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Demagogi netraucēti izmanto runas brīvību,
lai paši iekārtotos par tirāniem

28. janvāris 2022
Cilvēku lielākā daļa par vēsturi interesējas ne tik daudz, lai no tās mācītos, bet gan
lai apmierinātu ziņkāri, kā kaut kas kādreiz ir noticis. Jo notikumi senāki, jo ar biezāku
mītu kārtu tie apaug un šķiet aizraujošāki.
Pat visstiprākā demokrātija ir pastāvīgi apdraudēta, un tas nozīmē, ka pie vēstures
vispirms ir jāvēršas kā pie brīdinātājas un skolotājas.
Diemžēl visčaklākie vēstures skolnieki izrādās tieši tirāni. Ko viņi no vēstures mācās,
visuzskatāmāk parāda pašreiz pie varas esošie Krievijā. Tāpēc daudzi šodien velk
paralēles ar Hitlera nākšanu pie varas un situāciju Eiropā pirms Otrā pasaules kara.
Vēsture rāda – tirānijai pretī stāties iespējams, vienīgi ejot pret straumi. Diemžēl
ierindas pilsoņi izvēlas dzīvot pa straumei.
Vēl skumjāk ir tas, ka to dara arī politiķi, tā sagatavojot ceļu jaunai tirānijai savās
valstīs.
Domājot par demokrātiju sabrukumu cēloņiem, vēstures profesors Timotijs Snaiders
grāmatā “Par tirāniju” sniedz brīdinājumu kopsavilkumu, kas šodien būtu jāapzinās
ikvienam pilsonim. “..
Aristotelis brīdināja, ka nevienlīdzība rada nestabilitāti, savukārt Platons uzskatīja,
ka demagogi izmanto runas brīvību, lai paši iekārtotos par tirāniem.” Tas ir par mūsu
laiku un mums!
Latvijas Televīzija gadu sāka ar dokumentālām filmām par Mihailu Gorbačovu,
Angelu Merkeli un Alekseju Navaļniju, politiķiem, kas, iedami pret straumi, ir mainījuši
vēstures gaitu.
Ne visu pieņemto lēmumu sekas viņi varēja paredzēt lēmumu pieņemšanas brīdī,
tāpēc vienmēr bija, ir un būs neapmierinātie.
Politiķi ir tikai cilvēki ar savām vājībām un kļūdām, taču svarīgākais ir kas cits – viņu
ētiskie pamati, kas nosaka lēmumu pieņemšanu, vārda turēšanu un sekošanu mērķim.
Pret straumi iet tikai daži. Arī tad, ja viņus apmelo un aizmirst, viņi paceļas galvas
tiesu augstāk par tiem, kas patiesību mīl tikai vārdos.
Pret straumi gāja arī Gunārs Astra.
Viņam veltītā pieminekļa atklāšana diemžēl saistās ar skandālu, kas ir apkaunojošs
visai valstij.
Turpinājums 21. lpp

Latviešu nama Covid-19 noteikumi

Jaundienvidvelsas valdība februārī ir samazinājusi noteikumus sakarā ar Covid-19
izplatīšanos sabiedrībā. Katram pašam tagad ir jārūpējas par savu veselību, un
valdība vairāk paļaujas uz to, ka cilvēki būs saprātīgi un tīšuprāt nedarīs neko kas
citus aplipinās ar vīrusu.
Aicinām arī visus Latviešu nama apmeklētājus būt pašapzinīgiem un ievērot
sekojošos norādījumus, lai pasargātu sevi, kā arī citus apmeklētājus, no Covid-19
dažādiem paveidiem.
1. Nenākt namā ja nejūtaties veseli, vai ja pēdējo 7 dienu laikā ir bijis pozitīvs
Covid-19 tests.
2. Ja nejūtaties veseli, izdarīt Covid-19 testu.
3. Pie ieejas reģistrēties, lietojot valsts izdoto nama QR kodu, vai pierakstīties
lapā, uzdodot savu vārdu un telefona numuru. (Ieteicams lietot QR kodu, jo tad
automātiski saņemsiet valdības paziņojumu, ja kāds cits apmeklētājs, kuŗš arī
lietojis kodu, ir saslimis.)
4. Valkāt sejas un deguna aizsargmaskas, atskaitot tad kad Jūs ēdat un dzerat,
mēģinat, uzstājaties vai darat ko citu kur maska traucētu darbību.
5. Bērniem zem 12 ieteicams piekopt tos pašus noteikumus kas attiecas uz iešanu
skolā.
Namā vairākās vietās ir izlikti roku dezinfekcijas šķidrumi. Stingri iesakām
visiem tos lietot.
Šie noteikumi var mainīties, ja mainīsies valdības noteikumi.

