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Kremļa propagandas apdullināto tautu ir 
piemeklējis kaut kas līdzīgs trakumsērgai
Viss paiet, un gan jau paies arī šis, kaut pagaidām tam vēl nav žanra apzīmējuma. 

Skatoties sižetus par Krievijā pēdējos gados notikušajām 9. maija izdarībām, šķiet, 
Kremļa propagandas apdullināto tautu ir piemeklējis kaut kas līdzīgs trakumsērgai. Paši 
krievi to sauc par „pobedobesije” – uzvaras trakumu, ar ko tiek remdētas impēriskās 
fantoma sāpes. Diemžēl par tām pasaule jau ir dārgi maksājusi un maksā joprojām, jo 
Putina princips ir – ja mēs nespējam demokrātisko pasauli uzvarēt, tad visos iespējamos 
veidos vismaz tai kaitēsim.

Pravietiski izrādījās Vinstona Čērčila vārdi, ka nākotnes fašisti sevi dēvēs par 
antifašistiem. Tas, kas pirms gandrīz astoņdesmit gadiem šķita pilnīgi neiespējams, 
tagad ir noticis no fašisma savā laikā smagi cietušajā Krievijā. Vēsturiskās paralēles 
ir tik pārsteidzošas, ka urrā optimisms par cilvēces briedumu un spēju atšķirt labo no 
ļaunā izplēn. Uz jautājumu, kāpēc mēs atkal un atkal nonākam situācijās, kuŗās īstenībā 
negribam nonākt, „Domuzīmē” publicētais ukraiņu dzejnieks Serhijs Žadans atbild: 
„Vajadzēja rūpīgāk lasīt Derības praviešus. Un vairīties elles caurumos iekšā krist.”

Cilvēce diemžēl ik pa laikam tajos iekrīt. Šajā gadsimtā elles caurums izrādījās ar 
izdevīgiem izejvielu piedāvājumiem labi nomaskētais un ar vēl padomju laikā austo 
aģentu tīklu apvītais Krievijas imperiālisms, kuŗā sapinās daudzi politiķi, intelektuāļi un 
uzņēmēji. Eiropa tagad ar lielu nokavēšanos rāpjas ārā no šīs velnišķās atkarības. Bet 
atsevišķi pasaules politiķi joprojām spriedelē par to, ka Putinam esot jādod iespēja iziet 
no pašreizējās situācijas, „saglabājot seju”. Par kādu gan „seju” var būt runa pēc 24. 
februāŗa Krievijas iebrukuma Ukrainā?

Jautājums ir arī par PSRS sabrukumā neatkarību atguvušo valstu politisko seju. Tajā 
joprojām vairāk vai mazāk ir pamanāmi padomju vaibsti. Igauņiem 2017. gada pavasarī 
pietika drosmes no Tallinas centra uz kaŗavīru kapiem pārvietot par „bronzas Aļošu” tautā 
iesaukto pieminekli un pie tā apglabātos padomju karavīrus pārbedīt kaŗavīru kapos.

Latvija nepiedodami ilgi nespēja izlemt jautājumu par Uzvaras parkā uzcelto padomju 
okupāciju slavinošo simbolu, kuŗu visus atjaunotās neatkarības gadus veiksmīgi 
izmantojusi Kremļa propaganda. Šogad nepietika pat ar 9. maiju vien, akcija turpinājās 
arī nākamajā dienā. No kurienes tiem, kas sūdzas par grūto dzīvi Latvijā un šeit jūtas tik 
apspiesti, nāk līdzekļi puķu kalniem, ar ko noklāt vietu, kuŗā neviens nav apbedīts? Bet 
tikmēr Ukrainas tīrumos pamesti trūd Krievijas armijas kritušie kaŗavīri, kas šopavasar 
ieradās „atbrīvot” Ukrainu no ukraiņiem. ■

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
11. maija valdes sēdē piedalījās Jānis 

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

Lai būtu vietas kur iekārtot lietuviešiem 
telpas, namā notikušas tīrīšanas un telpu 
remonti. Bijusī augšstāva noliktava pārveidota 
par biroju lietuviešu klubam. Bijusī spiestuve 
pārveidota par noliktavu lietuviešu un veikala 
Rīgas vajadzībām. Rituma telpa ir izremontēta 
un tur turpmāk notiks arī visa drukāšana. Valde 
izteica lielu paldies visiem kuri ir palīdzējuši: 
Ģirtam, Jānim un Laurai Moļņikiem, Kristīnei 
Kugrēnai, Valdim Vilciņam, Kārlim Mežgailim, 
Jānim Graudam, Jānim Čečiņam, Ingrīdai 
Veidnerei, Daivai Tuktēnai, Ēvai Šulakai un 
Inārai Krūmiņai. 

Pārrunā,  ka būtu vē lams,  nama 
priekšpagalmu ne tikai izlīdzināt, bet segumu 
vispār atjaunot. Nolemj meklēt tāmes.

Katru gadu par elektrību izdodam $15-

20K. Paredzams, ka itin drīz elektrības 
cenas ievērojami celsies. Nolemj izpētīt vai 
atmaksātos uz jumta uzstādīt saules paneļus.

Nolemj, ka uz nākamo gadu vajadzētu 
savest kārtībā, salabot vai atjaunot tās 
daudzās sīkās l ietas kas pa gadiem 
nolietojušās vai saplīsušas. 

Tā kā Rituma telpas un priekšas dubultvārti 
tagad ir atjaunoti/salaboti, tad nepieciešams 
tos nokrāsot. Nolemj izpētīt namam jaunas, 
mūsdienīgākas, krāsu kombinācijas.

Pārrunā Jāņu, SLB 70.g. jubilejas un 
valsts svētku rīkošanu un programmas. 
1.oktobrī, kad būs Saeimas vēlēšanas, rīkos 
tirdziņu. Susan Colley uzņēmusies rīkošanu.

Marika McCue iepazīstina ar savu un 
Susan Colley projektu – Saknes un Zari – kas 
būtu SLB paspārnes vienība ar mērķi piesaistīt 
tos kas meklē kontaktus ar latviešiem, bet 
varbūt ne pasākumos ko biedrība patlaban 
rīko. Valde vienbalsīgi apsveic un atbalsta 
ideju.

Jānis Čečiņš
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Nākošais senioru 
saiets latviešu namā

Piektdien, 10. jūnijā – plkst. 11.00.
Noskatīsimies 2011 gada decembŗa 

raidījumu – Šodien Latvija atvadās no 
Mārtiņa Brauna, no izcila komponista, kuŗa 
nošu lapās ierakstītais ir kļuvis par latviešu 
koŗa, teātŗa, kino mūzikas, blūza, popa, 
roka klasiku. Mārtiņa spilgtā personība, 
talants, profesionalitāte, viņa nesaudzīgie 
un tiešie spriedumi, humors un mīlestība uz 
dzimto zemi, saviem skatuves partneriem 

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 maijā SLB ir apsveikusi 
Juri Ruņģi, Zentu Krautmani, Skaidrīti 
Veidneri, Ritu Bārdu, Baibu Harrington, 
Andu Weir, Dzidru Mitchell, Ināru 
Gedgovdu un Mairu Kluinu. ■

Senioru saiets maijā
Senioru saiets notika Latviešu nama 

Mārtiņā Siliņa zālē piektdien, 13 maijā, 
plkst 11.00. Piedalījās 12 klausītāju. 
Jānis Grauds vispirms izrādīja īsfilmu, kur 
žurnālisti no LTV1 uzklausa garāmgājēju 
viedokļus par sešiem jautājumiem sakarā 
ar notikumiem Ukrainā. Rakstiskās 
atbildes varēja arī nodot anonīmi. Aptauja 
notika Cēsīs, Rīgā (Ķengaragā) un 
Daugavpilī. Rezultāti rādīja, ka latviešu 
valodā runājošie gandrīz visi atbalsta 
prezidentu Zelenski, un arī liela daļa no 
krievvalodīgajiem nav iepriecināta par 
Putina karu. 

Otrā filma bija no sērijas Literatūre. 
Ceļojums ar rakstnieku. Anna Auziņa 
par Andru Neiburgu. Dzejniece Anna 
Auziņa lasīja no savas draudzenes 
Andras Neiburgas stāstiem un izvadīja 
mūs pa viņas dzīves vietām. Piedalījās 
arī literatūristi Marta Selecka un Gustavs 
Terzens. Lasīja no rakstnieces stāstu 
krājuma Stum stum. Stāsts Logi ir par 
laiku, kad viņa dzīvoja Brīvības ielā. Kāda 
māte pavada dienu dzīvoklī apkopdama 
savu bērniņu. Pa laikam viņa ar binokli 
pēta kaimiņu pāri citā dzīvoklī. Skatoties 
debesīs, viņa raksta, „Dīvaini – tur 
augšā nekas nebija – vien zilzila, tīra 
debess ar dažām vēja plivinātām mākoņu 
skrandām.” Stāstā Spīdēja saule Andra 
raksta par dzīvi Zeļļu ielā, Āgenskalnā. 
„Šai dienā še sagaidams vēsums, ož 
pēc pagraba kaķiem, pēc pankūkām 
un sīpoliem, pēc visiem šīs mājas 
iedzīvotājiem…es kāpu augšup pa daudz 
cilvēku kāju izdeldētajām trepēm…” Kādā 

ir bijusi ar mums kopš pērnā gadsimta 
septiņdesmito gadu vidus. Mežaparka 
priedēs ir uz mūžīgu palikšanu iekodētas 
himniskas tūkstošbalsīgas koŗa dziesmas.

Uz redzēšanos kuplā skaitā! ■
Jānis Grauds
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atvilktnē, viņai kādreiz bija akmentiņu un 
putnu spalviņu kolekcija. 

Andra rakstīja labā valodā, precīzi un 
detaļas ir izceltas. Nav liekvārdības. Viņai 
interesēja citi cilvēki un lika viņiem justies 
īpaši. Neiburgu mājas arī bija Jaunvigās 
Miķeltornī, Līvu krastā. („Viga” ir ieplaka) 
Andras rakstos kopīgais ir „aiz”. „Notikumi 
man neinteresē, interesē tas, kas aiz, bet 
to neviens negribēja stāstīt, vai nezināja”. 

Filmā bija skaisti skati no Latvijas 
dabas, it sevišķi nobeigumā ar nemierīgo 
Baltijas jūru rudenī. Paralēli ar stāstu par 
Andru Neiburgu, dzejniece Anna Auziņa 
stāsta par sevi. Kādreiz dzīvojusi Kāpu 
ielā Jūrmalā, kur Rakstnieku savienībai 
bijusi vasarnīca. Tēvs Imants Auziņš bijis 
Rakstnieku savienības priekšsēdis. Ar 
māti viņa līdz 7 gadu vecumam runājusi 
krieviski, bet pēc tam, kad iestājusies 
latviešu skolā, runājusi latviski. Viņa 
teica, „Rakstošam cilvēkam jābūt savas 
valodas vidē”. Lasīja dzejoļus no viņas 
krājuma Annas pūra govis, piemēram 
Slava Tev, Kungs. 

Pēc pārtraukuma redzējam otru 
filmu; Literatūre. Artis Ostups par Ēriku 
Ādamsonu. Viņu darbus arī lasīja 
Marta Selecka un Gustavs Terzens. 
Filma bija uzņemta romantiskā rudens 
laikā, vispirms Dzegužkalnā. Skati bija 
aizraujoši, viss dzeltens un oranžs. 
Ostups stāsta, ka līkumi un kalniņi ir labi 
dzejošanai. Te atrodas mūzeja krātuve 
ar Ē.Ādamsona un Mirdzas Ķempes 
mīlestības vēstulēm. Ādamsonam bija 
uzdzīvotāja daba. Viņam ir krāšņa un 
bagāta valoda. Nekā labāka latviešu 
prozā nav. Viņš ir smalks kungs un 
estēts gan dzīvē, gan mākslā. Viņš it kā 
ar mikroskopu skatītos  cilvēka dvēselē. 
Stāstu krājumā Smalkās kaites viņš 
raksta, „Labākais, kas atrodams zemes 
virsū, ir sievietes un smaržas... Jo tā bija 
Jūsu vārīgo rožu smarža, kas mani tik 
gaiši noskaņoja. Puķēm ir liela vara. Tās 

māca dižciltību. Un kas patiesi dižciltīgs, 
tas mīl puķes". 

Vēlāk pastaigājām pa Indrānu ielu, 
kur dzīvoja Ē.Ādamsons un dzejniece 
M.Ķempe. Arī dzirdējām A.Ostupa dzeju, 
no dzejoļu krājuma Žesti. „Dagerotipijas 
aizsardzei nojauta, Bildēs ieslēgtās 
sejiņas ir redzīgas, Tik skaidrs ir to 
skatiens, ka piepilda vērotāju ar bailēm 
raudzīties pretīm”. (Dagerotipija ir veids, 
kā sākotnēji attīstīja fotogrāfijas). Ostups 
esot krājējs; viņš sakrāj vārdus, tēlus 
un salīdzinājumus blociņā, gaida, kad 
nostājas, prātā izveido kādu konstelāciju 
un tad to pieraksta. 

