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Turpinājums 4. lpp..

Jauns gads, jauns sākums
Pagājušajā gada beigās visur dzirdējām sakām „Kad tik tas 2020. gads 

ātrāk beigtos, tad jau jaunais gads būs labāks!" Gaidījām gada beigas – beigas 
ierobežojumiem, beigas bailēm, beigas nezināšanām, beigas mājsēdēm. 

Nu ir pienācis Jaunais gads un kaut gan ir tikai pāršķirta kalendāra lapa, tomēr 
visapkārt cilvēkos ir jūtama lielāka enerģija. Varbūt, ka tās ir tikai iedomas. Varbūt, 
ka tas ir vasaras saules siltums. Vienalga! Jaunais gads ir sācies un cilveki ir 
gatavi labākām lietām.

Latviešu namā tagad jau par tradīciju ir kļuvuši Parnell ielas svētki. Svētki ar 
kuŗiem, pēc vasaras pārtraukuma, iesākam Sidnejas latviešu sarīkojumu kalendāru. 
Un šogad, pēc tam kad iepriekšējā gadā tik maz kas namā notika, svētkiem būs 
vēl lielāka nozīme.

Ko tad svētkos varam sagaidīt? 
Protams, ka ēšanu. Kas tie par svētkiem, ja nav ēšanas! Kafejnīca darbosies 

pilnā sparā un varēs iegādāties gan pusdienas, gan sāļās un saldās uzkodas, 
gan kafiju un citus atspirdzinājumus. Tā kā vēl arvien spēkā ir Covid noteikumi, 
un kafejnīcas telpās vienā laikā ir atļauts tikai ierobežots apmeklētāju skaits, tad 
lūgsim apmeklētājus pārāk ilgi nekavēties pēc ēšanas – tā lai citi arī var nobaudīt 
dāmu kulinārijas labumus.

Ko tad darīt kad paēduši un padzēruši? Ieteicams apmeklēt tirdziņu! 
Baltajā zālē tirdziņā varēs iegādāties gan gardumus ar ko pamieloties, gan 

grāmatas ar ko pamielot smadzenes, gan rotas lietas ar ko pašam greznoties, 
gan daiļamatnieku izstrādājumus dāvanām, gan stādus mājai un dārzam. Ar vārdu 
sakot, būs ar ko iepriecināt gan lielos gan mazos. 

Kā kafejnīca tā tirdziņš darbosies no plkst. 12.00 - 14.00. Lūdzam apmeklētājus 
neierasties agrāk, jo no rīta telpās darbosies skola un namā vienkārši nebūs vietas 
visiem kur uzturēties.

No Covid tomēr dažreiz atlec arī kādi labumi. Tā kā Maija Kovaļevska visu 
pēdējo gadu ir bijusi spiesta palikt Sidnejā, tad mums tagad vēlreiz ir iespēja 
noklausīties viņas burvīgo balsi – šoreiz ar pilnu latviešu komponistu koncerta 
programmu. Koncerts sāksies plkst. 14.00, un  biļetes varēs iegādāties uz vietas 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Ceturtdienās no plkst. 11.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 13.00, un stundu 
pirms lielajiem sarīkojumiem. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās un 
svētdienās grāmatnīca slēgta. ■ 

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda: (līdz 31. martam)
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Covid-19 aizlieguma periodā visi 

Jaundienvidvelsas latvieši, kas vēlas 
Ritumu saņemt elektroniski, var to 
saņemt bez maksas.

Tiem, kas nav SLB biedri, bet vē-
las abonēt Ritumu: 2020. gada 
abonēšanas maksa ir $50.00.

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. 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.
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs kopš 2010. gada.

Oskars Valdemārs Lapa
Dzimis 1943. g. 13 . jūlijā, Liepājā, Latvijā

Miris 2020. g. 18. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
2020. gada decembŗa valdes sēdē 

piedalījās Jānis Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, 
Ināra Graudiņa, Jānis Grauds, Ināra 
Krūmiņa, Andris Galviņš, Ilona Brūvere 
un Mārtiņš Tuktēns pielietojot Zoom.

J. Čečiņš pateicās visiem kas 
piedalījās un visiem kas palīdzēja 18. 
novembŗa Akta rīkošanā, it sevišķi O. 
Grestem par tiešraides izkārtošanu. 
Tiešraidei bijusi liela atsaucība un to 
noskatījušies ne tikai Sidnejā un citur 
Austrālijā, bet arī Latvijā, Vācijā, Īrijā 
un citur.

Priekšsēdis arī pateicās Ilonai Brūverei 
un palīdzēm par sarkanbaltsarkano 
pusdienu sarīkošanu. Ar šāda veida 
sarīkojumiem ir iespēja piesaistīt jaunu 
publiku kas parasti uz namu nenāk.

I.  Krūmiņa ziņo, ka peļņa no 
pārdotajām Dāmu kopas Ziemassvētku 
piparkūkām, ir $1,000. J.Čečiņs izsaka 
dāmām, un visiem talciniekiem, paldies 
par lielo darbu.

Valde pārrunā Mārtiņa Siliņa zāles 
uzlabojumus. J. Grauds izstrādājis 

darāmo darbu plānu. Pēc svētkiem 
jāstājas sakarā ar firmām lai iegūtu 
tāmes. Dažus darbus iespējams, 
ka varēs darīt ar pašu spēkiem. Ir 
pieteikušies vairāki vīri kuŗi būtu ar mieru 
nākt talkā.

Valde piekrīt iegādāties jaunu gaisa 
kondicionieri pārvaldnieka dzīvoklim, 
par $2,750.

Pārrunā darbinieku eglītes un Parnell 
ielas svētku rīkošanu. 

Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2020. gada decembrī un 2021. gada 
janvārī SLB ir apsveikusi Viju Bruzguli, 
Gaidi Zīdu, Baibu Neimani, Amandu 
Reed, Pēteri Strungu, Helmūtu Schultz, 
Laimoni Rudzi, Ilgu Nyirady, Andri 
Kristovski, Edgaru Strautu, Žani Mediķi,  
Veltu Kalnu, Baibu Libertu, Stefiju 
Puriņu, Irēnu Zīdu un Uldi Siliņu. ■
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Latviešu Apvienība 
Austrālijā un 
Jaunzēlandē

Līdzekļu vākšanas akcija.
Līdzekļu vākšanas akcijai no-

slēdzoties, Jaundienvidvelsā kopā 
saņemts $3,200 ko ziedojuši un 
kas netika minēti decembŗa Ritumā 
(alfabētiskā kārtībā), 

Ingrīda Bently
Dragūnu ģimene
Baiba Harrington
Ināra Rumba
Atvainojos, ja kāds vārds ir izlaists, jo 

reizēm nav iespējams izdibināt ziedotāja 
dzīves vietu.

2020. gada Ziedojumu akcijas 
kopsuma – $18.420.10.  Paldies visiem 
kas atsaucās un atbalstīja LAAJ darbu.  
Jūsu devība palīdzēs darbu turpināt un 
ir augsti novērtēta. ■

Jānis Grauds
LAAJ 2018-20 gada priekšsēdis.

Nākošais senioru 
saiets

piektdien, 12. februārī plkst. 11.00.
Jau pirmais mēnesis aizvadīts.  

Vai zinām kas sagaidāms nākošos 
vienpadsmit?  

kā arī iepriekš pietiekt (tel. 0419 220 
728, vai e-pasts admin@slb.org.au). 
Ieeja koncertā $30, SLB biedriem (kas 
nokārtojuši 2021.g. biedra maksas) $25, 
Sestdienas skolas bērniem un skolas 
vecākiem bērnu pavadībā $0. Maija 
solījusi programmā iekļaut arī īpašas 
dziesmas veltītas bērniem!

Uzņemsim viens no otra spēku un 
iesāksim jauno gadu ar sparu! Gaidām 
visus svētkos! 

(Svētku dienā visiem apmeklētājiem 
būs jāievēro tajā laikā spēkā esošie 
valdības Covid noteikumi attiecībā 
uz reģistrēšanos, masku valkāšanu, 
attālumu ieturēšanu, utml.)

Jānis Čečiņš

Jauns gads, jauns sākums.
turpinājums no 1. lpp.

2020. gads visiem bījis neparasts 
un grūti paredzēt ko var sagaidīt no 
2021. gada.  

Mēģināsim!
Kādi būs Senioru saieti?
Kas notiks biedrībā?
Vai būs Kultūras dienas?
Ko sagaida tauta Latvijā?
Dalīsimies ar uzskatiem! 
Aicinu visus kas līdz šim cītīgi ir 

piedalījušies saietos, kā arī tos kas vēl 
nav bijuši.

Kafija, pīrāgi un smalkmaizītes kā 
parasti, pirms sākuma un pārtraukuma 
laikā.

Jānis Grauds



Sidnejas Latviešu 
biedrības darbinieku 

Ziemsvētku eglīte
Eglīti svinēja svētdien, 2020.gada 

13.decembrī, plkst.15.00, Sidnejas 
latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē. 
Piedalījās ap 25 dalībnieki. SLB 
priekšnieks uzrunāja klātesošos, sakot, 
ka šogad daudz nekas nenotika. Stāstot 
par Ziemsvētkiem pagātnē, Jānis teica, 
ka Francijā agrākajos laikos svinētāji 
vairāk dejojuši, nekā dziedājuši. 

Jānis pateicās visiem par padarīto 
darbu, un par darbu, ko gribējuši padarīt, 
bet varbūt nepadarījuši. Visi tad dziedāja 
Jūs, bērniņi, nāciet. Jāpiemin, ka šodien 

bija pirmā reize, kad drīkstēja dziedāt 
bez maskām. Jānis tad turpināja, stāstot 
par tautas tradīcijām Ziemsvētkos. 

Svētkus svinēja trīs dienas un trīs 
naktis. Pirmais vakars bija Bluķu vakars. 
Bluķu velšana atgādina saules gaitu 
gadā. Visas neveiksmes sadega ar bluķi 
un gaidīja jaunā gada sākumu. Vakaru 
arī sauca par Ķūķu vakaru, kad izrādīja 
turību un labklājību. Toreiz dzīvojuši rijās 
un tur arī svinēja svētkus. Bija saules un 
auglības kults. 

Tad dzirdējām Iļģus dziedam Pūti, 
pūti, ziemelīti. Toreiz, cilvēki gāja 
budeļos, ķekatās vai čigānos, iedami no 
mājas uz māju ar maskām un trokšņojot. 
Valkāja buku, dzērvju, nāves, lāču un 
citas maskas. Tad mūs visus pieaicināja 
pie ēdiena galda. Bija garšīgas maizītes, 
pīrāgi un citi gardumi. Uz ekrāna 
noskatījāmies Nerejati ciema suņi,  Līgo 
(to dejoja tautas deju kopa Līgo sniegā). 
Bija ļoti priecīga deja. Vēl dziedājām Ak, 
eglīte un Ķekatnieki, dziedot līdzi Ingum 
Ulmanim. 

Sekoja klausītāju deklamācijas 
un lasījumi. Ilona Glēbe deklamēja 
Satikšanās pie eglītes, ko esot jau sen 
deklamējusi. Juris Krādziņš nolasīja 
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Kārļa Krūzas Balts gaišums mirdz 
no svecītēm, Liena Sveile nolasīja 
K.Skalbes Ziemassvētku roze, Valdis 
Krādziņš nolasīja J.Poruka No baznīcas 
braucot Ziemassvētku vakarā, Baiba 
Haringtona nolasīja Anitas Emses 
Bērnības dienu svētku vakars (kas bija 
Vidzemes lībiešu dialektā) un Pēteris 
Kļaviņš nolasīja tautas dziesmu Nāc, 
Laimiņa, sētiņā. 

Visi tad baudīja garšīgās saldmaizītes 
un kūkas ar kafiju. Klātesošie vēl 
dziedāja Zvani skan, zvani skan. Jānis 
uzdeva jautājumus par viņa stāstīto 
un uzdāvināja balvas tiem, kas pareizi 
atbildēja. Nodziedot Klusa nakts, svēta 
nakts, viesi vēl ilgi pakavējās pie ēdienu 
galdiem.

Valdis Krādziņš

Sidnejas Latviešu 
biedrības pamatskolas 

izlaidums un Ziemsvētku 
sarīkojums

Kopējais sarīkojums notika sestdien, 
5.decembrī, plkst.11.00, Sidnejas 
latviešu nama lielajā zālē. Andris 
Galviņš sveica kuplo klātesošo skaitu. 
Absolventi Aruns Peiris, Aleksandra 
Vaskune un Sigrida Veidnere ienesa 
Latvijas Valsts karogu. Noklausījāmies 
Latvijas himnu. Turpinot uzrunu, Andris 
pieminēja, ka ir tik brīnišķīgi būt kopā 
(jo šogad ir bijuši Covid ierobežojumi, 
un nevarēja satikties). Viņš apsveica 
absolventus, un teica, ka mēs neesam 
liela skola. Skolā mācās valodu, vēsturi 
un citus priekšmetus. Nākamgad janvārī 
nenotikšot Vasaras vidusskola. Par 
Ziemsvētku eglīti runājot, Andris teica, 
jokodamies, ka vēl nezin, vai Ziemsvētku 
vecītis ir ieradies. Mēs zinājām, ka viņš 

ir jau ieradies. Absolventi tad nolasīja 
savas runas. 

Aruns Peiris stāstīja, ka sācis 
iet skolā 2009.gadā, un to turpinājis, 
vienu gadu arī mācoties Latviešu skolā 
Bostonā, ASV. Sidnejā, viņam patika olu 
krāsošana, meklēšana un ripināšana 
Lieldienās, kā arī dāvanas Ziemsvētkos. 
Arunam arī bija prieks piedalīties teātŗa 
izrādēs Šlopsters klopsters un Bacilius 
šausmīgus. Vislabāk viņām patika spēlēt 
zolīti, ko iemācīja Normunds. Arunam 
interesēja Valža vēstures klases, jo viņš 
bieži atnesa kaut ko parādīt, piemēram 
dažādus ievārījumus un dārgakmeņus 
(tie tikai bija tā sauktie pus-dārgakmeņi! 
VK) Arunam skolas pusdienās vislabāk 
garšoja makaroni ar tunci un Lolitas 
gatavotais saldais ēdiens. 