SLB valde

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:
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.
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SLB valdes sēde

SLB februāŗa valdes sēdē piedalījās
Jānis Grauds, Jānis Čečiņš, Pēteris
Kļaviņš, Kārla Tuktēna, Marika McCue
un Mārtiņš Tuktēns.
Valde izsaka paldies Aivaram
Sidorenko par $5,000 ziedojumu biedrībai
un $500 Rituma izdošanas atbalstam.
Andris Galviņš ziņo, ka jāmeklē jauna
firma kas pārbauda nama ugunsdrošību,
jo tā ko lietojām līdz šim ir izbeigusi savu
darbību.
Ik pa pāris gadiem jāatjauno skatuves
aizkaru ugunsdrošība. Valde pieņem
iesūtīto tāmi no firmas kas to darīja pirms
3 gadiem.
Lielās zāles gaisa dzesinātāja nesošo
dzelzs rāmi ir nepieciešams pārbaudīt, un
salabot ja tur radusies rūsa. Valde uzdod
Pēterim Kļaviņam to nokārtot.
Kārla Tuktēna uzlikusi vecos
Mārtiņa Siliņa zāles krēslus uz Gumtree
pārdošanai. Uzliks arī uz eBay. Ja
kāds vēlās ņemt savām vajadzībām
– drīkst. (Iepriekš sazinoties ar nama
pārvaldnieku.)
Priekšsēdis ziņo, ka, pēc sazināšanās
ar dažiem citiem, nolēmis Parnell ielas
svētkus Covida dēļ šogad nerīkot.
Nebūtu bijusi iespēja grupām samēģināt
un, vadoties pēc Kultūras dienu mazā
apmeklētāju skaita, būtu bijis grūti
paredzēt cik cilvēki būtu atnākuši.
Nākamajos mēnešos nav paredzēti
nekādi lielāki sarīkojumi. Ilona Brūvere
piedāvā vēlreiz izrādīt Braucam uz KDs
kopā ar vēl kādu citu filmu. Jāatrod

piemērots datums.
Ilgākas pārrunas bija par lietuviešu
interesi namu lietot kā viņu Sidnejas
mājas vietu. Viņi ir pārdevuši savu klubu
Bankstownā un patlaban meklē citu vietu
kur viņu sabiedrība varētu regulāri sanākt.
Tiekot apskatītas vairāks vietas. Jānis
Čečiņš, Ilona Brūvere un Daiva Tuktēna
tikās ar lietuviešu grupu, izrādīja namu
un pārrunāja viņu vajadzības. Likās, ka
abas sabiedrības varētu labi sadarboties
un nams tiktu vairāk izmantots.Valde
vienbalsīgi atbalstīja, ka priekšsēdis
turpina sarunas ar lietuviešiem, ja viņi
to vēlēsies.
Nolēma atlikt pārrunas par alkohola
pārdošanas atļaujas iegādi līdz laikam
kad būs skaidrāk zināms vai būs
vienošanās ar lietuviešiem, un kādas ir
viņu vajadzības.
Ir bijušas reizes kad interneta
savienojums vai nu nestrādā vai ir ļoti
lēns – tas traucē sarīkojumus. Valde
nolemj, ka pirmais solis būtu nomainīt
Telstra kontraktu uz ātrāku savienojumu.
Jānis Grauds nokārtos. ■
Jānis Čeciņš

