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Jaunā Okupācijas mūzeja ekspozīcija ir jāredz
katram!

Beidzot! Rekonstruētajā Okupācijas mūzeja ēkā jaunās ekspozīcijas atvēršanas
dienā šis vārds skanēja visbiežāk. To teica gan mūzeja darbinieki, gan mūzeja atbalstītāji
un ziedotāji. Gadu desmitiem ilgais cīniņš ar atklātiem politiskiem pretiniekiem, Kremļa
kurmjiem, pašmāju birokrātiem un iekšējām pretrunām ir vainagojies ar uzvaru. Kopš
mūzeja dibināšanas (1993) ir nomainījušās daudzas valdības, Saeimas un Rīgas domes.
Nākotnes nama celtniecība noritētu daudz vieglāk un raitāk, ja vien lēmēj un izpildvarām
būtu bijis vairāk drosmes un godaprāta. Daudzi mūzeja idejai kalpojušie, Nākotnes nama
projekta autoru arhitektu Gunāru Birkertu ieskaitot, šo gaišo dienu diemžēl tā arī nesagaidīja.
Tiem, kas jautā, kāda ir mūzeja jaunā ekspozīcija, es varu teikt tikai vienu – ar Nākotnes
namu paplašinātais mūzejs, visu vecumu apmeklētāju uztverei saprotamā ekspozīcija un
veids, kā tā tiek pasniegta, šodien ir jāredz katram. Ar jauno technoloģiju palīdzību – video
projekcijām un displeju piedāvāto informāciju un liecībām – skatītājam ir iespējams izstaigāt
pagājušo gadsimtu kā labirintu, ar visām maņām sajūtot vēstures pieskārienus kā gaismas
un tumsas metaforu un valsts vēsturi izdzīvot kā savu stāstu.
Mūzeja darbiniekiem beidzot ir nesalīdzināmi labāki darba apstākļi. Savā laikā esmu
izjutusi – darbs šajā mūzejā emocionālajā ziņā nav no vieglajiem, tāpēc darba vietai un
apstākļiem ir milzīga nozīme.
Atviegloti uzelpot var politiski represētie un viņu pēcnācēji – viņu sniegtās liecības un
ģimenes relikvijas atrodas visām drošības prasībām atbilstošās telpās. Ir pavērušās jaunas
iespējas, kā ar krājumiem iepazīstināt pasauli.
Beidzot ir jārunā pilnā balsī, brīdinot pasauli par totalitāro varu noziegumiem pret
cilvēcību, par metodēm, ar kādām strādā Putina Krievija. Par to, ar ko var nākties maksāt,
ja zaudējam modrību, kā tas ir noticis ar veco Eiropu.
Putins cer, ka pasaule nogurs no palīdzības Ukrainai un no bēgļiem, ka Kremļa lobiji
spēs sašūpot antiputinisko koalīciju, ka izdosies izraisīt pasaulē provokācijas un badu.
Zīmīgi, ka visas putinistu cerības saistās vienīgi ar iznīcināšanu, nevis radīšanu.
Laikā, kad Krievija pastrādā savus noziegumus Ukrainā, Zedelgemā ne bez Kremļa
pūliņiem ir demontēts šīs Beļģijas pilsētas tuvumā pēc Otrā pasaules kaŗa ierīkotajā
gūstekņu nometnē ieslodzīto 12 000 latviešu leģionāru piemiņai veltītais „Latvijas stāvstrops
brīvībai”. Piemiņas zīmi – bišu saimes un stropa simbolu, Okupācijas mūzeja biedrības un
Zedelgemas pašvaldības kopdarbu – atklāja 2018. gadā. Divkosība un ciniskums ir tajā,
ka bez saskaņošanas ar Latviju šī pati pašvaldība piemiņas zīmi ir demontējusi.■
Anda Līce

SLB valdes sēde

SLB jūnija valdes sēdē piedalījās
Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Pēteris
Kļaviņš, Ilona Brūvere, Andris Galviņš,
Marika McCue un Klāra Brūvere.
SLB 2022. g. pilnsapulce notiks
sestdien, 13. augustā, plkst. 13:30
Latviešu namā. Jāpārvēl Mārtiņš Tuktēns,
Pēteris Kļāviņš, Klāra Brūvere. Pārrunā
nākamā gada budžeta pirmo uzmetumu.
To varēs sīkāk pārrunāt jūlija sēdē, kad
būs beidzies finansiālais gads.
No vairākiem krājējiem, Jānis Grauds
bibliotēkā ir savācis turpat kā pilnīgu
avīzes Austrālijas Latvietis izdevumu
komplektu, kuŗā labi atspoguļota
agrāko gadu sabiedrisko notikumu
vēsture. Tautieši arī turpina bibliotēkai
ziedot grāmatas. Tomēr, bibliotēkā ir
ierobežotas vietas. Jaunākās grāmatas
var aizņemties no veikala Rīga. Nolemj,

ka jāaptaujā lasītāji, kam visvairāk
interesē un kā krājumus varam padarīt
vieglāk pieejamus.
Nolemj, drošības dēļ, iegādāties
defibrilatoru.
Pārrunā Jāņu rīkošanu bet, lai
izstrādātu sīkākas detaļas, rīkos īpašu
sēdi pēc divi nedēļām. Pārrunā arī
biedrības 70. gadu jubileju 27. augustā,
un divus iespējamus Latvijas viesu
sarīkojumus, kam Melburnas un
Brisbanes organizācijas ir pieprasījušas
Latvijas finansējumu. Baltiešu tirdziņam
1. oktobrī (dienā kad notiek Saeimas
vēlēšanas) līdz šim 14 pārdevēji ir
pieteikuši galdus. Valsts svētku runātāju
sarunās LAAJ priekšsēde kad būs Latvijā.
Sidnejā valstssvētkos, 18. novembrī,
piedalīsies Latvijas sieviešu koris Balta.
SLB darbinieku un brīvprātīgo eglīti
rīkos svētdien, 11. decembrī.■
Jānis Čečiņš

SLB un Rituma cenas

Biedru nauda:
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2022. gada
abonēšanas maksa ir $60.00.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot:
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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.

Ceru, ka būsiet kuplā skaitā.
Uz redzēšanos piektdien! ■
Jānis Grauds

Senioru saiets jūnijā

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 jūnijā SLB ir apsveikusi
Babu Liepiņu, Dimitriju Pešudovu,
Jāni Miķelsonu, Jāni Mačēnu un Alīdu
Medni. ■

Nākošais senioru
saiets latviešu namā

Piektdien, 8. jūlijā – plkst. 11.00
Programmā būs kā parasti – tieši tas,
par to vienosimies saietā!

Senioru saiets notika piektdien, 10.
jūnijā plkst. 11.00 Latviešu nama Mārtiņa
Siliņa zālē. Šai aukstajā rītā piedalījās
13 dalībnieku. Jānis Grauds izrādīja
vairākas video filmas no Latvijas. Pirmā
bija no LTV: Dziesmas ceļš. Mārtiņš
Brauns. Slavenais komponists un
mūziķis dzimis 1951.gada 17.septembrī.
Pērn viņš nosvinēja savu 70. dzimšanas
dienu, bet 24. novembrī aizgāja mūžībā.
Vecāki viņam bija ārsti, bet, kad atklājās,
ka Mārtiņam bija absolūtā dzirde, viņš
nolēma kļūt par mūziķi.
Jau jaunībā Mārtiņš spēlēja
klavieres; iemīļotākā mūzika bija blūzs.
Viņš uzkomponēja dziesmu Zirgs, kas
naktī dzied. Tāda veida mūzika bija
nevēlama komunistiem. Vēlāk sekoja
daudz tautā ļoti populāru dziesmu:
Jauna ēra, Daugaviņa, Mīla ir kā uguns,
Dzied ar mani tautu meita, Dvēselīte un
Veltījums mīlestībai. Tāpat kā Raimonds

Mūžībā aizgājuši
SLB biedre kopš 1965. gada.

Ingrīda Skaidrīte Rehbaum dz. Ķauķis
Dzimusi 1936. g. 26. janvārī, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2022. g. 16. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
SLB biedrs kopš 2009. gada.

Laimons Rudzis

Dzimis 1923. g. 23. decembrī, Rīgā, Latvijā
Miris 2022. g. 2. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība
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Pauls, Mārtiņš Brauns ir izaudzinājis
daudz dziedātāju: Niku Matvējevu,
Ievu Sutugovu, Laimu Miltiņu un citus.
Viņš ir mūzikas autors vairāk nekā
100 kino filmām un teātru izrādēm.
Viņš komponēja mūziku Ziemassvētku
jampadracim, kuŗu izpildīja Cīrulīšu
ģimenes bērni.
Rīgas 800 gadē 2001. gadā viņš
komponēja mūziku, skaņu un gaismas
uzvedumā Sapnis par Rīgu. Rakstnieks
Jānis Peters stāsta, ka Mārtiņš lasīja
daudz. Viņš plaši pārzināja literatūru
un klasiku. Mārtiņš Brauns ir latviešu
m ū z i k ā n e r v s . Vi ņ a k o m p o n ē t ā
Saule, Pērkons, Daugava 2018. gada
aptaujā ieguva 1.vietu, kā Latvijas
simtgades labāko dziesmu. To 2018.
gada 18.novembrī dziedāja pie Brīvības
pieminekļa. Dziesma tagad ir katalāņu
himna. Diriģents Ivars Cinkuss min, ka
Mārtiņam latvietība bija ļoti skaidra. Mēs
arī redzam Cinkusa kori Gaudeamus
dziedot Tavā laikā. Starp koristiem ir
bijušie austrālieši Arnis Gross un Benny
Goldsmith.
No LTV filmu sērijas Aculiecinieks
redzējām trīs filmas. Pirmā saucās
Rundāles pils dārzs. Ieva, dārza
vadītāja stāsta par dārza uzturēšanu.
Siltumnīcā iestāda jaunos stādiņus.
Blakus oranžērijā audzē citrus augus:
apelsīnus, mandarīnus, kumkvatus un
klementīnas. Pils dārzs ir slavens ar rožu
dārzu. Lelde stāsta, ka Ir 4000 stādu,
2230 šķirnes (ap 600 ir vēsturiskās). Kas
strādā pie rozēm, arī saskrāpē rokas!
Ir arī daudz citu darbu. Ziemā rozes ir
jāapsedz, bet pavasarī jāatsedz. Tatjāna
stāsta par tulpēm. Ir Latvijas tulpju
selekcionāru kolekcija- 160 šķirnes, 33
narcisu šķirnes un 18 hiacintu šķirnes.
Sanita ir kokaugu speciāliste. Viņas
pārziņā ir meža parks, kur kādreiz
kungi esot medījuši. Te ir aizsargājami
lazdu koki, vāveres, stirnas, lapsas un
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skudras. Rundāles dārzu kopplatība ir 85
hektāri. Regulārais dārzs aizņem 10 hekt
un meža parks 35 hekt. Ir 6 kilometru
ar dzīvžogiem. Tie ir jāapgriež vairākas
reizes sezonā. Visi baroka dārza
elementi ir atjaunoti. Drīz arī izveidos
virtuves dārzu. Darba diena ir no plkst.
8.00 līdz 17.00. Regulārie strādnieki ir
40. Ziemā ir brīvdienas. Dārzs ir ierīkots
ar talcinieku palīdzību. Arī armija un citi
nāk palīgā. Ikviens ir silti ielūgts braukt
talkā. Pērngad dārzs saņēma Eiropas
dārzu balvu kategorijā par vēsturisku
dārzu pārvaldību.
Nākošā filma bija par Morica salu
Usmas ezerā. Morica salā ir senākais
dabas rezervāts Latvijā. Tas tika ierīkots
1912.gadā. Kopš 1975.gada vienīgie,
kas drīkst salu apciemot ir zinātnieki un
no Dabas aizsardzības pārvaldes. Līdz
tam drīkstēja apciemot, samaksājot 1
rubli. Tagad nedrīkst pat salai tuvoties.
Raits stāsta par salas neseno vēsturi,
ka 1727.gadā grāfs Morics te slēpās
ar kaŗapulku no vajātājiem. Viņš bija
Polijas karaļa ārlaulības dēls. Krievijas
armija viņus apšaudīja. Visa sala bija
mežs. 1912. gadā tā piederēja cariskai
Krievijai.
Dace stāsta, ka K.R.Kupfers bija
baltvācu pētnieks, kas aprakstīja
un uzskaitīja augus. Sugas mainās
laiku gaitā. Tagad ir daudz lakšu, un
uz kritušajiem kokiem aug sēnes un
mājvietu meklē vaboles. Salai ir 10,000
gadu vēsture. Tā bija viena no pirmajām
salām Usmā, kas pacēlās ledus laikmeta
beigās. Tur tagad ir kukaiņu paradīze.
Kristaps, biologs, parāda koku dobumus,
kur mājo kukaiņi.
Trešā filma saucās Neuzspridzinātais
cietoksnis. Filma bija par Liepājas
cietoksni no cariskās Krievijas laika.
Tur kādreiz atradās tālšāveju lielgabalu
otrā baterija. Vācieši ieņēma Liepāju un
pārejos cietokšņus uzspridzināja, bet