Aleksandra Vaskune stāstīja, 
ka dzimusi Latvijā, un atbraukusi uz 
Austrāliju divu gadu vecumā. Viņa 
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Karoga goda sardze – Aleksandra 
Vaskune, Aruns Peiris un Sigrida 
Veidnere,
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ir nākusi uz latviešu skolu kādus 
piecus gadus, ar pārtraukumu, jo 
mātei starplaikā piedzima meita. Viņa 
labi atceras peldēšanas sacensības 
un galda tenisa turnīrus. Aleksandra 
arī labi atceras, ka skolotāja Dace 
mācīja viņai griezt, līmēt, zīmēt, rakstīt 
un lasīt. Marita mācīja vienskaitli un 
daudzskaitli, Ingrīda mācīja rakstīšanu 
un Valdis, vēsturi. Viņai arī patika 
mākslas projekti, ko mācīja Māra. 
Sandra mācīja dziedāšanu un Sarma 
un Aleksis mācīja dejot. 

 Sigrida Veidnere stāstīja, ka sāka 
iet skolā trīs gadu vecumā. Daces klasē 
viņa taisīja rokas darbus un bija jāizpilda 
darba lapas. Vissvarīgākais, ko Sigrida 
iemācijās skolā, bija runāt latviski. Viņai 
īpaši patika tautas dejas, dziedāšana 
un vēstures klases. Viņa ieguva daudz 
draugu. Sigridai patika koncerti, un 
skolas sarīkojumi, kur bija jādzied un 
jāpiedalās teātrī. Viņai arī patika sporta 

nodarbības, ko vadīja Viktors. Sigrida 
teica, ka ZOOM klases šogad noderēja, 
jo neatļāva aizmirst labās mācības, ko 
citādi būtu aizmirsusi. Viņa pateicās, ka 
bija dota iespēja apgūt savu vecāku un 
vecvecāku kultūru, valodu un tradīcijas. 
Visi trīs absolventi pateicās skolotājiem, 
visai skolas saimei, vecākiem un 
vecvecākiem. 

Pēc absolventu runām, notika 
apsveikumi. Normunds Ronis, skolas 
direktors, pasniedza absolventiem 
apliecības un ziedus. Sidnejas latviešu 
biedrības vārdā, priekšnieks Jānis 
Čeciņš uzrunāja absolventus, pieminot 
līdzības un starpības, kāda skola bija 
viņa laikā, un kāda tagad. Viena no 
svarīgākām lietām ir tā, ka, protot latviešu 
valodu, visur pasaulē draugi ir priekšā. 
Viņš absolventiem pasniedza aploksnes 
un gredzenus. Dāmu kopa pateicās 
absolventu mātēm un pasniedza viņām 
ziedus. Fil! Baiba Bērziņa, no S!K!K!S! 

SLB priekšsēdis Jānis Čečiņš uzrunā absolventus.
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SLB skolas absolventi ar vecākiem, skolotājiem un Ziemassvētku vecīti.
uzrunāja absolventus un pasniedza 
viņiem aploksnes. Viņi varot iepirkties 
biedrības grāmatnīcā. Valdis Krādziņš 
pasniedza balvas Daugavas Vanagu 
vārdā. Bija divas grāmatas katram 
absolventam. Pirmā bija par latvieti, 
kas ir izpētījis, kā viņa vecāki nonāca 
Austrālijā. Otrā bija par leģionāriem un 
viņu vēsturi. Abas ir angļu valodā. Valdis 
arī apsveica absolventus Sidnejas 
ev. lut. Latviešu draudzes vārdā un 
tad visi noskaitīja Tēvureizi. Marika 
McCue apsveica absolventus Dnister 
kredītbiedrības vārdā un pasniedza 

skolai $775.00. Vecākus un skolotājus 
tad nofotografēja. Absolventi nodeva 
Latvijas karogu nākamajai klasei – 
Emīlam Galviņam, Martai Svilānei un 
Konrādam Svilānam, Arunam noturot 
īsu runu par Latvijas karogu. Tad 
karogu iznesa ārā. 

Sekoja apliecību izdalīšana visiem 
skolēniem. Pirmai klasei: Aivaram, 
Vijai un Kārlai; otrai klasei: Matteo, 
Emīlijai un Nikolai; trešai klasei: 
Oskaram, Ninai, Maijai, Dzelmei, 

Marika McCue pasniedz Dnister 
kreditsabiedrības ziedojumu skolas 
pārzinim Normundam Ronim,
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Absolventi Aleksandra Vaskune, Aruns 
Peiris un Sigrida Veidnere ar vecākiem.
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Anikai, Mikum un Tijai; un ceturtai 
klasei: Aleksandrai, Arunam, Sigridai, 
Emīlam, Martai un Konrādam. Vēl 
pateicās skolotājiem un izpalīgiem ar 
dāvanām. 

Skolas bērnu priekšnesumos 
jaunākās klases deklamēja un lasīja 
Plūdoņa Ziemassvētku rūķīti. Velgas 

un Dairas trešā klase lasīja atsevišķus 
Ziemsvētku pantiņus, Sarah Colley 
noskaitīja Ziemsvētku tautas dziesmas 
un Ceturtā klase noskaitīja Poruka 
No baznīcas braucot Ziemassvētku 
vakarā .  Šodien ar skumjām arī 
atvadījās no Veidneru ģimenes. Viņu 
bērni ir beiguši sestdienas skolu un 
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Sidnejas ceturtdienu 
pusdienas

Ceturtdienu pusdienas Sidnejas 
Latviešu namā tagad notiek divreiz 
mēnesī – pirmajā un trešajā mēneša 
ceturtdienā. Pagājušā gada 3. decembŗa 
pusdienās mēs sveicām SLB dāmu 
kopas priekšnieci Ināru Krūmiņu viņas 
dzimšanas dienā. Nākošās ceturtdienas 
pusdienas būs 4. martā.

DV Kanberas nodaļas svētku saime.
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DV Kanberas 
nodaļas saimes 

Ziemassvētki
Šī gada 12.  decembrī,  DV Kanberas 

nodaļas vanagi/vanadzes, ar saviem 
piederīgiem pulcējās Ziemsvētku 
svinībās, privātmājās, (I. Skrīveris), 
Chifley, ACT.

Svētku svinības ievadī ja DV 
Kanberas nodaļas valdes priekšsēde 
Inta Skrīvere.

Runājot par šī gada aktivitātēm, viņa 
teica, ka tas, sakarā ar vīrusu (COVID 
– 19), bija bezdarbības gads. Toties, 
šodien, pamazām, dzīve atgriežas 
parastajās gaitās un viņa stāstīja par 
nākamā gada DV darbības iecerēm – 
par DV Austrālijā delegātu sanāksmi 
martā, Adelaidē.

Savu uzrunu Skrīvere  pabeidza ar 
Veltas Ramoliņas dzejoli Spēks, kur tu 
rodies.

Turpinājumā, Andrejs Grigulis 
nolasīja J. Poruka dzejoli Kad svētku 
līksmībā skan zvani, un, Skaidrīte 
Dariusa pastāstīja par Egli – karalieni.

Mielasta galds bija bagāts ar  
Ziemsvētku gardumiem un klātesošo 
saime pavadīja laiku pārrunās par 
svētkiem un ģimenēm. Viņu vidū bija 
Otrā pasaules kaŗa leģionārs, Arvīds 
Purvis. Sarunā ar Arvīdu, pieminēju viņa 
kaŗa gaitas. Viņš teica „Jā, tās šodien 
jau ir vēsture un mūsu rindas kļūst 
arvien retākas...’’

Bija pavisam vēla pēcpusdiena, 
kad, svētku svinētāji, vēlot viens otram, 
priecīgus svētkus, devās mājup.

Skaidrīte Dariusa

valodas skolotāja Ingrīda un Toms, 
kas arī allaž izpalīdz skolā, tagad 
varēs mazliet atkopties no šiem 
pienākumiem sestdienās. Ingrīda ir 
ļoti centīgi mācījusi latviešu valodu 
skolēniem. 

Sekoja bērnu ilgi gaidītā Ziemsvētku 
dāvanu izdalīšana. Kad atvadījās no 
Ziemssvētku vecīša, skolas saime vēl 
pakavējās pie uzkodām un sarunām.

Valdis Krādziņš
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Senatnes lappuses 
„Un notika, kad cilvēki sāka vairoties 

virs zemes un tiem dzima arī meitas, 
tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas 
bija skaistas, un tie ņēma tās sev par 
sievām...Tanīs dienās milži bija zemes 
virsū, arī pēc tam, kad Dieva dēli bija 
gājuši pie cilvēku meitām un tās bija 
dzemdējušas bērnus..." (Bībele, I 
Moz.6)

Kas ir šie Dieva dēli? No kuŗienes 
tie nākuši? Bībeliskais konteksts liek 
domāt, ka tie nav regulārie Zemes 
iedzīvotāji, jo par iezemiešiem runājot, 
tiek lietots jēdziens „zemes cilvēki" vai 
„cilvēku meitas." Šai frāzei ir vairāki 
tulkojumi, bet šeit aplūkosim īsumā. 
Varētu secināt pirmkārt, ka ar „Dieva 
dēliem" apzīmētas būtnes, kas vienā 
vai otrā veidā nākušas no debesīm, 
jo saskaņā ar seniem priekšstatiem, 
Dievs mājo debesīs. Otrkārt, tām ir 
jābūt attīstītām būtnēm, jo Bībeles 
valodā savienojot kādu ar vārdu „dievs" 
nozīmē to raksturot kā dievišķu un Dieva 
kvalitātēm pildītu. Atcerēsimies, ka 
Jaunajā Derībā jēdzienu „Dieva Dēls" 
attiecina uz pašu Jēzu. Pie tam jāņem 
vērā, ka – tie nevarētu būt eņģeļi, par 
ko te ir runa, jo nez vai eņģeļi klasiskā 
izpratnē varētu ņemt sev zemes sievietes 
par sievām. Mūsdienu teoloģija arī to 
aizrāda, atsaucoties uz Jēzus sacīto 
(Mt.22:30), ka eņģeļi neprecās. Ņemot 
to visu vērā, interesi izraisa uzskats, 
ka šai senajā tekstā varētu būt runa 
par dievišķām būtnēm, kas nākuši no 
Kosmosa. Tomēr fizioloģiski būdami 
pietiekami tuvi zemes cilvēkam, lai 
stātos ar to intīmās attiecībās, un ar 
sekmīgu grūtniecības rezultātu. Tiek 
pretnostatīts – „Dieva dēli" un „cilvēku 
meitas". Tātad apaugļošanās šādā 
Zemes/Kosmosa satiksmē, resp. – 
zemes sievietes un debesu būtnes 

intīmais akts, saskaņā ar teikto, ir bijis 
ne vien iespējams un sekmīgs, bet pat 
tiek īpaši izcelts viņu augļa cildenums un 
diženums. Rezultātā piedzima „varoņi, 
kas bija senlaikos, vīri ar vārdu." Šī 
veida norādes, kur kādas attīstītas 
debesu civilizācijas pārstāvji tiešā 
veidā ir piedalījušies zemes cilvēciskās 
civilizācijas veidošanā, ir sastopamas 
arī citos antīkos avotos.

Man pirms pāris gadiem gadījās būt 
Japānā. Paralēli visiem citiem brīnišķiem 
iespaidiem, jāpiemin arī kāds šīs tēmas 
sakarībā, un proti: japāņiem, tāpat kā 
citām tautām, ir mantota izpratne par 
seno laiku dieviem, kuŗi nākuši no 
debesīm, un viņu loma pie japāņu tautas 
veidošanas. Japānā ir saglabātas un 
labi tiek uzturētas senās svētvietas, – tie 
ir ievērojami ģeografiskie apgabali, kur 
šie „dievi", jeb – dievišķie astronauti, 
ir dzīvojuši uz Zemes. No iezemiešu 
puses tur drīkstēja tuvoties tikai priesteri 
un īpaši aicinātie, kas uzturēja kontaktu 
ar šiem „dieviem" viņu apdzīvotajos 
rajonos. Mūsdienu modernā Japāna 
ir lieliski saglabājusi šo svētvietu tīklu, 
kas šodien pieejams apmeklētājiem un 
ir apbrīnojams savā antīkajā krāšņumā. 
Tomēr arī šodien eksistē nodalījumi, 
kuŗos atļauts ieiet tikai priesteriem, 
tādējādi simbolizējot seno kārtību, kas 
dus vēstures dzīlēs. 
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Katra rase uz Zemes, katra tauta un 
tās etniskais kolorīts, – taču esam savu 
tālo senču ģenētiskie mantinieki. Vai ne? 
Saskaņā ar tautas garamantu liecībām 
– tālie senči ir mūsu tēvu dievi, kas 
laiku pa laikam tiešā veidā bagātinājuši 
tautas genofondu. Šodien uz Zemes ir 
tik daudz tautu, tik daudz kultūru ar savu 
krāšņumu un sev raksturīgām iezīmēm! 
Un mēs visi kaut kādā veidā un formā 
nesam sevī šo seno dievu īpašības.