Uzmanību maksātājiem

Kad kārtojiet maksājumus, kā
piemēram biedra naudas utt. caur
banku, tad lūdzu precīzi uzrādiet
maksātāja vārdu. Ar iniciāļiem vien
nepietiek, jo tādā gadījumā sūtītā nauda
tiek ieskaitīta SLB kontā kā anonīms
ziedojums. ■
SLB valde
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Nākošais senioru saiets
Piektdien, 11. martā plkst. 11.00.
Senioru saiets būs!

Programma būs kā parasti – tieši kas, par to vienosimies saietā!
Vai jūs būsiet? – ceru ka kuplā skaitā!

Uz redzēšanos piektdien!
Latviešu Apvienības
Austrālijā un Jaunzēlandē
(LAAJ) 2021.g. ziedojumu
vākšanā Jaundienvidvelsā
ziedoja Aldis Birzulis, Juris Tūrmanis,
Jānis Grauds, Guntars Saiva, Lauma
un Juris Reinfeldi, Baiba Harringtona,
Valda Šeibele, Ināra Upīte, Ingrīda
Garofali, Ināra Rumba, Jānis Čečiņš un
Linda Ozere, Pēteris Kļaviņš, Valdis un
Valentīna Ozoli, un Valentīns Trankels.
Kopā $3,200.
LAAJ ziedojumus galvenokārt
izmanto jauniešu latviskās izglītības un
kultūras pasākumu atbalstam.
4

Jānis Grauds

Vēl nav par vēlu ziedot!
Elektroniskus naudas pārskaitījumus
(EFT) uz kontu:
Latvian Federation of Australia and New
Zealand BSB 704 235
Account Number: 00017455
Čeku / naudas pārvedumu nosūtīt:
LAAJ Ziedojumi
24A Lehunte Street, WAYVILLE SA 5034
(Čeki rakstāmi „Latvian Federation of
Australia & New Zealand”)
Paldies par atsaucību,
Jānis Čečiņš
LAAJ vicepriekšsēdis
Jaundienvidvelsā

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

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 februārī SLB ir apsveikusi
Ingrīdu Kārkliņu, Ausmu Švāns. Guntu
Rasmani, Karīnu Baumani un Zaigu
Ozoliņu. ■

Februāŗa senioru
saiets

2022.gada pirmais senioru
saiets notika piektdien, 11.februārī,
plkst.11.00 Sidnejas latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē. Piedalījās 16
klausītāji. Klausījāmies divus video,
ko Jānis Grauds izrādīja uz ekrāna.
Pirmais bija Kas notiek Latvijā? ietvaros.
Diskusiju vadīja Jānis Domburs.
Diskutēja par NATO un Krievijas

sarunām par Maskavas pieprasītām
“drošības garantijām”. Sarunas
noslēdzās 11.janvārī Briselē. Runāja
par Ukrainu, ASV, Baltiju, NATO un
citām saistītām lietām. Panelī piedalījās
Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks NATO Edgars Skuja, NATO
Stratēģiskās komunikācijas izcilības
centra direktors Jānis Sārts, Militāro
jautājumu blogeris Mārtiņš Vērdiņš,
Saeimas nacionālās drošības komisijas
vadītājs Māris Kučinskis (ZZS), Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), un
Nacionālās drošības komisijas deputāti
Inese Lībiņa-Egnere (JV) un Valerijs
Agešins (Saskaņa)
Otrais video bija par Vecgada vakara
(2021.gadā) uzvedumu Uz deju uzlūdz
Raimonds Pauls, kas notika LTV studio,
bez klausītāju dalības. Vakaru vadīja
Sandra Dejus, Lauris Subatnieks un
Ainārs Ančevskis. Pie klavierēm bija
maestro Raimonds Pauls.
Dzirdējām Tip top (Intars Busulis),
Dejo or mani (Kristīne Prauliņa)
un daudzas citas Raimonda Paula
kompozīcijas.
Elīna Garanča runāja no Berlīnes.
Piedalījās arī Latvijas radio bigbends
un dejotāji. Uzvedums bija ļoti jautrs
ar daudz humoru, jaukām dejām un
krāsainām un vizuļojošām gaismām. ■
Valdis Krādziņš.
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBA UN LATVIJAS
GODA KONSULS JAUNDIENVIDVELSĀ