Rakstniekam un dzejniekam ir 
uzdevums sasaistīt lietas, kas ik dienā ir 
atsevišķas. Šodienas dzejā modē ir labi 
notēlota bezrūpība. Rakstība ir brīvāka 
nekā Ādamsona laikā. 

Pa ld ies  Jān im Graudam par 
saistošām f i lmām un kafejnīcas 
darbiniecei Dainai Vagnerai par garšīgiem 
atspirdzinājumiem. ■

Valdis Krādziņš

Mātes dienas 
sarīkojums

Sestdienas skolas Mātes dienas 
sarīkojums notika SLB Mārtiņa Siliņa 
zālē sestdien, 7. maijā, plkst. 11.00. 
Skolas pārzinis Normunds Ronis 
sveica klātesošos skolēnus, vecākus, 
vecvecākus un skolotājus. Mātēm 
vispirms pasniedza ziedus. 

Priekšnesumu daļu iesāka ar Ņinas, 
Emīlijas un Tias deklamāciju Ļauj 
man tevi, māmulīt. Sekoja muzikāls 
priekšnesums Silta, jauka istabiņa. 
Aija un Vija dziedāja, un Vija spēlēja 
vijoli. Nikola tad lasīja pantiņu. Oskars 
spēlēja klavieru gabalu par Jurassic 
Park tēmu. Aivars, Ralfs, Aija un Vija 
deklamēja Saulīte silta, māmiņa jauka. 
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Oskars un Mikus lasa dzejoli par māti
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Nikola spēlēja klavieru kompozīciju Mazā 
serenāde. Matteo lasīja pantiņu Mīļa, 
mīļa māmiņa. Vija uzstājās  ar vijoles 
kompozīciju Allegro, Sandrai Dragūnai 
pavadot. Oskars un Mikus lasīja Valdas 
Mooras dzejoli par māti. 

Visi bērni bija rūpīgi gatavojuši 
priekšnesumus un vecāki ar prieku 
viņus aplaudēja. Normunds pateicās 
visām mātēm, un lūdza visus klātesošos 
pie pusdienu galda, kur visi vēl pavadīja 
jauku laiku. ■

Valdis Krādziņš          

Korp! Daugaviete svin 
100 gadu dibināšanas 

atceri Sidnejā
Studenšu korporācijas Daugaviete 

dibināšanas 100 gadu atceres vakariņas 
notika sestdien, 30 aprīlī, plkst.18.00, 
Stratfildas (Strathfield) golfa kluba telpās. 
Korporācijas vadībā patlaban ir seniore fil! 
Baiba Liepiņa, viceseniore fil! Baiba Bērziņa 

Viesu grāmata

un sekretāre fil! Vita Kristovska. 
Ieejot telpās, viesus sveica prezidijs. 

Pasniedza dzeltenmaizi un šampanieti. 
Viesus, ieskaitot Latvijas vēstnieku Austrālijā 
Krama kungu un kundzi, uzrunāja seniore, 
pirms visi nosēdās pie svētku galdiem. 
Vakariņu laikā fil! Lauma Reinfelde  lasīja 
programmu par Daugavietēm latviešu un 
angļu valodā. Viņa vispirms lūdza klātesošiem 
nodziedāt Daugaviņa, māmuliņa, kas veltīta 
Daugavietes dibinātājām. 

Daugavieti dibināja Rīgā 2021.gada 6 
novembrī un tās locekles nēsā violeti- zaļu-
zelta lentu. Turpinot, fil! Reinfelde pastāstīja 
par Daugavietes vīziju, kas bija par jaunu 
latviešu sievietību latvju tautā un latvju 
dzimtā, pieminot rakstnieci un dzejnieci 
Annu Brigaderi. Daugavietes netrokšņoja ne 
ielās ne namos, (kā saffradžetes angļiem un 
austrāliešiem darīja) bet klusi un pārliecinoši 
pierādīja sevi darbā. Tas ir mantojums, ko 
Daugavietes joprojām cildina un ciena. Visi 
nodziedāja „Div` pļaviņas es nopļāvu”. 

Ar trešo dziesmu Še kur līgo priežu 
meži sveica tēvzemes mīlestības garu, ko 
mantoja šūpulī, izauklēja ģimenē, audzināja 
latviešu skolā un sabiedrībā un pilnveidoja 
Daugavietē. Nākamā dziesma Trīs priedītes 
siliņā sveica Daugavietes vienotības garu un 
mūža draudzību. 

Es atnācu ugunt iņu  b i ja vel t ī ta 
Daugavietēm, kas nosargāja korporācijas 
uguntiņu cauri mūsu valsts tumšākajiem 
laikiem. Pēc 50 okupācijas gadiem 
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Daugavietes gars no jauna 
iegailējās. 

Šodien, pateicoties plašsaziņas 
līdzekļiem, Daugaviete ir viena, 
vienota, globāla organizācija. 
Daugavietes vienotības spēku un 
100 gadu pastāvēšanu pieminēja ar 
dziesmu Pa to ceļu. Vivat, crescat, 
floreat Daugaviete in aeternum! 
Ļoti enerģiski un ar izteiksmi Aldis 
Liepiņš, Sel. novadīja dziesmu 
Skaista bij' jaunība. Viesi ar prieku 
dziedāja līdz. 

Vis iem ap l ī  tu ro t  rokas 
nodziedāja tradicionālo vakara 
dziesmu Aijā, žūžū. Vakariņās 
v iesus pacienāja ar t r i j iem 
garšīgiem ēdieniem, kad arī varēja 
parunāties ar veciem un jauniem 
draugiem. 

Paldies Daugavietēm par jauko 
vakaru!  ■                                        

 Valdis Krādziņš

1. rindā no kreisās: Edīte Birzule, Gunta Anspal, Baiba Liepiņa, Lauma Reinfelde, 
Vita Parcell; 2. rindā: Indra Mamczuk, Vita Kristovska, Lelde Teilora (Taylor), Sandra 
Bērziņa-Džounsa (Jones), Ilze Švarca, Alinta Klarka (Clarke), Rasma Celinska, Ilze 
Lamberton, Līga Takers (Tucker), Alinta Freizera (Fraser), Ilga Horvat.

Daugavietes seniore Baiba Liepiņa uzrunā viesus

Korp! Selonijas loceklis Aldis Liepiņš vada 
dziesmu. No kreisās puses: Rasma Celinska, 
Aldis Liepiņš, Velga Galviņa, Zennia Csikos.
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Korporācijas Daugaviete 100 gadu dibināšanas 
atcerē Sidnejā, 2022.g.30.aprīlī

Labvakar, cienījamie viesi, mīļās 
daugavietes!

Es ie t  sve ic ināt i  Korporāc i jas 
Daugaviete 100 gadu dibināšanas atcerē!

Šī vakara programmas gaitā mana 
loma ir kopā ar jums dziesmā sveikt mūsu 
dibinātāju vīziju Daugavieti dibinot un 
apsvērt šīs vīzijas  realizēšanu mūsu 100 
gadu pastāvēšanā. Tādēļ, ka šis vakars 
būs dziesmots vakars, ja kāds vai kāda 
no jums, mūsu viesiem, vēlētos mums 
veltīt dziesmu, mēs būtu iepriecinātas un 
pagodinātas. Sāciet domāt….

Silentium dibinātāju dziesmai –
Daugaviņa, māmuliņa

Mēs teicāmies sveikt mūsu dibinātāju 
vīziju. Kas tad bija šī vīzija, kas iedvesmoja 
mūsu dibinātājas un turpina iedvesmot 
Daugavieti tās 100 gadu pastāvēšanā? 
Tā bija vīzija par jaunu latviešu sievietību 
latvju tautā un latvju dzimtā. 

Rakstniece un dzejniece Anna 
Brigadere raksturoja Daugavieti kā spēka 
meitu, sava stigas vilcējiņu un sav’ karoga 
nesējiņu. Ar vārdu sakot— pilnvērtīgu 
latviešu sievieti, kas zin un spēj ieņemt 
savu vietu  tautas labklājības celšanā. 

Daugavietes tapšana sakrita ar 
vispārējo t/l sieviešu atmodu rietumu 

Lauma Reinfelde vada sarīkojumu

pasaulē. Angļiem/austrāliešiem bija 
savas safradžetes, amerikāņiem sieviešu 
tiesību cīnītājas zem dažādiem vārdiem, 
dažādos laikos un vietās. Visas šīs 
grupas savas prasības izcīnīja ielās. 

Latv ieš iem b i ja  daugavietes. 
Daugavietes netrokšņoja ielās. Bet, klusi 
un pārliecinoši pierādīja sevi darbā. Klusi 
un pārliecinoši… Tas ir mantojums, ko 
joprojām cildinām un cienām. 
Silentium—Div’ pļaviņas es nopļāvu

Ar trešo dziesmu mēs sveicam 
Daugavietes tēvzemes mīlestības 
garu: mantotu šūpulī, izauklētu ģimenē, 
audzinātu latviešu skolā un sabiedrībā, 
bet pilnveidotu Daugavietē. 

Daugav ie tē  mēs  mācī jāmies 
dzimtenes mīlestību izvērst darbos. 
Kad trimda mums kļuva par mājām, 
mēs ar pilnu krūti iesaistījāmies latviešu 
sabiedriskajā darbā, ceļot un veidojot 
„savu Latviju” šeit. Mēs kļuvām skolotājas 
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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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latviešu skolās, izcīnījām latviešu valodu 
kā abitūrijas priekšmetu austrāliešu 
vidusskolās, ieguvām vietu latviešu 
radio raidījumiem valsts raidītājā, rīkojām 
Kultūras dienas, sagādājām latvisku 
aprūpi mūsu māmuļām un tēviem un 
ne mazākais – gādājām par latviskiem 
gardumiem mūsu kafejnīcās. 

Kādēļ? Toreiz, kad mums nebija 
Latvijas pašas, mums rūpēja, lai mums 
pieejamā latvietība būtu tik pilnīga, cik 
pilnīgu mēs spējam to veidot un celt. 

Lai mums būtu – skola, biedrība, 
baznīca, bibliotēka, koŗi, koncerti, teātŗi, 
tautas dejas un Kultūras dienas! Lai 
mums būtu…
Silentium – Še, kur līgo!

Ar ceturto dziesmu mēs sveiksim 
Daugavietes vienotības garu.

Mūsu dibinātājas to formulēja kā 
vīziju, kur katra viena daugaviete stāv 
par visām un savā reizē visas—par 
vienu. Ko viņas gara acīm skatīja, to 
sekojošās paaudzes īstenoja. Mūža 
draudzībā, blakus rosmes un darbības 
videi, Daugaviete mums ir kļuvusi par 
garīgu telpu, kur personīgie prieki tiek 
vairoti un bēdas dalītas, mazinātas:           

Mēs māsiņas nebijām,
Māsiņāmi saucāmies;
Ļaudīm lieli brīnumiņi,  
Ka mēs mīļi dzīvojam. 

Silentium – Trīs priedītes siliņā.
Mūsu nākošo, piekto dziesmu, dziļā 

pateicībā mēs veltām tām daugavietēm, 
kuŗas Daugavietes uguntiņu nosargāja 
un saglabāja cauri mūsu valsts vēstures 
tumšākajiem laikiem. Lai atsvaidzinām 
atmiņu: 

Līdztekus jaundibinātajai Latvijas 
valstij Daugaviete zēla turpat 20 gadu. 
Tad nāca pārbaudījums, kas ar dzels 
dūri un dzels varu, kā šodien Ukrainā, 

atņēma tautai valsti un likvidēja studentu 
un studenšu korporācijas. Zaudēto 
visskaudrāk apcerēja mūsu filistre, 
nelaiķe Lilija Oliņa. Es citēju no Lilijas 
nekrologa: 

„Lilija visu mūžu atcerējās dienu, kad 
pēdējo reizi aizvēra konventa dzīvokļa 
durvis. Ar smagu sirdi viņa aizslēdza 
durvis un atslēgu iemeta ielas notekā – 
mēslainē.” 

Tik zemu notriekta bija Daugaviete; 
tik zemu tās mērķi un ideāli. 

Taču Daugavietes gars nebija 
apslāpējams. Izvests bēgļu gaitās, tas 
nedaudz gadu laikā no jauna uzliesmoja 
pasaules tālākajās malās – Eiropas 
brīvvalstīs, Kanādā, Amerikā un toreiz, 
nevienam neiedomājami tālajā Austrālijā.