„Kur palika sirmie dievi,
Brīvas tautas dēliņi?
Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils...
...Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi.“ (fragments 

no „Gaismas pils.“)
Zīmīgs šai sakarā ir arī Latvju 

teikas varoņtēls Lāčplēsis. Ielūkojoties 
viņa  izcelsmē, ko mēs visi zinām, 
paceļas interesants jautājums: vai 

teiksmainā Lāčplēša persona varētu 
būt simbolizēta kā latvju vīra un „Lielās 
Lācenes" zvaigznāja meitas dēls? 
Nevis meža zvēra – lācenes, bet gan 
viešņas no Lācenes zvaigznāja (Ursa 
Major lat., Great Bear angl.) dēls? Viņa 
stiprums un spējas dzirdēt savu tautu 
taču iezīmē dievišķu kvalitāti! Tādā 
gadījumā tas ieņem ļoti saprotamu 
un atbilstīgu vietu arī jau pieminētajā 
pasaules tautu tradīcijā. Gan grieķu 
mitoloģija, gan ziemeļamerikas iedzimto 
teikas fascinējoši līdzīgi runā par 
viešņām no Lielās Lācenes zvaigznāja 
uz zemes – ar identiskiem rezultātiem. 
Šīs tradīcijas ataino savus varoņus par 
Debesu dievietes un zemes cilvēka 
mīlestības atvasēm. Kā jūs domājat, 
cienījamo lasītāj? Varbūt šī latvju teika 
arī tieši tāpat norāda, ka mūsu senā 
tautieša un Debesu dievietes mīlestības 
dēla – Lāčplēša – spēku iemieso visa 
latvju tauta! Tas arī saskan ar Bībeles 
vārdiem: „Tie bija varoņi, vīri ar vārdu!" 
Tāds ir mūsu Lāčplēsis.

Ir viedoklis, ka pašlaik, kad mēs 
iesoļojam Kosmosa pētniecības ēras 
rītausmā – debesis mūs uzlūko kā 
jaunākos ģimenes locekļus, bet topošus 
solīdus partnerus. To vienā vai otrā 
formatā pauž arī lielās reliģijas Zemes 
virsū. Kā arī pētījumi mūsdienās. 
Un mums kādudien – jau vairs ne 
tik tālā nākotnē – visticamāk arī tiks 
uzticēts nest civilizāciju citiem, un sniegt 
palīdzību tiem, kas atrodas uz zemākas 
attīstības pakāpes nekā mēs. Jo tāds 
ir iekārtojums Dabā. Tad – mēs tiksim 
dēvēti par „skypeople" (tiem, kas nākuši 
no debesīm), un viņu vecajie mācīs 
savai tautai – tas, kas pie mums nācis 
– ir Cilvēks.   

Raimonds Sokolovskis 
(Bībelē sk. Ecehiēla I nodaļu, I 

Moz.6:1-4, Mk.16:20,  Atkl.19:10, u.c. 
kā arī Dr. Dolores Cannon pētījumi, u.c.)
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Brīvā Latvija – 26.01.2021
2021. gada 26. janvārī atzīmējam 

Latvijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas de jure simtgadi. Tieši pirms 
100 gadiem Latvijas diplomātiem izdevās 
panākt Pirmā Pasaules kaŗa uzvarētāju 
jeb Antantes – Apvienotās Karalistes, 
Beļģijas, Francijas, Itālijas, Japānas – 
Augstākās padomes lēmumu par Latvijas 
atzīšanu de jure, tādējādi Latvijai kļūstot 
par starptautiski atzītu valsti. Panāktā 
starptautiskā atzīšana noslēdza ļoti 
smagu un sarežģītu Latvijas valsts 
veidošanās procesu. Starpkaŗu periodā  
26. janvāris Latvijā bija brīvdiena un 
svētku diena, ko plaši atzīmēja gan 
ģimenēs, gan sabiedrībā.

„Pirms 100 gadiem pēc neatlaidīgiem 
Latvijas diplomātu pūliņiem divu gadu 
gaŗumā Pirmā Pasaules kaŗa uzvarētāji 
jeb Antantes valstis – Lielbritānija, Beļģija, 
Francija, Itālija un Japāna – pieņēma 
lēmumu par Latvijas starptautisku 

atzīšanu. Šajā dienā Latvija tika atzīta par 
starptautisko tiesību subjektu un kļuva par 
pilntiesīgu un līdzvērtīgu pasaules valstu 
saimes dalībnieci. Tas bija nozīmīgs brīdis 
mūsu tautas vēsturē – noslēdzās Latvijas 
valsts dzimšana un piepildījās mērķis, par 
ko sapņoja mūsu valsts dibinātāji,” norāda 
Valsts prezidenta kancelejas vadītājs 
Andris Teikmanis.

Vēsturn ieks Ēr iks  Jēkabsons 
atgādināja, ka ilgo minstināšanos ar 
Latvijas atzīšanu de jure radīja rietumvalstu 
nogaidošā attieksme pēc revolūcijas 
Krievijā, baidoties no iespējamajām 
polītiskajām un ekonomiskajām sekām. 
Tādēļ pēc 1918. gada 18. novembŗa 
Latvi ja i  nācās turpināt cīņu gan 
Neatkarības kaŗā, gan diplomātiskajos 
gaiteņos. Tikai caur starptautisku atzīšanu 
varēja cerēt uz neatkarības stabilitāti un 
vietu starptautiskajā sabiedrībā, uzsvēra 
Jēkabsons.

Latvijas starptautiskajai atzīšanai  
de jure – 100

Latvijas delegācija Parīzē pēc Sabiedroto Augstākās padomes de jure atzīšanas 
lēmuma saņemšanas 1921. gadā. 1. rindā no kreisās Miķelis Valters, Zigfrīds 
Anna Meierovics, Jānis Lazdiņš; 2. rindā no kreisās Oļģerds Grosvalds, Georgs 
Bisenieks, Jānis Tepfer

Turpinājums 21. lpp.
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Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada februārī.

Jaunais gads ir 
iesācies!!  Bet vai 

kas ir mainījies???
Labdien visiem DV ziņu lasītājiem!  
Jaunais gads iesācies un nezināmu 

iemeslu dēļ, biju cerējusi ka atvadoties 
no  2020 gada,  pazudīs viss sliktums un 
Covid vīruss būs jau apkarots!!  Diemžēl, 
kaut šeit Austrālijā esam samērā drošā 
vietā, vīruss turpina ierobežot kustību 
un aizliedz daudz to kas bija ierasts.  
Pirms Covid, varējam brīvi ceļot starp 
Austrālijas pilsētām, laukiem un pārejo 
pasauli. Pirms gada, pat neienāca prātā 
ka tas vairs nebūs iespējams. Pagājušā 
gadā, sākot ar jūnija mēnesi, līdz 
decembrim, nevarēju ceļot uz Viktoriju 
apciemot māti, bērnus, un mazbērnus. 
Un tā sanāca, ka visjaunākajam 
mazbērnam, pirmā dzimšanas diena 
atnāca un aizgāja bez vecmāmiņas 
klātbūtnes. Toties, tagad esam, kopš 
decembŗa vidus,  pie savējiem un esmu 
sasmēlusies ar ģimenes pārrunām, 
spēlēm, mīlestību un gudrību. Esam 
ķēruši upes vēžus, zušus un visādas 
jūras zivis. Pirmo reizi mūžā kūpināju 
zušus, pēc konsultācijas ar gudrākiem, 
noskaidrojot, kā īstenībā tur jārīkojās! 
Es labi atceros bērnībā, gaŗie  braucieni 
uz Gippslandes upēm, tumšā naktī 
sēdējām upes malā,  gaidījām zvaniņu 
kas piestiprināta pie šņores... Nākošā 
dienā tēvs kūpināja tā, ka dūmi visu 

dienu turējās kā mākonis. Jaukas 
atmiņas... Mums viss labi izdevās ar 
žāvēšanu, un esam gatavi braukt  atkal 
„zušot” un žāvēt vēl.  

Ņemot vērā Jaundienvidvelsas 
(JDV) un Rietumaustrālijas (RA) slēgto 
robežu, esmu nolēmusi palikt šeit 
Viktorijā, lai marta mēnesī varam 
ceļot uz Adelaidi kur ir paredzēta DV 
Austrālijas delegātu sapulce un DV 75 
gada svinības ar lielo jundu. Braucot no 
JDV uz RA būtu kvarantīne 2 nedēļas, 
bet braucot no Viktorijas uz RA, šobrīd 
nav tāds norādījums. DV 75 gada 
svinības un lielā junda būs jauks un 
iespaidīgs sarīkojums, kur ieradīsies visi 
DV nodaļu pārstāvji ar nodaļu karogiem. 
Par godu tām nodaļām kuŗas vairs aktīvi 
nedarbojās,  arī viņu nodaļu karogi, 
svinīgā gājienā, piedalīsies jundā. 
Jundas karogu gājiens  un patriotiskā 
apziņa ir iespaidīgs un aizkustinošs 
piedzīvojums. Svinības un junda būs 
visiem iespēja  skatīt, vai nu tiešraidē, 
vai pēc tam ar „videolink". Tuvāka 
informācija būs  DV ziņās martā.

2021. gadā 6. martā atsākās DV 
pusdienas DV namā Bankstownā, 
no 12.00 – 13.30. (februārī nebūs 
pusdienas, jo tajā dienā būs SLB Parnell 
ielas svētki).

2020.g 5.  decembrī  b i ja  DV 
Ziemasvētku pusdienas, kur ieradās 
Ziemassvētku vecītis ar piparkūku 
paciņām. Gundega Zariņa atzīmēja 
Sidnejas Vanadžu kopas 65 gadus 
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kopš dibināšanas, pasniedzot ziedus 
Ilgai Nirādijai un visām vanadzēm.  
Dalībniekiem bija garšīgas pusdienas 
un visiem bija labs garastāvoklis.

2021 gadu iesākot, arī man sākās 
jauns pienākums, kā DV Vanadžu 
priekšniecei uz nākamiem 3 gadiem.  
Liels paldies visiem par uzticību un par 
apsveikumiem ko esmu saņēmusi. ■ 

Ināra Sīkā 
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde.

Īss DV darbības pārskats 
kopš DV dibināšanas 
1945. g. 28. decembrī
Organizāciju jubilejas parasti tiek 

atzīmētas katru gadu, bet daudz lielāka 
vērība tiek piegriezta tā sauktiem apaļiem 
gadiem – 25, 50,...

Pagājušā  gada  beigās, 28. decembrī, 
Daugavas Vanagu organizācijai bija75 
gadu jubileja. Ja kādreiz varējām lepoties 
ar turpat 10 000 biedriem, tad diemžēl 
šodien, tāpat kā visām bijušās trimdas 
organizācijām, arī Daugavas Vanagiem 
biedru skaits ir manāmi sarucis, bet, 
neskatoties uz to, mēs vēl esam spēcīgi 
un neturam rokas klēpī.

Daugavas Vanagu Centrālā valde 
(DVCV), nodaļas, apvienības un kopas 
vienmēr ir sekojušas organizācijas 
dibinātāju norādījumam, ka vissvarīgākais 
ir sniegt palīdzību ievainotiem un 
citās veselības grūtībās nonākušiem 
bijušiem leģionāriem un viņu ģimenēm. 
Visus šos pastāvēšanas gadus tas ir 
veikts ļoti sekmīgi, un tiklīdz Latvija 
atguva neatkarību, atvērās vēl plašāks 
aprūpes lauks. Rīgā tika izveidota 
DVCV pārstāvniecība, caur kuŗu virzīja 
(un to vēl dara šodien) visus aprūpes 
līdzekļus sadalei bijušajiem leģionāriem, 
invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm un 

citiem grūtdieņiem dzimtenē. Šeit gan 
jānorāda, ka vairākus gadu desmitus pirms 
Latvijas neatkarības atgūšanas DVCV 
bija izkārtojusi, ka (ierobežotā veidā) 
tomēr varēja sniegt palīdzību bijušajiem 
leģionāriem Latvijā un pat nosūtīt sainīšus 
uz Sibīrijas soda nometnēm.

DVCV 1940. gadu beigās 50-to 
gadu sākuma bija darba pilnas rokas, 
jo organizācija bija vēl jauna, daudz 
un dažādas bija prasības. Pilnā spēkā 
turpinājās latviešu trimdinieku izceļošana 
uz aizjūras zemēm, kur bez liekas 
kavēšanās tika dibinātas jaunas Daugavas 
Vanagu nodaļas, apvienības un kopas. 
Sakarā ar izceļošanu uz daudzām aizjūras 
zemēm, nevaru atturēties nepieminējis 
runas, kuŗas esot cirkulējušas Zēdelgēmas 
nometnē. 7877 bijušie latviešu leģionāri 
un ievērojams skaits gaisa spēku izpalīgi 
bija nolēmuši dibināt aprūpes organizāciju, 
kuŗu pēc dibināšanas nosauca – Daugavas 
Vanagi. Nometnē arī bija kādi četri tūkstoši 
kaŗa gūstekņu, kuŗi toreiz vēl nebija 
ieinteresēti iesaistīties jaunajā aprūpes 
organizācijā. Protams, viņu starpā bija 
tādi, kas nievājās un izsmēja DV biedrus 
– tiklīdz atvēršoties dzeloņa drāšu vārti, 
tā visos četros vējos izjukšot Daugavas 
Vanagu organizācija. Nevaru noliegt, 
zināmā veidā viņiem bija taisnība. Pēc 
atbrīvošanas no gūsta Daugavas Vanagi 
tiešām izklīda četros vējos, bet tanī 
trimdas patvēruma zemē un pilsētā, kuŗā 
viņi nonāca, tie pie pirmās izdevības 
dibināja Daugavas Vanagu nodaļas, un 
Zēdelgēmas skeptiķi palika putna ģīmī, 
jo Daugavas vanagi neizjuka visos četros 
vējos, bet izplēta savus spārnus četros 
kontinentos un dažu gadu laikā varēja 
lepoties ar 133 nodaļām.

DVCV uzsāka Latviešu leģiona 
vēstures dokumentu apzināšanu ar 
domu tos sakopot ne tikai archīvam, 
bet varbūtējai publicēšanai par latviešu 
kaŗavīru gaitām Otrā pasaules kaŗā. 