laipni lūdz uz tikšanos ar

LATVIJAS REPUBLIKAS
ĀRLIETU MINISTRU EDGARU RINKĒVIČU
Edgara Rinkēviča uzruna, ar sekojošām
pārrunām
Sestdien, 19. martā, plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā
Ieeja bez maksas.
Kafejnīca būs atvērta
Pusdienas varēs iegādaties no. plkst. 13.00
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Mēs neesam runātāji,
bet darītāji

Kamaniņu komanda ar olimpisko
bronzu atgriežas mājās no Pekinas
Latvijas kamaniņu sporta stafetes
komanda ar Elīzu Tīrumu, Kristeru
Aparjodu un Mārtiņu Botu/Robertu
Plūmi, kas ceturtdien 10 februārī izcīnīja
bronzas godalgu – Latvijas pirmo
medaļu Pekinas ziemas olimpiskajās
spēlēs, piektdienas vakarā atgriezās
mājās.
Kopā ar bronzas medaļu ieguvējiem
Latvijā pēc dalības Pekinas olimpiskajās
spēlēs atgriezās arī pārējie kamaniņu
sportisti, kā arī kalnu slēpotāja Liene
Bondare un šorttrekists Reinis Bērziņš.
Latvijas Olimpiskās komitejas
prezidents Žoržs Tikmers sagaidīšanas
pasākumā atzīmēja, ka šis ir īpašs
brīdis, jo sagaidām mājās izcilus
sportistus – mūsu olimpisko komandu.
„Jūs esat piemērs tam, kā nebaidīties,
kā uzņemties atbildību un kā grūtā brīdī
pieņemt pareizus lēmumus. Kā strādāt
komandā, kā pārvarēt zaudējumu un kā
cīnīties par uzvaru," norādīja Tikmers.
Savukārt kamaniņu braucēja Elīza
Tīruma sacīja: „Milzīgs paldies visiem,
kuŗi turēja īkšķus. Paldies visiem

treneriem, dakteriem, mechāniķiem –
komandai.
Bez komandas nebūtu nekas. Tas
ir lielākais darbs, kas ir ieguldīts ārpus
televīzijas ekrāniem.”
Mēs neesam runātāji, bet darītāji,
tā, ierodoties Latvijā, norādīja bronzas
medaļu ieguvušie kamaniņu braucēji.
Sportisti pauda pārliecību – uzvara
iespējama, esot vienotiem komandā,
un medaļas nopelnīšana prasa daudz
darba un gatavošanos, kuŗu olimpiādes
skatītāji nenojauš.
Latvijas bronzas medaļnieki Rīgā
ielidoja piektdien pulksten 17.40, un
pēc tam devās uz LTV Zaķusalā,
kur pulcējās olimpiešu atbalstītāji un
sveicēji.
Atbalstītāji, kas Zaķusalā pie LTV
bija ieradušies olimpiešus sveikt,
galvenokārt pauda pateicību gan par
sportistu ieguldīto smago darbu, gan
par olimpisko bronzu. Ar sirdi vai ar
prātu zināju – medaļa būs, tā sacīja
cilvēki, kas Zaķusalā bija pulcējušies, lai
priecātos un sveiktu kamaniņu stafetes
dalībniekus. Lai gan piektdien sveica
medaļniekus, cilvēkiem prieks ir bijis
arī par pārējo sportistu sasniegumiem.
Par uzvarētājiem ceturtdien kamaniņu
sporta stafetes sacensībās ziemas
olimpiskajās spēlēs
Pekinā kļuva Vācijas
komanda, kas triumfēja
arī visās individuālajās
disciplīnās. Viņi finišēja ar
kopējo laiku trīs minūtes
3,406 sekundes. Otrajā
vietā palika Austrija, kas
uzvarētajiem zaudēja
vien astoņas sekundes
simtdaļas. Latvijas
komanda bija vēl 0,868
sekundes lēnāka un
ierindojās trešajā vietā.
LSM ziņu redakcija
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Vai Jums mājās ir?
Tradicionālā latviešu keramika,
latviski koka izstrādājumi,
latviski audumi vai tautas tērpu daļas,
tautiskās lelles, vai
citi latviešu tradicionālie, ar roku
darināti, priekšmeti
kas ir labā stāvoklī un kas Jums vairs
nav vajadzīgi?

