģinājumiem. Apsveicām arī trīs koristus 
kuri sasnieguši cienījamu vecumu – Valdi 
Krādziņu ar 70 gadiem, Andri Kristovski 
ar 80 gadiem un Gunāru Zodiņu ar 90 
gadiem. Priekšnieks pateicās mācītājam 
Colvinam Macphersonam un draudzes 
priekšniekam Eigitam Timermanim par 
sadarbību un draudzību.

Blakus Latvju dziesmas uzturēšanai, 
svarīga sastāvdaļa koŗa dzīvē ir arī 
bijusi saimniecība. Pusdienas bija 
sagādājušas mūsu koŗa ilggadīgās 
saimnieces un goda biedres Māra 
Timermane un Rita Plikšs. Priekšnieks 
pateicās viņām visu klātesošo vārdā, kā 
arī Ārijai Zodiņai par tiem bagātīgajiem 
ēdienu klāstiem kuŗus esam baudījuši 
vairākus gadu desmitus. Viņām, kā arī 
Inārai Krūmiņai par ziedotām tortēm, 
pasniedzām ziedu veltes. Pateicāmies 
arī visiem tiem kuŗi ņēmuši aktīvu dalību 
un pašaizliedzīgi strādājuši mūsu labā. 
To lielo seno un tagadējo palīgu starpā 
Dainai Timermanei, Baibai Libertei, Rutai 
un Uldim Hāgeniem.

Starp uzrunām un pusdienām, 
kā parasti, ik pa laikam uzdziedājām 
dziesmas no lapiņām kuŗas sagatavoja 
Viktori ja un Andrejs Mačēni.  Arī 
uzņēmām daudz fotogrāfijas. Paldies 
Ojāram Grestem par oficiālo fotogrāfijas 

Sidnejas Latviešu viru kora...
Turpinājums no 16. lpp.
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uzņemšanu. Pavadījām emocionālu 
pēcpusdienu kavējoties skaistās atmiņās. 

Bija ļoti grūti no visiem šķirties, 
no saviem tuviem mīļiem draugiem, 
un pēc ierastās tradīcijas visi kopā 
nodziedājām  Pūt Vējiņi. Negribējām iet 
mājās jo zinājām ka ilgu laiku viens otru 
vairs neredzēsim. Dzīve turpināja savu 
ritējumu un kā šoreiz piedzīvojām, mūsu 
personīgie un koŗa apstākļi mainījās ļoti 
strauji. 

Tad kad skumji ap sirdi, atcerēsimies 
visu ko esam paveikuši un jūtīsimies 
pateicīgi un lepni, ka esam bijuši daļa no 
tik varena vīru koŗa. Kā mācītājs teica 
–  „Visam sākums, visam gals.”

Daina Jaunbērziņa.

Austrālijas latvietis, 
Andrew Ģībietis 
saņem atbalstu

3 2 .  g a d u  v e c u m ā  S i d n e j a s 
latvietis, Andrew Ģībietis divos gados 
ir sasniedzis ievērojamus rezultātus 
trialtona sacensībās – riteņbraukšanā, 
skriešanā un peldēšanā. 

Andrews sāka trenēties 2020. gadā 
un  īsā laikā sasniedzis labu līmeni šinī 
sporta veidā. 

2021. gadā Andrews kļuva par „2021 
Triathalon NSW Standard distance age 
group Champion, 2021 Triathalon NSW 
Sprint distance age group champion" un 
„2021 Triathalon Aquathon age group 
State champion”. Andrews nobeidza 
otrajā vietā savā kluba, „Coogee Comets“ 
2021.g MVP (vērtīgākais sportists).

Andrews trenējās ar skat ienu 
piedalīties Austrālijas mērogā triatlonā 
un tālak uz „Ironman 70.3” sacensībām, 
kur paredzēts 1.9 km pelde, 90 km 
riteņbraukšana un 21.1km skrējiens. 

Andrews gadiem i lgi ir  sporta 

kluba Spars biedrs, un no jaunības 
dienām  piedalījies latviešu vieglatlētikā, 
peldēšanā un basketbolā. Andrews 
ir piedalī j ies Austrāli jas Latviešu 
meistarsacīkstēs basketbolā, sākot 
ar Spara jauniešu komandu 10 gada 
vecumā, un ir turpinājis spēlēt vīriešu 
spēlēs līdz šai dienai.  

Kā atzinumu Andrewa centieniem 
kļūt par profesionālu Triatlona sportistu, 
sporta klubs Spars un  Jaundienvidvelsas  
Jaņa Tiliba fonds katrs ziedojuši $1000 
atbalstu  lai Andrews var iegādāties jaunu 
divriteni  „Canyon Speedmax”. 

Jāņa Tiliba fonds veidojās no Jāņa 
Tiliba testamenta vēlējuma atbalstīt 
Jaundienvidvelsas latviešu izcelsmes 
sportistus un sporta organizācijas.  Jāņa 
Tiliba fonda pārstāvji aicina sportistiem 
pieteikties uz atbalstu pie Valdemāra 
Dūšeļa (0413 629 162) vai Viktora Sīkā 
(0413 018 588).

Viktors Sīkais
2022.g aprīlī.   
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14. jūnija komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

Notikumi 1941. gada 14. jūnijā, kad no Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas Padomju vara deportēja desmitiem 
tūkstošu nevainīgu cilvēku uz Sibīriju ir it īpaši aktuāli 
Baltijas vālstīm šodien ņemot vērā pašreizējo Krievijas 
uzbrukumu Ukrainai.

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. 

Padomju varas okupācijas laikā Baltijas valstīs no 1941. gada līdz 
1991. gadam šī vardarbīgā, prettiesiskā akcija skāra apmēram 200,000 
cilvēkus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

Mācot bērniem skolā Latvijas vēsturi, skaidrojot to plašai sabiedrībai 
mūsu mītnes zemēs, mums ir jārunā par šiem traģiskajiem notikumiem, 
tos nedrīkst aizmirst, jo tie skāra lielu mūsu tautas daļu. Un, kā rāda 
notikumi Ukrainā, tie var arī atkārtoties Baltijas valstīs.

2022. gadā aprit 81 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas 
okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas. 

Šo notikumu Sidnejas igauņu, latviešu un lietuviešu sabiedrības 
atzīmēs ar gadskārtējo piemiņas sarīkojumu

Svētdien, 5. jūnijā plkst. 14.00  
Sidnejas Latviešu namā. 