19

Dažādu iemeslu dēļ viss negāja tik gludi, kā 
bija cerēts; dokumentus apzināt, izskatīt un 
izvērtēt, kuŗu saturs iederētos ievietošanai 
grāmatā, prasīja daudz vairāk laika nekā 
bija domāts. Dokumentu bija ļoti daudz, un 
nebija šaubas, ka vienā grāmatā tie nebūs 
ievietojami, bet jāsāk laicīgi rēķināties, 
ka būs nepieciešams sagatavot un izdot 
grāmatu sēriju. 1972. gadā notika Latviešu 
kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗā 1. grāmatas 
atvēršana. Pēc nepilna gada sekoja otrā 
grāmata, tad trešā. Pagāja vēl daži gadi, 
kad ar 11. grāmatu noslēdzās šī grāmatu 
sērija. Tā ir ļoti plaša ar neapšaubāmi 
akurātu saturu par latviešu kaŗavīru 
darbību un likteņiem Otrā pasaules kaŗā 
cīņā pret sarkano armiju.

Daugavas Vanagu organizācijas 
darbības pamatā bija aprūpe, bet drīz 
vien sāka izveidoties dažādas citas 
nozares. Viena no tām Ārējās informācijas 
nozare rūpējās, lai iepazīstinātu politiķus, 
birokrātus, presi un, protams, arī 
patvērumu zemju vietējo sabiedrību 
par latviešu tautas un Latvijas traģisko 
likteni. Šīs nozares darbinieki bija zinīgi 
un neatlaidīgi. Par viņu neatlaidību varēja 
teikt, ja nevarēja iekļūt par priekšdurvīm, 
tad bija jāizmanto aizmugures durvis. 
Visus trimdas gadus gandrīz visu Rietumu 
valstu politiķi un birokrāti neatzina, ka 
Latvija ir PSRS sastāvdaļa, bet vienmēr 
bija jāpiestrādā, lai viņi nekristu par upuri 
plašai sarkano dezinformācijai. PBLA 
un trimdas zemju jumta organizācijas 
veica milzīgu informācijas darbu, bet 
nav šaubas, ka ievērības cienīgs paldies 
par nacionāli politisko darbu pienākas 
Daugavas Vanagiem.

Gadu gājumā par plašāko un līdz šai 
dienai aktīvāko ir izveidojusies Vanadžu 
nozare. DVCV aicināta, 1950. gadā Marija 
Ķeņģe uzņēmās izveidot un vadīt Vanadžu 
nozari. Līdz ar to viņa tika apstiprināta kā 
balsstiesīga DV Centrālās valdes locekle. 
Sakot ar 1967. gadu, Marija Ķeņģe bija 

pirmā tikai vanadžu vēlēta DV organizācijas 
vanadžu priekšniece. Šis vēlēšanu veids 
vēl pastāv šodien, un katrus trīs gadus no 
uzstādītām kandidātēm vanadzes ievēlē 
DV organizācijas vanadžu priekšnieci.

Nez vai ir bijis kāds DV sarīkojums, vai 
cita veida pasākums, kuŗā savu roku nav 
pielikušas vanadzes, bieži vien iznesot 
sarīkojuma izkārtošanas smagumu. Nav 
arī šaubu, ka viņu palīdzība Aprūpes 
nozarē ir neatsverama. Prātā nāk gadus 
desmit atpakaļ viena vanaga teiktie zīmīgie 
vārdi: „Ja nebūtu vanadzes, nez vai mums 
večiem vairs būtu šī organizācija“.

Kā jau iepriekš tika minēts, ka dažos 
gados Daugavas Vanagiem globālā 
mērogā tika nodibinātas 133 nodaļas vai 
apvienības. Izveidojās teātŗa kopas, koŗi, 
literārie pulciņi, bibliotēkas, tautas deju 
kopas u.c. Lai visu koordinētu pie DVCV 
un lielākām nodaļām un apvienībām 
izveidoja Kultūras nozari. Kulturālā 
aktivitāte izveidojās ļoti plaša, un ieguvēja 
bija visa latviešu trimdas sabiedrība ne tikai 
lielās, bet arī mazākās pilsētās, izbaudot 
teātru viesizrādes, koncertus, tautas deju 
uzvedumus u.c. Varbūt daudziem nav 
zināms, ka pirmos divus Dziesmu svētkus 
Kanādā izkārtoja Daugavas Vanagi; tās 
gan saucās Dziesmu dienas, bet bija 
tiešās priekšteces Kanādas Latviešu 
Dziesmu svētkiem.

Ar plašu sarīkojumu virkni 1966. gadā 
Čikāgā notika pirmās Daugavas Vanagu 
Globālās Dienas, sabiedrības atsaucība 
bija liela. Globālo Dienu ietvaros notika 
arī DVCV gadskārtējā sēde, uz kuŗu 
ieradās visu zemju pārstāvji. Daudz bija 
pārrunājams, plaši bija nākotnes darbības 
plāni, tālab toreiz DVCV gadskārtējās 
sēdes prasīja trīs dienas. 

1999. gadā DVCV sēdē Vācija nāca 
ar ierosinājumu DV 10. Globālās Dienas 
2001. gadā rīkot Valmierā, Latvijā, protams 
izkārtošanu veiktu DV Vācijā valde. Ar 
to beidzot piepildītos Daugavas Vanagu 
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un vanadžu 56 gadus gaŗais sapnis, 
rīkot DV Globālās Dienas un DVCV sēdi, 
brīvā, neatkarīgā Latvijā, par kuŗu Otrā 
pasaules kaŗā ar ieroci rokā bija cīnījušies 
organizācijas dibinātāji.Grūti izteikt vārdos 
to pārdzīvojumu, kuŗu izjutu, ka nu ir 
pienācis sen ilgotais brīdis atklāt un vadīt 
pirmo DVCV sēdi Latvijā. 

DVCV sēde 1997. gadā Klīvlandē, ASV 
no 22. līdz 24. jūlijam bija mana pirmā kā 
DV priekšniekam. Vēl šodien stāv prātā 
A. Lindena paskaidrojumi par Lestenes 
Brāļu kapu izveidošanu. Viņš norādīja, 
ka šī doma ir DV Austrālijas ieteikums, 
un to arī atbalstot latviešu uzņēmējs 
Anglijā E. Gailis, kas šo kapu izveidošanai 
jau noziedojis divdesmit tūkstoši angļu 
mārciņas. Marmora plākšņu sienās ir 
iegravēti vairāk nekā 18 000 kritušo 
leģionāru vārdi un apbedītas vairāk nekā 
1000 kritušo cīnītāju mirstīgās atliekas. 
Lestenes Brāļu kapi ir izveidoti ar pateicību 
mūsu sirdīs tiem, kuŗi atdeva savu dzīvību 
cerībā, ka varēs atturēt, lai Latvijas laukus 
un pilsētas atkal nepārņemtu sarkanā 
migla. Pateicoties visām DV nodalām 
un trimdinieku devīgām rokām, atbalsts 
Lestenes Brāļu kapu izbūvei pārsniedza 
700 tūkstošus latus.

Tikko Latvija atguva neatkarību, presē 
bieži parādījās raksti ar vienu pamatdomu, 
lai Latvija būtu nodrošināta pret militārām 
agresijām no austrumu kaimiņa, ir tikai 
viens ceļš – jāpanāk Latvijas uzņemšana 
NATO. Latvija bija atguvusi neatkarību, 
tagad bija jāpalīdz to nodrošināt. Daugavas 
Vanagiem bija izveidotas labas attiecības 
ar politiķiem, birokrātiem un presi vēl 
no tiem laikiem, kad piestrādājām, lai 
iegūtu viņu atbalstu un nekad neatzīt, ka 
Latvija ir daļa no Padomju savienības. 

Tagad mūsu lūgums bija, lai viņi iestājās, 
ka Baltijas valstis tiek uzņemtas NATO 
kā pilntiesīgas locekles. Šajā jautājumā 
DVCV bija ļoti laba sadarbība ar ASV 
bruņoto spēku atvaļinātiem virsniekiem. 
Tika rīkoti semināri ar mūsu mērķu 
izprotošiem referāt iem un paneļu 
diskusijām Vašingtonā un Rīgā. Kā jau 
iepriekš šinī rakstā minēts, daudzi DVCV 
atbalstīti projekti nebija paveicami īsā 
laikā, tie prasīja gadus, tā arī Latvijas 
uzņemšana NATO ieilga līdz 2004. gadam.

Tas, ko šajā rakstā esmu pieminējis 
par Daugavas Vanagu organizācijas 
75 gados paveikto, ir tikai niecīga 
drumstaliņa no neaptverami lielā DV 
Centrālās valdes, nodaļu, apvienību un 
kopu vienmēr brīvprātīgā darba. Ļoti liels 
paldies pienākas katram vanagam un 
vanadzei, kuŗi šo darbu ir veikuši, tas ar 
mīlestību ir ziedots Latvijai un latviešu 
tautai. No sirds vēlu Daugavas Vanagu 
organizācijai vēl daudzus gadus pielikt 
savu roku, stiprinot un nodrošinot Latvijas 
neatkarību. Protams, vislielākais paldies 
tiem 7877 Daugavas Vanagu organizācijas 
dibinātājiem par viņu tālredzību.■

Varimants Plūdons,
DV goda priekšnieks.
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„Tas tika panākts ļoti sarežģītā, smagā 
diplomātiskā cīņā, runājot, sēžot pie 
rakstāmgaldiem, prasoties uz audiencēm, 
mēģinot pārliecināt un tā tālāk. Šo 
diplomātisko cīņu personiski vadīja ārlietu 
ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, kuŗš arī 
26. janvārī pirms simt gadiem personiski 
saņēma šo paziņojumu, ka Antantes valstu 
– bijušo Pirmā pasaules kaŗa sabiedroto 
lielvalstu – Augstākā padome Parīzē 
tomēr ir negaidīti izšķīrusies atzīt Latvijas, 
Igaunijas un arī Gruzijas demokratisko 
republiku de jure. Gruzijai gan tas 
neatkarību neglāba, jo pēc divām nedēļām 
viņus būtībā iznīcināja padomju Krievija. 
Bet Latvija šajā brīdī ieguva atzīšanu, kas 
ļauj pilnvērtīgi iekļauties starptautiskajā 
sabiedrībā, slēgt līgumus, būt pilnvērtīgam 
spēlētājam starptautiskajās attiecībās 20 
gadus līdz pat Otrajam pasaules kaŗam,” 
starptautiskās atzīšanas nozīmi skaidroja 
vēsturnieks.

Lai godinātu Latvijas Republikas 
pirmā ārlietu ministra, ievērojamā polītiķa 
un diplomāta, kuŗš sekmēja Latvijas 
starptautisko de jure atzīšanu, piemiņu, 
25. janvārī Valsts prezidents Egils Levits 
un Ingrīda Meierovica kundze nolika 
ziedus pie Zigfrīda Annas Meierovica 
pieminekļa Tukuma vecpilsētā.

Latvijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas de jure simtgades rītā, 26. 
janvārī, plkst. 8.30 laukumā pie Rīgas 
pils svinīgi tiks pacelti piecu toreizējās 
Antantes valstu – Beļģijas, Francijas, 
Itālijas, Japānas, Lielbritānijas – karogi.

Lai uzsvērtu valsts starptautiskās de 
jure atzīšanas nozīmi, Latvijas Banka 
ir emitējusi speciāla dizaina de jure 
simtgades divu eiro piemiņas monētu, 
savukārt Latvijas pasts ir izveidojis šai 
gadskārtai veltītu īpašu pastmarku un 
aploksni. 21. janvārī videokonferences 

formātā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
simboliski pieņēma abas dāvanas.

Svētku ieskaņā 20. janvārī valsts 
sekretārs Andris Pelšs attālināti nodeva 
Ārlietu ministri jas un diplomātisko 
pārstāvniecību darbinieku dāvinājumu 
de jure simtgadē Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai – grāmatas ar individuālu 
vēstījumu Tautas grāmatu plauktam.

Godinot Latvijas diplomātu ieguldījumu 
valsts atzīšanas panākšanā 1921. gada 26. 
janvārī, Ārlietu ministrijā ir atklāts „De iure 
kabinets”. Novērtējot augsto profesionālo 
sniegumu par mūža ieguldījumu Latvijas 
valsts ārpolītikā apbalvojums ir piešķirts 
ilggadējam diplomātam Dr. Mārtiņam 
Virsim. Ārlietu ministrijas balva par mūža 
ieguldījumu tika iedibināta 2019. gadā, 
un pirmā to saņēma vēstniece Aina 
Nagobads-Ābola. 

Latvijas starptautiskās atzīšanas 
de jure priekšvakarā kā ik gadu ārlietu 
ministrs E. Rinkēvičs 24. janvārī nolika 
ziedus Zigfrīda Annas Meierovica, Jāņa 
Čakstes un Gunāra Meierovica atdusas 
vietās Meža kapos.
Izšķirīgie brīži Parīzē   

1921. gada 28. janvārī Latvijas 
delegācijas vadītājs Parīzē saņēma 
Aristīda Briāna  uz Sabiedroto konferences 
veidlapas 1921. gada 26. janvārī parakstīto 
notu par Latvijas valsts atzīšanu de jure.

Lai atzīmētu 100. gadadienu kopš 
dienas un stundas, kad Latvijas diplomāti 
Parīzē saņēma vēsti par Latvijas atzīšanu 
de jure, Valsts prezidents Egils Levits arī 
aicinājis visu kristīgo konfesiju dievnamus 
plkst.18 skandēt baznīcu zvanus. 
Aicinājumam atsaukušies visu lielāko 
kristīgo konfesiju pārstāvji – luterāņu, 
katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un 
baptistu draudzes, kā arī Rīgas Anglikāņu 
Svētā Pestītāja draudze un armēņu 
Apustuliskā draudze. ■

Brīvā Latvija

Latvijas starptautiskajai atzīšanai...
Turpinājums no 15. lpp
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Mūžībā aizgājis iecienīts skolotājs un rakstnieks

Oskars Valdemārs Lapa
Dzimis 1943. gada 13. jūlijā, Liepājā, Latvijā

Miris 2020. gada 18. novembrī, Sidnejā, Austrālijā

Viņu dziļās sērās piemin sieva Jill, 
dēls Christopher, māsa Vita, kā arī 
radi un draugi Austrālijā un  citur visā 
pasaulē..