Veikalam RĪGA ir pircēji!
Pieņemam ziedojumus par labu SLB,
vai pārdošanai uz komisiju.

Lūdzu sazināties ar veikala vadītāju Daivu
Tuktēnu tel. 0421 280 171
shop@slb.org.au
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Spara Peldēšanas
sacensības 2022

Šogad sestdien, 12. februārī
notika Spara Peldēšanas sacensības
Enfildas peldbaseinā. Diemžēl šogad
dalībnieku skaits bija krietni mazāks kā
iepriekšējos gados, sakarā ar Kovida
ierobežojumiem un laiks šogad arī
nebija sevišķi jauks un lija lietus. Šogad
piedalījās maza grupa bērni un arī
vecāki, un visi peldēja Olimpiskā lieluma
peldbaseinā. Sacensības vadīja Spara
prezidents Viktors Sīkais un Džims
(Jim) Wagner. Džims iemācīja visiem
bērniem pareizos likumus un kā oficiāli
jādarbojas peldēšanas sacensībās, ko
visi bērni ātri iemācijās.
Visi peldētāji piedalījās vairākās

sacensībās no 50 metriem lidz 100
metriem. Kaut arī bija mazs skaits
peldētāju, visi bija sajūsmināti par
sacensībām un ar prieku un entuziasmu
gaidīja piedalīties nākošā peldēšanas
veidā. Sacensības biji ļoti tuvas un
vairāki rezultāti tika izšķirti par tikai
dažu desmito daļu no vienas sekundes!
Japiemin arī 61 gadus vecais Pēteris
Ģībietis kas nopeldēja 50 metrus 38
sekundēs!
Liels paldies Džim Wagneram par
vadību un Viktoram par garšīgām
kūciņām un arbūzi pēc sacensībām.
Visi bērni un vecāki pavadīja jauku
vakaru un dūšīgi piedalījās sacensībās.
Uz redzēšanos nākošgad!
Toms Veidners

Peldēšanas sacensību dalībnieki

Izsakām lielu pateicību SLB biedram Aivaram Sidorenko
par $5,000 ziedojumu Sidnejas Latviešu biedrībai un $500
ziedojumu Rituma izdošanas atbalstam.
SLB valde
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Ešenvalda koncerts