Sarīkojumā runu teiks pārstāvis no ukraiņu sabiedrības

 Ar mūzikāliem priekšnesumiem piedalīsies lietuviešu un igauņu 
vokālie ansambļi

Pēc sarīkojuma visi klātesošie aicināti pakavēties pie uzkodām un 
atspirdzinājumiem
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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

Pusdienas – svētdien, 5. jūnijā
Pirms Aizvesto piemiņas sarīkojuma, no plkst. 12.00, latviešu nama kafejnīcā 

varēs iegādāties pusdienas.
Saimniekos Lietuviešu kluba pavāres. Pieteikšanās uz pusdienām ieteicama. 
Lūdzu zvanīt – Maritsa Cibas 0409 055 887
Kafiju un kūkas varēs iegādāties bez iepriekšpieteikšanās.

Mātes dienas sarīkojums 1. maijā
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no marta Rituma.
Inku civilizācijas meklējumos. 
Ierados lidostā pusotru stundu pirms 

lidojuma uz Dienvidameriku. Lai arī pie sirds 
man nav lidojumi, tomēr aviosabiedrības 
paziņojumu par sēdvietu ieņemšanu 
lidmašīnā uzņēmu ar prieku, jo lidostas 
uzgaidāmajā telpā vārda tiešā nozīmē salu. 
Cerēju lidmašīnā saņemt maķenīt vairāk 
siltuma. 

Ceļā uz Limu lidmašīna nolaidās 
Meksikas starptautiskajā lidostā, kur bija 
atkārtoti jāreģistrējas lidojumam uz Limu. 
Pie bagāžas saņemšanas mani sagaidīja 
pārsteigums, jo aviosabiedrība nespēja 
parūpēties par manas bagāžas piegādāšanu 
laikā, tai aizceļojot citus ceļus. Meksikas 
lidostā sākās manas pirmās grūtības 
komunikācijā, jo darbinieki angļu valodu 
nepārvaldīja pat minimālajā līmenī. Nācās 
lauzītā spāņu valodā ar angļu valodas 
elementiem, pareizāk sakot, nekādā valodā, 
pēc principa “Es lido Peru, soma nav” un 
izteiksmīgām roku kustībām likt saprast 
manu bēdu. Sapratu, ka šāda komunikācija 
ir tikai sākums manai Dienvidamerikas 
ceļošanas tūrei un latīņamerikāņi nebūs 
nekādi angļu valodas guru, un es nebūšu 
spāņu valodas guru. 

Stundu vēlāk mums, runājot dažādās 
valodās, izdevās mugursomu atgūt, lai 
varētu reģistrēties lidojumam uz Peru 
galvaspilsētu Limu, kas mani vēlāk sagaidīja 
ar nemājīga izskata brūnu lidostu bez 
iespējām piesiet aci kaut kam skaistam. Bez 
spāņu valodas zināšanām kaut kā nebūt 
izdevās atrast autobusu, lai no lidostas 
nokļūtu 15 km attālajā Limā, kas 1535. gadā, 
to dibinot, tika nosaukta par “Karaļu pilsētu”. 
Tajā laikā tā bija bagātākā un ievērojamākā 
Dienvidamerikas kontinenta pilsēta, taču 
1746.gadā pilsēta savu ievērojamo statusu 
zaudēja, zemestrīcei izpostot ievērojamu 

daļu pilsētas. 1821.gada jūlijā Peru ieguva 
neatkarību no Spānijas, un 30 gadus 
Lima bija pirmā pilsēta, kurā tika izbūvēta 
pirmā dzelzceļa līnija visā Dienvidamerikā. 
Pieminēšanas vērts Limas vēsturē ir 1990.
gads, kad par prezidentu kļuva Fujimori, kurš 
ievadīja stingru ekonomisko plānu, izraisot 
benzīna cenas palielināšanos par 3000%, 
taču šis ekstremālais ekonomikas plāns, 
kas ir zināms kā “Fudži šoks”, samazināja 
inflāciju un stabilizēja Peru ekonomiku, 
paralēli ietekmējot arī Peru iedzīvotājus. 
Lima ir otra sausākā pasaules pilsēta tūlīt 
aiz Kairas.

Tā kā ar spāņu valodu esmu uz jūs, 
izkļūšana no lidostas, lai tiktu uz Limu, bija 
īsts pārbaudījums, jo lidostu aptverošajā 
transporta pūlī atrast nepieciešamo 
autobusu ar ļoti mazu un specifisku uzrakstu 
uz tā bija izaicinājums. 

Piereģistrējos hostelī, kas atrodas 
Gustava Eifeļa dizainētajā mājā, un 
devos pētīt Limu, kas mani sagaidīja ar 
apdullinošu skaņu jūkli. Izrādās, skaņu 
jūklis Limas ielās rodas no dažādajiem 
publiskā transporta veidiem, kur izšķirami 
trīs galvenie transporta veidi. Šie transporta 
veidi sastāv no pilsētas autobusiem, kas 
kursē noteiktos maršrutos; privātajiem 
autobusiem, kuru pavadoņi izkliedz dažādus 
maršrutu apstāšanās punktus; “collectivos” 
mini autobusiem vai privātajiem auto, kas 
kursē pilsētas ielās, nepārtraukti lietojot 
skaņas signālus, tādējādi pievēršot braukt 
gribētāju uzmanību. “Collectivos” funkcija 
ir aizgādāt pasažierus dažādās vietās, 
taču pirms tam salasot pilnu transporta 
līdzekli ar braukt gribētājiem un izvadājot 
pa dažādām vietām. Ieguvums šādam 
pārvietošanās līdzeklim ir cena, taču mīnuss 
ir laika pavadīšana ceļā, gaidot, kamēr visi 
pasažieri tiks nogādāti tiem vajadzīgās 
vietās.

Saprotot, ka Limā pavadīšu vien pāris 
dienu, nolēmu pievērst uzmanību Limas 
mākslas muzejam, kuru apmeklēju tā 
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iemesla dēļ, ka hostelis atradās tieši blakus 
tam. Tomēr īpašu uzmanība vērsu “Larko” 
(Museo Larco) muzeja virzienā, jo muzejā 
tiek piedāvāts apskatīt vienu no lielākajām 
keramikas kolekcijām, kuras arheoloģisko 
izrakumu laikā tika iegūtas visā Peru 
teritorijā, vēstot par dažādām vēsturiskajām 
Peru kultūrām. Muzejā apskatīju arī dažādus 
vēsturiskus zelta izstrādājumus, kas tika 
lietoti dažādās seno kultūru ceremonijās. 
Andu kultūrās zelts un sudrabs simbolizēja 
saules un mēness spēku, zeltam spēlējot 
lielu lomu sociālajā sabiedrībā. Un ne velti, 
jo zelts skaitījās arī karaliskās identitātes 
simbols, kuru tika ļauts lietot ne tikai 
karaliskajām personām, bet arī priesteriem 
un priesterienēm.