Aizvesto piemiņas akts

Aizvesto piemiņas akts notika
svētdien, 5. jūnijā plkst. 14.00 Latviešu
nama zālē. Piedalījās prāvs skaits no
visām trim Baltijas tautām. Apvienotās
baltiešu komitejas JDV`ā priekšnieks
Dr Alfonsas Stonis sveica visus un
pieteica lietuviešu katoļu kapelānu tēvu
Juozu Deveiki vadīt lūgšanu. Lūgšanā
kapelāns pateicās par mūsu tēvu
zemēm un lūdza par Ukrainas tautu.
Dr Stonis arī nolasīja JDV premjēra
D.Peroteta (D.Perrottet) novēlējumu
baltiešiem. Brīvība ir dārga.
Galveno runu teica Katerīna Argīrū
(Kateryna Argyrou), Austrālijas apvienoto
ukraiņu organizāciju līdzpriekšsēdētaja.
Viņa teica, ka ukraiņu tauta izdzīvo
visļaunāko murgu. Katerīnas vecvecāki
bija apcietināti, spīdzināti un deportēti
uz vergu nometnēm bijušajā Padomju
savienībā. Katerīna nevarēja
iedomāties, ka arī viņai būs jāpiedzīvo
kaŗš. Viņa no sirds pateicās par baltiešu
atbalstu. Patlaban pret ukraiņu tautu
lieto vissmagākos ieročus, kas nav kodol
ieroči. Tos lieto pret visu tautu ne tikai
pret bruņotiem spēkiem, bet civilistiem,
mātēm, bērniem un sirmgalvjiem. Notiek

genocīds. Šobrīd notiek visasiņainākās
cīņas. Ja Ukraina kritīs, kritīs Eiropa.
Tiek bumbotas slimnīcas, skolas un
ēkas ar kulturālu vērtību. Var palīdzēt
ukraiņiem, rakstot vēstules politiķiem,
piedaloties demonstrācijās un ziedojot
ukraiņu kopienai.
Igaunijas vēstniece Austrālijā Kersti
Eesmaa teica, ka ir svarīgi neaizmirst
savas tautas pagātni. 2.5% no igauņu
tautas bija deportēti (uz Sibīriju) No
tiem, 35% bija bērni. Tagad ukraiņu
bērni tiek deportēti. Lai tas nebūtu, ka
bērniem atkal tiek atņemta bērnība.
Mums ir jādara viss, lai Ukraina uzvar,
mūsu bērnu un miera Eiropā dēļ.
Latvijas vēstnieks Marģers Krams
atgādināja par 1941. un 1949.gadu
deportācijām. Mēs nedrīkstam aizmirst
tos, kas gāja bojā gulagos. 100 dienas
tagad ir pagājušas, kopš sākās kaŗš.
Slava Ukrainai.
Lietuvas vēstnieka vietniece Aiste
Jakstiene noskaitīja sarakstu ar
Ukrainas cilvēku zaudējumiem kaŗā, arī
641 slimnīcas, kas ir sabombardētas.
Lietuvieši ir ziedojusi līdzekļus, lai
iegādātos dronu, ko ziedot Ukrainai.

FOTO: Ojārs Greste

šis cietoksnis ir vēl labi sagalabājies.
Juris Raķis stāsta, ka Latvijas laikā
cietoksni lietoja Kurzemes divizija. Te
bija vasaras nometne un notika pretgāžu
apmācības. Vēsturnieks Juris Ciganovs
mūs izrāda pa gaiteņiem, kur mājo
sikspārņi un viss izskatās viduslaiciski
baismīgi. Paldies Jānim Graudam par
interesantām filmām. Vienmēr kaut ko
jaunu iemācamies par Latviju. Paldies
Inārai Krūmiņai un Evai Šulakai par
garšīgām smalkmaizītēm un kafiju.■
Valdis Krādziņš

Baltiešu komitejas priekšsēdis, lietuvietis
Alfonsas Stonis un Katerīna Argīrū
(Kateryna Argyrou).
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Koncerta daļā Andris Kariks nolasīja
Pētera Bakovska dzejoli Andris apciemo
pamesto skolas ēku Lādēs. Uzstājās
latviešu vokālais un instrumetālais
ansamblis (Viktorija Mačēna, Sandra
Dragūna, Daina Kaina un Sarma
Strazda) ar Ziedi, ziedi rudzu vārpa, Kur
gaismeņa zyla ausa un Skaista mana
tēvu zeme. Lietuviešu sieviešu vokālais
ansamblis Atspindys dziedāja Mergele,
Augo putins, Oi tu strazde, Snaudala
snaudzia un Lietutis lyja. Igauņu
jauktais koris Kooskõlas, diriģējot Dr
Naomi Cooper, dziedāja Emakeelelaul,
Muusika, Laul Põhjamast un Ta lendab
mesipuu poole. Nobeidzot aktu, visi
klātesošie dziedāja Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas himnas. Dr Stonis visus
aicināja uz atspirdzinājumiem turpat
zālē.
Par ukraiņiem var uzzināt: ozeukes.
com kā ari: Ukrainians.org.au ■
Valdis Krādziņš

varēja draudzīgā vidē sacensties galda
tenisa spēlēs. Šogad piedalījās SLB
pamatskolas saime un 16 sportisti.
Sieviešu finālā spēlēja Ingrīda Veidnere
un Inese Rone – Inese Rone uzvarēja
tuvā spēlē. Vīriešu finālā spēlēja Roberts
Balabka on senioru meistars Kārlis
Peksis. Visi skatītāji ar lielu interesi
skatījās finālu kur Roberts Balabka
uzvarēja ļoti labu spēli.
Pēc spēlēm visi dalībnieki pakavējās
pie galdiem un baudīja jautru kompāniju
un pārrunas par bijušām sporta dienām
un par nākotnes nodarbībām.
Uz redzēšanos nākošgad! ■
Toms Veidners

Spara apbalvošanas
pēcpusdiena

Šogad, sestdien. 21. maijā pulcējās
Spara sportisti, SLB pamatskolas
bērni, vecāki un viesi Spara 2022g.
apbalvošanas pēcpusdienā. Šogad
apbalvojām bērnus kas piedalījās
2022g peldēšanas sacensībās – un
kaut dalībnieku skaits bij mazāks nekā
parasti (sakarā ar Kovid un lietainu laiku)
visi dalībnieki ar prieku piedalījās visās
peldēšanas sacensībās.
Sparieši un skolas saime pavadīja
jauku pēcpusdienu and baudīja garšīgas
pusdienas – cīsiņi un skābi kāposti.
Paldies Inārai Sīkai par garšīgiem
kāpostiem!
Pēc apbalvošanas visi piedalījās
Spara gadskārtējās galda tenisa
sacensībās, kur jauni, un ne tik jauni,
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Inara Sīkā (iepriekšējā gada
uzvarētāja) apsveic Inesi
Roni

Toms Veidners apsveic
Robertu Balabku

Līgo Jānis, Līgo
Pēter's, Līgo visa
pasaulīt!

sieva, kuŗa meita.’’
Ieskaņotās līgo dziesmas palīdzēja
līgotāju balsīm skanēt spēcīgi pāri
ezeram.
Par dejas prieku atbildīgs bija
Jāņi Kanberā
Kanberas
latviešu tautas deju kopas
Šī gada 18. jūnijā, Lake Burley
Griffin krastmalā, Kanberā, Latvijas Sprigulītis vadītājs Tomas Walsh. Ezera
vēstniecība Austrālijā, rīkoja Jāņu pļavmala bija pilna ar dancotājiem,
svinības. Vēstniecības darbinieki – maziem un pieaugušiem un viņu vidū arī
vēstnieks Marģers Krams ar kundzi vēstniecības darbinieki. Tradicionālajam
Sandru, padomniece Ieva Apine ar Tūdaliņ, tāgadiņ sekoja Cūka driķos u.c.
ģimeni, un citi vēstniecības darbinieki
Svinētāju vidū bija dzimtas, kur kopā
kopā ar pārējiem saieta apmeklētājiem pulcējas ģimenes trīs paaudzes, un līgoja
dalījās Jāņu svinību izdarībās.
un dancoja kā vectēvs, tā vecmāte ar
Pie ceļa nogrieziena uz krastmalu,
saviem mazbērniem.
plīvoja vairāki Latvijas
Arī latviešu folkloras
karodziņi, bet krastmalā,
Laika māte bija devusi
Jāņu ugunskurs un klāti
mielasta galdi.
savu svētību un bargajā
Jāņus ievadīja vēstnieks,
Kanberas ziemā, šī bija
sveicot kuplo līgotāju pulku
viena no siltākajām dienām.
šajā Jāņu saietā.
Vēlā vakara tumsā,
Kanberas latviešu skolas
lielais līgotāju pulks (ap 100
vadītājas, Ivetas Leitases,
līgotājiem) devās mājup.
vadībā bija vainagu pīšanas
Pārrunās atskanēja
māka. Un, vainagi pinās, mazas
doma, ka visveiklāk
un lielas, sievas un meitas, pina,
un, greznojās ar vaiņagiem, jo
ugunskuram pārlēca
Jāņu nakts ir vienīgā nakts, kad Jāņu svinību rīkotāji – vēstnieks.
sievas pušķojās ar vainagiem. Ieva Apine un Sandra
Skaidrīte Dariusa
„Jāņu nakti nezināju, kuŗa un Marģers Krams