58. Kultūras Dienās Sidnejā 2021.g.
decembrī
Bija vēl Padomju laiks, kad 10 gadu
vecais Ēriks Ešenvalds sāka komponēt.
Viens iedīglis viņa interesei mūzikā bija
mūzika no citām valstīm, ko dzirdēja
radio vai kasetēs – un viena, kas it
sevišķi imponēja jaunajam Ērikam, bija
amerikāņu dziedātāja Vitnija Hjūstona
(Whitney Houston) – klausoties kā viņa
dziedāja labi pazīstamo himnu Amazing
Grace, Ērikam uzradās saprašana, ka
daudzas visspēcigākās kompozīcijas
sastāv no tikai 4-5 akordiem. Un ja tā,
tad Ēriks arī varētu tā komponēt! Un vēl
radās doma pašam sarakstīt Amazing
Grace versiju, un varbūt Hjūstona
dziedātu solo daļu!
Nu, liktenis diemžēl lēma citādi,
Hjūstona vairs nav dzīva, bet Amazing
Grace bija viena no septiņām Ešenvalda
kompozīcijām, ko uzveda Kultūras
Dienu koncertā Mūsu senču lūgšanas:
veltījums Ešenvalda mūzikai, kur Eriks
pats parādijās ekrānā ar komentāriem
par savu mūziku, ievadot katru dziesmu.

Ešenvalds kļuvis vispieprasītākais
mūsdienu latviešu komponists pasaulē,
un komponē ar tekstiem gan latviešu
gan citās valodās. Koncertā izskanēja
arī viņa pastorāle Ainava ar ganiem,
O salutaris Hostia ar tekstu latīņu
valodā, ierakstā no Balta kora LV,
Stars ar angļu tekstu, Brīvība ierakstā
no Gaudeamus kora LV. Koncerts
nobeidzās ar divām vispazīstamākajām
viņa dziesmām – Krustiem zvaigznes
debesīs un dziesmu, kura iegājusi
varbūt visdziļāk kopkoru repertuārā
– Dvēseles dziesma. Par pēdējo Ēriks
stāstīja, ka to bija sakomponējis, bet pēc
tam nebija sevišķi daudz domājis par to
starp visām citām savām kompozīcijām.
Kad to pirmo reizi uzveda, komponists
pats bija ārzemēs un nebija klāt, bet
jau nākamajā dienā sāka ienākt ziņas
un atsauksmes par to, cik skaista
tā dziesma un cik ļoti patikusi gan
koristiem, gan klausītājiem.
Bet tas vēl nebija viss, jo koncertu
kuplināja ar divām dziesmām, ko
komponējušas mūsu mājnieces
sidnejieties Aija Dragūna – Puķes
un zvaigznes ar Aspāzijas tekstu, un

Mūsu senču lūgšana – 2021. gada 28. decembrī – Ellas Mačēnas Novakare,
vārdi Aina Andersone, solo Anna Mačēna.
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Piedāvājums SLB
Biedriem

ATLAIDE

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

ATLAIDE

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

ATLAIDE

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

ATLAIDE
RĪGA
ATLAIDE

20%

ATLAIDE

ATLAIDE
UZ VISU PĀRTIKU VEIKALĀ

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

BOCKFORD
BOOKSTORE

VEIKALS
ATVĒRTS
c
11 - 2
p
11 - 2
sest 9 - 1
Pirms un pēc sarīkojumiem.

sekojiet:
@rigagiftshop

Ella Mačēna – Novakare ar Ainas
Andersones tekstu un māsu Annu
Mačēnu kā solisti. Ēriks ir viņas nosaucis
par savām „jaunajām kolēģēm” un
jāsaka, ka šīs divas kompozīcijas pilnīgi
iederējās programmā gan stiliski, gan
kvalitātes, gan izpildījuma ziņā.
Koncertā piedalījās ne tikai KD
koris, šoreiz mazākā sastāvā, jo trūka
dalībnieku no citam pavalstīm, bet
arī divi austrāliešu kori River City
Voices un Vox kuŗi bija mācījušies

latviešu dziesmas, ar respektīvi Sēru
Penicku-Smitu (Sarah Penicka-Smith)
un Elizabeti Skotu (Elizabeth Scott)
diriģējot, bet Aija Dragūna diriģēja
pēdējās divas jau minētās Ešenvalda
dziesmas.
Bija īpatnēji redzēt, ka koris dziedāja
maskās, bet skaņu tas netraucēja.
Lielisks, ļoti iespaidīgi organizēts un
saskaņots uzvedums!
Uldis Ozoliņš
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Dziesmu un Deju
svētku patstāvīgā
ekspozīcija
Mežaparkā