Ieskats vēsturē: ko 
1990. gadā tautai 

nozīmēja Dziesmu 
svētki?

Autori: Ieva Upīte  (Pieci.lv)
1990. gadā gaisā virmoja brīvības, 

neatkarības un atmodas alkas. Notika 
XX Vispārējie Latviešu Dziesmu un 
X Deju svētki, kuŗos piedalījās ap 35 
tūkstošiem iedzīvotāju. Pirmo reizi starp 
tiem arī trimdas latvieši. Piedāvājam 
Radio NABA raidījuma 39.kabinets 
sagatavoto ieskatu 1990. gada svētkos, 
jo tas spilgti parāda, ko tautai nozīmē 
dziesmu svētki.

Bet ko gan tautai nozīmē dziesmu 
svētki? Diriģēšanas vecmeistars 
Haralds Mednis, 1990. gada intervijā: 
„Dziesmu svētki ir tautai lieli svētki. 
Šajos svētkos tautai nācās domāt 
vienādi un just vienādi un tiekties pēc 
daiļā, kas viņu dzīvi padarītu skaistāku.”

Vispārējie XX latviešu Dziesmu un X 
Deju svētki bija plaši atspoguļoti presē. 
Laikraksts Izglītība rakstīja: „Vienalga 
mazbērni pēc gadiem, klausoties 
stāstījumu, diezin vai izpratīs mūsu 

sajūsmu un sajūtas par to, kā bija 
deviņdesmitajā gadā Rīgā, kad liepas 
smaržoja, balti vainadziņi peldēja garām 
Brīvības piemineklim un laiks plūda 
skaņās un saskaņā” .

Neaizmirstami šie svētki ir ne tikai 
laikrakstu lapaspusēs, bet arī tautas 
atmiņā, kas palikuši kā pirmie no svešas 
ideoloģijas brīvie svētki un, pirmo 
reizi vienā dejas solī un dziesmu taktī 
vienojās trimdas latvieši. Bet kādas 
emocijas piedzīvoja svētku vadītāji? 
Fragments 1990. gada intervijas ar 
svētku vadītājiem Lilitu Ozoliņu un Ģirtu 
Jakovļevu, neilgi pēc svētku izskaņas.

„Es domāju, ka šie svētki ir mūsu 
tautas apziņas, pašapziņas, stipruma, 
esamības, to, ka mēs esam. Man 
vienmēr šī izjūta ir pārsteigusi pie citām 
tautām, pie citiem cilvēkiem. Un es 
domāju, ka šo pašapziņu mēs esam 
atguvuši,” uzskata Lilita Ozoliņa.

„Man šķiet, ka šie svētki bija tāda 
brīnišķīga izlādēšanās pēc mūsu 
ārkārtīgi saspringtajiem politiskajiem un 
ekonomiskajiem momentiem, ka cilvēki 
te varēja tā izdziedāties, izdejoties, 
satikties, izrunāties. Sajust tādu kopību, 
par kuŗu līdz šim mēs runājām daudz, 
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bet šeit tā realizējās tā iespējami 
lielā masā un tas ir tas man liekas 
skaistākais, tas labākais,” norāda Ģirts 
Jakovļevs.

„Ko meklē, ceļiniek, satrauktu 
dvašu? Latviešu tautu, Latviju pašu” 
Šīs Andreja Eglīša rindas man skanēja 
ausīs, sēžot Nacionālajā operā, kad tur 
notika Kanādas un Amerikas latviešu 
koncerts,” – tā 1990.  gadā Cīņas 
žurnāliste Gita Lancere apraksta 
Dziesmu un Deju svētku pasākumu, 
kuŗā piedalījās trimdas latvieši.

1990. gada intervijā Ņujorkas 
latviešu koŗa diriģents Andrejs Jansons: 
„Šie man bija pirmie Dziesmu svētki 
Latvijā, kuŗus es piedzīvoju. Bet sajūta 
ir lieliska,” 1990. gada intervijā atzīstas 
Ņujorkas latviešu koŗa diriģents Andrejs 
Jansons. „Tramvajos ļaudis dzied, 
Daugavmalā ļaudis dzied, vakarā 
pusnaktī pie Brīvības pieminekļa ļaudis 
dzied, svešinieks pienāk klāt saka 
„labdien”.”

Arī Andreja Jansona Ņujorkas koŗa 
meitenes uzskatīja, ka Dziesmu svētki 
ir devuši neaizmirstamas emocijas: „Es 
domāju, ka šie svētki mums ir īpaši, 
jo mēs uzstājamies kopā viss koris un 

par virsdiriģentu ir ievēlēts mūsu koŗa 
diriģents. Un tie mums ir lieli svētki un 
tomēr viņam lieli svētki, jo tie viņam ir 
pirmie svētki kā virsdiriģentam. Mēs 
jūtamies laimīgas vienkārši.”

Arī Latvijas daba, patīkami pārsteidza 
ārzemju tautiešus. 1990. gada intervijā 
laikrakstam Cīņa Ziemeļamerikas vīru 
koŗa Kalējs dalībnieks Visvaldis Roze: 
„Ne tikai vien liepas, bet arī zāle, koki 
un pat zeme šeit, Latvijā, smaržo daudz 
spēcīgāk un savādāk nekā Kanādā. Es 
nezinu, kā to izskaidrot, bet tā patiešām 
ir.”

Pēc nedēļas ilgas sadziedāšanās 
un sadancošanās noslēdzās Dziesmu 
svētki. Mājup devās arī Kanādas 
Daugavas  Vanagu de ju  kopas 
Daugaviņa dalībnieks Arnis Markitans: 
„Es domāju mēs ar diviem autobusiem 
devāmies no Rīgas prom. Es biju kopā 
ar apmēriem 15. Man liekas ka no Rīgas 
līdz Igaunijas robežai neviens pat vārdu 
nepateica. Tad mēs tur apstājāmies un 
nodziedājām Dievs, svētī Latviju un 
otra dziesma, ko nodziedājām bija Šeit 
ir Latvija”

Savu veida atvadīšanos rituālu veica 
arī deju svētku režisore Anna Jansone. 

„Un tad tie, kas 
mēs bijām pie deju 
svētku veidošanas 
k l ā t .  M ē s  v i s i 
a i zb raucām uz 
s t a d i o n u .  M ē s 
izbraucām vēl to 
riņķi ap stadionu 
visi kopā, jā, jo tā 
kā grūti bija šķirties 
mums un gribējās 
mirkli pabūt kopā. 
Nu tā ir liecība, ka ir 
bijis labs rezultāts. 
Tieši tajā stadionā 
pabūt. Un apbraukt 
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apkārt tam vieglatlētikas celiņam. 
Pagavilēt. Nu tā.”

Dziesmu svētki ir latviešu tautas 
tradīcija, kas kopta un lolota jau 140 
gadus, kopš Pirmajiem Vispārējiem 
Dziesmu svētkiem 1873. gadā. Anna 
Jansone un Arnis Markitans svētkus 
uzskata par tautas esības apliecinājumu.

„Es domāju, ja nu ko mēs nevaram 
pazaudēt, tad šo kustību, šos nu, tos 
augstākās izpausmes brīžus. Man 
liekas, ka tas ir milzīgs spēks, tautas 
izpausmes spēks. Apliecinājums 
parādās. Šais svētkos ir tā maģija ir tas 
brīnums, tāpēc viņi ir brīnišķīga lieta 
mums,” uzskata Jansone.

„Es domāju, ka Dziesmu un deju 
svētki parāda, to, ka mēs esam latvieši. 
Ka mēs neesam citi! Tā ir mūsu tautas 
tāda kulminācija, tās ir mūsu olimpiskās 
spēles, tikai ar dziedāšanu dejošanu un 
teātra spēlēšanu,” – tā Markitans. ■

Radio NABA

Attēlu spēks
Juris Lorencs  12.01.2021

Dažas fotografijas ar laiku kļūst par 
ikonām. 1912. gada 10. aprīlis, kuģis 
“Titāniks” atstāj Southemptonas ostu 
un dodas ceļā uz Ameriku. 1945. gada 
1. maijs, krievu zaldāts izkar uzvaras 
karogu virs Reichstāga ēkas Berlīnē. 
2001. gada 11. septembris, brūkošie 
Ņujorkas debesskrāpji. Merilinas Monro 
vēja uzrautie svārki, “The Beatles” 
mūziķi šķērso Abbey Road ielu Londonā, 
Šons Konorijs aģenta Džeimsa Bonda 
lomā, veco boļševiku - Brežņeva un 
Honekera - skūpsts. Patiesībā šādu 
attēlu, kuŗus šodien vismaz Rietumu 
pasaulē momentāni atpazīst liela 
daļa cilvēku, nemaz nav tik daudz, nu 

varbūt daži simti. Izskatās, tagad tiem 
piepulcējušies vēl daži. 2021. gada 
6. janvāris, protestētāju pūlis ieņem 
Kapitoliju. 

Es pārskatu uzņemtās fotografijas 
un domāju - interesanti, kuŗi no šiem 
cilvēkiem kļūs teju vai nemirstīgi? 
Vīrietis, kuŗš bravūrīgi uzlicis kāju uz 
Pārstāvju palātas spīkeres Nensijas 
Pelosi rakstāmgalda? Kolorītais, 
zvērādās tērptais puisis no Arizonas, 
nu, tas ar ragiem galvā? Bet varbūt 
sieviete Brīvības statujas veidolā? 
Tagad mēs zinām, ka viss beidzās, 
ja tā var teikt, “laimīgi”. Kapitolija ēka 
atbrīvota, Pārstāvju palātas sēde 
pabeigta, prezidenta vēlēšanu rezultāti 
apstiprināti. Senāta kapelāns Berijs 
Bleks (Barry Black) varēja teikt sekojošu 
lūgšanu: “Mūsu dzīves kungs un mūsu 
mīļās tautas suverēns, mēs nožēlojam 
Amerikas Savienoto Valstu Kapitolija ēkas 
apgānīšanu, nevainīgu asiņu izliešanu, 
dzīvības zaudēšanu un disfunkcijas 
purvu (quagmire of dysfunction), 
kas apdraud mūsu demokrātiju”. Bet 
notikušo atpakaļ nepagriezt. Tagad ASV 
pievienojusies valstīm, kuŗās pūlis ir 
ielauzies parlamentā. 

Pats esmu pārliecināts, ka Amerika 
tiks ar sevi galā. Taču jautājumi paliek. 
Un tas pat nav jautājums – kas notiek ar 
Ameriku, bet gan – kas notiks ar pasauli? 
Mēs redzam, cik patiesībā viegli var 
destabilizēt situāciju pat tik varenā valstī 
kā ASV. Acīmredzot mums ir darīšana ar 
universālu parādību, tā saucamo “krāsu 
revolūciju”, no kuŗas nav pasargāti ne 
autoritāri režīmi, ne demokratijas. Kā 
liecina galvaspilsētā Vašingtonā bāzētās 
domnīcas “Atlantic Council” pētījums, 
tad nemieri tikuši plānoti, koordinēti un 
organizēti sociālajos tīklos. Rietumu 
pasaule, raugoties uz notikumiem 
Kapitolijā, ir apjukusi. Savukārt Krievijas, 
Baltkrievijas, Ķīnas, Irānas, Sīrijas, 
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Ziemeļkorejas līderi izgaršo, pat izbauda 
notiekošo. Un rēķina ieguvumus - gan 
polītiskos, gan materiālos. Vai tad vēl 
kādam ir ilūzijas, ka starp vandāļiem 
nebija arī spiegi? Kuŗi vispārējā 
apjukuma laikā izvietoja noklausīšanās 
aparatūru, kopēja datoru atmiņu, varbūt 
pat iznesa no Kapitolija ēkas slepenu 
informāciju. Dīvaini, ja viņu tur nebūtu. 
Vēl viens jautājums – kas notiks ar vārda 
brīvību? Kapitolijā uzņemtajos attēlos 
mēs pamanām melnā T- kreklā tērptu 
vīru ar uzrakstu “Camp Auschwitz Work 
Brings Freedom” - “Aušvicas nometne, 
darbs dara brīvu”. Daži klaviatūras 
klikšķi, un mēs jau redzam - tādus var 
iegādāties interneta veikalos par  23 ASV 
dolariem, klāt pielikta atzīme “trendy”. 
Lieta, par ko Eiropā draud cietumsods, jo 
nacismu propagandēt drīkst. Bet tad es 
atveru prezidenta Trampa “Twitter” lapu, 
kuŗai esmu sekojis pēdējos četrus gadus, 
un lasu: “Permanent suspension of @
realDonaldTrump”. Tie, kuŗi patlaban 
priecājās par Trampa “Twitter” konta 
slēgšanu, rīt būs sašutusi par to, ka 
Kremlis nobloķēs “YouTube” un sociālos 
tīklus. Un tā arī nesapratīs, ka ar vārda 
brīvību ir tā – vai nu tā ir visiem, vai 
nevienam.