La i  ar ī  neesmu īpašs baznīcu 
arhitektūras piekritējs, tomēr mana izvēle 
krita par labu “San Francisco” klostera - 
baznīcas apmeklēšanai. Klosteris saistīja 
manu uzmanību ar to, ka tā pagraba velvēs 
skaisti sakārtotas kaulu līnijas no vairāk 

nekā 70 000 apbedītām personām. Mani 
pārsteidza, ka klosterim piederošā bibliotēka 
ar tās 25 000 antīko tekstu izdevumu glabā 
izdevumus pat no 15.gadsimta vienkāršā 
telpā, kurā valda dabiskais apgaismojums 
un nav īpašas aizsardzības senajiem 
tekstiem. Iespējams, savu lomu spēlē Limas 
karstais klimats, kas neliek satraukties 
par seno izdevumu izdzīvošanu Peru 
laikapstākļos.

Tā kā Limā dienas paskrēja vēja 
spārniem, tālākais ceļš vijās Pisco pilsētiņas 
virzienā. Pisco nav tā pievilcīgākā pilsētiņa, 
tomēr apmeklēju to kļūdas pēc, jo iepriekš 
kādā no “ceļotāja prāta aptumsuma 
mirkļiem” biju iedomājies, ka tieši no Pisco 
ļoti ērti ir apmeklēt slavenās Balestas 
salas. Tā kā savu kļūdu apjautu tikai Pisco, 
nolēmu interneta dzīlēs uzmeklēt, kas būtu 
apskates vērts pilsētiņā. Pēc pāris minūšu 
informācijas pārlūkošanas izkrita laimīgā 
loze, jo, izrādās, pilsētiņa ir iecienīta vampīru 
mednieku vidū.

Oāze tuksnesī
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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

Izrādās, 19.gadsimta beigās Anglijā 
par vampīrismu tika notiesāta Sāra Ellena 
Robertsa (Sarah Ellen Roberts). Sāra nomira 
Blakburnas (Blackburn) pilsētā, taču Anglijas 
baznīca neļāva apglabāt Sāru uz Anglijas 
zemes, tādēļ Sāras vīrs kuģī ar sievas 
pīšļiem ieradās šajā pilsētiņā, samaksāja 5 
britu mārciņas, sievu apglabāja un pazuda. 
Britu vēstniecība Peru iepriekš informējusi, 
ka pilsētiņas iedzīvotāji bija nobijušies par 
Sāras iespējamo apglabāšanu pilsētā, bet 
kādēļ nobijušies, to Britu vēstniecība nav 
spējusi pateikt.

Savukārt viens no Peru laikrakstiem 
minējis, ka Sārai esot piespriests nāvessods 
par slepkavību un burvestībām, viņu 
apglabājot sarkanā zārkā dzīvu, lai tā 
neizbēgtu. Pirms tam Sāra paspēja 
nozvērēties, ka augšāmcelsies pēc 80 
gadiem, kam bija jānotiek 1993.gadā. 
Liktenīgajā vakarā pilsētiņas policija 
mobilizēja visus savus spēkus, lai tiktu 
galā ar prāvām ļaužu masām no citiem Peru 
apgabaliem. Sāra, protams, nepiecēlās. 
Interesants fakts ir tas, ka 2007.gada 
zemestrīce izpostīja lielāko daļu pilsētas, kā 
arī kapsētu, taču Sāras Ellenas Robertsas 
kaps stāvēja kā vienots vesels, lai, 
iespējams, netraucētu nepatiesi apsūdzētās 
mūža miegu. 

Nākamajā dienā noķēru “collectivos” 

transportu, lai stundu vēlāk sēstos laivā 
Balestas salu apskatei, kas iesauktas par 
mazajām Galapagu salām dažādo putnu 
sugu koloniju dēļ. Tādu putnu daudzumu 
vienuviet iepriekš nebiju piedzīvojis, sākot 
jau ar pelikāniem un beidzot pat ar pāris 
pingvīniem.

Dienu vēlāk sēdos autobusā, lai 
dotos ceļā uz Paradīzi tuksneša vidū jeb 
“Huacachina”, kuras reklāmu nejauši 
pamanīju vienā no ceļojumu bukletiem. 
“Huacachina” oāze ar 200 vietējo iedzīvotāju 
populāciju ir nomitinājusies pie mazas 
augstu palmu apņemtas lagūnas un ir 
tuksnesīgu smilšu kalnu ieskauta. Par 
“Huacachina” popularitāti liecina tas, ka tā ir 
attēlota uz Peru vietējās naudas banknotes. 
“Huacachina” iepriekš tika izbūvēta Peru 
elites pārstāvjiem jeb maksātspējīgajam 
slānim. Drīzāk es teiktu, ka šī ir smilšu kaste 
ceļotājiem no dažādām pasaules valstīm 
ar iespējām lietot smilšu dēli nobraukšanai 
smilšu kalnos. Papildus oāzē ir iespēja 
izbraukt ar “bagijiem”, kas mani nesaistīja.  
Tā kā man šī skaistā oāze patika, jau 
ierašanās dienas vakarā uzkāpu vietējā 
smilšu kalnā, lai sagaidītu pēdējos vakara 
saules starus pār oāzi, un nākamajā rītā 
devos uz 5 km attālumā esošo Ikas pilsētiņu 
ar mērķi ierasties Naskas pilsētiņā, kurā 
atrodas viena no pasaules lielākajām 
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mistērijām.
Pārbrauciens no Ikas pilsētiņas uz 

Naskas pilsētu man palicis īpašā atmiņā, 
jo pirms pārbrauciena secināju, ka iepriekš 
iegādātās biļetes ir nepareizam izbraukšanas 
laikam, kurasvarēja atcelt, zvanot uz 
informatīvo tālruni Limā. Lieki piebilst, ka 
sazvanīt neizdevās nu nekādi, jo Peru 
bija tautas skaitīšanas diena. Bija slēgtas 
valsts iestādes un privātie  uzņēmumi. Ar 
vietējā darbinieka palīdzību beigās izdevās 
samainīt biļetes, man runājot angļu mēlē, 
darbiniekam runājot spāņu mēlē. Ar to gan 
piedzīvojums tikai iesākās. Ja pārbrauciens 
iesākās veiksmīgi un ar laimīgu skatu uz 
nākotni, tad vēlāk laimīgais skats un smaids 
no sejas man pazuda, jo pusstundu vēlāk 
savas tiesības pēkšņi pieteica ceļotāju bieds 
jeb draudzene vārdā caureja.