Tos, kuŗi dosies uz Dziesmu Svētku
150 gadu jubilejas svinībām Rīgā, gaida
patīkams pārsteigums!
Kā daļa no Mežaparka estrādes
pārbūves projekta, tiek strādāts arī
pie šīs ēkas garīgā kodola, proti, ar
Rakstniecības un Mūzikas mūzeja
darbinieku centību, tiek veidota
Dziesmu svētku tradīcijām veltīta
patstāvīgā ekspozīcija.
Iecerēts, ka šeit tiks pārstāvētas
visas daudzpusīgās svētku
apakšnozares gan koŗu, gan deju,
gan simfonisko un pūtēju orķestru
darbība, netiks aizmirsti arī koklētāji,
daiļamatnieki un folkloras ansambļi.
Ekspozīcija tiek veidota divos
stāvos, no kuŗiem pirmais stāvs
tiks veltīts instalācijai „Lielākais
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koris pasaulē”, kur varēs klausīties
kormūziku īpašos meditācijas krēslos.
Savukārt, otrais stāvs ir iecerēts
kā telpa, kuŗā varēs satikties gan
svētku dalībnieki un organizētāji, gan
vienkārši interesenti.
Tiks dota iespēja arī padziļināti
iepazīties ar svētku tradīcijām
dažādos laika posmos un vietās,
iekļaujot arī tās, kas ārpus Latvijas.
Kā viens no stūrakmeņiem šim
projektam tiek gatavots „Digitālais
skapis”, kas digitālā formātā apkopos

vēsturisko informāciju gan par pašiem
svētkiem, gan to dalībniekiem. Ļoti
būtiski, ka šajā ekspozīcijā tiks
izmantoti arī taustāmāki materiāli,
tajā skaitā grāmatas, fotogrāfijas,
vadoņi, dziesmu notis un horeogrāfijas
pieraksti. Plānots, ka būs pieejami arī
audio ieraksti no personīgem stāstiem
ciklā „Mans dziesmu un deju stāsts”,
jo katram latvietim taču noteikti ir arī
savs Dziesmu svētku vai Kultūras
Dienu (KD) stāsts!
Ekspozīcijas veidotāji patreiz
lūdz jūsu palīdzību, tiek meklēti

dažādi Austrālijas KD materiāli, jo
īpaši vadoņi, dziesmu grāmatas un
artefakti (nozīmītes, suvenīri), ko
varētu izmantot otrā stāva uzskates
materiāliem.
Tuvāka informācija pie LAAJ
Kultūras nozares vadītājas Ilzes
Lībekas ilzelibeka@yahoo.com.au,
Mob 0410 146 716
Krāsainās nakts foto autors:
Aģentūra F64
Ilze Lībeka

Daugavas Vanagu Centrālās valdes paziņojums presei
2022. gada 24. februārī
Daugavas Vanagu organizācija izsaka solidaritāti Ukrainas bruņotiem
spēkiem savā aizstāvēšanās cīņā pret Krievijas nepamatoto un vardarbīgo
uzbrukumu! Tā izsaka savu atbalstu Ukrainas valdībai un līdzjūtību Ukrainas
tautai, kas tik daudz jau vēsturē cietusi no Maskavas agresijas, ieskaitot
genocīdu, vērstu pret Ukrainas tautu.
Vladimirs Putins turpina imperiālistisko tradīciju, ko ieviesa neskaitāmi
cari un viņu pēcteči: Ļeņins, Staļins, Hruščovs un Brežņevs. Bet šajā brīdī
ir svarīgi atgādināt, ka Latvijas un civilizētās pasaules strīds ir ar Krievijas
Federāciju, nevis ar Krieviju vai krievu tautām.
Apstākļos, kad Krievijas Federācijas valdība atkal lauzusi starptautiskos
līgumus, Daugavas Vanagu organizācija jautā, vai šis nebūtu pareizais
brīdis un vislabākā sankcija, ka no jauna vērtētu pāri 300 padomju
pieminekļu ārpus kapsētām Latvijas valsts teritorijā. Līdz šim tos uzturēja
līgums, ko ar varas draudiem uzspieda Latvijas valstij. Šie pieminekļi bieži
stāsta maldīgu Latvijas vēsturi un slavē okupācijas karaspēku.
Aivars Sinka, Daugavas Vanagu priekšnieks
Vēl nav mirusi Ukrainas slava un brīve!
Dievs, svētī Latviju!
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SPARA 70 gadu JUBILEJAS SVINĪBAS
Sestdien, 2022. gada 26. martā, plkst. 18.00
DV Namā
49 Stanley St.,
BANKSTOWN, 2200