Toties Padomju Latvijā daugavietes 
savu gara uguntiņu saglabāja būtiskā 
pagrīdē, kur ne gailis nezināja dziedāt 
par tās eksistenci (esamību). Pēc 50 
gadiem, līdz ar jaunatgūto Latvijas valsti, 
Daugavietes gars no jauna iegailējās, lai 
šodien degtu spožāk kā jebkad. Šodien, 
pateicoties plašsaziņas līdzekļiem, 
Daugaviete ir viena, vienota, globāla 
organizācija, kas apņem pasauli. 
Silentium – Es atnācu uguntiņu

Esam nonākuši pie šī vakara 
programmas pēdējās dziesmas. Uz  
jautājumu, vai esam īstenojušas mūsu 
dibinātāju  vīziju, lai atbild mūsu vienotības 
spēks un mūsu 100 gadu pastāvēšana. 

Vivat, crescat, floreat Daugaviete in 
aeternum!
Silentium – Pa to ceļu

Ar šo mūsu oficiālā programma ir galā. 
Paldies jums par sirsnīgo dziedāšanu un 
līdzdalību mūsu jubilejā. Taču palieciet 
vēl brītiņu, kamēr vakars vēl jauns. 
Šķirsimies tikai tad, kad būs izskanējusi 
mūsu vakara dziesma. ■

Lauma Reinfelde 
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Sidnejas Latviešu Namā

JĀŅI

Vainagu pīšana no plkst. 11.30 - $10

Sestdien, 25. jūnijā, no plkst. 12.00

Ieeja bez maksas

Līgošana un dejošana

Piedalās: Jautrais Pāris,
 Sidnejas koris, Sestdieas skola

Pusdienas un citi gardumi
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Dzejai ir jāmaina  
pasaule!

 „Esmu tīri nejauši tikusi līdz godpilnā 
vārda dzejniece”, stāstīja Madara 
Gruntmane par sevi. Dzimusi 1981. 
gadā Liepājā, uzaugusi nabadzībā 
un strādājusi visādus darbus. Dzejas 
sākusi rakstīt bērnu dārzā un turpinājusi 
pusaudzes gados. Rakstījusi savas 
jūtas un visu, kas vien nācis prātā, 
bet šīs dzejas tikušas izbrāķētas kā 
nepiemērotas publicēšanai. Madarai 
uznākusi depresīja un ilgi vairs nav 
rakstījusi. 

Kad atsākusi rakstīt, piecu gadu laikā 
sarakstījusi 60 dzeju. Parādījusi Guntaram 
Godiņam, atmodas laika cilvēkam, kuŗš 
neesot baidījies no padomju varas, 
vienmēr esot bijis revolucionārs ar plašu 
pasaules redzējumu un drosmi. Madarai 
teicis: „Te tev jau ir vesela grāmata 
gatava”! Izdevniecība Neputns ir izdevusi 
divus Gruntmanes dzeju krājumus – 
Narkozes un Dzērājmeitiņa. Pirmais 
ieguva lasītāju gada balvu un ir izpirkts. 
Madara rakstot trešo grāmatu ar citu 
novirzienu.

Sidnejas AL58. Kultūras Dienu 
programmā bija izsludināta dzejas diena. 
Doma interesanta! Kādreiz Austrālijā bija 
rakstnieku dienas un pazīstami latviešu 
dzejnieki. Bet tagad? Būs pašu vidū 
jāatklāj un jāattīsta dzejiskas spējas! Ar 
tādu nolūku Ilona Brūvere bija Latvijā 
sarunājusi dzejnieci Madaru Gruntmani 
pirms kultūras dienām Austrālijā vadīt 
dzeju darbnīcas. Covida dēļ darbnīcas 
notika neklātienē.   

Uz pirmo darbnīcu 23. nov. Zoom 
telpā pieslēdzās kādi 20 dalībnieki. 
Vairums bija Austrālijas latvieši, daži 
šeit dzīvojuši tikai kādus 10 gadus, 
un piedalījās tāpēc, ka dzeja patīk un 
interesē. Daži kādreiz uzrakstot kādu 
dzeju, un pāris bija tādi, kas gribētu 

uzrakstīt. No Latvijas piedalījās Baiba 
Krūzīte un Raimonds Akmens-Alksnis. 
Uz otro darbnīcu 5. dec. dalībniekiem 
bija uzdots uzrakstīt dzejas. Trešo reizi 
dzejniece aicināja katru topošo dzejnieku 
satikties ar viņu atsevišķi, lai pārrunātu  
dzejas un tās pārlasītu skaļā balsī.  

Darbnīcās galvenā tēma bija dzeja 
šodien Latvijā. Vispirms dzejniece 
pieskārās pie tradicionālās formas 
dzejām, starp kuŗām daudzas mums 
ir pazīstamas kā dziesmas. Tagad 
mūziķi vairs nemeklējot dzejas, bet paši 
rakstot tekstus. Arī haiku ar skaistajiem, 
intīmiem domu zibšņiem īsā koncentrētā 
formā piederot pie tradicionālajām dzeju 
formām. 

Kopš padomju laikiem Latvijā ir 
izaugusi vesela jaunu dzejnieku paaudze, 
kuŗi dzejas raksta brīvā formā. To starpā 
Inga Gaile esot visvairāk godalgota. 
Marts Pujāts 2021.g. izpelnījis Latvijas 
literatūras (LALIGABA) balvu par bērnu 
dzeju grāmata Ej nu ej. Marts Vērdiņš 
savām tā saucamajām konceptuālajām 
dzejām pats nevienu vārdu nerakstot, 
bet sameklējot interesantus teicienus vai 
vārdus internetā un citur, un tos sastiķējot 
dzejā. 

Jaunie dzejnieki ir rakstījuši gan 
modernisma, gan postmodernisma gan 
arī metamodernisma dzejas. Modernisms 
esot elitārs, egoistisks, subjektīvs, 
emocionāls, dziļš. Postmodernisms 
esot bez jēgas, bez dziļuma, bezgalīgi 
garlaicīgs. Metamodernisms svārstoties 
s ta rp  modern isma sa jūsmu un 
postmodernisma ironiju. 

I epaz inām ies  a r  kād iem 17 
dzejniekiem un noklausījāmies dažas 
dzejas no katra. Ir gan raiba un 
interesanta tā dzeju jaunrade Latvijā! 
Par brīvās formas dzejām palika iespaids, 
ka patiešām varētu brīvi rakstīt ko un kā 
grib. Reti kādai dzejai bija atskaņas vai 
tādi pantmēri kā agrāk ierasti. Vizuāli 
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Darba Stundas

dzejas bija bezgala dažādas – īsas, 
garas, blīvas, tievas. Dažām vārdi 
veidoja zīmējumu. Kādai nosaukums bija 
gaŗāks par pašu dzeju. Cita bija galīgi 
nesaprotama ar šķietami nesakarīgu 
vārdu virkni. 

Kas tad ir dzeja? Dzejā vajagot 
skaidru mērķi un patiesus vārdus. 
Gruntmane dzejai uzdod augstu mērķi – 
tai ir jāmaina pasaule! Dzejas galvenais 
uzdevums esot kaut kādā veidā sašūpot 
pasauli un cilvēkiem likt domāt. Tai pašā 
laikā Gruntmane uzskata, ka dzeju ir bijis 
vērts rakstīt pat tad, ja tā uzrunā vienu 
vienīgu cilvēku un ja tas tad vairs nejūtas 
tik viens.

Neesmu un netaisos būt dzejniece, 
bet protams, ka gribētu pasauli mainīt!  

Kur tad ir kāds cilvēks, kuŗš to negribētu? 
Tā kā rakstīt var brīvi bez likumiem 
un robežām, arī es uzdrošinājos un 
uzrakstīju dzeju. Neesmu manījusi, ka 
pasaule būtu mainījusies kopš uzrakstīju. 
Dzejas sarakstīja arī citi Austrālijas 
latvieši – Marita Lipska, Ojārs Greste, 
Bonnija Viļuma un Lelde Vītola. 

Gruntmanes sniegums bija augstā 
līmenī, dziļš un plašs kā universitātes 
kurss. Nevis pamācīja, bet iedvesmoja un 
uzdrošināja pašiem brīvi domāt, novērot, 
rakstīt un ar rakstīto dalīties. Viss bija tik 
dzīvā, bagātā latviešu valodā, kā skaistā 
sapnī! ■

Baiba Harrington
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Dārza svētki
Sidnejas ev.lut.Latviešu draudze 

svinēja ikgadējos Dārza svētkus Sv.Jāņa 
baznīcā un draudzes namā Hombušā 
svētdien 22. maijā plkst.11.00. Piedalījās 
ap 70 apmeklētāju. Dievkalpojumā 
baznīcā mācītājs Colvin MacPherson 
lasīja Dieva vārdus no 103.psalma 1-12: 
“Dāvida psalms, Teici to Kungu, mana 
dvēsele, un visu, kas manī, Viņa svēto 
vārdu! Teici to Kungu, mana dvēsele, un 
neaizmirsti, ko Viņš tev labu darijis!...” 
Viņš arī lasīja no Mateja ev. 6:25-35: 
“Tāpēc, es Jums saku: Nezūdaities savas 
dzīvības dēļ, ko ēdisit un ko dzersit, ne 
arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. 
Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un 
vai miesa nav labāka nekā drēbes?...” 

Svētrunā mācī tā js runāja par 
sadraudzību ar Dievu. Kāpēc Dievs radīja 
cilvēku? Dievs ir mīlestība. Mīlestībai 
vajaga izpausmi. Dievs to nevarēja 

No Brīvības 
pieminekļa uz  

uzvaru
Esmu Latvijā! Esmu Rīgā! Ielās 

p l ī vo  La tv i j as  ka rog i… B lakus 
sarkanbaltsarkanam, daudz ukraiņu 
karogu.

 Ir pasaulē un Latvijā saspīlēts laiks! 
Uz mūsu robežas spēki kaujas gatavībā. 
Tiem uzdevums saglabāt ārkārtējo 
stāvokli. Vāc pierādījumus par nodarītiem 
noziegumiem Krievijas karā ar Ukrainu.

Pagājis 9. maijs un pārrunas un 
pārmetumi par atļauto pie Padomju 
Savienības pieminekļa un atļautā 
notikumu sekām. No valdības atteikušies 
ministri. Izskan daudz pārmetumu.

Lai kādas bijušas dienas kuŗas sekoja, 
tagad nacionāli noskaņoti cilvēki aicina 
uz demonstrāciju par atbalstu padomju 

pieturēt pie sevis. Kad Dievs ir ar tevi, 
tev sirdī ir miers. Nav jādzīvo ar rūpēm 
un raizēm. 

Pēc dievkalpojuma zālē bija sarūpētas 
loterijas, ēdiens un mūzika. Varēja 
iegādāties kāpostus ar desiņām, gaļas 
pankūkas ar plūmju mērci un buljonu, 
kā arī garšīgas kūkas un tortes, tēju un 
kafiju. Varēja iegādāties loteriijas biļetes 
orchidejas izlozei un kūpināto foreļu un 
rupjmaizes izlozei. Pārdeva arī biļetes 
lielo loteriju izlozei. Gabby, Elli un Kira 
palīdzēja izvilkt laimestus. 

Ross Maio spēlēja latviešu un citas 
meldijas ar akordeonu. Visi pavadīja 
priecīgu pēcpusdienu jaukā sabiedrībā. 

Pagājušos divus gadus Dārza svētki 
nebija notikuši Kovida slimības dēļ. Bija 
arī kupls skaits jauniešu. Paldies visiem 
darbiniekiem, kas palīdzēja Dārza 
svētkiem izdoties. ■

Valdis Krādziņš

pieminekļu nojaukšanai, it sevišķi svarīga 
ir pieminekļa Pārdaugavā nojaukšana.

20. maijā, piektdienas vakarā 5000 
cilvēku (pēc ziņu avotiem) pulcējās pie 
Brīvības pieminekļa. Vienotība. Ziedi. 
Uzrunas. Nodzied tautas lūgšanu.

Noskaņa pie pieminekļa neaprakstāma. 
Vienotība. Labestība. Kopība. Velme būt 
kungiem savā zemē: „svēts mantojums, 
šī zeme mūsu…”

Daži tērpti tautas tērpos. Redz un jūt 
ļaužu plūsmu. No Brīvības pieminekļa 
esam ceļā pāri likteņupei Daugavai.

Nevaru aprakstīt sajūtu būt kopā 
ar tautu. Te varētu citēt plejādi mūsu 
patriotisko dzejnieku.

Ik pa posmam redz un dzird bungotājus, 
bundziniekus. Atskan dziesmas. Vēlētos 
vairāk dziesmu.

Ļaudis soļo lēnā plūsmā. Te pārstāvētas 

Turpinājums 23. lpp



14



15

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2022. gada jūnijā.

DV Sidnejas nodaļas  jubilejas...  
ziedojumi.... darbi....