20. gadsimta vēsture liecina – kad 
pasaule vai daļa no tās ieslīgst haosā, 
tas ietekmē arī Latviju. 1917. gads, 
Krievijā notiek revolūcija. Impērija brūk, 
Pēterburga un Maskava ir vāja.  Gadu 
vēlāk, 1918. gadā, Vācija zaudē Pirmo 
pasaules kaŗu, savukārt Lielbritanija 
ir savas ietekmes augstumos. Latvija 
pasludina un izcīna neatkarību. 1939. 
gads, sākās Otrais pasaules kaŗš. 
Rietumi aizņemti ar sevi, Vācija, Francija, 
Lielbritānija, ASV ir ierautas kaŗā, 
savukārt Maskava ir stipra. 1940. gadā 
Latvija zaudē neatkarību. 1990. gads, 
sākusies PSRS agonija. Maskava ir vāja, 
savukārt Rietumi stipri. Latvija atgūst 

neatkarību. Ko mums nesīs šis gads? 
2020. gads atstājis mantojumā Covid 19 
pandēmiju un “Breksitu”. Rietumi ir vāji - 
vai vismaz tādi izskatās. Maskava  - daļēji 
vāja, tajā aizvien aktīvāk cirkulē baumas 
par varas maiņu Kremlī un iespējamo 
prezidenta Putina aiziešanu. Stipra 
šodien ir Ķīna. Varas centrs pārbīdījies 
uz Austrumiem, uz Padebešu impēriju. 

Bet atgriezīsimies pie attēliem. 
Dažus no tiem atpazīstam tikai mēs, 
latvieši. Kārlis Ulmanis uzrunā tautu, 
sarkanarmijas tanki Rīgas ielās. 
Deportāciju liecinieks - vagons Torņakalna 
staci jā, degošais Pēteŗbaznīcas 
tornis. Atraktie čekas upuri Rīgas 
Centrālcietumā, ebreju sievietes brīdi 
pirms nošaušanas Šķēdes kāpās. 1991. 
gada 13. janvāris, tautas manifestācija 
Daugavmalā. Sarkanbaltsarkano karogu 
jūra, pusmiljons cilvēku. 1991. gada 
janvāŗa barikādes Rīgas ielās, betona 
bluķi pie Augstākās Padomes, kūpošie 
ugunskuri Zaķusalā. Kopš to dienu 
notikumiem aprit tieši trīsdesmit gadi. 
Kā šajā laikā mainījusies pasaule! 
1991. gadā mēs raudzījāmies uz ASV 
kā miera ostu, kā stabilitātes garantu. 
Šodien barikādes būvē ASV pilsētu 
ielās. Tikmēr es turpinu lauzīt galvu - kā 
mēs to visu paveicām, turklāt okupācijas 
apstākļos? Dibināt Tautas Fronti, izveidot 
nodaļas visā Latvijā, izdot un izplatīt 
laikrakstu “Atmoda”, uzcelt un nosargāt 
janvāŗa barikādes. Cik organizēti mēs 
tolaik bijām! Bez mobilā telefona, bez 
interneta un sociālajiem tīkliem. Un kāds 
haoss šodien valda Latvijas medicīnā, 
kad pat ministru prezidents spiests 
konstatēt - Covid-19 vakcīnas Latvijā ir, 
bet vakcinācijas plāna nav! Kur izplēnējis 
mūsu spēks, mūsu spēja organizēties? 
Kaut kas ir noticis šajos aizvadītajos 
trīsdesmit gados - gan ar Latviju, gan 
ASV. Diemžēl ne vienmēr tas labākais.■

Brīvā Latvija
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no decembŗa Rituma.
Kolumbija, baisā un tomēr tik drošā

Otrā janvāŗa pēcpusdienā lidmašīna 
nosēdās vienā no tūristu iecienītākajām 
pilsētām – Kartagenā, kas novērtēta 
kā viena no skaistākajām pilsētām 
Kolumbijā. Pēc ielidošanas lidostā 
stundu vēlāk oficiāli saņēmu pasē 
zīmogu Kolumbijas šķērsošanai. Tās 
galvaspilsēta ir Bogota ar gandrīz 
8 miljonu iedzīvotāju populāciju. 
Valsts oficiālā valoda ir spāņu, un 
angļu valodā praktiski šobrīd vietējie 
nerunā. Kolumbijas vārds visvairāk, 
šķiet, būs atpazīstams kā pasaules 
narkotiku lielvalsts ar nolaupīšanām, 
slepkavībām, naudas izspiešanām, 
“miljonāru ceļojumiem”. 

Par spīti nelāgajām atsauksmēm par 
Kolumbijas drošību, izgāju cauri drošības 
vārtiem, samainīju vietējo kolumbiešu 
naudu – peso un vienā mirklī no 800 
ASV dolāriem tapu par 1,7 miljonu 
Kolumbijas peso īpašnieku. Tā kā par 
Kolumbiju arvien klejo nelāga slava par 
tās drošu apceļošanu, mans nākamais 
gājiens bija labierīcību virzienā, lai 
vairāk nekā vienu miljonu Kolumbijas 
peso noglabātu mugursomas pašā 
dziļumā, pārējo naudu sadalot makā 
un kabatās. 

Vēlāk jau lidostas informācijas 
centrā noskaidroju ceļu uz Kartagenas 
centru, jo pēc saklausītajiem briesmu 
stāstiem nebiju gatavs lidostas priekšā 
īrēt taksometru. Smaidot izgāju ārā no 
lidostas, lai iegādātos autobusa biļeti 
vienam braucienam, taču manas spāņu 
valodas nezināšanas dēļ, kaut kā ar 
pirkstiem rādot, izdevās iegādāties 8 
braucienu biļeti. Sajūsmā, protams, 
nebiju, taču man paveicās, ka aiz 
muguras stāvēja lidostas darbiniece, 

kas pārzināja angļu valodu, vārds pa 
vārdam mūsu starpā, un radās ideja 
zelta spārniem. Darbiniece uzrunāja 
pieturā stāvošos, ka es par viņiem 
varu noskenēt savu braucienu karti 
un viņi man maksā par braucienu 
oficiālo brauciena cenu - 2000 peso. 
Tā man izdevās atgūt atpakaļ pusi no 
nelietderīgi iztērētās naudas.

Ceļā uz pilsētu parunājāmies par 
Kolumbijas aktualitātēm, paralēli 
autobusa pasažieriem uzkrītoši pētot 
mūs un cenšoties saprast sarunu. Tā 
arī nopļāpājām līdz manai izkāpšanai 
pie UNESCO kultūras mantojuma 
vecpilsētas Kartagenas vārtiem, brīdi 
vēlāk attapos hostelī un piereģistrējos 
tajā, visai sarunai noritot tikai spāņu 
valodā, jo hosteļa darbinieki angliski 
nerunāja, kamēr es centos runāt angļu 
valodā. Pēc pilsētas apskates secināju, 
ka pilsētā sajaukušies āfrikāniski ritmi. 
Pilsēta ir ļoti skaista un krāsaina ar tai 
raksturīgo koloniālo arhitektūru, kam 
savu šarmu piešķir pilsētas 13 km gaŗā, 
gadsimtiem vecā koloniālā siena apkārt 
vecpilsētai. 

Pirmo reizi izmēģināju arī vienu no 
kolumbiešu nacionālajiem ēdieniem vai 
drīzāk uzkožamajiem – “arepu”, kas 
bija no kukurūzas miltiem sagatavots 
apaļīgs plācenītis ar iekšā ievietotu gaļu 
vai sieru, ko cep lielā eļļas daudzumā. Tā 
vēlā pēcpusdienā un vakarā izstaigāju 
Kartagenu, apēdu arepu un devos uz 
hosteli. Hostelī  radās iespēja komunicēt 
ar citiem ceļotājiem par neiztrūkstošo 
drošības situāciju Kolumbijā, secinot, 
ka taksometru neiesaka izsaukt uz ielas, 
ja vien nevēlas, lai aplaupa. Tajā pašā 
laikā sarunas noslēgumā sapratām, 
ka dzīvē var būt situācijas, kad šādu 
taksometru var nākties izsaukt uz ielas, 
man nenojaušot, ka šis brīdis pienāks 
visai drīz, jau nākamajā dienā.

Kaut arī iepriekš biju rezervējis 
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SIDNEJA 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

vietējo, ceļotājiem labi zināmo tūristu 
pārvadātāju, kas piedāvā “door – to – 
door” pakalpojumu, paņemot ceļotāju no 
dzīvesvietas, lai aizgādātu uz nākamo 
dzīvesvietu (manā gadījumā uz pāris 
stundu brauciena attālumā esošo pilsētu 
Santa Marta),  tomēr pēc vairāk nekā 
stundu ilgas gaidīšanas sapratu, ka 
nāksies uz Santa Martu doties ar vietējo 
autobusu un man saviem spēkiem 
būs jāmēģina nokļūt līdz Kartagenas 
autoostai. Tā kā Kolumbija arvien ir 
slavena ar “miljonāru ceļojumiem”, kur 
negodprātīgi taksometristi brauciena 
laikā ļauj no abām pusēm taksometrā 
iekāpt negodprātīgiem neliešiem, 
noslēdzot tūristam izkāpšanas iespējas, 
aizved tūristu ar visām banku kartēm 
uz tuvākajiem naudas izņemšanas 
bankomātiem, lai patukšotu banku 
kontus un pēc tam palaistu brīvībā, 
nolēmu izmantot Kolumbijā izstrādātu 
drošības aplikāciju “Tappsi”, ar kuras 
palīdzību var izsaukt taksometru, 
piešķirot taksometra izsaucējam un 
taksometra vadītājam drošības kodu, ar 
kura palīdzību tūrists veiksmīgi saņems 
īsto taksometru. Papildus šai aplikācijai 
visa informācija tiek ierakstīta sistēmā, 
un līdz ar to iespējamo problēmu 
gadījumā taksists tiktu atrasts ļoti ātri. 

Tā es arī izsaucu taksometru, taču 
taksometra gaidīšana šķita kā vesela 
mūžība.

“Tappsi” aplikācija pēkšņi paziņoja, 
ka taksometrs ieradies, un es, gana ātri 
skriedams, ielecu veidnē ar tikko tajā 
ielietu krāsu, pagūstot garāmskrienot 
ceļā salauzt balkona koka malu.Kamēr 
klusībā šķendējos un tīrīju krāsu, paralēli 
atvadoties no hosteļa senjoritām, tikmēr 
mans taksometrs bija jau aizbraucis, tā 
arī nesagaidot mani. Nebija pagājušas 
pat piecas minūtes. Noplātīju rokas, 
noraugoties, kā pārsimts metru attālumā 
vietējā kolumbiešu ģimenīte apstādina 
manis izsaukto taksometru un aizbrauc. 
Stādināju tuvojošos taksometru ar 
cerību, ka man netrāpīsies “miljonāra 
ceļojums”. Pusstundu vēlāk jau biju ceļā 
uz Kolumbijas piekrastes pilsētu Santa 
Martu, kurā tūristi ierodas praktiski viena 
iemesla vadīti, lai apmeklētu slaveno 
“Ciudad Perdida” jeb Zudušo pilsētu, 
kura atrodasSierra Nevada kalnos un 
uzcelta starp 11. un 14. gadsimtu, taču 
tiek uzskatīts, ka tās pirmsākumi varētu 
būt datējami pat no 7.gadsimta. 

Zudušo pilsētu 1970. gadu sākumā 
atklāja tēvs ar diviem dēliem. Protams, kā 
jau šādos gadījumos piedien, pamazām 
melnajā tirgū nonāca Zudušās pilsētas 
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Vietējās dāmas Kartagenas ielās 

dārgumi, kas pāris vietējiem fermeriem 
nebija pie sirds, panākot, ka Kolumbijas 
atbildīgās varas iestādes pārņem 
kontroli pār Zudušo pilsētu, tādējādi 
to aizsargājot. Laikā starp 1976 un 
1982 gadu Zudušās pilsētas izpēte 
tika pabeigta. Tiek uzskatīts, ka pilsētu 
uzbūvēja Asinhronas cilts ļaudis un, 
iespējams, tā bija reģiona politiskais 
centrs ar vietu, kur varēja būt izmitināti 
līdz pat 8000 cilvēku. Zudušajā pilsētā 
ir apmēram 1700 terases, kas savulaik 
kalpoja gan kā pamati mājām, gan kā 
rituālo ceremoniju vietas.

Dodoties Santa Marta pilsētas 
virzienā, ceļā pamanīju zaldātu rotas 
ar automātiem rokās apsargājam 
ceļu. Gandrīz vai kļuva neomulīgi. 
Tā arī nesapratu, vai šīs valdības 
rotas atradās tādēļ, ka šajās vietās 

bija nabadzīgo iedzīvotāju rajoni, 
kas varētu uzbrukt autobusiem, vai 
arī šīs rotas bija tādēļ, ka valdība tā 
īsti varbūt nav noslēgusi pamieru 
ar Kolumbijas Revolucionārajiem 
bruņotajiem spēkiem – Tautas armiju, 
kas it kā bija (neesmu gan pārliecināts, 
ka bija. Drīzāk vēl ir.) militāra un 
teroristiska organizācija, pilsoņu 
kaŗa laikā konfliktējot ar Kolumbijas 
spēkiem vairāk nekā 50 gadu gaŗumā. 
Organizācija radās 1964.gadā, tajā 
iesaistoties nabadzīgajiem zemniekiem 
un Kolumbijas Komunistiskās partijas 
militārajam spēkam. Lai šī organizācija 
uzturētu savu darbību, tā nolaupīja 
cilvēkus, pieprasot izpirkuma  maksu, 
nelegāli ieguva derīgos izrakteņus, 
kā arī ražoja un izplatīja narkotikas. 
Vairāk nekā 50 gadu laikā bojā gājuši 
apmēram 600 000 cilvēku. 2016.gada 
jūnijā Kolumbijas valdība ar Tautas 
armiju noslēdza pamieru, augustā 
parakstot miera līgumu, taču pāris 
mēnešu vēlāk – oktobrī - Kolumbijas 
tauta (50,21%) referendumā noraidīja 
miera vienošanos ar šo organizāciju. 
“Ciudad perdida” jeb zudušās 
pilsētas meklējumos

Nebija pagājušas ne 12 stundas, kad 
es jau biju ceļā uz lielo piedzīvojumu 
jeb Zudušās pilsētas meklējumiem, 
lai skatītu Zudušās pilsētas vaibstus 
ar mugurā uzkrautu somu, kuŗā bija 
sagatavots viss nepieciešamais 
gājienam, kā arī triecienartilērija pret 
odiem malārijas tablešu un pretodu 
pūšanas līdzekļa veidā.