Brauciena laikā tualetes pods man bija 
zelta vērtē. Vienu brīdi tā aizrāvos, ka, 
autobusam ierodoties Naskas pilsētiņā, pat 
visi pasažieri Naskā jau bija izkāpuši un 
pasažieru vietas jau ieņēma autobusa tīrītāji. 
Ar skābu sejas izteiksmi pametu autobusu 
un pusstundu vēlāk piereģistrējos hostelī, 
pārsteigts, ka pilsētiņā neredzēju nevienu 
dzīvu dvēseli. Sajūta bija tāda, it kā pilsētiņa 
būtu izmirusi, biju jau paspējis piemirst, ka 
šajā dienā notika Peru tautas skaitīšana 

un līdz ar to iedzīvotājiem bija pavēlēts 
atrasties mājās, lai no plkst. 8:00 rītā līdz 
vēlai pēcpusdienai 5:00 tautas skaitītāji 
sasniegtu tos.

Pēc istabas saņemšanas nolēmu darīt 
neko, jo draudzene vārdā caureja arvien 
par sevi lika manīt. Taču, tā kā hosteļa 
īpašnieks piedāvāja man pārlidojumu pāri 
slavenajām UNESCO mantojuma sarakstā 
iekļautajām Naskas līnijām, nolēmu riskēt, 
par spīti ceļojuma “draudzenei”. Rezultātā 
izbaudīju lidojumu pāri Naskas līnijām 
nevilcinoties, kas rezultējās ar to, ka šīs 
skaistās līnijas redzēju, bet sajūtas nebija 
tās patīkamākās vestibulārajam aparātam, 
kad mazā lidmašīna lidoja pārāk slīpi. 
Pusstundu vēlāk biju priecīgs atrasties 
ārpus lidmašīnas. Par spīti lidmašīnas 
agresīvajam lidojumam, vislabāk man 
atmiņā palicis Naskas līniju mērkaķītis.

Naskas līnijas pasaulē ir zināmas kopš 
dienas, kad tās atklāja amerikāņu zinātnieks 
Pauls Kosoks (Paul Kosok). Garākās figūras 
spēj sasniegt līdz pat 370 metru garumu, 
kā arī figūru lielumi un to sarežģītība variē. 
Vismaz 800 līnijas ir izveidotas kā vienkāršas 
līnijas un ģeometriski veidojumi, kā arī 70 
līnijas ir izveidotas dažādu dzīvnieku un 
augu formā. Tiek uzskatīts, ka līnijas ir 
astroloģiskais kalendārs lauksaimniecības 

d a r b i e m ,  a t t ē l o j o t 
z v a i g ž ņ u  k u s t ī b u . 
Pagājušā gadsimta 50. 
gados līnijām draudēja 
pazušana, jo bija izlemts 
apgabalu pārveidot par 
kukurūzas plantācijām, 
taču, pateicoties vācu 
matemātiķes centieniem, 
līnijas tika saglabātas. 
Lai arī līniju ir daudz 
un dažādas, tomēr tās 
sasniedz tikai 20 – 30 
cm dziļumu. Pateicoties 
tam, ka šajā apgabalā 
lietus nolīst reti, Naskas Kolkas kanjons
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līnijām ir izdevies saglabāties. Jācer, ka tām 
izdosies saglabāties nākamos 2000 gadus, 
ņemot vērā klimata izmaiņas pasaulē. 

Pēc lidojuma, ierodoties pilsētiņā, 
secināju, ka tā pēkšņi ir atdzīvojusies, parki 
ir pilni ar vietējiem iedzīvotājiem, atvērti 
restorāni un tirgotāju bodītes. Par tautas 
skaitīšanu vēlāk liecināja vien uzlīmes uz 
māju durvīm.

Ņemot vērā, ka Peru nav tā valsts, kur 
var ērti saņemt pakalpojumus, izmantojot 
naudas karti, nolēmu vietējā bankomātā 
izņemt vietējo Peru  naudu, jo šajā valstī 
“nauda ir karalis”. Karte nekotējās tādā 
līmenī kā skaidras naudas darījumi. Naudas 
izņemšana man beidzās ar fiasko, jo 
naudas automāts nolēma “apēst” manu 
Kanādas karti, kuru pasūtīju pirms Kanādas 
pamešanas, lai ar šo karti spētu veikt 
neierobežotas naudas summas apmaksu 
vienā maksājuma reizē, ņemot vērā, ka 
virmoja ideja par Antarktīdas apciemošanu. 
Protams, manā ceļasomā bija vēl citas 
dažādas naudas kartes, bet nevienai no tām 
nebija bezlimita maksāšanas  iespēju. Šajā 
brīdī sapratu tikai vienu, ja karti neatgūšu, 
tad Dienvidamerikas kontinentu varu droši 
apskatīt bez raizēm, bet varu aizmirst par 
izolētākā pasaules kontinenta apciemošanu. 
Nākamo rītu sagaidīju ar mērenām bažām 
un pirms bankas darba laika sākuma jau 
ieņēmu vietu rindā. Vēlāk, runājot angliski 
un ar pirkstiem rādot dažādas neizprotamas 
zīmes, darbiniekam runājot spāniski, man 
izdevās karti atgūt. Pie mana ceļojuma 
horizonta atkal parādījās iespēja apceļot 
septīto kontinentu.