Maija mēnesī atzīmējām divas ievērojamas dzimšanas dienas.  Tieši  7. maijā, 
kad bija DV pusdienas,  Zentai Krautmanei piepildījās 90. gadi.  Gundega Zariņa, 
kopā ar pusdienu apmeklētājiem  apsveica  Zentu ar ziediem un dziesmu.  Zenta 
bijusi DV Sidnejas nodaļas biedre kopš 1999. gada un aktīvi darbojās nodaļas 
saimniecībā līdz 2016. gadam un par viņas darbiem, 2006. g. Zenta saņēma  DV 
Austrālijas valdes atzinības rakstu.   

Neilgi pēc tam 12. maijā Skaidrītei Veidnerei bija 95. dzimšanas diena.  Skaidrīte 
iestājās nodaļā 1976. gadā un arī bija aktīva saimniecības darbos ilgus gadus, 
saņemot DV Austrālijas valdes un DV Centrālās valdes atzinības rakstus par viņas 
nopelniem nodaļas dzīvē.  Gundega Zariņa un Ilga Nirādija ciemojās pie  Skaidrītes 
nākamajā dienā, 13. maijā  un apsveica ar  ziediem.

Ir arī jāpiemin ka 1. maijā apritēja 30 gadi kopš Novusa kopa dibināta.  Apsveicam 
visus novusa kopas vadītājus un spēlētājus.  Patiešām jauki ziņot, ka jau kopš 
1992. gada,  spēlētāji sanāk kopā piektdienas pēcpusdienās spēlēt unikalo latviešu 
spēli DV nama telpās.  Protams bārs ir atvērts un Imants Graudiņš vienmēr sagādā 

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas  
notiek pirmā sestdienā katru mēnesi

Sestdien, 4. jūnijā plkst. 12.00 –13.30
Pusdienās būs rudmiesu  sēņu mērce ar kotletēm un saknēm.

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

Visi mīļi gaidīti DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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uzkodas. Jauni spēlētāji vai skatītāji tiek 
mīļi gaidīti. 

Atsaucoties uz DV   Austrālijas 
valdes aicinājumu, DV Sidnejas nodaļas 
valde nolēma ziedot $8000 Ukrainian 
Humanitarian Relief Aid (Rotary 
Australia World community). Šinī akcijā 
piedalījās visas DV nodaļas Austrālijā 
un kopumā nodaļas ziedoja $23,000.  
DV Austrālijas valdes priekšsēdis Jānis 
Kārkliņš, par ziedojumiem raksta - 

 ..„Kopš DV dibināšanas, palīdzība 
sniegta galveno kārtu bijušajiem 
leģionāriem un latviešiem vispārēji, gan 
Latvijā gan citur pasaulē. Tomēr dažreiz 
rodas apstākļi pasaules apmērā, kad 
palīdzība vajadzīga arī citām tautām un 
cittautiešiem. Tāda situācija pašlaik ir 
netālu no Latvijas, Ukrainā. Ukrainai ir 
vajadzīga no mums un visas pasaules 
palīdzība. Šī iemesla dēļ Daugavas 
Vanagi Austrālijā ir arī palīdzējuši 
Ukrainai viņu grūtībās. Daugavas 
Vanagu ziedojumi t iks izmantoti 
humanitārai palīdzībai Ukrainā, kā 
Ukrainas tautai tā arī Ukrainas bruņoto 
spēku humanitārai palīdzībai, bet ne 
ieroču iegādei.”

Šinī jūnija  mēnesī  sākās DV 
Australija 2022.g. ziedojuma akcija. 
Ziedojuma aicinājumi ir jau  izsūtīti 
visiem biedriem, un arī šinīs DV ziņās 
atrodas ziedojuma akcijas informācija, 
pateicība un  atskaite par 2021. gada 
ziedojumiem. 2021. gadā ziedojuma 
akcija saņēma $18,098 .  Šie ziedojumi 
plus vēl $114,000 DV nodaļas ziedojumi 
aizgāja pa liekāko daļu atbalstīt 
leģionārus un viņu atraitnes Latvijā. 
Arī liels ziedojums tika nosūtīts Nameja 
fondam kas palīdz un atbalsta ievainotos 
LV kaŗavīrus un viņu ģimenes Latvijā.  
Informācija par visiem ziedojumiem ir 
redzama tabulā.  

DV turpina atbalstīt daudzbērnu 
un audžu bērnu ģimenes. Austrālijas 

ziedojumu daļa ($ 7,713)  ir faktiski 
samērā  maza no kopējās DV summas 
kas tika izmaksāta Latvijā.  2021. gada 
DV Pārstāvniecība Rīgā izmaksāja 
ziedojumus EUR 29,705 apmērā (ap 
$AU48,000). Arī Sidnejas nodaļa 
piedalās ar ziedojumiem un nesen 
saņēmām dažas pateicības vēstules, 
ieskaitot šo pateicības rakstu no 
Vasaras ģimenes Latvijā kam ir 7 bērni.

„Es Indra Vasara saku paldies par 
atsūtīto naudiņu mūsu ģimenei, ar 
to naudiņu iegādājamies pārtiku un 
saimniecības nepieciešamās preces.  
Vecākājam dēlam Kristapam ir 17 gadi 
un mācās Malnavas koledžā apgūst 
autodianostiku otro kursu. Vecākajai 
meitai Kristīnei ir 14 gadi mācās Viduču 
pamatskolā 8. klasē attālinati.  Kristers 
12 gadi mācās 6. klasē arī jau no 
decembŗa mācās attālināti. Elizabetei 
ir 11. gadi mācās 4. klasē, Elektrai ir 8 
gadi, mācās 2. klasē pagaidam mācās 
klātienē Viduču pamatskolā. Jaunākie 
bērni Kristjāns 6 gadi Lācīšu grupiņā 
un Līga 3 gadiņi sāka iet dārziņā 
Ezīšu grupiņā. Šajos neparastajos 
apstākļos īpaši no mājas laukā ejam 
tikai nepieciešamības apstākļos, ja 
vajaga uz veikalu vai pastu.  Biežāk 
no mājas iziet vīrs Jānis uz darbu 
ievērojot visus ierobežojumus. Mēs 
Vasaras ģimene sakām Jums visiem 
liels paldies!”

Nākošās pusdienas būs sestdien 
4. jūnijā, kur varēsiet baudīt kotletes 
ar rudmiesu sēņu mērci. Par sēnēm,  
šoreizi jāsaka paldies Andrim Drēziņam, 
kas savā lauku īpašumā salasīja un 
atveda mums ap 2kg sēņu.  Ņemot vērā 
pateicības vēstuli no Vasaras ģimenes 
un citiem,  jūnija pusdienas ienākumi 
tiks ziedoti daudzbērnu ģimenēm 
Latvijā.  

Uz redzēšanos 4. jūnijā. ■
Ināra Sīkā.
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 DAUGAVAS VANAGU AUSTRĀLIJĀ VALDE 
(DVAV)

Palīdzības darbs mūsu tautai, kā Latvijā tā ārpus tās turpinās, jo 
vajadzība vēl joprojām ir ļoti liela — aicinām tautiešus atbalstīt Daugavas Vanagu 
Austrālijā 2022. gada līdzekļu vākšanas akciju.  Ņemot vērā pašreizējo kaŗa stāvokli 
Ukrainā, netālu no Latvijas robežas,  ir iespējams, ka nevien Ukrainai, bet arī Latvijai 
būs vajadzīga mūsu palīdzība,  gan humanitāra, gan palīdzība Latvijas aizsargiem, 
kā piemēram Zemessardzei. Norādītiem mērķiem ziedotā nauda tiks izlietota tikai 
norādītiem mērķiem; „bez sadalījuma" ziedojumi pēc DV ieskata.

2021. gada ziedojumu akcijā saņēmām ziedojumus $18,098.00 apmērā. Par 
2021. gada atbalstu izsakām ziedotājiem izjustu pateicību! Jūsu ziedojumi plus 
vēl $114,000 ziedojumi  no Australijas DV nodaļām,  izlietojumu  2021. gadā var 
apskatīt šīs lapas otrajā pusē.  

Ar 2022. gada ziedojumu vēlos atbalstīt:

1. Bijušos leģionārus un viņu atraitnes       $ ……………
2. Jauniešus (Latvijā un Austrālijā)                     $ ……………
3. Daudz un audžu bērnu ģimenes                     $....................
4. Zemessardzi                                                   $ ……………
5. Bez sadalījuma                                                $ ……………
 Kopā                                                                $ …………… 

Ziedotāja vārds……………………………………………tel. nrs. …………………

Adrese……………………………………………………………………………………

Lūdzam nosūtīt šo lapiņu kopā ar ziedojumu pievienotajā aploksnē uz Latvian 
Relief Society PO Box 94, Bankstown, NSW 1885  pirms  2022. g. 30. jūnija. Čeki 
rakstāmi uz „Latvian Relief Society" vārdu.  Tiešu bankas iemaksu var veikt uz CBA, 
bsb  062–111   ac#  0090 9152.  

Lūdzu uzrādīt savu vārdu pie iemaksas.  Bankas iemaksas  ieskaitīs  bez 
sadalījuma, izņemot ja ziedotājs atsūta šo lapu, vai arī ēpasta ziņu  (sidneja.dv@
gmail.com) uzrādot  ziedojuma sadalījumu.   

PALDIES!
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DV AUSTRĀLIJAS VALDES UN NODAĻU  ZIEDOJUMI UN ATBALSTI 
 2021. g. DARBĪBAS GADĀ

Latvijā   
Leģionāru aprūpei  Latvijā     $    6,200.00 
Medicīniskai aprūpei leģionāriem    $  32,000.00 
DVL Slokas ielas īpašuma remontiem    $    5,000.00 
Daudz un audžu bērnu ģimenēm     $    7,713.00 
Latvijas zemessargiem $    9,000.00
Goppera Fondam   $       100.00 
Laumaņa grāmatai  $       483.87
Izglītības fondam  $    1,000.00
Lestenes baznīcai  $    1,000.00
Lestenes brāļu kapiem    $    2,000.00 
M Ķenģes fonda stipendijai     $    1,520.00 
Okupācijas muzejam     $    4,015.00 
Paku nosūtīšanai $    1,207.00 
Svētku piparkūku paciņas zaldātiem   $    1,200.00
Valsts aizsardzības fonds "Namejs"   $  18,500.00 
Vīriešu veselības biedrībai     $    5,000.00 
Vītolu fondam    $    4,500.00 
KOPĀ     $100,438.87 
Austrālijā    
AZ vasaras vidusskolai    $    3,500.00 
Deju kopai "Sprigulītis"    $    5,000.00 
Informācijai & radio raidījumiem    $       550.00 
Kanberas Latviešu biedrībai  $    1,257.00
Pertas Latviešu centram    $  10,660.00 
Sportam Adelaides basketbola komandai    $    1,240.00 
Pamatskolām un vidusskolām    $    6,385.00 
Veco laužu apciemojumiem   $       355.00 
Vietējai aprūpei    $    2,563.00 
KOPĀ    $  31,510.00 
KOPĀ    $131,948.87 
   ADELAIDE   $    8,915.00 
   KANBERA   $  36,257.00 
   MELBURNA   $  39,210.00 
   PERTA   $  15,813.00 
   SIDNEJA   $  25,420.00 
   DVAV   $    6,333.87 
   $131,948.87 
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 LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA 
DAUGAVAS VANAGI (DVAV)

Aid work for Latvians both in Latvia and overseas continues as the need 
is still there. We invite you to assist the Latvian Relief Society of Australia in this much 
needed work by supporting the  2022 fundraising campaign. The current state of 
war (Russian invasion) in Ukraine is alarmingly close to Latvia, which means there 
is a real possibility that donations for  humanitarian aid and for those defending the 
borders and citizens  may also be needed in Latvia. If your  donation  is  nominated 
to be used for a specific purpose,  you can be assured that it will be used in that way.   
Donations not specifically allocated  will be used as needed. 

Your donations in 2021 totalled $18,098.00  and we express our heartfelt gratitude 
to all  those who participated!  Your donations PLUS a further $114,000 from 
Australian DV branches were donated in 2021.  Details can be seen on the 
reverse of this page.

I wish my 2022 donation to be allocated as follows:

1. Former legionnaires & their widows        $ ……………
2. Youth (in Latvia and Australia                     $ ……………
3 Large and foster families                 $......………...
4 Latvian Home guard                                      $ ……………
5 Unallocated                                                    $ ……………
 Total                                                                $ ……………

Sender’s name Contact phone no. 