Pirms tam tūrisma organizācijas 
“Magictours” birojā tikām iepazīstināti, 
sadalot mūs visus vidēja lieluma grupās, 
lai trijās automašīnās nogādātu mūs uz 
netālu esošo pilsētiņu, kur mēs sāktu tūri 
4 dienu garumā, vienā virzienā noejot 
23 km.
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Mūsu kalnā kāpšanas grupa bija tik 
liela, ka man bija tā iespēja aizvizināties 
uz Zudušās pilsētas takas sākuma 
punktu kopā ar grupas gidu venecuēlieti 
Braienu, kuŗš gadu iepriekš bija 
pārcēlies no Venecuēlas uz Kolumbiju. 
Pateicoties Braiena angļu valodas 
zināšanām, viņš ieguvis darbu Santa 
Martā un cer, ka jau gada laikā uz 
Kolumbiju ataicinās arī sievu un bērnus, 
jo, pēc Braiena teiktā, Venecuēla kļuvusi 
aizvien nedrošāka ne tikai tūristiem, bet 
arī vietējiem iedzīvotājiem.

Vēlāk ieradās pārējie ceļabiedri, 
mēs paēdām pusdienas, un lielais 
gājiens 4 dienu gaŗumā varēja sākties, 
dienai soloties būt spožai un saulainai. 
Sākumā mēs visi diezgan raiti tipinājām 
uz priekšu, taču pēc pāris kilometriem 
jau varēja just, ka, saulei nešpetni 
karsējot, sviedri līst aumaļām. Pirmo 
reizi mūžā piedzīvoju to, ka sviedri tik ļoti 
līst, ka pat acīs kož, tiem nonākot tajās. 
Atlika vien slaucīt acis, lai tās netiktu 
izkostas vēl vairāk. Līdz šim uzskatīju, 
ka man ir laba kalnos kāpšanas 
pieredze. Taču šis gājiens man bija liels 
izaicinājums, jo pirmo reizi kāpiens tika 
veikts karstos laika apstākļos. Iepriekš 
kalnos kāpšanas pieredzē nekad nebiju 
piedzīvojis sāpošas tulznas, un tās, 
protams, uzmetās katrai kājai uz viena 
pirksta, kas gājienu padarīja divtik 
grūtu, jo uz katru kājas neveiksmīgāku 
spiedienu šīs tulznas lika par sevi manīt. 
Taču nepatīkamās sajūtas samazināja 
apkārtējās vides ainavas, kā jau tas 
džungļu pārgājieniem piedien.

Visas takas gaŗumā Braiens 
apstāšanās punktos bija sarūpējis 
dažādus dienvidu augļus, dodot 
dalībniekiem iespēju mazliet atpūsties 
un sniedzot organismam veldzi. Pirmajā 
apstāšanās punktā saņēmām arbūzu 
šķēles. Savu šķēli notiesāju un gribēju 
izmest mizu, redzēju, ka pārējie ceļotāji 

tās met pāri kraujai ar tekstu, ka dabiskos 
atkritumus droši var mest zemē, jo tāpat 
mazās mušas tos apēdīs un pārējais 
atlikums sadalīsies zemē. Man, kas 
pieradis izmest nevajadzīgo atkritumu 
grozā, iesākumā bija dīvaini ko tādu 
darīt, bet vēlāk jau pieradu tik tālu, 
ka šāda atbrīvošanās no dabiskajiem 
atkritumiem šķita pašsaprotama lieta.

Agrā pievakarē ieradāmies pirmajā 
kempingā, lai sagatavotos naktsguļai, 
taču pēkšņi ceļotāju uzmanību piesaistīja 
maza 20 cm gaŗa nekaitīga čūskiņa, kas, 
izrādās, bija indīga, un pēc tās kodiena 
cilvēkam divu stundu laikā asinis burtiski 
uzvāroties... Protams, darbinieki čūsku 
nehumānā veidā iznīcināja, piekodinot, 
lai no rītiem pēc mošanās pārbaudām 
apavus. Zinot, ka cilvēka ieradumam ir 
liels spēks, nolēmu visas naktis apavus 
turēt gultā, lai nepieļautu situāciju, ka, 
no rīta mostoties, es automātiski ievilktu 
apavos kājas.

Nākamajā rītā pienāca laiks doties 
tālāk, atklājot, ka vieglprātīgi esmu 
aizmirsis pret-malārijas tabletes Santa 
Martas hostelī. Pirmajā brīdī diezgan 
pārbijos par šādu atklājumu, jo ieslīgt 
pretmalārijas skavās veselas nedēļas 
gaŗumā un pēc tam pamosties, lai 
nespētu saprast, kur esi un kas esi, 
un kādēļ vispār atrodies Kolumbijā, 
negribētos. Vēlāk, dienas gaŗumā, 
takas pārgājiena laikā neuzkrītoši 
apklaušināju pārējos ceļabiedrus, 
secinot, ka vismaz puse no ceļotājiem 
pretmalārijas tabletes nelieto. Līdz ar 
to nolēmu nesatraukties par iespējamo 
ieslīgšanu malārijas skavās.

Tā otrajā dienā tika turpināts gājiens 
Zudušās pilsētas virzienā pa saules 
kveldētiem līdzenumiem, džungļu 
faunas pārņemtām takām, skaļām kalnu 
upēm. Neaizmirsu ik pa brīdim pamērcēt 
upēs savu šalli un aptīt ap galvu, 
tādējādi saņemot tik nepieciešamo 
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un vēso veldzi, kas nākamajā naktī 
rezultējās ar sāpēm sejas labajā pusē 
tik ļoti, ka es sāku domāt, vai tik mani 
nav apciemojusi māsa Malārija, taču 
iedzēru kaut kādas pretsāpju zāles, un 
vēlāk sāpes bija izgaisušas, saprotot, 
ka par daudz mērcēju šalli kalnu upēs.

Trešās dienas rītā mūsu grupa 
sasniedza Zudušo pilsētu. Pirmais 
iespaids par Zudušo pilsētu bija 
graujošs, jo vieta bija nesakopta. Taču, 
izrādās, tas bija tikai Zudušās pilsētas 
pirmais sektors un iepriekš šajā vietā 
bija paplosījies “Metjū” viesuļvētras 
izskatā. Lai nokļūtu līdz Zudušajai 
pilsētai, bija nepieciešams arī pievārēt 
1200 akmens pakāpienus, kas bija stāvi 
un slideni.

Ņemot vērā, ka Kolumbijas valdība it 
kā bija noslēgusi pamieru ar Kolumbijas 
Revolucionārajiem armijas spēkiem, 
ceļš uz Zudušo pilsētu bija drošs  
salīdzinājumā ar 2003.gadu, kad 
Kolumbijas revolucionārie spēki bija 
nolaupījuši astoņus ārvalstu tūristus, 
palaižot tos brīvībā pēc 3 mēnešiem, 
taču šie astoņi ārvalstu tūristi bijuši 
samērā priecīgi par šādu situāciju, jo 
visā nolaupīšanas laikā pret viņiem 
izturējās ar pieklājību, bija dažādas 
ballītes utt. Pēc šī atgadījuma Zudušo 
pilsētu varēja atkal apmeklēt tikai kopš 
2005.gada.

Atpakaļceļā no Zudušās pilsētas 
bija iespēja satikt it kā īstu Kolumbijas 
šamani, lai aprunātos ar viņu un 
pie reizes iegādātos rokas apsējus, 
tādējādi kaut mazlietiņ atbalstot vietējos 
iedzīvotājus. Šamaņa zināšanas un 
amats tiekot pārmantots no paaudzes 
paaudzē. Šim šamanim bija 3 bērni, 
no kuŗiem vecākais dēls studēja 
dažādus šamaņu amata, kā arī augu 
un dzīvnieku valsts noslēpumus, lai 
nākotnē veiksmīgi pārņemtu no tēva 
amatu. Kolumbijas indiāņiem ir gaŗi, 

melni mati, kuŗus nedrīkst nogriezt, jo 
tie simbolizējot Amazones upi un dabu 
kā tādu. Ja kāds no vietējās indiāņu 
kopienas uzdrīkstas nogriezt matus, tad 
viņu sagaida šamaņa sods.

Pāris stundu vēlāk ceļabiedru starpā 
pārrunājām tikšanos ar šamani, lai 
secinātu, ka, iespējams, tas nav bijis 
īsts šamanis. Lai arī es pēc dabas 
esmu diezgan pragmatisks, klusībā 
nolēmu, ja arī sastaptais indiānis nebija 
īsts šamanis, tad uztveršu, ka esmu 
saticis īstu šamani un lai tas arī paliek 
kā neizskaidrojama kultūras sastāvdaļa 
manā Kolumbijas ceļošanas pieredzē. 

Interesanti, ka šamanis ļāva sevi 
fotografēt, piebilstot, ka apmeklētāji 
ir mērojuši tālus ceļus no dažādām 
pasaules malām. Parasti indiāņi sevi 
neļauj fotografēt, jo arī indiāņu kultūrā 
valda uzskats, ka, fotografējot indiāni, 
tiek nozagta dvēsele. Taču arvien vairāk 
ir indiāņu, kas ļauj sevi fotografēt par 
20 000 Kolumbijas peso (6 – 7 eiro), jo 
ar šo naudu ir iespēja atpirkt nozagto 
dvēseli. Nepavaicāju gan, kuŗš ir tas, 
kas šo nozagto dvēseli par 20 000 
pārdod atpakaļ. Loģiski būtu, ka atpērk 
no manis šo dvēseli, jo es šo dvēseli 
nozogu, fotografēdams indiāni.

Tā lēnām pienāca ceturtā diena, un 
pēcpusdienā bijām sasnieguši gājiena 
sākumposmu, lai atgrieztos Santa Martā 
pēc vairāku dienu gājiena pa kalniem un 
pa lejām; pa šaurām, pāris pēdu platām 
takām, kuras ļoti bieži nācās dalīt ar 
dažādiem vietējiem iedzīvotājiem, kas 
ar ēzelīšu palīdzību pārvietojās abos 
takas virzienos. 

Pirmo reizi savā ceļošanas pieredzē 
piedzīvoju, ka tūrisma uzņēmuma 
pārstāvis, sakot pateicības runu, uzsver, 
ka Kolumbijai ļoti nepieciešami tūristi, 
jo tūrisms kā nozare dod vietējiem 
cilvēkiem ieguvumus, jo īpaši Zudušās 
pilsētas gadījumā darbu, ko mēs 
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Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.

● Vienā vēsā vasaras vakarā viens 
vecs vācu vīrs veda veselu vezumu 
vārītu vēžu.

● Ezīšu šķiņķīšu puskažociņš uz 
šaursliežu dzelzceļa sliežu siržu 
slēģīšiem. ■

VALODIŅA
kā gājiena dalībnieki redzējām, kad 
saņēmām naktsmājas un maltītes, kad 
ēzelīši gandrīz visā pārgājiena gaŗumā 
piegādāja pārtiku un daudz ko citu  
nepieciešamu, kas cilvēkam, vai tas 
būtu tūrists vai vietējais, ir nepieciešams 
gan kā pirmās nepieciešamības prece, 
gan vienkārši kā prece. Tas bija mazs 
sīkums, taču patīkams sīkums. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

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

PBLA ZIŅU APSKATS

26. janvārī
Arī 2021. gadā būs pieejams atbalsts 
diasporas pašdarbības kopām 

Šogad tiks turpināta 2020. gadā 
sekmīgi aizsāktā un PBLA administrētā 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
programma diasporas pašdarbības 
kopu attīstībai un māksliniecisko spēju 
stiprināšanai. Šīs programmas ietvaros 
konkursa kārtībā diasporas pašdarbības 
mākslinieciskās kopas varēs pretendēt 
uz vienreizēju rēķina (rēķinu) apmaksu 
ne vairāk kā EUR 1350.00 apmērā: [...]

Latviešu kori ārzemēs, deju vai 
folkloras kopas, teātra trupas un lietišķās 
mākslas studijas ārzemēs konkursa 
kārtībā vēlākais līdz šī gada 15. februārim 

var pieteikt ies šādam atbalstam 
attiecīgajās centrālajās mītņu zemju 
organizācijās, e-pastu adreses skatīt 
PBLA mājaslapas sadaļā “Biedri”: www.
pbla.lv/biedri/. (PBLA pārstāvniecība)
20. janvārī
Īvāns: Lielu lomu barikāžu laikā 
spēlēja arī trimdas latvieši ārzemēs 

Pirms trīsdesmit gadiem stāvot 
barikādēs, varēja šķist, ka visu paveica 
tikai Latvijā, taču liela nozīme bija arī tam, 
ka notikumi Rīgā ieguva plašu rezonansi 
pasaulē. Tas notika, pateicoties diasporai, 
kas iesaistījās neatkarīgas informācijas 
apritē, Latvijas Radio raidījumā “Globālais 
latvietis. 21. gadsimts” uzsvēra toreizējais 
Latvijas Republikas Augstākās padomes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis 
Īvāns. Barikāžu laiks saliedēja ne 
tikai cilvēkus Latvijā, bet arī trimdas 
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latviešus, kas ar savu atbalstu palīdzēja 
nostiprināt neatkarīgu Latviju. Notikumu 
emocionālais spēks piesaistīja arī tos 
trimdas latviešus, kas citādi dzīvoja 
mierīgu dzīvi un negribīgi iesaistījās 
politiskajos procesos. Aktīvi notikumu 
atspoguļošanā iesaistījās dažādas 
trimdas organizācijas, īpaši Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība un Amerikas 
Latviešu apvienība, kā arī individuāli 
rosīgie trimdinieki, lai par Baltijā notiekošo 
uzzinātu visa pasaule. Tas bija milzīgs 
spēks, kas ļāva pārraut informācijas 
blokādi, jo tolaik bija ļoti būtiski, lai 
pasaules sabiedrība saņemtu patiesu 
informāciju par notikumiem. 