Pēdējā viesošanās dienā nolēmu 
iegriezties Čaučillas mūmiju kapsētā 
(Chauchilla), kas atrodas 30 km attālumā 
uz dienvidiem no Naskas pilsētas un kura 
tika atklāta pagājušā gadsimta 20. gados. 
Kapsēta ievērības cienīga ar to, ka tajā 
glabātās mūmijas ir vairāk nekā 1000 gadu 
vecas. Pēdējo reizi mūmijas esot apglabātas 
vēl 9. gadsimtā. Sākumā pie mūmiju 

apglabāšanas tika lietots balzamēšanas 
process, izņemot no ķermeņa ārā visus 
iekšējos orgānus, tādējādi ļaujot organisma 
šķidrumiem pašiem iztecēt. Vēlāk gan 
šo mumificēšanas procesu nomainīja. 
Ķermenī tika atstāti visi iekšējie orgāni, taču 
to ierīvēja ar sāli, tādējādi ķermeni burtiski 
iesālot. Balzamēšanas procesā mūmijām 
papildus pārgrieza roku un kāju locītavas, 
lai tās varētu viegli apglabāt sēdus. Naskas 
pilsētiņā aizvadīju pilnas divas dienas, un 
bija pienācis laiks doties UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā iekļautās pilsētas 
Arekipas virzienā. Pēc biļešu iegādes 
sapratu, ka esmu kļūdījies vietas izvēlē, 
jo pēc plāna man bija ieplānota Kusko, lai 
redzētu slaveno Maču Pikču pilsētu 2400 
metru augstumā virs jūras līmeņa. 

Pēc mēness ainavu baudīšanas ceļā 
uz Arekipu kā pirmo pēc ierašanās Arekipā 
nolēmu apskatīt netālu esošo Kolkas 
kanjonu (“Colca Canyon”), kas skaitās 
viens no dziļākajiem kanjoniem pasaulē. 
Kanjonu gan vairāk izvēlējos apskatīt nevis 
tā dziļuma dēļ , bet gan pasaulē lielāko 
putnu - Andu kondoru - dēļ, jo tieši Kolkas 
kanjons ir tā vieta, kur ērti var vērot šo 
majestātisko putnu lidojumus. Andu kondoru 
mūžs var sasniegt līdz pat 70 gadu vecumu. 
Lai arī kondors ir viens no lielākajiem 
putniem pasaulē ar svaru līdz pat 14 kg, 
tomēr lidojuma laikā tas spēj nest vien 3 
kg papildu  svara. Interesanti, ka kondoram 
nav nagu, kā, piemēram, ērglim, lai varētu 
satvert laupījumu. Kaut arī Kolkas kanjons 
ir iespaidīgs, tomēr mazliet manu labpatiku 
pabojāja pirmais apstāšanās punkts ceļā uz 
kanjonu, jo šajā vietā augstums virs jūras 
līmeņa bija gandrīz 4900 metru. Uzreiz 
sajutu pārmaiņas, jo grūtāk bija elpot, ņemot 
vērā, ka gaiss augstumā ir vairāk retināts. 
Līdz ar to jutos priecīgs, atgriežoties Arekipā, 
kuras augstums virs jūras līmeņa ir 2335 
metri.

Pēc dzīvās dabas vērošanas kā nākamo 
nolēmu apmeklēt Arekipā esošo Andu 
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muzeju, kur atrodas pasaulē zināmā 
mūmija vārdā Huanita, kuras atrašana bija 
brīnumaina, pateicoties vietējā vulkāna 
izvirdumam. Ja nebūtu bijis vulkāna 
izvirduma, Huanitas kapa vieta arvien 
atrastos vairāk nekā 6 km augstumā. 
Vulkāna izvirdums izraisīja Huanitas 
kapa vietas nobrukumu. Tikai laimīga 
sagadīšanās ļāva zinātniekiem, kas 
devās pētīt kalna ģeoloģiju, nejauši uziet 
nobrukušo Huanitas kapa vietu. Huanita 
šobrīd ir populāra ar to, ka tā ir vislabāk 
saglabājusies mūmija pasaulē. Pēc 
zinātnieku veiktās izpētes un skenēšanas 
noskaidrots, ka Huanita kā bērns tika 
ziedota dieviem 12 gadu vecumā 1500.
gadā. Laimīgi esot bijuši tie vecāki, kuru 
bērni tika ziedoti dieviem, jo tas skaitījies 
liels pagodinājums. Huanitai ar priesteriem 
un to pavadoņiem nācās uzkāpt vairāk 
nekā 6 km augstumā, neskatoties uz to, 
ka augstumā skābekļa apjoms samazinās, 
dienas laikā saule kveldē, kamēr naktis 
ledaini saldē. Ar grūtībām un galvas 
reiboņiem uzkāpjot kalnā, Huanitai bija 

jāsēž uz segas, saņemot kokas koka lapas 
un alu, tādējādi meiteni apreibinot vēl vairāk, 
pēc tam viņu vienkārši brutāli nogalināja, 
ar asu instrumentu sitot pa galvu. Vēlāk 
Huanita tika apglabāta ar dažādiem papildu 
ziedojumiem. Vērojot caur biezu stikla sienu 
Huanitu, secināju tikai to, ka mūsdienu 
prātam inku kultūra varētu būt neaptverama 
un ļoti agresīva.

Pēc Huanitas apciemošanas nolēmu 
apskatīt vienu no Peru aizraujošākajām 
reliģiskajām celtnēm – Santa Katalinas 
klosteri, kuru 1580. gadā nodibināja bagāta 
atraitne Dona Marija, pieņemot tajā sievietes 
tikai no augstākās klases spāņu ģimenēm. 
Šoreiz mani gan vairāk uzrunāja nevis 
klostera vēsture, bet iespēja tajā uzņemt 
krāsu pilnas fotogrāfijas ar skaistajām 
sienām un ejām. ■ 

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

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

3. maijā
Sāk dejotāju prasmju pārbaudi 

2023. gada deju svētkiem; pandēmija 
ietekmējusi tehnisko kvalitāti 

Nedēļas nogalē sākās Dziesmu svētku 
deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" 
repertuāra pārbaude. Pēc Kurzemes 
dejotāju priekšnesumu noskatīšanās 

lieluzveduma mākslinieciskais vadītājs, 
horeogrāfs Jānis Purviņš secinājis, ka 
pandēmijas laiks atstājis būtisku ietekmi uz 
deju tehnisko kvalitāti, bet dejotprieks esot 
galvenais priekšnoteikums, lai svētki notiktu, 
un tas neesot zudis. Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVII deju svētki notiks nākamā 
gada vasarā. 