Address 

Please forward this page along with your donation in the envelope provided to  Latvian 
Relief Society PO Box 94, Bankstown, NSW 1885.  before  the 30 June 2022, OR 
donate by direct deposit bsb 062–111   ac#  0090 9152.   Please make cheques 
payable to “Latvian Relief Society.” and please quote your full name on direct deposits.  
All donations received via direct deposit will be treated as unallocated, unless you 
send an email   (sidneja.dv@gmail.com) or return this form  nominating your allocation 
as per the above catagories.     
THANK YOU
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LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA  DONATIONS 
IN 2021

  
In Latvia 
Legionnaires (war veterans) in Latvia  $    6,200.00 
Medicine for legionnaires and widows  $  32,000.00 
DV property in Latvia - renovations  $    5,000.00 
Large and foster families  $    7,713.00 
Latvian Home Guard $    9,000.00
Scouts and guides   $       100.00 
E. Laumanis book production $       483.87
Education fund (for disadvantaged students) $    1,000.00
Lestene church $    1,000.00
Lestene cemetery maintenance and upkeep  $    2,000.00 
M Ķenģes scholarship (via Vītolu fonds)  $    1,520.00 
Latvian Occupation Museum  $    4,015.00 
Humanitarian aid   $    1,207.00 
Christmas gifts to Latvian soldiers (in Kosova) $    1,200.00
“Namejs” fund – injured soldier’s families   $  18,500.00 
 Mens health Association   $    5,000.00 
 Vitolu Fund- university scholarships for disadvantaged students  $    4,500.00 
 TOTAL   $100,438.87 
In Australia 
Latvian Summer high school  $    3,500.00 
Folk dance group “Sprigulītis”  $    5,000.00 
Information & radio programs   $       550.00 
Canberra Latvian Society $    1,257.00
Perth Latvian centre   $  10,660.00 
Adelaide Latvian basketball club  $    1,240.00 
Latvian Primary and secondary schools  $    6,385.00 
Aged persons support  $       355.00 
Local community care  $    2,563.00 
TOTAL   $  31,510.00 
TOTAL   $131,948.87 
  ADELAIDE   $    8,915.00 
  CANBERRA   $  36,257.00 
  MELBOURNE  $  39,210.00 
  PERTH   $  15,813.00 
  SIDNEY  $  25,420.00 
  DVAV   $    6,333.87 
   $131,948.87
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Atceres Sidnejas  
DV namā

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa katru 
gadu maija sākumā rīkoja un vēl arvien rīko 
Kurzemes cietokšņa atceri, bet kopš 1991. 
gada klāt vēl nāk vēsturiskais 4. maijs, 
Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena, 
ko visur atzīmē kā balto galdautu dienu. 
Sestdien, 7. maijā, skaistā siltā rudens dienā 
Sidnejas DV namā Benkstaunā uzstādījām 
baltiem galdautiem apklātus galdus greznotus 
ar dzeltenām krizantēmām (jo Austrālijā maija 
pirmā svētdienā svin arī mātes dienu) ar gaiši 
zilām zalvetēm, kas nejauši arī atspoguļoja 
Ukrainas nacionālās krāsas, tā izsakot 
solidaritāti Latvijas kaimiņu tautai. 

Diemžēl pēdējās divās nedēļās Covid-19 
sērga pamatīgi izplatījās Sidnejas latviešu 
vidū, kaut pateicoties augstam potēšanas 
līmenim, slimība izpaudusies, cik uzzinam, 
ļoti mērenā veidā, bet valdības noteikumi 
nosaka ka vismaz vienu nedēļu obligāti 
jāievēro mājas režīms. 

Varētu būt ka tas bija noteicējs, vai arī 
cilvēki vēl arvien baidās, vai arī mātes dienas 
un to saistīto ģimenes pienākumi ietekmēja 
to kāpēc uz atceres svinībām atnāca tik 
daudz ka aizpildīja tikai divus galdus. Bet 
priecājamies arī par to. 

Vanadžu priekšnieceGundega Zariņa, 
nodaļas pr iekšnieces Ināras Sīkās 
prombūtnē, sveica klātesošos un pakavējās 
atmiņās par tiem gadiem kad gadskārtēji ar 
godu atcerējās Kurzemes cietokšņa posmu 
un to varonīgos leģionārus. Ar 1945.g. 8. 
maija kapitulāciju Latvijas un to kaŗavīru 
kas palika Kurzemē liktenis bija nolemts uz 
nezināmu nākotni. Tomēr trimdas tautieši 
vienmēr darbojās uz cerīgu nākotni un 
mērķtiecīgi turpināja darboties, atgādinot 
pasaulei par tās nelikumīgo stāvokli. 

Latvijas tautas 80to gadu beigu atmoda, 
to starpā 1989. gada Baltijas ceļa vēsturiskais 
notikums, kulminējās ar 1990.g. 4.maija 
Latvijas Augstākās padomes vēsturisko 
balsojumu atjaunot Latvijas neatkarību. 

Tā noslēdzās 50 gadu nebrīvības posms 
Latvijas vēsturē, kaut vēl priekšā stāvēja 
barikāžu dienas, 1991.g. 21. augusts un 
1993.g. Saeimas atjaunošana. 

Tagad varam svinēt balto galdautu dienu 
ar pateicību visiem kas pielika roku lai Latvija 
atkal ir atzīta kā brīva neatkarīga valsts. 
Viktors Sīkais, ar sievas norādījumiem no 
tālienes, bija sagatavojis telpas, kā arī cūkas 
cepeša mielastu, un atlika tikai Gundegai 
sasildīt ābolmaizes kā saldo piedevu. 

Pie reizes 7.maijs arī sakrita ar Sidnejas 
nodaļas biedrenes un ilggadējās virtuves 
darbibinieces Zentas Krautmanes 90. 
dzimšanas dienu un bijām priecīgi ka viņa 
ar lielām, bet ne nepārvaramām, pūlēm 
varēja ierasties mūsu vidū. Nodziedājām 
tradicionālo Augstu laimi, prieku un 
apsveicām ar ziedu velti. 

Vēl ilgi pakavējamies draugu vidū 
pārrunājot viss kas bija sakrājies uz sirds 
kopš pēdējo reizi tikāmies. Tā škīrāmies 
līdz nākamās tikšanās vai nu biedrības 
Senioru saietā nākamajā piektdienā, jeb 
nākamajās DV pusdienās sestdien, 4. jūnijā, 
kur atjaunosim Cēsu kauju atceri. ■

Gundega Zariņa.

Ilgaddējai Sidnejas nodaļas vanadžu 
darbiniecei  Skaidrītei Veidnerei 12. maijā 
apritēja 95 mūža gadi. Ilga Nirādija un 
Gundega Zariņa apciemoja jubilāri savā 
„Mežaparka” dzīvokli. Vairākas stundas 
paskrēja nemanot pakavējoties atmiņās 
un pārrunājot polītiku!
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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. 4. jūnijā  plkst. 

12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.

Sestdien, 2022. g. 2. jūlijā  plkst. 
12.00 pusdienas un draudzības 
pēcpusdiena.
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Novuss
1. maijā Sidnejas 

DV Novusa kopa 
atskatī jās uz 30 
s p ē ļ u  g a d i e m ! 
Nevar teikt darbības 
gadiem, jo satikties 
katru nedēļu DV 
namā Benkstaunā 
spēlēt novusu ar/
pret draugiem jau 
nav darbs bet prieks! 

Spē les  ag rāk 
notika piektdienas 
vakaros, jo dalībnieki 
bija darba ļaudis. 
Tagad visi gandrīz 
bez izņēmuma ir 
pensionējušies un 
sanāk jau pusdienas 
laikā. Tad var spēlēt 
cik ilgi grib! Bieži 
beidzam tikai pēc 

sešiem, pat septiņiem! Kopu ilgus gadus vadīja Richards 
Puisēns, bet palīdzēja arī Rūdolfs Nemme un Romans 
Senkēvičs.  Imants Graudiņš vada saimniecību. 

Gaidam jaunus spēlētājus! Visi laipni ielūgti! ■
Gundega Zariņa



23

visas paaudzes. Daudz 
tēvu nes mazuļus uz 
pleciem. Citi stumj bērnu 
ratiņus. Redz pusaudžus 
un sirmgalvjus. 

Negaidīti satiekam 
Andreju un Daci Daliņus, 
kuŗi pirms vairākiem 
gadiem pārcēlušies uz 
dzīvi Latvijā. Pēc īsa 
brīža mums blakus soļo 
Amanda Hirsta-Vaita ar 
savām meitām – viņas arī 
pašreiz rīdzinieces.  

M ē s  m i e r ī g i  u n 
mērķtiecīgi soļojam uz 
drausmīgo Pārdaugavas pieminekli.

Gar gājiena malām, redz pašvaldības 
policiju, turpat arī pilsētas drošības 
policija, melnos tērpos. Valsts drošības 
dienests, pirms demonstrācijas, tika 
atzinis, ka provokāciju, šajā patriotiski 
noskaņotā Latvijas iedzīvotāju gājienā 
izslēgt nevar, tamdēļ policija lielā skaitā. 

Pamats demonstrācijai ir, lai prezidents, 
Saeima un valdība steidzīgi atļautu 
nojaukt PSRS jeb Krievijas okupācijas 
varas pieminekļus un piemiņas zīmes. 
Pieprasa arī mainīt vārdus ielām un 
laukumiem, kuŗi nosaukti padomju 
funkcionāru vārdā.

Daudz rakstīts un diskutēts par 
sarežģīto situāciju valstī, par polarizējumu 
sabiedrībā. Gājiens ir atļauts, bažām 
nevajadzētu būt… bet tomēr…

Es jūtu saviļņojumu, līdztekus arī 
gan prieku, gan bēdas. Prieku, ka esam 
vienoti, bet bēdas, ka šī demonstrācija tik 
nepieciešama un vajadzīga. Man blakus 
soļo dēls ar ģimeni, draugi no Austrālijas 
un brāļi un māsas no dzimtenes. Esam 
daļa no tautas. Mēs esam Latvijā un 
esam vienoti.

Situācija Latvijā tik tiešām pašreiz ir 
sarežģīta. Sabiedrība ir polarizējusies 
gājiens ir atļauts, bažām nevajadzētu būt. 
Mums ir laimējies, ka varam izteikt savas 
domas brīvā zemē. Provokācijas varēja 
būt, bet nebija. Drošības riski varēja 
būt, bet nebija. Mēs esam kopā! Kopība 
parāda tautas vienotību.

Esam pļavā, parkā blakus ienīstam 
piemineklim. Kā monstrs kas mūsu acu 
priekšā.

Uzrunas. Koncerts. Esam par tālu 
lai redzētu un dzirdētu kas notiek uz 
skatuves. Daudz dziesmām dzied līdz 
tauta. Izskan tautā, ka sajūta kā sapulcēs, 
ko rīkoja kādreiz Tautas Fronte.

Viss mūsu rokās. Ja nākotne šo jauno 
cilvēku rokās, tad tautai ir nākotne. 
Noslēgumā dzied komponista Mārtiņa 
Brauna dziesmu Saule, Pērkons, 
Daugava.

Ir vēls. Vēl gaišs. Smaržo zāle, plaukst 
ceriņi, smaržo koki… 

Esam vienoti! Esmu brīvā Latvijā. ■
Vita Kristovska

Vita Kristovska Rīgā

No Brīvības ...
Turpinājums no 13.lpp
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Augšāmcelšanās – 
paralēlie viedokļi

Var teikt, – šo virzienu, kā civilizācijas 
attīstības mērķi – pauž savos jēdzienos 
visas lielākās reliģijas uz Zemes, kā 
arī mūsdienu zinātniskā koncepcija. 
Piemēram, „Ēģiptes koda" autors 
Roberts Bauvals ("The Egypt Code", 
R.Bauval) šai sakarā saka: „Ja mums 
ir fiziski pieejams mumificēts ķermenis 
ar saglabājušos DNA, tad varētu 
būt techniska iespēja tiešā nozīmē 
- to „augšāmcelt" (resurrect, angl.), 
atjaunojot tam ģenētiku. Šāds process 
būtu ārkārtīgi sarežģīts, bet technoloģija 
šim nolūkam jau ir ceļā. Tas būtu 
vienreizēji! Mēs burtiskā nozīmē būtu 
sasnieguši seno mērķi – augšāmcelšanu 
no mirušiem." 

Mazliet grotesku, bet ekstravagantu 
atainojumu tam redzam arī populārajā 
fantastiskā žanra filmā – "Piektais 
elements" ("The Fifth Element"), kur 
no pārpalikušā ģenētiskā materiāla ar 
futūristisku technoloģiju tiek efektīvi 
atjaunots viss ķermenis. 

Saskaņā ar reliģisko izpratni – 
Cilvēcei ir fundamentāli un principiāli 
paredzēts virzīties uz augstākas 
formas eksistenci. „Tam pareizais 
vārds būtu transformācija", skaidro 
rabīns Ariels Bar Tzadoks, Kušer 
Thorah skolas dibinātājs. „Ar to mēs 
būtu ne vien sekojuši šim nolūkam, 
bet arī izpildījuši galveno uzdevumu, 
kādā esam ieradušies uz Zemes... Bet 
ar to Ceļš nebeidzas. Pēc tam mēs 
attīstāmies pāri par to. To sauc par Lielo 
Augšāmcelšanos."  