Priekšdarbi jau bija veikti gan 
Amerikā, gan Zviedrijā, gan arī Austrālijā. 
Bet tieši janvārī, notikumiem uzņemot 
apgriezienus, bija iespēja Dainim 
Īvānam – Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes priekšsēdētāja vietniekam 
un Augstākās Padomes pilnvarotajam, 
vērsties klātienē pie Rietumu sabiedrības, 
lai informētu par notikumiem Latvijā 
un skaidrotu mainīgo situāciju. Ar 
Zviedrijas valdības atbalstu (miljons 
zviedru kronu katrai no Baltijas valstīm) 
Dainis Īvāns vispirms nokļuva Zviedrijā 
un tad Amerikā, Baltajā namā. “Somijā 
es biju pirms barikādēm un Augstākā 
Padome šo lēmumu (pilnvarojumu meklēt 
palīdzību Rietumu sabiedrībā) pieņēma, 
tāpēc ka es atrados ārzemēs. Nevienam 
nebija garantiju, ka kāds cits vēl tur tiks. 
Šīs pilnvaras bija pieņemtas ar nolūku, ja 
gadījumā Augstākās Padomes deputātus 
iznes ar kājām pa priekšu no toreizējās 
Augstākās Padomes mājas (Jēkaba ielā), 
kur mēs dienu un nakti dežūrējām, man ir 
arī ārkārtējās pilnvaras vadīt pretošanos 
no Rietumiem un veidot trimdas valdību, 
ar parlamenta pilnvarām,” par tā laika 
norisēm emocionāli stāstīja Īvāns. 

Īvāns atgriezās no Helsinkiem, jo bija 
uzzinājis svarīgu informāciju – PSRS 

taisās bloķēt visus informācijas kanālus, 
lai ziņas no Latvijas neizkļūtu ārā. “Tas 
mudināja Augstākās Padomes preses 
centru un tā vadītāju Aleksandru Mirļinu 
mobilizēt visus žurnālistu spēkus gan no 
Rietumiem, gan PSRS iekšienes. Kad 
sākās barikādes, kad bija lielā mītiņa 
diena, pēc šaušanas Viļņā, kad es jau 
biju no rīta runājis Latvijas Radio un 
TV, problēma bija, kā es tikšu atpakaļ 
Rietumos? Kopā ar toreizējo Lietuvas 
AP priekšsēdētāja vietnieku Broņislavu 
Kuzmicku, kurš neaizbrauca uz Viļņu, 
bet palika ar mani kopā Rīgā, (domājām) 
kā mēs nokļūsim pāri robežai? Vīzas 
jau vajadzēja toreiz. Tad bija unikāls 
gadījums, ka Zviedrijas konsuls pats 
skrēja uz Augstāko padomi, lai neviens 
neuzzinātu, un līmēja manā pasē vīzu, 
iesita zīmogu. ” notikumus atstāstīja 
Īvāns. 

Baltais nams mums ir atvēries 
Īvāns atcerējās Kalniņa zīmīgos 

vārdus, kad abi gāja iekšā Baltajā namā: 
“Es jau toreiz nebiju nekādas suverēnas 
valsts sūtnis, bet mūs pieņēma, lai 
noskaidrotu, kas tad īsti notiek, lai 
varētu lemt par sankcijām pret PSRS. 
Tajā brīdī Ojārs zīmīgi noteica: “Daini, 
redzi, mums šis Baltais nams ir atvēries. 
Kad mēs būsim neatkarīgi, mēs tik viegli 
iekšā netiksim!” Amerikas mediji un 
sabiedrība bija ieinteresēta notikumos 
Baltijas valstīs. Kalniņš uzsvēra, ka Īvāna 
ierašanās Vašingtonā nospēlēja milzu 
lomu. Tas, kas tobrīd notika Rīgā, izsauca 
emocijas gan Vācijas, gan Zviedrijas, 
gan Amerikas cilvēkos, un trimdas 
latvieši bija galvenie ziņu nesēji Rietumu 
sabiedrībai. Protams, būtiskāko lomu 
spēlēja tie ļaudis, kas Rīgā stāvēja uz 
barikādēm, norādīja Andrejs Urdze, kurš 
tolaik bija Latvijas pilnvarotais pārstāvis 
Vācijā un viens no demonstrāciju Latvijas 
atbalstam rīkotājiem. 

Demonstrācijas, protesta mītiņi, 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada martā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2021. g. 15. FEBRUĀRIM.

Turpinājums  35.  lpp.

aizlūgumi dievnamos bija vēl viens 
nozīmīgs veids, kā trimdas latvieši vēstīja 
par notikumiem Rīgā. Saziņa tolaik 
nebija no vienkāršākajām, piemēram, no 
Stokholmas uz Padomju Savienību bija 
tikai astoņas telefona līnijas, vajadzēja 
gaidīt pusstundu, lai sazvanītu Augstāko 
Padomi. Īvāns, sarunu noslēdzot, 
uzsvēra: “Lai skaudrie janvāra notikumi 
ir atgādinājums ikvienam arī šodien 
par vienotību, kas iespējama starp 
latviešiem. Kaut nekad mums nebūtu 
par savām tiesībām dzīvot jāstāv uz 
barikādēm. Nesam līdzi to, garu, ka ir 
lielākas vērtības, kuru dēļ ir vērts dzīvot, 
cīnīties un pārciest pelēko ikdienību.” 
(Autore Agnese Drunka; LR1 raidījums 
"Globālais latvietis. 21. gadsimts."; lsm.lv)

Latvijas vēstnieks ASV: Drošības 
sadarbībā ar Latviju diez vai kas 
mainīsies 

ASV sabiedrības sašķeltība diez vai 
ko mainīs drošības jomas sadarbībā starp 
Latviju un ASV prezidenta administrāciju, 
intervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas 
vēstnieks ASV Māris Selga. Trešdien, 
20. janvārī, notiks jaunievēlētā ASV 
prezidenta Džo Baidena inaugurācija, 
viņam šajā amatā nomainot Donaldu 
Trampu. Pirms prezidenta maiņas 
ASV ir spilgti iezīmējusies sabiedrības 
sašķeltība. Latvijas vēstnieks komentēja 
to, vai tas var ietekmēt mūsu abu valstu 
sadarbību drošības jomā. “Vienmēr esam 
uzsvēruši un teikuši, un tā ir arī patiesība – 
Latvijai vienmēr ir bijusi ļoti laba sadarbība 
gan ar republikāņu, gan demokrātu [ASV 
prezidenta] administrācijām. Jautājumi, 
kas interesē mūs, interesē arī Amerikas 

pusi. Un, skatoties no mūsu redzesloka, 
t ie ir drošības jautājumi plašākā 
izpratnē – gan no ekonomikas, gan 
vides viedokļa,” sacīja Selga. Viņaprāt, 
diez vai šajā jomā sadarbībā ar ASV 
prezidenta administrāciju kaut kas 
mainīsies. Vienlaikus Eiropā izskan 
cerības, ka līdz ar prezidenta maiņu 
ASV politika nebūs tik neprognozējama. 
“Domāju, ka arī Baidena administrācija 
Ameriku liks pirmajā vietā, kas ir ļoti 
dabīgi. (..) Un es domāju, ka sarunas par 
tirdzniecības jautājumiem turpināsies,” 
komentēja Selga. [..] (Autors Artjoms 
Konohovs; lsm.lv) Latvijas vēstnieks ASV: 
Drošības sadarbībā ar Latviju diez vai 
kas mainīsies 
13. janvārī
 Barikāžu piemiņai aicina individuāli 
iedegt svecītes, lāpas vai iekurināt 
ugunskuru 

Šodien aprit 30 gadu kopš tautas 
manifestācijas Rīgā, Daugavmalā, kas 
aizsāka vairāk nekā nedēļu ilgo atjaunotās 
Latvijas stratēģisko objektu sargāšanu, 
ko šodien atceramies ar nosaukumu 
“1991. gada janvāra barikādes”. 

Šodien tiešsaistē būs skatāma 
bar ikāžu tr īsdesmitgadei vel t ī ta 
konference, kurā piedalīsies tā laika 
aktīvie barikāžu dalībnieki, Tautas 
frontes, bijušie valdības un Augstākās 
Padomes pārstāvji. Bet nesen dibinātā 
Zemgales barikāžu dalībnieku biedrība 
aicina ikvienu šodien, iestājoties tumsai, 
iedegt uguni, lai pieminētu šo notikumu, 
stāstīja biedrības vadītājs Ervīns Ābele, 
kurš barikāžu laikā kopā ar citiem 
zemgaliešiem sargāja televīziju Zaķusalā. 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ

Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 
plkst.10.00

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

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

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Draudzes Pilnsapulce – Svētdien, 
28.februārī, pēc dievkalpojuma.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.15.00. 
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārrunās. 
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir 
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties 
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

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

GRĀMATAS
Mācītāja sprediķu grāmata – „Ticība 

ir darbības vārds”, kā arī  „Dzīvības 
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda 
izlasi var iegādaties no draudzes 
grāmatgalda. Cenas $12.00 un  $8.00.

Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au

SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus 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.  8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
„Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved 

mani pa taisnības ceļiem Sava vārda 



35

PBLA Ziņu apskats
Turpinājums no 33. lpp.

dēļ.“ (Ps.23:3) „Teici To Kungu, mana 
dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto 
Vārdu. Teici To Kungu, mana dvēsele 
un neaizmirsti, ko Viņš tev ir labu 
darījis.“ (Ps.103:1-2)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

FEBRUĀRĪ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30 

baznīcā un Bībeles stundas 10.00 
Latviešu namā pēc vienošanās - 
atsākas ar februāri un tie notiks 
saskanīgi ar sabiedriskajām regulām.

Lūgums sazināties ar mācītāju R. 
Soko lovsk i ,  l a i  uzz inā tu  pa r 
nākamajiem dievkalpojumiem.

DRAUDZES NODEVAS
Laipni atgādinām, ka par 2020. gadu 

tāpat bija $100. Lūdzam nosūtīt uz 
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa 
adresi, 11. Byanbi Place Castle 
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz 
“Latvian Unity Congregation” vārda. 
Informāciju var saņemt no zemāk 
minētajiem valdes locekļiem.

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

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

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

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

Happy New Year!
Well, what a year it's been! As the New Year approached  everyone was waiting 

for 2020 to end so that the new, hopefully better, 2021 could start. And to no one's 
amazement the New Year came. And at present it is looking like it will be better. 
Everyone is now accustomed to what needs to be done to keep Covid (mostly) 
at bay and nearly everyone is doing their part to keep the Australian community 
as safe as possible.

At the Latvian House over the last few months we've slowly been  getting back 
into the swing of things and started organising a few events. By November nearly 

“Ņemot vērā, ka situācija šobrīd 
ir tāda, kā ir, no mūsu biedru vidus 
izskanēja ideja, ka atkarībā no tā, ko kurš 
var atļauties un kurā vietā ko drīkst, vai 
nu paši aizdedzināt ugunskurus savos 
privātmāju pagalmos, ja tas ir atļauts, vai 
lāpas, vai svecītes, lai godinātu to cilvēku 
piemiņu, kuri barikāžu laikā gāja bojā, un 
vēlreiz atcerētos par šiem notikumiem 
pirms 30 gadiem. Kā saka, ja nezina 
savu vēsturi, tad kāda tautai nākotne…” 
pauda Ābele. (LSM.lv)
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everything was back on track, albeit with some tweeks and changes to ensure 
everyone's safety.

We're optimistic that this year will be a better one so we've got rid of the old 
pessimistic heading „While Nothing's on at the House"  and returned to our former 
positive one so that we can tell you about all of the great things that will be going 
on this year.

Parnell Street Fair – Saturday 6th February from noon.
Concert – Maija Kovaļevska and Roland Peelman – 2 pm.

 We'll again kick off the new year with our friendly annual community event. 
From midday the cafe will be serving lunch, snacks and refreshments and the foyer 
will be the venue of our market, with something for everyone. Come and stock 
up on some tasty goodies, a new book or the latest in handcrafted jewellery and 
homewares, or a new plant for that empty corner of the garden.

As they say: Every cloud has a silver lining. After last summer starring 
as the lead, Mimi, in Opera Australia’s production of La Boheme on Sydney 
harbour, international opera superstar Maija Kovaļevska had all of her overseas 
engagements postponed due to Covid. Hence she has spent the year safely holed 
up in Sydney. Now that concerts are again permitted in New South Wales, at 2 
p.m. Maija shall be teaming up with local pianist Roland Peelman for a program 
of songs by Latvian composers, including some songs for children.

Tickets are $30, SLB members $25, and Latvian Saturday School pupils and 
parents accompanied by a pupil - free. Bookings can be made by phone 0419 220 
728 or e-mail admin@slb.org.au or purchased at the door.

Calling all Latvians! 
Home Care Package Provider (HCPP) and NDIS Provider Your Aged Care At 

Home (formerly known as Latvian Aged Care Provider, LAIMA) is a government-
assisted Benevolent Charity providing home-care services to Culturally and 
Linguistically Diverse (CALD) clients, with significant numbers of Latvian clients 
and Latvian workers. We are looking for Latvian speakers to undertake services 
for our Latvian clients or carers. Applicants need to be either an Australian citizen 
or Permanent resident, or have a visa which allows them to work in Australia. 
Training would be on-line and in-house. For further information: 

web-site www.youragedcare.org 
e-mail: info@youragedcare.org 
Ph: 02 8764 3669  
Visit our office at Daugavas Vanagi 49-51 Stanley St Bankstown NSW 2200

Andris Drezins
Business Manager

YOUR AGED CARE AT HOME LTD
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