Līgotāju pulks
7
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FOTO: Ojārs Greste

Jāņi

jeb uz Latviju svinēt Jāņus. Jāsāk
mēģināt!
Dāmu kopa sasauc īpašu sēdi lai
pārrunātu ko liks galdā un kuŗš to visu

FOTO: Ojārs Greste

Jāņi Sidnejā nosvinēti ar godu!
Ļaušu citiem aprakstīt viņu iespaidus.
Pats gan vēlos pateikties tiem
daudzajiem darbiniekiem kuŗi pielika
roku lai viss gludi noritētu. Neminēšu
gan nevienu vārdā, jo tad, pilnīgi
noteikti, kādu netīšām izlaidīšu.
Jau vismaz kādus 4-5 mēnešus
pirms kāda lielāka sarīkojuma jāsāk
plānot ko, kad un kā rīkos. Te bija
loma SLB valdei, kas palēnām sāka
likt kopā agrāko pieredzi un jaunās
idejas ko vajadzētu darīt, un kuŗus
cilvēkus, un kuŗas organizācijas,
varētu aicināt to visu īstenot, jo mūsu
Sidnejas Jāņi ir visas sabiedrības
kopīgie svētki.
Jāņi nav iedomājami bez ēdiena
un dzēriena, un Sidnejā vienmēr
ir arī pilna programma. Jāuzrunā
Jautrais pāris, sestdienas skola un
koris. Tiem atkal jānodrošina, ka tajā
datumā kritiskie dejotāji vai dziedātāji
nesadomā laisties uz kalniem slēpot
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Mazie Jāņu bērni

māk pagatavot. Ne katra dāma labprāt
pavada vairākas stundas pie plīts
lai štovētu desmit, divdesmit vai vēl
vairāk kilogrammus skābu kāpostu.
Un kas to zin cik to Jāņa bērnu vispār
atnāks! Tad vēl jāsarunā Jāņa siera
sējējas un kūku cepējas!
Loterija vienmēr ir populāra, bet

ja pirksim laimestus, tad atlikums
būs mazāks. Jau laicīgi jāsāk lūgt
cilvēkiem visu saziedot.
Jūnijs klāt un namā smaržo
dāmu kopas talkā saceptie pīrāgi.
Vairāki simti! No kalniem tiek atvesta
alus muca. Sāk krāties mantas
loterijai. Jāsarunā vēl daži palīgi un

FOTO: Ojārs Greste

Vainagu pīšana
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palīdzes dažnedažādiem darbiņiem.
Labsirdīgie neskopojas ziedot savu
laiku.
Jāņi tepat ap stūri. Dažās stundās
no nama priekšas pazūd krūmi – kas
tikpat ātri atkal parādās kā meijas
ap zāles sienām. Galdi un krēsli tiek
ātri salikti, un tad jādodas uz mājām
pašiem gatavoties Jāņiem.
Sestdien, jau neilgi pēc saullēkta,
desmitiem dāmas virtuvē sāk cept un
vārīt. Zālē tiek ienesti klēpjiem ziedu un
zaļumu – gan galdu dekorēšanai gan

vainagu pīšanai. Stūrī, aiz bāra, sāk
smaržot karstvīns. Ekrānos iekuras
ugunskuri. Skan Jāņu dziesmas.
Spiestuvē drukājas dziesmu lapiņas.
No virtuves nes šķīvjus, paplātes,
pannas un kastroļus. Jāņu bērni var
nākt!
Un sanāca ar! Vairāk nekā trīs
stundas turpat kā 200 Jāņa bērni ēda,
dzēra, un mūziķu pavadīti dziedāja un
danci veda. Bet dažas saimnieces,
gādājot par viesu labklājību, gandrīz
vai visus Jāņus pavadīja virtuvē!
11

Darba Stundas
c - p 11-2iem
sestdienā 9-1iem

FOTO: Ojārs Greste

rigagiftshop@gmail.com

Apdziedāšanās
12

Pēc brīža skaties – meitas
jau vāc traukus un ved uz
virtuvi mazgātāju komandai,
puiši un vīri stiepj uz noliktavu
krēslus un galdus, bērni pa
vidu lielām slotām slauka
grīdu, bet paši sīkākie lēkā pa
lielo meiju kaudzi kas tagad
sakrauta zāles vidū.
Tā likās, ka tik tikko bija
sākušies, nu Jāņi jau garām!
Bija jauki. Vēl jaukāki, jo tie
bija visu kopīgi rīkoti. Paldies
visiem darītājiem! ■
Jānis Čečiņš

Aizvesto piemiņas
dievkalpojums

Svētdien, 12.jūnijā, plkst. 10.00
Sidnejas ev. lut. latviešu draudzē notika
Aizvesto piemiņas dievkalpojums.
Mācītājs Colvin MacPherson ienāca
baznīcā. Sekoja karognesējs ar Latvijas
karogu sērās.
Mācītājs dievkalpojumu ievadīja ar
vārdiem no 121.Psalma. Svētceļnieku
dziesma. Es paceļu savas acis uz
kalniem: no kurienes gan man nāks
palīdzība? Mana palīdzība nāk no tā
Kunga, kas radījis debesis un zemi. Arī
lasīja vārdus no Mateja 11:28-30 Nāciet
šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un
grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.
Svētrunā Miers Kristū, mācītājs
citēja no Jāņa ev.16:33 “Pasaulē jums
ir bēdas”. Bēdas ir daļa no dzīves
realitātes. Amerikā notiek šaušanas
skolās, ir kaŗš Ukrainā un Covids
pasaulē. Latvijā ir rūpes un raizes,
ko darīs austrumu kaimiņš. Cilvēki
nav mācījušies no vēstures. Mācītājs
pieminēja 14.jūnija upurus. Kristus
piedāvā savu mieru, kas ir augstāks par
visu saprašanu. Lūgšanā arī pieminēja
aizvestos. Pēc beigu liturģijas dziedāja
Dievs sargi mūsu tēvu zemi un pēc tam
Latvijas Valsts himnu. Iznesa karogu ■.
Valdis Krādziņš

Latvijas gads
Austrālijas laukos

The Country Women's Association
(CWA) tika dibināta 1922. gadā lai
atbalstītu sieviešu un bērnu intereses
Austrālijas laukos. Kopš tā laika CWA ir
izaugusi par Austrālijas lielāko sieviešu
organizāciju ar kādiem 60,000 biedriem,
un nodaļām, ne tikai laukos, bet arī

pilsētās, visās pavalstīs un Ziemeļu
Teritorijā. Jaundienvidvelsā ir ap 8,000
biedru, kas darbojas 370 nodaļās, kas
apvienotas 30 rajonu grupās.
CWA nepastāv tikai, kā bieži
mēdz domāt, lai ceptu scones un
šūtu rokdarbus. Viņu darbības lauki
skar visu kas saistās ar dzīvi laukos
un palīdzēšanu tiem kam palīdzība
vajadzīga.
Kopš 1938. gada pie CWA pastāv
arī starptautiskā programma. Katru
gadu CWA izvēlas vienu valsti ar ko
tuvāk iepazīties un kam veltīt arī daļu no
savas palīdzības. Kopš 2018. g. dāmas
ir iepazinušās ar Poliju, Jaungvineju,
Ekvadoru un pērn Malēziju.
Šogad, no 30 proponētajām valstīm,
Jaundienvidvelsas CWA ir izvēlējusies
Latviju.
Visa gada gaŗumā dāmas iepazīsies
at Latviju – tās tradīcijām, kultūru,
ēdieniem, vēsturi, ģeogrāfiju. utml.
Tiks veikti projekti un sacensības par
Latviju – gan pašām dāmām, gan arī
viņu ģimenēm. Ar Latvijas vēstnieka
starpniecību izmeklēs labdarības
organizāciju Latvijā kam sniegt
palīdzību. Veicinās CWA braucienus
uz Latviju.
Četras reizes gadā, no visām
nodaļām, uz vairāku dienu apspriedi,
tiekas kādas 300 delegātes. Nākamā
sanākšana notiks augusta sākumā
Dubbo. Tur paredzēts, ka dāmas
uzrunās Latvijas vēstnieks Marģers
Krams. Veikala Rīga vadītāja Daiva
Tuktēna ir sarūpējusi mazu izstādi.
Vairākas CWA dāmas jau ir iepazinušās
ar veikalu latviešu namā, un CWA
Sidnejas rajonam jau ir sarunāta SLB
dāmu kopas pīrāgu cepšanas darbnīca
oktobrī.
Ir iespējams, ka daudzas CWA
nodaļas šogad meklēs kādus latviešus
kuŗi viņām var ko pastāstīt vai parādīt
13
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par Latviju un latviešiem. Tomēr, kā
internacionālās programmas vadītāja
Dženifera Čobdzinski (Jennifer
Chobdzynski) man uzsvēra, viņas
nevēlas dzirdēt to ko pašas viegli var
uzzināt internetā vai no grāmatām
bibliotēkās, bet gan ko dziļāku,
personīgāku.
Ja kādam būtu ineterese un iespēja
atbalstīt CWA šajā projektā ar kādu
stāstījumu vai ko tamlīdzīgu, un tādā
veidā popularizēt Latviju austrāliešu
vidē, lūdz sazinieties ar savu vietējo
CWA nodaļu. Visas nodaļu adreses
ir atrodamas CWA NSW mājas lapā:
https://cwaofnsw.org.au ■
Jānis Čečiņš

Kas notiek namā
ceturtdien, 14. jūlijā?

Vai svinēsim Francijas Valsts
svētkus? NĒ!
Svinēsim latviešu mūziku, uzzināsim
vairāk par Dziesmu svētkiem un par
jauno estrādi Mežaparkā.
Diriģents Ints Teterovskis būs Sidnejā
un jūs esiet ielūgti uz Sidnejas latviešu
namu pavadīt vakaru kopā ar Inti!
No plkst. 17.30 kafejnīca būs atvērta
Varēs nopirkt zupu, smalkmaizītes,
pīrāgus, kafiju, vīnu.