Šodien dzird jautājumus – vai būtu 
iespējams arī zinātnei beidzot sākt 
tuvoties augšāmcelšanās noslēpuma 
izpratnei? Un ja tā, – vai Cilvēce spētu 

eventuāli apgūt šo spēku pielietošanu, 
lai miesu un dvēseli atgrieztu dzīvošanai 
šai pasaulē – kad vien vēlas? Ir 
viedoklis, ka daudzas reliģijas apraksta 
tieši to brīdi, kad Cilvēce sasniedz šo 
pakāpi savā attīstībā. To dēvē dažādi – 
„tiksiet aizrauti" (rapture, angl.), „laiku 
beigas" (end of days), „tiesas diena" 
(judgement), „apokalipse" (apocalypse). 
Gorgio Tsoukalos, senatnes pētnieks 
un „Legendary Times Magazine" 
publicists, saka: „Viens ir kristālskaidrs 
– visos antīkos tekstos dievi ir solījuši 
atgriezties. Tas ir minēts ne tikvien 
Bībelē, bet arī citos sakrālajos tekstos." 
Un mitoloģijas pētnieks Viljams Henrijs 
(mythologist William Henry) atgādina: 
„Augšāmcelšanās kā cilvēka ieeja 
jaunā eksistences formā, vienmēr 
ir bijusi centrāla mūsu attiecībās ar 
debesu būtnēm (celestials). Var gandrīz 
droši apgalvot, ka galvenais iemesls 
VIŅU nākšanai uz Zemes vienmēr 
ir bijis mūs mācīt – kā augšāmcelt 
mūsu ķermeņus, kā pārveidot mūsu 
zemes ķermeņus debešķīgā formā, kā 
tos veidot gaismas ķermeņu formā." 
Un Dāvids Vilkoks, „Sinhronitātes 
atslēga" autors (David Wilcock, „The 
Synchronicity Key"): „Mēs redzam tiešu 
saikni starp citplanētiešiem, eņģeļiem, 
un nāvei tuvām pieredzēm (NDE, near 
death experiences). Pastāv pārliecinošs 
arguments, ka „laiku beigās" priekškars 
starp realitātēm tiks nojaukts, un mums 
būs iespēja brīvi šķērsot realitātes, t.i. 
pārvietoties starp pasaulēm, – to, kuŗā 
mīt dzīvie, un to, kur mīt mirušie." 

„Es nedomāju, ka tas būtu kaut kas 
tāds, uz ko mums būtu jāraugās ar izbīli, 
bet gan ar prieku, jo tas nozīmē, ka mēs 
Universā neesam vieni," turpina Gorgio 
Tsoukalos. ■

Raimonds Sokolovskis 
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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 Kateryna Argyrou,  
Austrālijas ukraiņu organizāciju priekšsēde

 Ar mūzikāliem priekšnesumiem piedalīsies lietuviešu un igauņu 
vokālie ansambļi

Pēc sarīkojuma visi klātesošie aicināti pakavēties pie uzkodām un 
atspirdzinājumiem

Ojārs Greste
Jaundienvidvelsas Apvienotās Baltiešu komitejas priekšsēdis
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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.

Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no maija Rituma.
Inku civilizācijas pēdās 
P ē c  A r e k i p a s  a p s k a t e s  u n 

šausmināšanās par Huanitas likteni devos 
uz Puno pie Titikakas ezera krastiem. 
Pāris dienu iepriekš iegādājos ekstremāli 
lētu biļeti no Arekipas uz Puno, par ko 
man bija liels prieks, taču līdz mirklim. 
Sešu stundu paredzētais ceļš izvērtās 
9 stundu garumā, jo autobuss pēkšņi 
atteicās darboties starp kalnu grēdām, 
līdz ar to pāris stundu nācās pavadīt uz 
vietas. Šajā laikā izbaudīju dažādas izjūtu 
gammas, sākot ar ļoti nepatīkamiem 
aromātiem, kas bija pārņēmuši autobusu, 
un beidzot ar ceļabiedriem. Likteņa ironija, 
taču pārvadātāja nosaukums bija “Flores”, 
tulkojumā “Ziedi”. Tantīte gados, kas 
sēdēja man aiz muguras, nolēma turēties 
pie mana sēdekļa atzveltnes tā, ka pie 
reizes izplēsa man matus no galvas. 
Savukārt citas kundzītes nesās man 
garām tā, ka ik pa brīdim dabūju "bum, 
bum" belzienus pa sānu ar viņu krāsainās 

Labdien visapkārt!
Pasaules Brīvo latviešu apvienība 

(PBLA) aicina uz priekšvēlēšanu 
projekta visiem balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem ārpus Latvijas JĀbalso un tā 
mājaslapas www.jabalso.lv atklāšanu! 
Atklāšanas pasākums notiks tiešsaistē, 
platformā Zoom, 2. jūnijā plkst. 15.00 
pēc Latvijas laika.

Šī gada 1. oktobrī norisināsies 
14. Saeimas vēlēšanas un šā brīža 
drošības apstākļu dēļ ir īpaši svarīga 
visu Latvijas pilsoņu, tajā skaitā 
ārzemēs dzīvojošo, dalība vienā no 
galvenajiem demokrātijas stūrakmeņiem 
– vēlēšanām. Lai palīdzētu tautiešiem 
ārzemēs saprast balsošanas procesu un 
orientēties politisko partiju piedāvājumā, 
PBLA ar Sabiedrības integrācijas fonda 
(SIF) atbalstu organizēs vairākas 
aktivitātes, kuŗu materiāli tiks vienkopus 
publicēti www.jabalso.lv.

2. jūnijā iepazīstināsim ar plānotajām 
aktivitātēm un www.jabalso.lv atrodamo 
informāciju. PBLA aicina ikvienu 
pasākuma laikā uzdot sev interesējošos 
jautājumus par balsošanu Saeimas 
vēlēšanās no ārzemēm un projektu 
“JĀbalso”. Ļoti priecāsimies par jūsu 
ieteikumiem un vēlmēm www.jabalso.lv 
satura papildināšanai!
Pieslēgšanās informācija platformai 
Zoom:
Topic: www.jabalso.lv atklāšana
Time: Jun 2, 2022 15:00 Riga

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/841610319
96?pwd=SUZ2eHRKdExiV2czNjQ0Zn
lsRWVLdz09  
Meeting ID: 841 6103 1996
Passcode: 115982

Kristīne Saulītis
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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

seģenēs ietītajām paunām.
Savukārt priekšā sēdošais onkulītis to 

vien darīja, kā meta ārā pa logu atkritumus 
ēdienu un augļu atlieku veidā. Papildus 
autobusā tika pārraidīts video, kas ik 
pa brīdim atslēdzās un raustījās baltās 
strīpās, pārkliedzot manās stereo austiņās 
skanošo mūziku. Par spīti apkārt esošajai 
kolorītajai sabiedrībai, izmantoju iespēju 
izbaudīt garām slīdošās kalnu ainavas. 
Kaut arī Puno atrodas tikai 3827 metrus 
virs jūras līmeņa pret iepriekš minēto 
Kolkas kanjonu ar tā 4900 metriem virs 
jūras līmeņa, tomēr, ierodoties Puno, jau 
pirmajā brīdī sajutu galvassāpes.  Šķita, 
ka ar došanos pilsētas centra virzienā 
manas galvassāpes pastiprinājās, jo man 
bija atlikušas ne vairāk kā 20 minūtes 
tūristu informācijas centra atrašanai. 
Viegli to nebija sasniegt, jo tieši šajā dienā 
un konkrētajā mirklī pilsētas ielas bija 
pārņēmis ļaužu pūlis, atzīmējot vietējās 
universitātes gadadienu. Taču, tā kā 
man par katru cenu bija nepieciešams 
pāriet pāri pilsētas laukumam, kurā uz 
priekšu virzījās dejojošs pūlis, nolēmu, 
ka šie svētki neiztraucēs mani sasniegt 
tūristu informācijas centru, kuram nu 
jau bija jāaizveras pēc piecām minūtēm. 
Rezultātā ar kārtīgu uzņēmības devu, 
65 litrus ietilpīgu mugursomu mugurā 

un koferi pie rokas iejuku ļaužu pūlī, kas 
turpināja dejot, virzot mani nepareizā 
virzienā. Visiem spēkiem turējos pretī 
pūlim, kamēr man galu galā pēc īsa cīniņa 
izdevās tikt pāri pilsētas galvenajam 
laukumam. Pēdējā mirklī iespruku tūristu 
informācijas birojā, ļaužu pūlim turpinot 
svētku gājienu.

Nākamās dienas rīta agrumā devos 
Titikakas ezera virzienā baudīt peldošās 
salas, kuru pirmsākumi meklējami 
gadsimtus senā pagātnē, mazai ciltij 
nolemjot veidot savu dzīvi uz peldošajām 
salām, lai attālinātos no agresīvās inku 
kultūras. Titikakas ezers ir pasaulē 
augstākais ezers virs jūras līmeņa, 
sasniedzot vismaz 3800 metrus ar kopējo 
platību 8400 km2. Ezers ir slavens ar 
tā peldošajām, no niedrēm veidotajām 
salām, kurās arvien dzīvo pāris simti 
vietējo iedzīvotāju ar mājlopiem un 
sadzīvei nepieciešamajiem piederumiem. 
Niedres saliniekiem noder ne tikai salu 
un laivu veidošanai, bet arī dažādiem 
amatniecības izstrādājumiem. Pēc vietējo 
teiktā, salās gan dzīvo tikai vecāka 
gadagājuma cilvēki un bērni. Pārējie ir 
pārcēlušies uz dzīvi Puno vai citās Peru 
pilsētās, kur ir vairāk darba un izklaižu 
iespēju utt.

Pēc “Uros” salu apmeklējuma 
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apciemoju arī “Taquile” salu, kas 
izveidojusies dabisku procesu rezultātā un 
nav peldošā sala. Sala ir apmēram 6 km2 
liela, to apdzīvo mazliet vairāk nekā 2000 
iedzīvotāju. Viesojoties salā, uzzināju 
interesantus faktus. Piemēram, sala ir 
labi zināma Peru ar tās kvalitatīvajiem 
tekstilizstrādājumiem, kur adīšanu no 
agrīnajiem pusaudžu gadiem veic vīrieši. 
Savukārt sievietes iekrāso vilnu ar dažādu 
dārzeņu un minerālvielu palīdzību.

Ja modernajā sabiedrībā pierasts, 
ka vēlēšanu dienā vēlētāji dodas pie 
urnām, lai nodotu savu balsi par sev 
tīkamo kandidātu, tad šajā salā vēlēšanu 
dienā dalībnieki, kas vēlas ieņemt vēlētus 
amatus, tirgus laukumā nostājas rindā un 
izsaka savu vēlmi piedalīties vēlēšanās, 
pamatojot to. Pēc tam vēlētāji turpat 
uz vietas nobalso, paceļot gaisā rokas, 
kas tiek saskaitītas. Pēc Titikakas 
ezera apciemošanas bija pienācis laiks 
doties uz vislabāk saglabājušos koloniālo 
pilsētu Kusko, lai apskatītu slavenāko 
Dienvidamerikas kontinenta arheoloģisko 
objektu Maču Pikču (“Machu Picchu”). 
Šoreiz pēc ilgāka laika posma man 
paveicās ar biļetes iegādi no Puno 
uz Kusko, jo pasažieru pārvadātājs 
bija padomājis par pasažieru ērtībām, 
pasniedzot ne tikai ēdienus un dzērienus, 
bet arī nodrošinot interneta pieslēgumu 
brauciena laikā.  

Vēlā pēcpusdienā ierados kontinenta 

vecākajā pastāvīgi apdzīvotākajā un 
kontinenta arheoloģiskākajā pilsētā 
Kusko, kas reiz bija Inku impērijas 
galvenais cietoksnis. Leģenda par Kusko 
stāsta, ka 12.gadsimtā pirmajam inku 
pārstāvim Manco Capac senču Saules 
dievs palūdzis atrast zemes centru, un 
Manco Capac sapratis, ka šī vieta varētu 
būt Kusko. 

Tā kā nākamajā dienā nolēmu 
doties Maču Pikču virzienā un biju 
ļoti priecīgs par plānoto, man kā ceļa 
biedrene pieteicās Elizabete no Austrijas, 
iespaidojoties no mana entuziasma. 
Hosteļa darbiniece Blanka Elizabetei bija 
ieteikusi aģentūru, kura varot mūs aizgādāt 
no Kusko līdz pirmajai apdzīvotajai vietai 
“Hidroelectrica”, kas atrodas pāris stundu 
gājiena attālumā no Maču Pikču. Šoreiz 
bija tā retā reize, kad nolēmu atpūsties 
no plānošanas darbiem, zinot, ka nemaz 
nav tik viegli saplānot visus ceļojuma 
aspektus. Šī bija tā retā reize, kad ļāvu 
Elizabetei izpausties, ko arī Elizabete  
darīja, izmantojot “Whatsapp” lietotni. Līdz 
ar to varējām droši gaidīt nākamo rītu, 
lai astoņos ierastos iepriekš norunātajā 
adresē.