Pēc garās pandēmijas dīkstāves vairāk 
nekā 30 kolektīvu dejotāji no Tukuma 
novada un Jūrmalas tiekas Tukuma sporta 



31

centrā. Dejotāju starpā valda gan satikšanās 
prieks, gan bažas, jo uzdevums ir nopietns 
– jāpierāda, ka neraugoties uz to, ka 
mēģinājumi notikuši vien pāris mēnešus, 
dejotāji apguvuši deju lieluzveduma" 
"Mūžīgais dzinējs" repertuāru. Kolektīva 
"Solis" dejotājs Kaspars Babris ir kritisks: 
"Esam zaudējuši formu, pašreiz mums 
kolektīvā četras meitas slimo ar kovidu, 
neesam pilns sastāvs, bet nu dancosim, kā 
ir." Arī kolektīva "Viesatas" dejotājas Kristīne 
Kalviņa un Agita Holšteine ir entuziastiskas 
un teic, ka galvenais ir pārliecība. Dejotājas 
atzīst, ka, lai arī pandēmijas dēļ divi gadi 
izlaisti, jūtas gatavas. 

Arī šoreiz dejotāju sniegumu zālē vēro 
žūrija, bet, atšķirībā no ierastajām Dziesmu 
svētku deju skatēm, punkti skaitīti netiek. 
Deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" 
mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš 
skaidro, ka skatēs galvenais virsmērķis 
ir saprast, kas notiek Latvijā ar deju 
kolektīviem. Kā "ReTV" atzīst Jānis Purviņš, 
divi pandēmijas gadi deju tehnisko kvalitāti 
esot ietekmējuši ļoti būtiski, tomēr galvenais 
esot, ka dejotāji ir un grib dejot. "Izskatās, 
ka tas azarts, spēks un enerģija un jauda, 
kas ir dejotājos, dod tādu sajūtu, ka tā 
atlikušā gada laikā mēs visu sadarīsim," 
pauž Purviņš. 

Arī "ReTV" uzrunātie dejotāji ir paškritiski, 
un teic, ka daudz kas esot piemirsies, 
bet dejotprieks gan neesot zudis. XXVII 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII deju 
svētkos, kas notiks no nākamā gada 30. 
jūnija līdz 9. jūlijam, plāno piedalīties 
650 deju kolektīvi, kas esot par 50 deju 
kolektīviem mazāk nekā iepriekšējos 
svētkos. Svētku repertuāra pārbaudes 
dejotājiem dažādos Latvijas novados notiks 
līdz 4. jūnijam. (Autore Sandra Leitāne; 
Vidzemes televīzija; lsm.lv)

 2. maijā
Levits par Krievijas kara noziegumiem: 

nepieciešams izveidot īpašu tribunālu, 
līdzīgi kā Ruandas gadījumā 

Saistībā ar Krievijas pastrādātajiem 
kara noziegumiem Ukrainā nepieciešams 
izveidot īpašu tribunālu, kā kādreiz tas noticis 
Dienvidslāvijas un Ruandas gadījumā, 
uzskata Latvijas prezidents Egils Levits. 
Kā informēja Valsts prezidenta kancelejas 
Mediju centra komunikācijas speciāliste 
Elīna Kresa, Levits ar uzrunu šodien 
piedalījās konferences "Lauri par mieru 
un drošību Ukrainā" atklāšanā. Uzrunā 
Levits norādīja, ka kara nozieguma veicēji, 
sākot no Krievijas režīma vadoņa Vladimira 
Putina, beidzot ar katru indivīdu, "kuri tikai 
pilda pavēles", agri vai vēlu tiks saukti pie 
atbildības. Politiķis atzīmēja, ka arī Latvijā 
no kara bēgļiem tiek vākti pierādījumi, kas 
kādreiz noderēs starptautiskajā tribunālā. 

Uzrunā Levits atzīmē, ka Bostonas 
Globālais forums ir izdarījis pareizo izvēli, 
piešķirot 2022. gada Pasaules miera un 
drošības līdera balvu Ukrainas prezidentam 
Volodimiram Zelenskim. Latvijas prezidenta 
ieskaitā, Ukrainas tauta prezidenta Zelenska 
vadībā cīnās ne tikai par savu zemi, bet arī 
mūsu labā. Levits arīdzan uzsvēra, ka katra 
darbība un bezdarbība šajās nedēļās un 
mēnešos veidos Eiropas nākotnes ainavu, 
tāpēc Ukrainai ir jāpalīdz uzvarēt karā. 
Pēc prezidenta paustā, Latviju nepārsteidz 
Ukrainas pretestības spēks. Levits norāda, 
ka gan Ukraina, gan Latvija zina, ko 
nozīmē, dzīvot Krievijas pakļautībā. Politiķis 
akcentēja, ka "nekad mēs vairs netiksim 
noslaucīti no Eiropas kartes". 

Viņš norādīja, ka ir īstermiņa, vidēja 
un ilgāka termiņa uzdevumi, lai palīdzētu 
Ukrainai. Patlaban nepieciešams Ukrainu 
atbalstīt ar militāro ekipējumu. Kopš kara 
sākuma Latvija Ukrainai ir piešķīrusi 
ekipējumu, kas ir līdzvērtīgs vienai trešdaļai 
no Latvijas aizsardzības budžeta. Valsts 
prezidents pauda atzinību par ASV atbalstu 
Ukrainai prezidenta Džo Baidena vadībā. 
Levits norāda, ka humānā krīze Ukrainā 
un ārpus tās, ņemot vērā bēgļu skaitu, ir 
lielākā, kādu Eiropa ir pieredzējusi pēc Otrā 
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pasaules kara. Valsts prezidenta ieskatā 
sankcijām pret Krieviju ir jābūt efektīvām, 
plašām un stingrām. Viņš uzsver, ka pārāk 
ilgi un pārāk apjomīgi Rietumvalstis ir 
paļāvušās uz Krievijas gāzi un naftu. Šis 
ir brīdis, kad jāmaina mūsu patērēšanas 
paradumi un jāpāriet uz ilgtspējīgām 
enerģijas tehnoloģijām. 