Dziesmu svētku jaunā estrāde

Plkst. 18.30 Ints rādīs fotogrāfijas
un pastastīs par jauno estrādi un par
notikumiem kas saistīti ar 2023. g.
Dziesmu svētkiem.
Noslēgsim vakaru ar dziesmām.
Pasākums ir domāts visiem, ne
tikai tiem kas domā braukt uz Dziesmu
svētkiem, 2023. gadā. ■
Ilona Brūvere

Saknes un zari

SLB apakšvienība Saknes un zari
aicina svētdien, 17. jūlijā, plkst. 10.00
uz Latviešu namu! Marinēsim ķirbi
un citus dārzeņus! Dziedāsim tautas
dziesmas, dzersim tēju un iekodīsim
sviestmaizītes! Mājās varēsiet paņemt
burciņu ar marinējumu! Ieejas maksa
$10 par ģimeni. Pieteikšanās Marikai
0451 986 244.■

Sidnejas Latviešu
biedrībai 70

Daudzas organizācijas gadu
gaitā beidz pastāvēt. Tāds liktenis ir
piemeklējis vairumu no trimdas latviešu
organizācijām. Tomēr, ir arī tādas kuŗas
gadu gaitā ir spējušas pielāgoties
mainīgajiem apstākļiem, piesaistīt
jaunus biedrus un turpina pastāvēt.
Ar prieku varu teikt, ka Sidnejas
Latviešu biedrība (SLB) pieder pie šīm
beidzamajām.
Šī gada sākumā apritēja 70 gadi
kopš dibināja SLB, bet valde nolēma,
ka nenoteikto Covid ierobežojumu dēļ,
jebkāda lielāka jubilejas atzīmēšana
bija jāatliek līdz drošākam laikam.
Tagad ir pienācis tas laiks un, 27.
augustā atzīmēsim mūsu lielo jubileju
ar koncertu un balli.
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Vēl visa programma nav līdz
galam nosprausta, bet noteikti varam
piedāvāt kaut ko jaunu, Sidnejā
nedzirdētu un neredzētu. Koncertā,
pirmo reizi Sidnejā, dzirdēsim
Melburnas vīru kori Veseris, un
redzēsim Austrālijas tautas deju kopu
Jūrmalnieki. Viņiem pievienosies
arī pašmāju Sidnejas latviešu kori,
sestdienas skola, deju kopa Jautrais
Pāris, Sidnejas Latviešu teātŗa aktieri,
16

kā arī koristi no Adelaides, Melburnas,
Kanberas un Brisbanes.
Vakarā ir paredzēta balle, ar
orķestri, vakariņām, dejām, dančiem
un sadziedāšanos.
Sīkākas ziņas par programmu un
biļetēm būs augusta Ritumā – bet
jau tagad atzīmējiet datumu savā
kalendārā – 27. augusts.■
SLB valde

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2022. gada jūlijā.

Daugavas Vanagu Centrālā Valdes sēde
Klīvlandē, 2022. g. 24.-26. jūnijam

Ir pagājuši trīs gadi, kopš Daugavas Vanagu Centrālā valde (DV CV), kas
pārstāv DV organizāciju sešās zemēs, ir tikusies klātienē. Protams, kopš pēdējās
klātienes sēdes Kanādā, 2019. gadā, organizācija ir turpinājusi savu darbu
attālināti, pasaules mērogā, lai īstenotu savus mērķus apvienot latviešus un
stiprināt ticību Latvijas valstij.
Tādēļ, ar lielu prieku, paziņojam, ka šī gada Jāņu laikā, no 22. līdz 24. jūnijam,
DVCV locekļi tikās Klīvlandē, ASV. Bija tik jauki atkal būt kopā!
Protams, sapulces fonā ir bēdīgie notikumi Ukrainā un to atskaņa Latvijā. Bet
arī bija interesantas diskusijas par DV organizācijas lomu strauji augošā latviešu
diasporā, Lestenes biedrības jauno mūzeju, aprūpes darbu Latvijā un topošo
Gunāra Astras biedrību.
Sēde un saistītie sabiedriskie sarīkojumi notika Klīvlandes Apvienotās Latviešu
evaņģēliskās luteriskās draudzes namā, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH,
44107 - https://www.klivdraudze.org/.
Programma bija sekojoša:
Piekt. 24. jūnijs – DV Vanadžu salidojums, DVCV slēgtā sēde, DVCV atklātā
sēde, DVCV sēdes atklāšanas sarīkojums un pēc tam, Iepazīšanās vakariņas ar
DVCV locekļiem un Klīvlandiešiem.
Sest. 25.jūnijs 09.45 DVCV atklātās sēdes turpinājums.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas pusdienas
notiek pirmā sestdienā katru mēnesi
Sestdien, 2. jūlijā plkst. 12.00 –13.30
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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Svēt. 26.jūnijs 09.45 – 10.45 DVCV
atklātā sēde (turp.) pēc tam sekoja
Dievkalpojums un noslēgums.
Piektdien, 24. jūnijā, 18:00s,
atklāšanas akta ietvaros, apmeklētājus
iepriecināja Pētera Brieža vijoles
koncerts, Līgas Zemesarājas
pavadījumā. Atklāšanas aktā uzrunu

sniedza Latvijas Republikas vēstnieks
ASV, Māris Selga.
Sekoja saviesīgs vakars ar
vakariņām.
Daugavas vanagi, sasauksimies! ■
Aivars Sinka,
Daugavas vanagu priekšnieks

DV pusdienās piemin
Cēsu kaujas

DV biroja telpas. Tās būtiski reti kad
lietojam jo viss tagad iet elektroniski tā
vai tā. Nav vairs vecie laiki kad DV nams
katru dienu čaloja ar darbiniekiem! Tā
nu sanāca ka bija jāpārvieto viss mūsu
inventārs pa skapjiem citās istabās un
noliktavā un to darot atklājās šī Cēsu
kaujas bilde. Tā kā jūnijs bija attiecīgais
mēnesis šīm kaujām bildi atklājām jūnija
pusdienās lai vismaz tiktu pieminēts šis
nozīmïgais posms Latvijas un Igaunijas
kopējā vēsturē.■
Gundega Zariņa

Kā jau zināms, lietuvieši Sidnejā
pārdeva savu skaisto un samērā jauno
namu Benkstaunā un meklēja jaunas
telpas. Atnāca pārskatīt mūsu DV namu
šeit Benkstaunā, bet galu galā nolēma
izmantot Sidnejas latviešu biedrības
telpas Stratfildā. Izņmot lietuviešu
avīzes Musu Pastoge redakcija kuŗa
pieņēma mūsu piedāvājumu pārņemt
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Cēsu kaujas

Sidnejas DV birojā atrasta šī
ierāmētā bilde. Uz bildes piestiprināti 2
ar rakstāmmašīnu rakstītti teksti:
Kreisajā pusē: „Šo pieminekļa attēlu,
Cēsu kauju 60. gadu atceres dienā,
1979. g. 22. jūnijā, DV Sidnejas nodaļai,
biedrības Ziemeļnieki uzdevumā
dāvināja Mārtiņš Tenisons.”
Labajā pusē: „Šis piemineklis celts
no Allažu sūnakmeņa 1936. g. pēc
mākslinieka A. Jullas meta, Liepas
pagastā pie “Ellītes” Cēsu kauju 1919.g.
jūnija piemiņai.

Uz pieminekļa uzraksti:
Latvieti, tev tēvzemes brīvību varoņi
sniedza kā balvu.
Kad šai vietai tūvojies, tu zemu liec galvu!
un
Igauņi, piemiņa jums, talkā nācāt mums!
Šo nesen atrasto bildi parādīja
klātesošiem š.g. 4. jūnija pusdienās DV
namā un noskatījamies īsu You tube
video par Cēsu kaujām un to izšķirošo
nozīmi turpmākajās Rīgas atbrīvošanas
cīņās un Latvijas būtiskās neatkarības
nostiprināšanai.■
Cundega Zariņa.

Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savus mūžībā aizgājušos biedrus
Laimoni Rudzi – dzimis 1923. g. 23. decembrī, Rīgā, Latvijā
miris 2022. g. 2. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 2009. gada (nodaļas biedrs 13 gadus)
Ingrīdu Rehbaumu – dzimusi 1935. g. 14. maijā, Rīgā, Latvijā
mirusi 2022. g. 16. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
viņš nodaļā sastāvēja kopš 1985. gada (nodaļas biedre 37 gadus)
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Novuss

FOTO: Gundega Zariņa

1. maijā Sidnejas
DV Novusa kopa
atskatījās uz 30
spēļu gadiem!
Nevar teikt darbības
gadiem, jo satikties
katru nedēļu DV
namā Benkstaunā
spēlēt novusu ar/
pret draugiem jau
nav darbs bet prieks!
Spēles agrāk
notika piektdienas
vakaros, jo dalībnieki
bija darba ļaudis.
Tagad visi gandrīz
bez izņēmuma ir
pensionējušies un sešiem, pat septiņiem! Kopu ilgus gadus vadīja Richards
sanāk jau pusdienas Puisēns, bet palīdzēja arī Rūdolfs Nemme un Romans
laikā. Tad var spēlēt Senkēvičs. Imants Graudiņš vada saimniecību.
Gaidam jaunus spēlētājus! Visi laipni ielūgti! ■
cik ilgi grib! Bieži
Gundega Zariņa
beidzam tikai pēc
YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā

Sestdien, 2022. g. 2. jūlijā plkst.
12.00 pusdi ena s un draud zība s
pēcpusdiena.
Sestdien, 2022. g. 6. augustā
plkst. 12.00 pusdienas un draudzības
pēcpusdiena.

Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.
Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $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

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.
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Cauri tumsas
labirintam ved
gaismas pavediens

Beidzot maija beigās var atkal
apmeklēt Okupācijas mūzeju .(O.M.)
Daudz rakstīts par pašu celtni. Daudz
diskutēts. Daudz pūļu mūzejs ir prasījis.
O.M skrejlapā rakstīts: „Šis ir stāsts
par Latvijas tautu un valsti, ko tā
dibināja, izcīnīja un uzcēla uz savu
senču zemes.
Šis ir stāsts par komunistiskās
Padomju savienības un nacistiskās
Vācijas sazvērestību un trim okupācijām,
kas noārdīja Latvijas valsti, izpostīja tās
zemi un pusgadsimta laikā noveda tautu
līdz iznīcības robežai.
Par visu vairāk tomēr šis ir stāsts par
izturību un garīgo spēku.
Kad apkārt ir tumsa, iznāc uz
gaismas ceļa…”(O.M skrejlapa)
Apmeklēju mūzeju kopā ar amerikāni
no Ņujorkas, kuŗa māte bija latviete.
Viņam grūti saprast, ko esam izcietuši
un pārdzīvojuši. Viņš aizrauti lasa
paskaidrojumus. Tie ir izsmeļoši.
Paskaidrojumi ir gan latviešu, gan
angļu valodās. Tiešām vēsturniekiem
liels nopelns, ka spējuši tik lakoniski
izskaidrot šo grūto, traģisko laiku mūsu
vēsturē.
Telpas ir drūmas un valda melnā
un pelēkā krāsa. Drūms un tumšs ir
šis laiks mūsu vēsturē tik daudz esam
pārdzīvojuši, lai atgūtu brīvību, tiesības
dzīvot brīvā un demokrātiskā Latvijā. Tik
daudz upuru! Tik daudz cietušo!
Aizskrējušas piecas stundas, bet
jānāk atkal, jāmācās. Jāsaprot mūsu
vēsture.
Man rokā Interaktīvā gulaga karte:
vietas/laiki/likteņi.
Turpat stāv vecāka sieviete, kuŗa
raud. Pieeju pie viņas un abas mierinam

viena otru. Nav vajadzīgi vārdi.
Ir teicami, ka te pasniedz faktus, bet
taisnība kliedz mums sirdī. Te attēlo
okupāciju nodarīto postu un tautas
ciešanas. Ārā uz laukuma stāv strēlnieki,
kuŗi sargā mūs no ienaidnieka, plūst
likteņupe Daugava, otrā krastā paceļas
„gaismas pils”.
Grūti aizmirst mūsu tautas likteni
un ciešanas. Netālu pilsētā atrodas
„Stūra māja”, kur ieslodzīja, pratināja
un nobendēja komunistiskā režīma
pretiniekus.
Dzīvojam brīvā Latvijā. Aizejiet uz
O.M. izlasiet Knuta Skujinieka vārdus
pie izejas. Tos necitēšu – jums pašiem
tie jālasa.■
Vita Kristovska

Pārdomas pēc
Vasarsvētkiem

Runāšana “mēlēs”
Skaņas savirknēt principā var katrs un
pat tīri labi. Cilvēks var justies labā, pacilātā
garastāvoklī, un – kāpēc ne? Esam to
darījuši gan dievkalpojumos gan arī
individuāli. Tomēr, spēja uzreiz runāt pilnīgi
svešā – līdz tam tev pašam nezināmā,
tomēr kādā labi atpazīstamā valodā – tas
jau ir pavisam kas cits. Ir viedoklis, ka
tieši tas atbilst ilustrācijai Bībelē Apustuļu
darbu 2. nodaļā. Tāpēc šis teiciens arī
cēlies no Bībeles. Jo sengrieķiski vārds
“mēle” nozīmē arī “valoda”: “γλώσσα”,
ko lasa GLOSSA. Tādēļ, saskaņā ar
sekojošo Bībeles fragmentu – runāšana
“mēlēs” - faktiski ir Gara dota spēja pēkšņi
runāt svešā VALODĀ. Šis fenomens
saucas “glossolalia” (grieķ.). Sveštautietis,
kuŗš atrodas tāda runātāja priekšā,
sapratīs katru vārdu, kas ir izrunāts viņa
dzimtajā valodā. Bībeles piemērs to ataino
šādi: “Vai visi šie, kas runā, nav galilieši?
Kā tad mēs ikviens dzirdam savu dzimto
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valodu – partieši, mēdieši, ēlāmieši... un sauc par Sky. Ir viedoklis, ka Bībeles
še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un senvalodā attiecībā uz debesīm tekstā
prosēliti, krētieši un arābi, mēs dzirdam daudzās vietās tiek lietots vārds ar nozīmi
tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus Sky. Tādos gadījumos ir runa par būtnēm,
kuŗas ir nākušas no, vai dzīvo uz – ne tikai
paužam...” (Ap.d.2)
Šis fenomens reizēm ir sastopams – Viņpasaulē, ko raksturo vārds Heaven,
pat tādā kapacitātē kā Bībelē šajā nodaļā. bet arī no turienes, ko raksturo vārds Sky,
Minēšu piemēru. Internetā ir atrodama jeb Skypeople. Kad šodien masu medijos
kāda Natālija Beketova, kura pēc OBE runā par fenomenu, kas iespējami saistās
(out of body experience, angl.), saskaņā ar šo tēmu, tiek lietots jauns jēdziens
ar publikāciju – pēkšņi var runāt apm. 120 UAP (unidentified aerial phenomena,
valodās. Viņa spēj arī lasīt 120 valodās. angl.), kurš aizstāj 20. gadsimtā novalkāto
Viņas spēju apstiprina zinātnieki. Pēc jēdzienu "UFO". Lai nu kā – valodas
uzaicinājuma Natālija savu spēju pielieto acīmredzami piemīt arī viņiem, un “mēlēs”
antīko manuskriptu tulkošanai, ko tikai runātājs var Gara inspirācijā lietot kādu
daži vēsturnieki pasaulē ir kvalificēti darīt. valodu, kam nepavisam nav Zemes
Viņa to lasa un veic pat pastāvošajos izcelsme, bet kas eksistē milzīgajā
tulkojumos korekcijas. Tādējādi viņa Kosmosā. Kad viņa runa ir citiem cilvēkiem
sniedz arī ieguldījumu sabiedriskajā nesaprotama, tad tas paliek paša “mēlēs”
dzīvē, kalpojot ar savām Debesu dotām runātāja ziņā, – ko tas nozīmē, kas viņa
sacītais ir, un no kāda gara tas nāk.
dāvanām citiem.
Uz Youtube katrs var paklausīties
Ja kāds nav gluži tik drošs, tad var to
“mēlēs” runātājus, un secinājumus izdarīt
darīt arī tā – priekš sevis.
pats.■
Pastāv vēl daži apsvērumi.
Raimonds Sokolovskis
Mēs esam paraduši uzskatīt, ka esošās
valodas lokalizējas
uz Zemes. Vai ne tā?
Bet atcerēsimies,
ka apustulis
Pāvils piemin arī
“eņģeļu mēles” jeb
“eņģeļu valodas”
(1.Kor.13:1). Arī
citi senie raksti kā Vēdas, liecina,
ka arī citur eksistē
valodas, kuŗās
Debesu būtnes
sazinās savā starpā.
Viss, kam ir saprāts,
komunicē. Turklāt
var pieņemt, ka ne
tikai tajās Debesīs,
ko angliski izsaka Vienības draudzes valde 14. jūnija Atceres Svētbrīdī ar Latvijas
vārds Heaven, bet karogu pie altāra – Māc. Raimonds, Marita, Inga, Juris, diak.
arī tajās, ko angliski Gundega, Andris un Aija.
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Gada pārskati

SLB valde atgādina visām organizācijām and grupām, kas darbojas pie Sidnejas
Latviešu biedrības, līdz 2022. g. 15. jūlijam iesniegt darbības pārskatu
ievietošanai augusta mēneša Ritumā.

Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no jūnija Rituma.
Lieldienu salas mistērija
Pēc ierašanās Čīles pierobežas
pilsētā Arikā (Arica) pamanīju pirmās
civilizācijas pazīmes. Šķērsojot Peru
un Čīles robežu, biju pārsteigts par
masveida tualetes papīra pārvešanu
no Peru uz Čīli. Tajā brīdī vēl nezināju,
ka mani sagaidīs pat lielāks cenu
pieaugums nekā attīstītajā Kanādā
un tikai tad es arī sapratīšu, kādēļ
vietējie iedzīvotāji masveidā iepērk
vismaz tualetes papīru.
Tā kā viens no maniem mērķiem
bija apskatīt vienu no slavenākajiem
Čīles parkiem “Parque Nacional
Nevado Tres Cruces”, kas atrodas
Čīles ziemeļos, Atakamas tuksnesī,
nolēmu piestāt netālu esošajā
Copiapo pilsētā, kur mani uzrunāja
džakarandas koki ar to violetajiem
ziediem, kas bija pilnā plaukumā,

tādējādi pilsētā veidojot violetas
ziedu kupenas. Man nepaveicās,
jo sezona bija tikai iesākumā un
ierados svētdienā, kad visas tūrisma
aģentūras bija slēgtas. Lai šo parku
apskatītu, ir nepieciešama četru
cilvēku komanda, tādējādi sadalot
tūres cenu 500 ASV dolāru vērtībā
uz četrām personām. Ja arī biju
gatavs dalīties ar četrām personām,
tad diemžēl nekas no tā neiznāca, jo
šajā pilsētā vienkārši nebija tūristu.
Nolēmu jau nākamajā dienā doties
UNESCO pilsētas Valparaiso virzienā,
kas pasaules mantojuma sarakstā
iekļauta, pateicoties visā pilsētā
vērojamiem sienu gleznojumiem.
Izrādās, šie sienu gleznojumi
skaitās arī labākie gleznojumi visā
Latīņamerikā. Gleznojumi gan bija
tik skaisti, ka man pat nebija, kur
aci piesiet, un jau divas dienas
vēlāk devos Čīles galvaspilsētas
Santjago virzienā, neaizmirstot
pirms tam apmeklēt mākslas muzeju

Mūžībā aizgājusi

Ingrīda Skaidrīte Rehbaum dz. Ķauķis
Dzimusi 1936. gada 26. janvārī, Rīgā, Latvijā
Mirusi 2022. gada 16. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
Dziediet visi, dziediet visi,
Neviens mani neraudiet,
Lai es eju pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.