Rīts pienāca patīkamu gaidu pilns, un 
mēs norunātajā laikā gaidījām parādāmies 
mūsu mikroautobusu, kamēr cits pēc cita 
mums garām aiztraucās dažādi busiņi ar 
smaidošiem ceļotājiem iekšā. Secinājām, 
ka “Whatsapp” aplikāciju, lai rezervētu 

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ 
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā 
pēc iepriekšējas sazināšanās:

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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ceļojumus,  turpmāk nav vērts izmantot. 
Stundu vēlāk paveicās, jo netālu 

esošais tirgonis piedāvāja aizgādāt mūs 
uz 7 stundu brauciena attālumā esošo 
“Hidroelectrica” par dārgākām izmaksām. 
Nekas cits mums neatlika, kā piekrist, lai 
nezaudētu iepriekšējā vakarā iegādātās 
ieejas biļetes Maču Pikču teritorijā, jo tās 
bija derīgas tikai konkrētajam datumam. 
Protams, mūsu izpalīdzīgais “draugs” 
nolēma, ka viņam nav jāizsniedz mums 
pierādījums, ka esam veikuši maksājumu 
nokļūšanai līdz “Hidroelectrica” un 
atpakaļ, paskaidrojot, ka pēc Maču Pikču 
apskates mūs nogādās atpakaļ Kusko. 
No mums tiek prasīts tikai tik daudz, kā 
atcerēties viņa vārdu, un, ja nu kas, tad 
viss būs, izdarīs un palīdzēs. Šoreiz bija 
tā retā reize, kad iekšēji neuzticējos viņam 
un līdz ar to katram gadījumam veicu 
mikroautobusa numura fotografēšanu.

Tā kā no “Hidroelectrica” uz Maču 
Pikču blakus esošo pilsētiņu “Aguas 
Calientes” nav citu ceļu kā tikai vilciena 
sliedes un vilciena biļete uz 12 km attālo 
“Aguas Calientes” maksā 30 ASV dolāru, 
nolēmām doties kājām, lai divās stundas 
līdz ar krēslu sasniegtu Maču Pikču 
pakājē esošo pilsētiņu. 

Šķiet, ka nākamajā rītā pulksten 
04:30 hostelī vidējā istabas temperatūra 
palielinājās par vairākiem grādiem, jo nu 
jau nespēju vairs sagaidīt savu došanos 
Maču Pikču kalnā. Pēc 8 km garā 
posma, kas vijās stāvus kalnā, un pēc 
pusotras stundas gara kāpiena, sviedriem 
līstot aumaļām un sasārtušiem vaigiem, 
attapos pie Maču Pikču ieejas.     

Sešos no rīta vārti tika atvērti un Maču 
Pikču burvība varēja sākties, kuru jau 
pirmajās minūtēs aptumšoja migla un 
mākoņu vāli. Paspēju aprast ar domu, 
ka laikam nebūs lemts redzēt slavenā 
objekta kopainu, kas ir tik zināma visai 
pasaulei. Pagāja pusotra stunda, un saule 
nolēma parādīties, pašķirot mākoņu segu 

tā, lai mākoņi izklīstu tieši virs Maču Pikču. 
Mirkli vēlāk manām acīm atklājās slavenā 
Maču Pikču ainava ar zaļu lietusmežu 
ieskautiem pakalniem. Maču Pikču ainava 
ar tajā esošajām būvēm bija tik skaista, 
ka pilnīgi aizmirsu uzmanīties no vietējām 
Maču Pikču sīkajām mušiņām, par kurām 
biju brīdināts dienas iepriekš no vienas 
ceļotājas. Rezultātā pāris stundu vēlāk 
attapos, kasot rokas un kājas līdz asinīm 
mušiņu  kodienu dēļ.

 Maču Pikču šobrīd ir iekļauts ne 
tikai UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā, bet arī septiņu jauno pasaules 
brīnumu sarakstā. Mūsdienās arvien ir 
dažādas spekulācijas par Maču Pikču 
izmantošanas nolūkiem pagātnē, jo Maču 
Pikču nekad nav pieminēts hronikās. Daļa 
pētnieku uzskata, ka Maču Pikču dibināts 
pēdējos Inku impērijas pastāvēšanas 
gados ar mērķi saglābt inku kultūru vai 
atdzīvināt to. Maču Pikču tika uzcelts 
15.gadsimta vidū, taču vēlāk pamests, 
ierodoties spāņu konkistadoriem. Cita 
versija vēsta, ka Maču Pikču iedzīvotāji 
tika iekaroti un pēc tam nogalināti. Netiek 
izslēgta arī iespēja, ka iedzīvotājus ir 
piemeklējusi kāda iznīcinoša slimība. 
Mazliet papildinot par Maču Pikču, tajā 
2001.gadā notika Peru 63. prezidenta 
Alehandro Toledo (Alejandro Toledo) 
inaugurācijas ceremonija.

Dienu vēlāk pienāca brīdis pamest 
pilsētiņu, lai divās stundās aizsoļotu 
līdz “Hidroelectrica”, kur mikroautobusa 
šoferim būtu mūs jāaizgādā atpakaļ 
uz Kusko. Nonākot “Hidroelectrica”, 
neviens, protams, nereaģēja uz mūsu 
paskaidrojumiem par neesošu atpakaļ 
brauciena biļeti uz Kusko, līdz ar to 
maksājumu nācās veikt atkārtoti. Ja 
Elizabete pamanījās jau sašļukt par 
nekrietno apmānīšanu, tad es par to vēl 
nesatraucos, zinot, ka nāksies paspēlēties 
ar tūristu policiju. Nākamajā dienā pāris 
stundu intensīva darba sadarbībā ar Peru 
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tūrisma policiju un krāpnieks pēc pirmā 
policijas zvana teciņiem atskrēja pie 
mums un pa pieci lāgi atvainojās, atdodot 
naudu, kas viņam nepienācās. Lieki 
piebilst, ka no Elizabetes viņš nebaidījās, 
jo viņa bija diezgan mierīga. No manis gan 
bija iemesls pabaidīties, jo patirināju viņu 
diezgan sirsnīgi. 

Veiksmīgi atguvuši naudu, izstaigājām 
Kusko, nejauši atklājot, ka tūrisma 
aģentūras ceļotājiem piedāvā apmeklēt 
septiņās krāsās iekrāsoto Varavīksnes 
kalnu. Kalna krāsas ir veidojušās, 
pateicoties minerālajiem slāņiem, kas 
ir pakļauti erozijas ietekmei. Protams, 
minētais kalns piesaistīja manu uzmanību, 
tāpēc nākamajā rītā devos kalna virzienā, 
lai iekarotu tā 5200 metrus augsto 
virsotni. Biju pārsteigts, ka neizjutu 
retinātā gaisa ietekmi, jo manā līdzšinējā 
ceļojumu pieredzē Varavīksnes kalns 
ir augstākais virs jūras līmeņa. Šoreiz 
gan es lēnām devos kalna virsotnē, lai 
neradītu organismam papildu slodzi, 
kuru jau tā ietekmēja augstums virs jūras 
līmeņa.

Tā kā visu ieplānoto Peru biju 
apskatījis, pienāca laiks doties no Kusko 
uz Čīles pierobežas pilsētu Ariku, taču 
vēl pašā pēdējā brīdī saņēmu no Peru 
atvadu sveicienus autobusa izskatā, kurā 
nācās pavadīt 24 stundas. Brauciena 
laikā vietējā Peru vecmāmiņa mani 
apmācīja izmest pa autobusa logu ārā 
zivs atliekas, un autobusa pasažieriem 
bija lielum lielie prieki, jo man necēlās roka 
izmest atkritumus ārā. Papildus autobusā 
radiators dienas laikā karsēja tā, ka 
pirkstu tam nevarēja piedurt. Nobeigumā 
autobusa šoferis apstājās tuksneša vidū 
tieši pie tādas ēstuves, kur citi pasažieru 
autobusi nestājās, jo pārdošanā bija tikai 
nezināmas izcelsmes zivs un vārītas 
pupas ar kukurūzu. Lai arī pārbrauciens 
noritēja, šķiet, mūžību, tomēr pēc 24 
stundām nonācu Peru pierobežas pilsētā 
Tačna.  ■ 

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

27. maijā
Zelenskis: Mani priecē Latvijas nostāja, 
ar kuru jūs esat nostājušies taisnīguma 
pusē 

Eiropā ir nepieciešama vienotība 
un spēks, lai liktu Krievijai samaksāt 
pilnu cenu par karu Ukrainā, ceturtdien, 

26.maijā, uzrunājot Saeimas deputātus 
un Latvijas tautu, norādīja Ukrainas 
prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzrunas 
sākumā Ukrainas prezidents pateicās 
par Latvijas un tās iedzīvotāju palīdzību 
Ukrainai. Viņš norādīja, ka Latvija ir 
pieņēmusi Ukrainas cīņu par brīvību kā 
savu personisko cīņu, jo Ukrainā tiek lemts 
par visu eiropiešu likteņiem. 

Pēc Zelenska paustā, Krievija ar 
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ieročiem ir sākusi karu pret Ukrainu, tai 
pašā laikā apdraudot arī kaimiņvalstu 
brīvību. Tāpat šīs cīņas Ukrainas teritorijā 
noteiks, kādi spēki dominēs Eiropā 
nākamo desmitgažu laikā. Jautājums 
ir par to, vai uzvarēs taisnīgums, vai 
Krievija daudzās tautās atkal atgriezīs 
tādus vārdus kā okupācija, represijas 
un deportācijas. "Mani priecē Latvijas 
nostāja, ar kuru jūs esat nostājušies 
taisnīguma pusē. 23. februārī Ukraina 
no jums saņēma pretgaisa aizsardzības 
raķešu sistēmas "Stinger". Tie jau pirmajās 
kara dienās palīdzēja mums pretoties pret 
Krievijas agresiju. Raķešu sistēmas glāba 
mūsu cilvēku dzīvības," sacīja Zelenskis. 

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka tajā 
laikā, kad citas valstis meklēja atrunas, 
kāpēc nevar palīdzēt Ukrainai, Latvija 
bija to valstu starpā, kas rīkojās. Latvija 
ir palīdzējusi gan drošības jomā, gan ar 
humāno palīdzību, tādējādi parādot savu 
nostāju un attieksmi. Tāpat Latvijā pagaidu 
patvērumu ir guvuši Ukrainas kara bēgļi. 
Zelenskis norādīja, ka Ukraina vienmēr 
atcerēsies Latvijas palīdzību. Viņš retoriski 
jautāja, kāpēc ir tā, ka valstis, kas stingri 
nolēma rīkoties un palīdzēt, nav bagātāko 
valstu vidū, tomēr tās parādīja savu 
drosmi. Bet turīgākās valstis palika nostāk 
un neatrada iespēju palīdzēt. Zelenskis 
sacīja, ka tādas valstis tiek kritizētas par 
liekulību, gļēvulību un dubultstandartu 
ievērošanu. Tādām valstīm šādi vārdi ir 
ciešami, jo šķiet, ka tās atbalsta Krievijas 
agresiju un par spīti visam grib saglabāt 
attiecības ar Krieviju. Iemesls ir vienkāršs 
un tā esot nauda. 

"Viņi meklē izdevību un ir spējīgi domāt 
tikai par ienākumiem, procentiem un banku 
izrakstiem. Ir arī tādi, kas nepamatoti cer, 
ka varēs nomierināt Krieviju, ja paklusēs 
un necīnīsies ar agresiju. Runa ir par 
vērtību iznīcināšanu. Daži cilvēki domā, 
ka ne visām tautām ir nozīme. Tāpat viņi 
uzskata, ka par kādu tautu var vienkārši 

aizmirst," sacīja Zelenskis. Ir cilvēki, 
kuri grib dzīvot iluzorā mierā, kura cena 
būs desmitiem tūkstošu cilvēku nāve, 
miljoniem deportēto un vēl lielam skaitam 
tiks atņemta dzimtene, uzskata Ukrainas 
prezidents. Viņa ieskatā, šiem cilvēkiem 
tas šķiet normāli, tomēr viņš akcentēja, 
ka miers par tādu cenu, kas prasa cilvēku 
asinis, nav normāls. 