Tāpat Levits vērš uzmanību uz to, ka 
pēc kara beigām Ukrainai būs nepieciešami 
līdzekļi, lai atjaunotos, tomēr arī tagad valstij 
ir nepieciešama finansiāla palīdzība, lai 
segtu pamatizdevumus. "Mēs ceram sagaidīt 
jaunu Māršala plānu Ukrainai. Eiropas 
Savienībā (ES) pastāv plašs atbalsts tam, 
ka Ukrainai ir jāpiešķir ES kandidātvalsts 
statuss, turklāt šis statuss ir jāpiemēro ātri," 
konferencē norāda Valsts prezidents. Viņš 
skaidro, ka šajā laikā nepieciešams Ukrainai 
sniegt tūlītēju palīdzību, koncentrēties uz 
ilgtermiņa ilgtspējīgas enerģijas vajadzībām. 
Tāpat nepieciešams veidot noturību pret 
dezinformāciju un aizstāvēt masu mediju 
brīvību, kā arī zināt un saprast vēsturi un 
vēsturi, kas tiek radīta patlaban. (LETA; 
tvnet.lv)

29. aprīlī
Latviešu diasporai ASV Krievijas 

iebrukums Ukrainā uzplēš senas rētas 
Sāpīg i  un emocionāl i  Kr iev i jas 

iebrukumu Ukrainā pārdzīvo latviešu 
diaspora, kuras likteni savulaik izlēma 
Padomju Savienības okupācija. Par to, kā 
karš Ukrainā atbalsojas ASV dzīvojošajos 
latviešos, Vašingtonā skaidroja LTV. 
Latvijas vēstniecība Vašingtonā līdzīgi kā 
citas brīvās pasaules sūtniecības ASV 
galvaspilsētā savu atbalstu Ukrainai pauž 
ar zili dzelteno karogu pie ēkas fasādes. Bet 
arī vēstniecības ikdienas darbs lielākoties 
vērsts, lai iestātos par atbalstu Ukrainai 
šajos krastos, sacīja Latvijas vēstnieks 
ASV Māris Selga. Baltijas valstis ieguvušas 
jaunu uzmanību savas pieredzes dēļ. 
Nepārtraukti runāt ar ASV likumdevējiem un 
pārliecināt par Latvijas drošības vajadzībām 

ir vēstniecības ikdienas darbs. Būtiski ir arī 
mazināt šaubas investoros, kurus var atturēt 
Latvijas ģeogrāfiskais tuvums. 

Krievijas iebrukums Ukrainā emocionāli 
skāris arī ASV mītošo latviešu kopienu, 
kuras likteni savulaik izlēma tieši Padomju 
Savienības okupāci ja.  Uzzinot par 
notikušo, daudzi, īpaši vecākā paaudze, 
no sirds raudājusi. “Mēs esam, protams, 
ļoti uztraukušies, jo saprotam, ka Ukraina ir 
Latvijas kaimiņš. Un ukraiņi cīnās par mums 
visiem, par visiem austrumeiropiešiem, 
tajā skaitā Amerikas pilsoņiem, kas ir 
Austrumeiropas izcelsmes. Mēs, protams, 
esam ļoti uztraukušies, bet mēs arī esam 
gandarīti, cik liela bijusi pasaules reakcija,” 
sacīja Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs. 

“Tas ir eksistenciāls jautājums, vai 
ukraiņi ir tikai tas pirmais solis un kur 
tālāk Krievija gribēs iebrukt un apdraudēt. 
Tādā ziņā arī no Amerikas draugiem esmu 
dzirdējis uztraukumu: nu kur tas beigsies?” 
pauda Amerikas Latviešu apvienības 
priekšsēdis Mārtiņš Andersons. “Ļoti 
emocionāli uztveram to, kas notiek Ukrainā, 
un dzīvojam līdzi. Latviešu sabiedrība 
Vašingtonā ir vairākkārt vākus naudu, par 
ko sūtīt palīdzību,” pastāstīja Latviešu 
organizāciju apvienības Vašingtonā vadītāja 
Anita Juberte. [..] (Autore Ina Strazdiņa; 
lsm.lv)

28. aprīlī
Rīga grib vilināt talantus no ārvalstīm 

– arī diasporas 
Investīciju piesaistei Rīgā ir nepieciešami 

talanti, kas palīdzētu sasniegt izvirzītos 
mērķus, intervijā Latvijas Radio sacīja Rīgas 
Investīciju un tūrisma aģentūras vadītājs 
Fredis Bikovs. Pēc viņa teiktā, aģentūra 
plāno izveidot platformu, lai vilinātu talantus 
no ārvalstīm, tostarp Latvijas diasporas. 
Pēc viņa domām, talantu trūkums ir globāla 
problēma, kas ir liels izaicinājums arī 
Rīgai, taču "talanti ir". "Manuprāt, mēs ilgi 
esam uzdevuši jautājumu, vai mums vajag 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

Nākamais Ritums būs 2022. gada jūnjā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

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.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00. 
Var pieslēgties mūsu sarunu tīklam 

piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus 
uz Rīgu no citām valstīm. Manuprāt, 
pareizs jautājums būtu, kā tieši mēs viņus 
pārliecināsim, ka viņiem ir jābrauc uz Rīgu, 
nevis uz Berlīni, Londonu vai jebkuru citu 
Eiropas galvaspilsētu," teica Bikovs. 

Viņš uzsvēra, viens no Rīgas Investīciju 
un tūrisma aģentūras stratēģiskajiem 
mērķiem būs pozicionēt Rīgu, kur gan 
diaspora, gan "starptautiski talanti" no citām 
valstīm varētu braukt strādāt. Jautāts, kādi 
speciālisti Rīgai ir nepieciešami, Bikovs 
norādīja, ka visvairāk speciālistu trūkums 
vērojams informācijas tehnoloģiju (IT) 
jomā, piemēram, programmēšanā. "Bet 
tas varētu būt arī daudz plašāks profesiju 
saraksts," sacīja Bikovs. Viņš atzina, ka 
Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra 
plāno sadarbībā ar uzņēmumiem izveidot 
platformu ar nosaukumu "Work in Riga", 
kas domāta ārvalstu speciālistu piesaistei, 
arī no diasporas. 

"Vienā vietā mēs varētu apkopot 
informāciju par to, kā atgriezties un 
integrēties Rīgā vai atbraukt uz Rīgu 

un kādas te ir darba iespējas," klāstīja 
aģentūras vadītājs. Vēl Rīga no kaimiņvalsts 
Lietuvas galvaspilsētas varētu pārņemt 
konceptu par "vienas pieturas aģentūru", 
kas būtu ne tikai mārketinga rīks, bet arī 
praktiska palīdzība, stāstīja Bikovs. Vienas 
pieturas aģentūrā iebraucēji varētu saņemt 
visus nepieciešamos pakalpojumus no 
pašvaldības un valsts struktūrām. 