Ingrīdu mīļi piemin Sidnejas latviešu
Ev. Lut. Vienības Draudze.
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jeb “Baburizza” pili, kas nodēvēta
horvāta Paskāla Baburizas (Pascual
Baburizza) vārdā. Pilī ir vērojami
Eiropas mākslas darbi, kas reiz
piederējuši Paskālam Baburizam,
kuri tika ziedoti pilsētai pēc Paskāla
nāves. Šoreiz jāsaka, ka māksla mani
neuzrunāja pretēji pils interjeram.
Valparaiso man palikusi atmiņā tieši
ar kārtainās mīklas ābolmaizītēm.
Tā kā nepratu spāņu valodā palūgt
ābolmaizītes, nācās rādīt “Iphone”
telefona zīmi - iekostā ābola zīmi.
Vietējā veikala pārdevēja uzreiz
saprata, ko vēlos, un es saņēmu
kārotās ābolmaizītes.
Čīles galvaspilsēta Santjago
mani sagaidīja ar diezgan vēsu
klimatu. Divās dienās apskatīju
Santjago, pievēršot uzmanību Čīles
diktatora Pinočeta laikā izveidotajai
ēkai “Londres 38”, kam ir tumša
vēsture. Pirmajās Pinočeta darbības
dienās laikā no 1973.gada līdz
1975.gadam tā tika lietota diktatora
slepenpolicijas, kas pazīstama
kā nacionālais izlūkdienests,
vajadzībām. Sākot ēkas “Londres
38” izmantošanu, slepenpolicija
sāka izstrādāt piespiedu pazušanas
sistēmu kā daļu no valsts terorisma
globālās politiskās sistēmas. No
1973.gada līdz 1975.gadam ēkā
nelikumīgi aizturētas 98 personas.
Tā kā nama kā spīdzināšanas centra
izmantošana kļuva zināma plašākai
sabiedrībai, neraugoties uz tā slepeno
raksturu, diktatūra centās noslēpt
identitāti un noliegt tā pastāvēšanu,
mainot adresi no 38 uz 40.
Ņemot vērā, ka Santjago ieskauj
kalni, nākamajā dienā apmeklēju
vietējo “San Cristobal” parku, no kura
ir vērojama kalnu ieskautā Santjago.
Lēnām izbaudīju saulaino dienu, lai
dotos hosteļa virzienā pakot koferīti
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un mazo mugursomu lidojumam uz
Lieldienu salu.
No rīta laicīgi ierados lidostā un
pamazām devos lidmašīnas virzienā,
bet viens pasažieris tā skrēja, ka
gandrīz mani no kājām nogrūda.
Acīmredzot pasažieris tik ļoti bija
noilgojies pēc Lieldienu salas, ka
varbūt baidījās nokavēt lidmašīnu.
Došanās uz Lieldienu salu bija
viens no maniem tik retajiem un
patīkamākajiem brīžiem pēdējā gada
laikā, jo nebija nepieciešams ceļot ar
65 litrus ietilpīgu mugursomu. Salas
iepazīšanai paredzēju tikai divas
dienas, līdz ar to nolēmu iztikt ar
rokas bagāžu.
Kaut arī biļete abos virzienos
no Santjago uz Lieldienu salu bija
nešpetni dārga, tomēr nejutu kaklā
kumosu sprūstam. Acīmredzot tas
bija lidmašīnas ietekmē, jo pirmo
reizi man bija tas gods lidot ar
“Boeing Dreamliner”, kurā, piemēram,
nospiežot podziņu, logs aptumšojās
tik tumši, ka gandrīz nevarēja redzēt
cauri. Jebkurā gadījumā ir iespēja
pēc savas izvēles logu aptumšot,
kā vēlas. Biju pārsteigts, ka avio
laineris bija tik pilns, it kā cilvēki
nebūtu Lieldienu salu redzējuši, ar
mani tai skaitā, protams. Jebkurā
gadījumā man bija prieks lidot ar
šo avio laineri, jo viss bija tik tīrs
un balts. Pieminēšanas vērts vēl
būtu kondicionieris, kas atrodas virs
pasažieru galvām, jo, to pagriežot,
man bija sajūta, ka vēl mazliet - un
avio lainerī izcelsies vētra.
Lieldienu sala ar tās 3000 metriem
virs jūras līmeņa no Dienvidamerikas
kontinenta atrodas 3791 km attālumā.
Sala ir vulkāniskas izcelsmes.
Pateicoties salas pirmajam vulkānam
Poike jeb Pua Katiki, kurš izverda lavu
apmēram pirms 3 miljoniem gadu,

iesākās Lieldienu salas veidošanās
process. Simtiem tūkstošu gadu
vēlāk nākamais izverda Rano
Kau vulkāns, kam sekoja Maunga
Terevaka vulkāns, izveidojot salu.
Šo trīs vulkānu dēļ sala sastāv
no dažādiem pakalniem un lavas
laukiem.
Salas ievērojamākie dārgumi ir
milzīgas “Moai” akmens statujas ar
milzīgām acīm, deguniem un lūpām.
Pētnieki arvien nav sapratuši, kā
salas iedzīvotājiem savulaik izdevies
pārvietot lielās statujas apkārt salai.
Tiek uzskatīts, ka pirmie salas
ieceļotāji bijuši no Polinēzijas jau 4.
gadsimtā, un tie no visas pasaules
bija izolēti līdz pat 1722. gadam, kad
salu atklāja holandiešu jūrasbraucējs
tieši Lieldienu svētdienā. Šādi sala ir
ieguvusi savu tagadējo nosaukumu.
Pēc piecu stundu lidojuma
pēcpusdienā avio laineris nosēdās
Lieldienu salas vienīgajā pilsētā
Hanga Roa. Lidostā iegādājos
ieejas biļetes Rapa Nui nacionālajā
parkā, kas praktiski ir visas salas
apmērā. Pēc piereģistrēšanās hostelī
izstaigāju Hanga Roa pilsētu, secinot,
ka cenas ir stāvus debesīs tik ļoti, ka
necēlās roka kaut ko iegādāties.

Nākamajā rītā ar velosipēdu devos
ceļā, un jau pēc 20 km mīšanās
pienāca brīdis apskatīt pirmās “Moai”
statujas Rano Raraku vulkāna
pakājē, kas ir viena no īpašākajām
arheoloģiskajām vietām, jo tieši te
tika izkaltas “Moai” skulptūras.
Pie ieejas objektā lūkoju pēc
savas 80 Amerikas dolāru vērtās
ieejas biļetes parka teritorijā, secinot,
ka esmu to aizmirsis hostelī. Sapratu,
ka nav izvēles un 20 km jāmin
atpakaļ uz hosteli un vēl piedevām
pretī vējam. Atlika vien ar ilgošanos
noskatīties uz haotiski izmētātajām
Rano Raraku skulptūrām un lēkt
velosipēdam mugurā, lai pēc iespējas
ātrāk nokļūtu pēc man nepieciešamās
biļetes. Atpakaļceļā sodījos, veltījot
monologu visām salas statujām,
aizmirstajai biļetei un, protams, arī
sev. Rezultātā šajā dienā papildus
biju nominis 40 km, ko uztvēru kā
nodevu savai veselībai. Pāris stundu
vēlāk ar biļeti atgriezos vēlreiz Rano
Raraku pakājē, lai vērotu pirmās
“Moai” statujas.
Pēc Rano Raraku apciemošanas
ceļš tālāk vijās Ahu Tongariki 200
metrus garās platformas virzienā, kas
ir salas ievērojamākā un zināmākā

SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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platforma, uz kuras atrodas 15
“Moai” statujas. Laikā no 1993. gada
līdz 1996. gadam čīliešu arheologi
platformu restaurēja ar Japānas
valdības finansiālu atbalstu, lietojot
attīstītākās tehnoloģijas, kādas vien
tajā laikā bija iespējamas.
Apskatījis iespaidīgo platformu,
apmeklēju palmu un tirkīza zilu ūdeņu
ieskauto Anakenas pludmali, kas it
kā ir bijusi salas pirmā karaļa Hota
Matu’a ģimenes dzīves vieta. Šobrīd
Anakenas pludmale ir vienīgā oficiālā
pludmale peldētājiem. Pludmale
pati par sevi piesaistīja uzmanību
ar baltajām smiltīm un augstajām
palmām, kas savulaik importētas no
Tahiti salas. Arī Anakenas pludmalē
atrodas restaurētas “Ahu Nau Nau”
statujas.
Va k a r ā a t g r i e z o s h o s t e l ī ,
apmierināts ar paveikto, jo dienas

laikā biju ar velosipēdu nobraucis
kopumā vismaz 70 km un apskatījis
ceļā mani interesējošās “Moai”
statujas. Nākamo un pēdējo pilno
dienu veltīju Rano Kau krātera
un blakus esošās antīkās pilsētas
Orongo apskatei, kas savulaik kalpoja
kā īpaša ceremoniāla vieta, lai uz
vienu gadu izvēlētos putna – cilvēka
statusu. Hronikas stāsta, ka katras
cilts ģimene sūtīja savu ģimenes
pārstāvi, lai piedalītos sacensībā
par “Manutara” olas atrašanu.
Manutara esot migrējošs putns, kas
dēj olas uz netālu esošās salas.
Cīņas dalībniekiem bija jānokļūst uz
klints, jāpeld uz nomaļu salu, jāatrod
putna ola un tā jāaizgādā neskarta
un vesela uz Orongo. Pirmais, kurš
paveica šo uzdevumu, ieguva titulu,
uzticot tam pārvaldīt salas dzīvi līdz
nākamā gada sacensībām. Pēc

Lieldienu salas statujas
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Orongo apskates nolēmu iespēju
robežās apiet apkārt Rano Kau
krāterim, kuru no vienas puses
ieskauj okeāns, no otras puses sala.
Šobrīd krāteris daudz nozīmē salas
dzīvajai radībai, jo krāterī atrodas
mitrājs, kas ir populāra uzturēšanās
vieta salas putniem.
Tā kā sala ir populāra ar saulrieta
vērošanu pie pilsētā esošajām trīs
“Moai” statujām, nolēmu apmest loku,
dodoties statuju virzienā. Ceļā pie
vienas viesnīcas pamanīju reklāmu,
kas vēstīja dažādas nejaukas lietas
par konkrēto viesnīcu. Biju pārsteigts,
ka viesnīcas labā vārda nomētāšana
ar dubļiem ir atļauta tieši blakus
viesnīcas ieejai. Vēlāk noskaidroju,
ka 30 gadus senā pagātnē ieradās
vācu pāris un vienojās ar zemes
īpašnieku par zemes izmantošanu
viesnīcas būvniecībai. Vienošanās
tika noslēgta pēc seno laiku metodes,
paspiežot viens otram roku pēc
principa “vīrs un vārds”. Tā viesnīca
tika uzbūvēta, viesi pieņemti un
zemes īpašnieks saņēma regulāru
atlīdzību. Zemes īpašnieks vēlāk
nomira, un dēls uzsāka cīņu pret
viesnīcu, jo tā esot uzbūvēta uz
svētas zemes. Kā tas viss beigsies un
vai beigsies?! Par to nākotne klusē.
Mūsdienās Lieldienu salas
pastāvēšana ir iespējama,
pateicoties tūrismam, kas no kopējās

ekonomiskās aktivitātes aizņem
90%. Tā kā sala atrodas gandrīz
4 tūkstoši km attālumā, salā dzīve
norit diezgan laiski un bezrūpīgi. Kā
hosteļa īpašnieks man atklāja, viņš
pārcēlies no stresa pārpilnās Čīles
galvaspilsētas Santjago uz Lieldienu
salu, un šobrīd viņam ir vairāk laika
gan sev, gan bērniem. Atpakaļ uz
Santjago neplāno doties. Šķiet, ka šo
pāris dienu laikā arī sapratu iemeslu
cenu dārdzībai salā. Izrādās, reizi
mēnesī salā ierodas kravas kuģis
ar preci, kuru sagaida divas laivas,
jo kuģis pie salas nevar piebraukt.
Laivām kursējot starp salu un kuģi,
prece šādā veidā tiek izlādēta no
kuģa. Papildu nianse par gāzi, jo,
izrādās, salā nevar iegūt gāzi un tā ir
jātransportē ar kuģi. Ja pienāk brīdis,
ka mājā izbeidzas gāze, tad jāgaida
kuģis, lai gāzi iegādātos. Tikmēr droši
var mazgāties aukstā ūdenī. Kaut arī
Lieldienu sala ir pietiekami populāra,
Čīles valdība ir aizliegusi vietējiem
čīliešiem apmesties salā uz dzīvi, un
nav jau arī nekāds brīnums, ņemot
vērā salas unikalitāti ar tās trauslo
floru un faunu.
Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.■