Viņš vērsa uzmanību uz to, ka vēl 
ne tik tālā pagātnē necieņa pret vienu 
vai otru tautu varēja novest pret tādiem 
paktiem, kas atņēma valstīm valstiskumu, 
uzkurinot apetīti pēc kara, kuru dēļ bojā 
gāja miljoniem cilvēku. Vairāku paaudžu 
dzīves tika saindētas un tika uzskatīts, ka 
gan Eiropa, gan Rietumi pēc piedzīvotā 
tomēr ir kaut ko mācījušies. Jau ziņots, 
ka Ukrainas prezidents Saeimu uzrunāja 
pēc parlamenta priekšsēdētājas Ināras 
Mūrnieces (NA) uzaicinājuma. Parlamentā 
atgādina, ka Mūrniece kopā ar Igaunijas 
un Lietuvas parlamentu priekšsēdētājiem 
bija pirmie parlamentu spīkeri, kas pēc 
kara sākuma apmeklēja Kijivu, 24. martā 
tiekoties ar Ukrainas parlamentāriešiem 
un arī Ukrainas prezidentu. (LETA; tvnet.
lv)
24. maijā
 Valdība atbalsta Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos NATO 

Valdība atbalstījusi Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos NATO. Likumprojekts, kas 
izstrādāts ar mērķi apstiprināt protokolu 
par Somijas un Zviedrijas pievienošanos 
Ziemeļatlantijas līgumam vēl būs jāskata 
Saeimai. Likumprojekta anotācijā teikts, 
ka pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā 
Somijas un Zviedrijas valdības izstrādāja 
un izskatīšanā parlamentā nodeva 
ziņojumu par izmaiņām drošības vidē. 
Tajos secināts, ka tikai dalība NATO 
un Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā 
noteiktās drošības garantijas spētu 
Somijai un Zviedrijai sniegt nepieciešamo 
aizsardzību potenciāla militāra konflikta 
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gadījumā. Sekojot plašām diskusijām, 
Somijas un Zviedrijas valdības ar plašu 
parlamenta atbalstu pieņēma lēmumu 
iesniegt pieteikumu dalībai NATO. Oficiāla 
pieteikuma vēstule tika iesniegta NATO 
ģenerālsekretāram šā gada 18. maijā. 

Likumprojektu anotācijās minēts, ka, 
ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā, 
tās agresīvo retoriku un potenciālu eskalēt 
drošības situāciju Baltijas jūras reģionā, 
Latvijas un Sabiedroto interesēs ir paātrināt 
Somijas un Zviedrijas iestāšanās procesu 
NATO, tādējādi mazinot Krievijas iespēju 
logu. Lēmumu par uzaicinājumu Zviedrijai 
un Somijai uzsākt iestāšanās sarunas 
NATO jāpieņem NATO Ziemeļatlantijas 
padomes sanāksmē, uzsvērts valdības 
atbalstītajā likumprojektā. Zviedrijas un 
Somijas pievienošanās NATO notiks 
saskaņā ar protokolu par Zviedrijas un 
Somijas pievienošanos Ziemeļatlantijas 
līgumam. 

K a d  N AT O  d a l ī b v a l s t i s  b ū s 
vienojušās par pievienošanās protokola 
parakstīšanu, tad to parakstīs NATO 
dalībvalstu pilnvarotie pārstāvji NATO 
Ziemeļatlantijas padomes sanāksmes 
laikā. Pēc pievienošanās protokola 
ratifikācijas procesa pabeigšanas NATO 
dalībvalstīs tiks uzsākts Ziemeļatlantijas 
līguma ratifikācijas process Zviedrijā 
un Somijā atbilstoši tās nacionālajām 
ratifikācijas procedūrām. Pēcāk Zviedrija 
un Somija kļūs par Ziemeļatlantijas līguma 
dalībniecēm, iesniedzot ratifikācijas 
rakstu glabāšanai Ziemeļatlantijas līguma 
depozitārijā – ASV Valsts departamentā. 
Valdības sēdē premjers Krišjānis Kariņš 
(“Jaunā Vienotība”) un aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks (“Attīstībai/Par!”) 
atkārtoti uzsvēra, ka Zviedrijas un Somijas 
pievienošanās aliansei stiprinās arī 
Baltijas valstu drošību. 

KONTEKSTS: 
Somija un Zviedrija ilgstoši atturējās 

no iesaistīšanās aliansē. Taču Krievijas 

iebrukums Ukrainā radikāli mainīja 
drošības situāciju Eiropā, un abās valstīs 
politiķu un sabiedrības vidū zibenīgi 
pieauga atbalsts dalībai NATO. Šonedēļ, 
18. maijā, gan Somija, gan Zviedrija 
iesniegušas pieteikumus dalībai NATO. 
Par gaidāmo alianses paplašināšanos 
pozitīvi izteikusies gan NATO vadība, gan 
arī daudzas NATO dalībvalstis, taču bažas 
rada Turcijas paziņojums, ka tā neatbalsta 
šo valstu iestāšanos NATO. Alianses 
vadība un dalībvalstis cer atrisināt situāciju, 
neaizkavējot gaidāmo paplašināšanos. 
Tikmēr Krievija, kas pirms kara Ukrainā 
pieprasī ja NATO paplašināšanās 
pārtraukšanu, pēc sākotnējā sašutuma 
par Somijas un Zviedrijas gaidāmo 
dalību NATO mainīja retoriku, sakot, ka 
šo abu valstu iestāšanās NATO nemaz 
Krieviju tik ļoti neuztraucot. Vienlaikus 
izskan risks, ka Krievija varētu pārtraukt 
piegādāt dabasgāzi Somijai, kurai Krievija 
jau pārtrauca elektroenerģijas piegādi. 
(lsm.lv)
23. maijā
Latv i jas  vēstn iec ībā  Maskavā 
novērojusi lielu Krievijas pilsoņu 
interesi par izceļošanu no valsts

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 
Latvijas vēstniecībā Maskavā ir novērota 
liela Krievijas pilsoņu interese par 
izceļošanu no Krievijas, norāda Ārlietu 
ministrijas (ĀM) preses sekretārs Jānis 
Beķeris. Viņš skaidroja, ka, neskatoties 
uz grozījumiem Imigrācijas likumā, kas 
aptur noteiktu kategoriju pirmreizējo 
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu 
Krievijas pilsoņiem uz laiku līdz 2023. gada 
30. jūnijam, arvien pieaug vēstniecībā 
pieņemto un Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldei pārsūtīto uzturēšanās atļauju 
pieteikumu skaits, īpaši no Krievijas 
pilsoņiem – repatriantiem, ģimenes 
apvienošanai ar Latvijas pilsoņiem 
un Eiropas Savienības zilās kartes 
saņēmējiem.
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

Nākamais Ritums būs 2022. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

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 

Tāpat, pēc ĀM preses sekretāra 
paustā, pieaugusi arī interese par Latvijas 
pilsonības iegūšanu. Līdz ar Krievijas 
pilsoņu vīzu pieteikumu pieņemšanas 
pārtraukšanu, izņemot ar humāniem 
apsvērumiem saistītos gadījumus, 
būtiski ir samazinājies pieņemto vīzu 
pieteikumu skaits vēstniecībā. Tāpat 
konsulāro pakalpojumu skaits pieaudzis 
arī saistībā ar Latvijas pārstāvniecību 
Sanktpēterburgā un Pleskavā slēgšanu, 
un īpaši liels pieprasījums patlaban 
vērojams no personām, kas līdz šim 
saņēma pakalpojumus ģenerālkonsulātā 
Sanktpēterburgā, atzīmēja Beķeris. Viņš 
arīdzan norādīja, ka pastiprināta Latvijas 
valstspiederīgo interese par atgriešanos 
Latvijā bija novērojama dažas nedēļas 
pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā sākuma. 
Patlaban vēstniecības redzes lokā ir tikai 
atsevišķas ģimenes, kas pārceļas uz 
Latviju.

Beķeris uzsvēra, ka ir liels Latvijas 
valstspiederīgo pieprasījums noformēt 
personu apliecinošos dokumentus ar 
vēstniecības starpniecību, tomēr šāda 
tendence bija novērojama arī iepriekš, 
jo ievērojamam valstspiederīgo skaitam 

šogad ir beidzies vai tuvākajā laikā 
beigsies pases derīguma termiņš. Pirmajās 
nedēļās pēc kara sākuma bija interese 
par ceļošanas dokumentu saņemšanu, 
lai atgrieztos Latvijā. Patlaban, saņemot 
konsulāros pakalpojumus vēstniecībā, 
Latvijas valstspiederīgie informē par 
vēlmi ceļot uz Latviju vasarā, bet ne par 
pastāvīgu atgriešanos Latvijā. Tāpat 
parādījusies interese par ārzemnieka eID 
kartes noformēšanu, lai varētu attālināti 
saņemt e-pakalpojumus, jo saņemt 
vīzu ieceļošanai un attiecīgi saņemt 
pakalpojumus Latvijā klātienē patlaban 
nav iespējams.

Beķeris uzsvēra, ka ievērojamu 
vēstniecības darba daļu aizņem atbilžu 
sniegšana uz e-pasta pieprasījumiem un 
tālruņa zvaniem, piemēram, martā vien 
tika sniegtas 2000 e-pasta atbildes, aprīlī 
– 1275. Krievijas iedzīvotāji priekšroku 
dod saziņai pa tālruni un e-pastā, nevis 
paši iepazīstas ar informāciju vēstniecības 
mājaslapā un citos informācijas avotos. 
TVNET jau rakstī ja, ka atkārtoto 
iebrukumu Ukrainā Krievija pēc valsts 
prezidenta Vladimira Putina pavēles sāka 
24. februārī. (LETA; tvnet.lv) ■
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LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Šodien atbilde uz jautājumu - vai 

Universā esam vieni? - plašās 
pētnieku aprindās skan: nē. Mēs 
esam daļa no apdzīvotā Visuma, kurā 
katrs darbojamies atbilstoši saviem 
uzdevumiem. Un pašlaik tikai šobrīd 
mēs esam piesaistīti Zemei. Bet 
tuvojas laiks, kad saglabājot savu 
Zemi kā briljanta šūpuli, Cilvēces 
bērnības un jaunības attīstības 

dārzu, arī mēs dosimies tālāk. Tas 
būs Debesbraukšanas iesākums. 
Tehniskajam attīstības līmenim un 
garīgumam ir jābūt Harmonijā, lai 
dotos Kosmosā. Līdzsvars Prātam 
un Garam. Šādu konceptu vienmēr ir 
mācījuši un skaidri rādījuši Cilvēces 
Lielie Skolotāji visos laikos

R.S.
(Bībelē skat. Ecehiēla 1.nod. 1.Moz.6:1-

4, Ap.d.1:11, Atkl.19:10,u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪNIJĀ
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. 

mājas lapā uz tīmekļa.
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. 

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

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.

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

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

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

In May the Saturday school celebrated Mothers Day with a programme of recitals 
by the pupils in honour of their mothers and grandmothers. A week later the Latvian 
Theatre reprised the childrens play Raganiņu klapatas (Little Witches) to the delight 
of the school pupils. The following week sports club Spars had their annual table 
tennis day, again starting competition with the school pupils straight after school, 
then following with a series of afternoon matches for the adults.

June will again be a month of lows and highs. Starting off with a combined Baltic 
communities commemoration of deportations to Siberia on the 5th, and following with 
our biggest annual celebration Jāņi (northern Midsummer) on the 25th.

Our gift shop Rīga continues to attract new customers – not only Latvians from 
Sydney, but also Latvian and non-Latvian visitors from country NSW and interstate. 
And no wonder, the range of gifts and foodstuffs keeps being added to every week. 
Don't forget to come and have a look!

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 Estonians and Lithuanians.

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

Midsummer celebration – Jāņi 
26th June from12 noon

The biggest event on the traditional Latvian celebratory calendar is Jāņi. Come and 
enjoy some traditional Latvian food as well as performances from singers, dancers and 
the Saturday School kids. Improve your Latvian with a sing-along (words provided) of  
traditional songs, make a flower garland, or join a „song battle" between the sexes.■
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes  
par Rituma saturu.

Nākamais Ritums 2022. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. JŪNIJAM.
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
Kremļa propagandas apdullināto
 tautu ir piemeklējis kaut kas 
 līdzīgs trakumsērgai 1
SLB valdes sēde 2
SLB un Rituma cenas 2

LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU DARBS
 Daudz baltu dieniņu 3
 Nākošais senioru saiets 3
 Senioru saiets maijā 3
 Mātes dienas sarīkojums 4
 Korp! Daugaviete svin 100 gadu
  dibināšanas atceri Sidnejā 5
 Korporācijas Daugaviete 100 gadu
  dibināšanas atcerē Sidnejā, 
  2022. g. 30.aprīlī 7
 Dzejai ir jāmaina pasaule! 11
 No Brīvības pieminekļa uz uzvaru 13

 Dārza svētki 13

DAUGAVAS VANAGU ZIŅAS
 DV Sidnejas nodaļas  jubilejas... 
  ziedojumi... darbi... 15

 Daugavas Vanagu Austrālijā 
  valde (DVAV) 17

 Latvian Relief Society of Australia 
  Daugavas Vanagi (DVAV) 19

 Atceres Sidnejas DV namā 21

 Paralēlie viedokļi 24
 14. jūnija komunistiskā genocīda 
  upuru piemiņas diena 25
 Pusdienas – svētdien, 5. jūnijā 26
 Labdien visapkārt! 26
 Vīza uz pasaules malu 26

 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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