Latvijas Banka secinājusi: lai gan 
tautsaimniecības izaugsme ir spraiga, Rīgas 
iedzīvotāju skaits kopš 20. gs. 90. gadiem ir 
samazinājies, turklāt atpaliekam no pārējām 
Baltijas valstu galvaspilsētām ienākumu ziņā 
(par 25%) un līdzīgi ir ar izaugsmes tempu. 
Otrdien Latvijas Banka rīko ekspertu sarunu 
"Kā Rīgai nezaudēt Baltijas sacensībā 
un atgūt Eiropas metropoles statusu?". 
Ekspertu saruna veltīta dzīves kvalitātes 
un konkurētspējas sacensībai starp Baltijas 
valstu galvaspilsētām, Rīgas vājajiem 
punktiem un risinājumiem – kas uzlabojams. 
Ekspertu sarunu no plkst. 14 līdz plkst. 16 
varēs skatīties arī tiešraidē portālā LSM.
lv. (lsm.lv)
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kristus ir Augšāmcēlies! Pirmkārt, 

saskaņā ar Bībeli – Augšāmcelšanās 
ir kas tāds, kas notiks visiem, un no kā 
neviens nevarēs "izbēgt". Tāpat kā no 
nāves pašlaik neviens nevar "izbēgt" 
tic vai nē. Tādēļ – tā nebūs atkarīga 
no tavas ticēšanas šobrīd. Tomēr, ja 
tu tagad tici, tad tu apzināti veicini 
augšāmcelšanās spēkus pie sevis un 
citiem. Metafiziski var teikt - ticēdams 
tu veicini enerģētisko transformāciju 
pie sevis un caur vienoto lauku (unified 
field) arī pie citiem. Tu apzināti pieņem 
šo Dāvanu, un tā darīdams – aicini 
arī brāļus un māsas. Atcerēsimies, 
ka jau sen ir atzīts – gan reliģijā gan 

populārā medicīnā, – TICĪBA ietekmē 
organisma funkcionālās darbības. 
Un nākamajās simtgadēs vai pat 
laikmetos – Ticība Augšāmcelšanai, 
sasniedzot sava veida "kritisko masu", 
vienā vai otrā veidā, bet neizbēgami 
novedīs pie tās aktualizācijas visam 
Cilvēka dzimumam uz Zemes. 

Augšāmcelšanai ticēja un to piedzīvoja 
Dieva Dēls Jēzus Kristus pie Sevis un 
caur Sevi priekš visiem. Tādēļ Viņš ir 
šīs "ticības iesācējs un piepildītājs." 
(Ebr.12:2). Tāpēc šos procesus 
Cilvēka attīstībā var veicināt vai 
bremzēt, bet nevar apturēt.

Ticība savieno. 
Ticība pieraksta gribētāju pulkā. 
Ticība paaugstina. 
Ticība dod garantijas. 
Ticība apskaidro. 
Ticībā pastāvam ar pacietību, ka 

apsolītais piepildīsies. 
"Redzi, visu Es daru jaunu," saka Tas 

Kungs. (Atkl.21:5).
R.S.

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. 

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, 
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
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Edited by Pēteris Kļaviņš

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
MAIJĀ

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 

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 Lithuanian Club has now relocated to the Sydney Latvian House and they've 
had their first event - a Mothers Day lunch. (They celebrate on the 1st Sunday in 
May.) It was a lovely event with minimal speeches, maximum food and drink,  quite 
a lot of singing and a bit of dancing. A number of  participants commented that they 
"feel like home". Good to see that reaction on their first event. It's onward and upward 
from here!

Easter was a bit of a raucous affair at the Saturday School with everyone painting 
Easter eggs before the obligatory egg rolling and egg fight competitions. The whole 
affair was caught on film by Dicker Data who donated our new Aruba Instanton WiFi 
system and who came to film our evaluation of the new system. You can check out 
their short film on the Dicker Data website - https://instanton.club/library/

Next weekend is Mothers Day for those of us who are not Lithuanian. The school 
will be celebrating with a special programme on Saturday for all the mothers and 
grandmothers. The following weekend, at 12 noon,  the Latvian Theatre group will 
again be presenting the play Raganiņu klapatas, which was recently staged at the 
Arts festival.

Commemoration of Baltic Deportations  
Sunday 5th June at 2p.m

Every year the  Baltic  states commemorate the deportations of 1941 and 
subsequent years. This year the speaker shall be from the Ukrainian community. 
A timely reminder, that the world must always be vigilant. There shall be musical 
performances from the 3 communities.

Prior to the event, from 12 noon, lunch shall be available from the cafe. Bookings 
are recommended – Maritsa Cibas 0409 055 887.

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,
 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa
 16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
 Telefons  0456 757 481  
 vai 0424 717 365



36

Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

Nākamais Ritums 2022. gada jūnijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. MAIJAM.
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
Pasaule sāk saprast – no ļaunā pūķa
var atbrīvoties, vienīgi nocērtot 
viņam visas galvas 1
SLB valdes sēde 2
SLB un Rituma cenas 2
Mūžībā aizgājis 3 

LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU DARBS
 Nākošais senioru saiets 3
 Daudz baltu dieniņu 3
 Senioru saiets aprīlī 3
 Ukrainas atbalstam veltīta 
  diena Kanberā 5
 Sporta kopa Spars svin 
  70 gadu jubileju 6
 Kanberas ukraiņu pareizticīgo 
  centrā  9
 Atgriezies, jaunība, man tevis žēl 9
 Lietuvieši ir klāt! 10
 Sidnejas Latviešu teātŗa izrādes 11 
 Sporta kopas Spars galda tenisa
  sacensības 14

 Sidnejas Latviešu vīru koŗa 
  Pateicības dievkalpojums 
  un atvadu pēcpusdiena 15

DAUGAVAS VANAGU ZIŅAS

 Daugavas Vanagu Sidnejas 
  nodaļas 70 gadu jubileja 17
 Mācītāja Colvin S McPhersona 
  uzruna  DV Sidnejas nodaļas 
  70 gadu  jubilejas sarīkojumā. 18

 Austrālijas latvietis, Andrew 
  Ģībietis saņem atbalstu 22

 14. jūnija komunistiskā genocīda 
  upuru piemiņas diena 23
 Pusdienas – svētdien, 5. jūnijā 24
 Mātes dienas sarīkojums 24
 
 Vīza uz pasaules malu 25

 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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