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
29

PBLA ZIŅU APSKATS
30. jūnijā
Lēmums būtiski stiprināt NATO spēku
klātbūtni ir vēsturiski nozīmīgs Latvijas
aizsardzībai
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš
apsveic NATO samitā pieņemto lēmumu
būtiski stiprināt NATO spēku pastāvīgo
klātbūtni Austrumu flangā, paredzot iespēju
līdz brigādes līmenim stiprināt NATO kaujas
grupu Latvijā, un vērtē to kā vēsturiski
nozīmīgu Latvijas aizsardzības spēju
stiprināšanā. Ministru prezidents atzīmē,
ka šis lēmums ir tapis pēc vairāku mēnešu
kopīga darba ar Baltijas valstu valdību
un valstu vadītājiem un pateicas Ārlietu,
Aizsardzības un citu ministriju, institūciju
kolēģiem par ieguldīto darbu mūsu valsts
drošībai nozīmīgā NATO samita lēmuma
pieņemšanā.
“NATO dalībvalstu līderu lēmums
būtiski stiprināt NATO spēku pastāvīgo
klātbūtni Austrumu flangā ir spēcīgs
apliecinājums alianses spējai reaģēt uz
jauno drošības situāciju pēc Krievijas
uzsāktā kara Ukrainā. Mūsu visu kopīga
darba rezultātā ir pieņemts vēsturiski
nozīmīgs lēmums Latvijas aizsardzības
spēju stiprināšanā, nodrošinot mūsu
valsts aizsardzību pret iespējamu Krievijas
militāru agresiju," akcentē Kariņš. "Vēlos
pateikties Valsts prezidentam, ārlietu un
aizsardzības ministriem, kā arī ikvienam
mūsu valsts pārvaldes un diplomātiskā
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korpusa darbiniekam, kas kopā ar mūsu
partneriem strādāja gan pie šī, gan citu
būtisku lēmumu pieņemšanas NATO samita
laikā,” uzsver Kariņš.
Arī Latvija turpinās ieguldījumus
drošībā un aizsardzībā gan stiprinot
nacionālās aizsardzības spējas ar jauna
bruņojuma iegādi un bruņoto spēku
personāla stiprināšanu, gan īstenojot
nepieciešamos pasākumus uzņemošās
valsts atbalsta nodrošināšanai lielākam
skaitam sabiedroto spēku. Lai to īstenotu,
valdība ir lēmusi pakāpeniski palielināt
finansējumu aizsardzības nozarei 2,5%
no IKP apmērā līdz 2025. gadam. Ministru
prezidents pozitīvi vērtē NATO samita
lēmumu uzaicināt Somiju un Zviedriju
pievienoties militārajai aliansei, kas
būtiski stiprinās Baltijas jūras reģiona
drošību. Latvijai labvēlīga ir NATO samitā
apstiprinātā jaunā NATO Stratēģiskā
koncepcija.
Kariņš atzīmē, ka būtiska ir arī NATO
dalībvalstu līderu apņemšanās turpināt
atbalsta sniegšanu Ukrainai. Nozīmīgs
pastiprinājums Eiropas drošība ir arī ASV
apņemšanās palielināt militāro klātbūtni
Eiropā. Jau vēstīts, ka pirms NATO
samita Ministru prezidents devās virknē
darba vizīšu, lai tiktos gan ar NATO
ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, gan
NATO dalībvalstu un valdību vadītājiem ar
mērķi pārrunāt gaidāmo NATO samitu un
plānotos lēmumus par Austrumu flanga
stiprināšanu. (tvnet.lv)

29. jūnijā
Baltijas jūrā uzsāk vērienīgu monitoringu
dabas aizsardzības plāna izveidei
Vasaras vidus ir laiks, kad Baltijas
jūrā dodas zinātnieku grupas, lai pētītu
jūras gultni, sēkļus, zivis un putnus virs
ūdens, nosakot aizsargājamās teritorijas
Latvijas ūdeņos. Tik vērienīgs monitorings
dziļjūrā notiek pirmoreiz, jo ir uzsākta
vienota dabas aizsardzības plāna izstrāde.
Ainaži, Salacgrīva, Tūja, Akmeņrags, Irbes
jūras šaurums – tās visas ir potenciāli
aizsargājamas Baltijas jūras teritorijas.
Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde
piesaistījusi zinātniekus no vairākiem
institūtiem, lai veiktu pētījumu par reālo
situāciju dziļākajos ūdeņos. Zinātnieki jūru
pēta gan ar dronu, gan ilgstoši atrodoties
uz kuģa jūrā.
Latvijas ekonomiskās zonas ūdeņos
sastopami pat Eiropas Savienības nozīmes
aizsargājami smilšu un akmeņu sēkļi. Un, lai
arī jūrā ir samazinājies zivju skaits, joprojām
putniem un roņiem ir gana daudz barošanās
vietu. Aizsargājamo jūras teritoriju projekta
vadītāja Ilze Sabule sacīja: "Zivij ir ļoti grūti
pateikt: "Te tev ir droši, savukārt tur, piecus
metrus tālāk, šī aizsargājamā teritorija
beidzas!" Jūra ir vienota vide, tāpēc arī šis
vienotais aizsardzības plāns, lai skatītu
jūras vidi kopumā."
Jūras monitorings paredz arī putnu
sugu izpēti. Latvijas ūdeņos visvairāk ir
ziemojošo putnu, un starp jūras putniem ir
ļoti retas sugas, piemēram, tumšā pīle, ķīri,
gārgales. Daudzas sugas reti var redzēt
piekrastē, tās jāpēta dziļjūrā. Ornitologs
Pēteris Daksnis pauda: "Tie putni jau
ziemo visā Baltijas jūrā. Mūsu uzdevums
ir noskaidrot, tieši kuras vietas Latvijas
ūdeņos ir putniem nozīmīgākās vietas,
kur jāpasaka – nē, šeit nevar trali vilkt pa
grunti vai nedrīkst būvēt jūras vēja turbīnas
pamatus!"
Dabas aizsardzības plāna izstrādāšana
ir uzdevums visām Eiropas Savienības

valstīm, kas atrodas pie Baltijas jūras.
Latvijas zinātnieki, kas dosies ekspedīcijās
dziļjūrā, sola jaunu informāciju, kas palīdzēs
sabalansēt saimniecisko darbību ar dabas
aizsardzību. Dabas aizsardzības pārvaldes
pārstāve Ginta Strode norādīja: "Ļoti jau
gribētos, lai sabiedrība tagad vēršas Dabas
aizsardzības pārvaldē, sūta e-pastus
vai zvana un izstāsta, ka jūrā ir tādas un
tādas problēmas. Vai arī – es kā piekrastes
iedzīvotājs esmu novērojis tādas un tādas
lietas, kas man nav saprotamas, lūdzu
izskaidrojiet, kas tas tāds ir!"
Dabas aizsardzības plāna izstrāde jūras
teritorijām turpināsies vēl divus gadus, lai
varētu sniegt zinātniski pamatotus pētījumus
par īpaši aizsargājamām teritorijām. Izteikt
viedokli un sniegt priekšlikumus var vēl
līdz 16. jūlijam, adresējot tos Dabas
aizsardzības pārvaldei. (TV Kurzeme;
lsm.lv)
28. jūnijā
Kariņš atklās Vispārējos latviešu
dziesmu un deju svētkus ASV
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV)
no otrdienas, 28. jūnija, līdz pirmdienai, 4.
jūlijam, dosies darba vizītē uz Amerikas
Savienotajām valstīm (ASV), kur atklās
Vispārējos latviešu dziesmu un deju
svētkus Sentpolā, Minesotas štatā, portālu
"Delfi" informēja premjera birojā. Ministru
prezidentam darba vizītes sākumā,
trešdien, 29. jūnijā, Sentpolā, Minesotas
štata galvaspilsētā, plānota tikšanās
ar Minesotas štata gubernatoru Timu
Valcu un dalība Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) organizētā
biznesa forumā. Tāpat plānota tikšanās
ar Minesotas ukraiņu biedrību un Ministru
prezidenta preses konference.
Ceturtdien, 30. jūnijā, Ministru prezidents
piedalīsies Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku atklāšanas ceremonijā, kuras
laikā plānota arī Kariņa uzruna svētku
dalībniekiem. Savukārt piektdien, 1. jūlijā,
Ministru prezidents dosies uz Lansingu
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Mičiganas štatā, lai tiktos ar Mičiganas
Nacionālās gvardes militāro vadību un
pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas,
kā arī iepazītos ar kareivju apmācības
procesu. Kopš 1993. gada Mičiganas
Nacionālā gvarde ir ciešs Nacionālo bruņoto
spēku partneris. Mičiganas Nacionālā
gvarde un Latvijas armija sadarbojas
militārās jomas speciālistu sagatavošanā un
regulāri piedalās kopīgās militārās mācībās.
Vizītes noslēgumu Ministru prezidents
aizvadīs Sentpolā, kur piedalīsies Vispārējo
latviešu dziesmu un deju svētku pasākumos
un teiks uzrunu svētku noslēgumā. Kariņam
darba vizītes laikā plānotas intervijas ASV
un starptautiskiem masu medijiem. (Autors
Raivis Spalvēns; delfi.lv)
22. jūnijā
Ceturtdien Latvijā nonāks pirmais
jaunais elektrovilciens
23. jūnijā Latvijā nonāks pirmais jaunais
elektrovilciens, ko ražo "Škoda Group"
uzņēmums "Škoda Vagonka", portālu
"Delfi" informēja AS "Pasažieru vilciens"
(PV) pārstāvji. PV stāstīja, ka šonedēļ ir
sākta pirmā elektrovilciena pārvietošana uz
Latviju. Tas tiek vests, sadalīts pa daļām,
četrās apsargātās kravas automašīnās
– pirmajā no ražotnes Pilzenē tiek vesta
ritošā daļa, otrajā no ražotnes Ostravā tiek
vestas jumta sastāvdaļas, savukārt trešajā
un ceturtajā – pirmie divi no pavisam četriem
elektrovilciena vagoniem. Pārvietošana no
Čehijas notiek caur Poliju un Lietuvu.
"Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
loma ir nozīmīga maršrutos visā Latvijā,
bet jo īpaši Rīgas metropoles areālā, kur ar
jauniem elektrovilcieniem varēsim uzlabot
sabiedriskā transporta pakalpojumu. Tādēļ
ir patiess gandarījums, ka beidzot šie vilcieni
ir reāli ceļā uz Latviju un jau pavisam drīz
varēs sākt to testēšanu un no jaunā gada
arī izmantošanu pasažieru pārvadājumos,"
pauž satiksmes ministrs Tālis Linkaits (K).
Viņš uzsver, ka ilgi gaidītie jaunie
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elektrovilcieni stiprinās dzelzceļu
kā sabiedriskā transporta sistēmas
mugurkaulu. Vilciena ritošā daļa Rīgā tika
nogādāta 21. jūnijā, jumta sastāvdaļas –
22. jūnijā. Vagoni, kurus lielo gabarītu dēļ
pārvieto tikai naktīs, lai pēc iespējas mazāk
traucētu satiksmi, Latvijas galvaspilsētu
sasniegs 23. jūnijā agri no rīta. Atlikušos
divus elektrovilciena vagonus piegādās
jūnija pēdējā nedēļā.
PV valdes priekšsēdētājs Rodžers
Jānis Grigulis sacīja, ka līdz pasažieru
pārvadājumiem vēl ir ceļš ejams, jo
ekspertu komanda vilcienu vēl samontēs
un vairāku mēnešu garumā izmantos
dažādām pārbaudēm uz mūsu dzelzceļa
infrastruktūras, pārliecinoties par
elektrovilciena atbilstību drošības un
citiem standartiem. "Škoda Vagona" valdes
priekšsēdētājs Martins Bednarzs norādīja,
ka uzņēmumam bija jāmaina sākotnējie
plāni vilcienu pārvietošanai, tomēr visi
vilcieni un nepieciešamās detaļas uz Latviju
tiks nogādātas pilnībā ar autotransportu.
"Mēs arī sadarbojamies ar partneri
no Latvijas, kas palīdzēs vilcienu gala
montāžā tieši Latvijā. Vilcienu uzmontēsim
uz platsliežu ratiņiem, uz jumta uzstādīsim
elektroiekārtas un veiksim visus
nepieciešamos darbus, lai varētu sākties
vilciena testēšana. Tāda pati procedūra
tiks veikta arī pārējiem vilcieniem, kuri
tiks atvesti. Elektrovilciena testēšanu uz
Latvijas dzelzceļa infrastruktūras plānots
sākt augustā," sacīja Bednarzs.
PV visus 32 elektrovilcienus, kuri būs
pilnībā gatavi pasažieru pārvadājumiem,
saņems līdz 2023. gada beigām. Katrs
no tiem sastāvēs no četriem vagoniem.
Viena elektrovilciena garums būs 109
metri. Katrā vilcienā būs sēdvietas 436
pasažieriem. Vilcienos būs viena līmeņa
iekāpšana no pasažieru platformām, kas ne
tikai nodrošinās pakalpojuma pieejamību
ikvienam, bet arī saīsinās pasažieru
apmaiņas laiku pieturvietās. Iekāpšanas

uz izkāpšanas ātrumu veicinās arī platākas
vilcienu durvis.
Jaunajos elektrovilcienos būs klimata
kontrole, ergonomiski sēdekļi, mūsdienu
prasībām atbilstošas labierīcības. Tie būs
aprīkoti ar video un audio informēšanas
sistēmām, jaudīgu WiFi pieslēgumu. Vilcienu
gaita, salīdzot ar pašlaik lietošanā esošajiem,
būs vienmērīgāka un trokšņu līmenis salonos
būs zemāks. Jauno vilcienu konstruktīvais
ātrums būs līdz 160 kilometriem stundā.
Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt
iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa
infrastruktūra.
Pēc jauno elektrovilcienu iegādes
PV varēs ieviest intervāla grafikus visos
elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka
darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli
ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik
pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka
ar jaunajiem vilcieniem izpildīs reisus
Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas
virzienā.
Visa projekta kopējās izmaksas ir 257,889
miljoni eiro, un 23 jauno elektrovilcienu
sastāvu iegāde plānota ar Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu
114,211 miljonu eiro apmērā. Jau ziņots,
ka "Pasažieru vilciens" 2019. gada jūlijā
parakstīja līgumu ar "Škoda Vagonka" par
jaunu elektrovilcienu iegādi. Līgums paredz,
ka pirmie vilcieni sāks kursēt 2022. gadā, bet
visus vilcienus paredzēts piegādāt līdz 2023.
gadam. (Autors Raivis Spalvēns; delfi.lv)
20. jūnijā
Noslēgušies latviešu dziesmu svētki
Eslingenā
Dienvidvācijas pilsētiņā Eslingenā
noslēgušies diasporas latviešu dziesmu
svētki. Svētki ilga četras dienas un bija

diasporas lielākais kultūras pasākums pēc
pandēmijas, apvienojot vairāk nekā 800
dejotājus un dziedātājus no 14 valstīm. Šie
Eslingenā bija jau trešie dziesmu svētki –
pirmie notika 1947.gadā, otrie pirms pieciem
gadiem un tagad trešie – 75 gadus vēlāk.
Lielkoncerts “Ļauj saulei uzziedēt” bija
svētku kulminācija. Un latvieši patiešām
arī uzziedināja sauli spoži un karsti, liekot
termometra stabiņam uzkāpt līdz +34 grādu
atzīmei.
"Vakar lielkoncerts bija vienkārši lielisks.
Ar kādu azartu dancotāji dancoja, cik skaisti
dziedāja kori – cik tīri un cik profesionāli!
Taisni apbrīnojami, ka latvieši ārzemēs var
tā savākties kopā un turpināt to, kas Latvijā
mums ir ļoti dārgs un svēts," priecājas Sandra
Snipke. Pēc vakardienas lielkoncerta svētku
dalībniekiem, protams, bija lielā svētku balle,
no kuras daži mājās tikuši tikai 4-5 no rīta,
bet tas nekavē šodien skaņi ielīgot Jāņus,
tā noslēdzot diasporas dziesmu svētkus.
Un bez savstarpējās apdziedāšanās jau tas
nav iedomājams.
Pirmie dziesmu svētki Eslingenā notika
pirms 75 gadiem, kad te dzīvoja apmēram
6000 latviešu bēgļu un ja kopā ir tik daudz
latviešu – tad bez dziesmu svētkiem nevarēja
iztikt. "Latvieši te pirms 75 gadiem, ņemot
vērā apstākļus, tomēr ir ļoti draudzīgi
uzņemti, kaut nebija viegli. Vāciešus faktiski
izlika no mājām, lai tur izmitinātu bēgļus no
Latvijas, un mēs to uzskatām par pienākumu
ar šiem svētkiem viņiem pateikt paldies,"
saka Jānis no Vācijas. Šeit katoļu reģionos
Dienvidvācijā tiek atzīmēts "Johanesfest"
24.jūnijā, taču saikne ar saulgriežiem Vācijā
nav īsti pazīstama. Vāciete Angelika atzīst,
ka viņai latviešu svinības patīk, īpaši tas,
ka latvieši cenšas iesaistīt visus un grib, lai

Nākamais Ritums būs 2022. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. JŪLIJAM.
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cilvēki piedalās.
Taču vislielākais priekš ir pašiem
latviešiem – gan jauniem, gan arī ar mazliet
lielāku dzīves pieredzi. "Man patīk tā kopīgā
jautrība un liekas, ka mēs visi būtu jau 100
gadus pazīstami, lai gan pirmo reizi esam
te. Tāda atmosfēra – tāda man patīk!" saka
Lidija. "Ir ļoti iedvesmojoši atbraukt un atkal
satikties, un dziedāt kopā un dejot – tas ir
kā enerģijas lādiņš. Brīnišķīgi!" atzīst Agrita.
(Autore Ilze Nagla; lsm.lv) ■

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek svētdienās
plkst.10.00 – visi ar Svēto Vakarēdienu.
Dievkalpojumi arī pārraidīti tiešraidē uz
YouTube – https://www.youtube.com/
channel/UCK2IwlGgZrp1I_KLisSrdJg/

Draudzes priekšnieks
Eigits (Goga) Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot
mācītājam pa ēpastu.
GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.

Tamāra Koškina
1/13 Ireland St, Burwood, 2134
Mobilais tel.
0421 320 870
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au

Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Par draudzes nama zāles lietošanu
Un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai Draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
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Dāmu komitejas priekšniece

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
"Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa,
it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem

parādījās it kā uguns mēles, kas
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto
Garu..."
Lai ir slavēts Tas Kungs! Alleluja.
R.S.
(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪNIJĀ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.00
baznīcā un Bībeles stundas 10.00
Latviešu namā pēc vienošanās.
Lūgums sazināties ar mācītāju R.
Sokolovski, lai uzzinātu par

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
June, as always, is a busy month at the House. This year even more so with
the Lithuanians now in residence.
At the beginning of the month we had the Commemoration of Deportations from
the Baltic states. This year the event, with the war that is happening in Ukraine,
was an especially poignant reminder that such deportations and displacement of
peoples cannot just be written off merely as "history" that has no relevance today.
Prior to the commemoration, the Lithuanians had their monthly lunch (which is
open to everyone) and our small hall was bursting at the seams with people eager
for some cepelinai, or other Lithuanian delicacies.
On the 25th our midsummer celebration, Jāņi, was an outstanding success.
Nearly 200 people, many of whom were first timers with little or no previous
connection to the society, ate, drank, sang and danced through 3 hours of
merrymaking and performances. If you didn't make it this time, remember, Jāņi
comes around every year.
July will be a quieter month – all in preparation for the Society's 70th in August.

Pickling Workshop - Sunday, 17th July, 10am - 3pm

A chance to learn some culinary skills and dig in to a bit of Latvian culture. Come
and pickle some pumpkin or other vegetables, sing a few Latvian folk songs and
enjoy a few snacks. And you get to take home a jar of the produce. Activities for
the littlest picklers! $10 per family. Bookings with Marika 0451 986 244.■
Edited by Pēteris Kļaviņš
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SATURS
Jaunā Okupācijas mūzeja
		 ekspozīcija ir jāredz katram!
SLB valdes sēde
SLB un Rituma cenas

DAUGAVAS VANAGU ZIŅAS

1
2
2

LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU DARBS
Daudz baltu dieniņu
3
Nākošais senioru saiets

3

Senioru saiets jūnijā
3
Aizvesto piemiņas akts
5
Spara apbalvošanas pēcpusdiena 6
Līgo Jānis, Līgo Pēters, Līgo
		 visa pasaulīt!
7
Jāņi
9
Aizvesto piemiņas dievkalpojums 13
Latvijas gads Austrālijas laukos 13
Kas notiek namā ceturtdien,
		 14. jūlijā?
15
Saknes un zari
15
Sidnejas Latviešu biedrībai 70
15
Sidnejas Latviešu biedrības
		 pilnsapulce
16

Daugavas Vanagu Centrālā Valdes
		 sēde Klīvlandē
17
DV pusdienās piemin Cēsu kaujas18
Cēsu kaujas
19
Novuss
20
Cauri tumsas labirintam ved
		 gaismas pavediens
Pārdomas pēc Vasarsvētkiem
Sidnnejas Latviešu vīru koris
Vienības draudzes valde
Gada pārskati

21
21
22
23
25

Vīza uz pasaules malu

25

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

30
34
34
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes
par Rituma saturu.
Nākamais Ritums 2022. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. JŪLIJAM.
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.
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