$50 (no personas);
Tajā ieskaitītiUzkodas

Vakariņas

Dzērieni par maksu

Pieteikties līdz 19. martam pie - Toma Veidnera - 0401 715 561
vai Viktora Sīkā - 0413 018 588
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2022. gada martā.

Daugavas Vanagu
Sidnejas nodaļa

Kas stāv priekšā un kas notiek
nodaļas namā!
Pirms skatāmies uz priekšu, ir mazliet
jāpakavējās pie tā kas ir pagājis. DV
Sidnejas nodaļa tika dibināta pirms
70 gadiem, 1951. g. 9. decembrī un
Covida ierobežojuma laikā nevarējām to
atzīmēt 2021. gadā. Tagad, kad varam
brīvāk rīkoties un tikties, 2022.g 2. aprīlī
plkst. 12.00 notiks DV Sidnejas nodaļas
70 darbības gadu svinību sarīkojums.
Pēc sarīkojuma būs pusdienas kur
piedāvāsim iemīļotās vanadžu gatavotās
gaļas pankūkas ar buļjonu. Visi mīļi

aicinati!! Lūdzu pieteikties Gundegai 0456
757 481 vai Inārai 0409 027 994.
Leģionā piemiņas dienā š.g. 16.martā
būs ziedu nolikšana plkst. 15.00 DV
nodalījumā Rukvudas kapsētā.
2022. gadā cenšamies izdarīt visus
remontus un labojumus nodaļas īpašumā
par ko runājām 2020 un 2021.gada
pilnsapulcēs, bet Covida dēļ nebija
iespējams izkārtot. 2021. gada novembŗa
DV ziņās jau ziņojām ka ielikts jauns „stair
lift” lai visiem kam grūtības ar kāpnēm būtu
iespēja tikt otrajā stāvā bez problēmām.
2022.g. februāŗa mēnesī ir izdarīti griestu
un gaismu atjaunošanas darbi galvenā
zālē un bāra telpā. Bija nepieciešams
pilnībā iztukšot visas mēbeles un gleznas

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas sarīkojumi
Sestdien, 5. martā no 12.00 – 13.30 DV pusdienas
Pusdienās būs kotletes ar mērci un saknēm.
Trešdien, 16. martā. plkst. 15.00 Ziedu nolikšana DV
nodalījumā Rukvudas kapsētā bijušo leģionāru piemiņai.
Sestdien, 2. aprīlī plkst. 12.00 DV Sidnejas nodaļas 70 gadu
dibināšanas atceres sarīkojums ar pusdienām.
Lūdzu pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai
Gundegas 0456 757 481.
Visi mīļi gaidīti DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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un viss kas pa gadiem ir sakrājies un
aizmirsts. Remonta laikā bija iespēja
kārtīgi apskatīt un likvidēt vai ziedot citiem,
tās mantas kas vairs nedarbojas un nav
vajadzīgas. Protams šis tas vēl palicis,
bet galvenokārt centāmies sakārtot cik
vien iespējams. Jaunas izstādes gaismas
ir pieliktas un sienu tukšums liecina par
mākslinieku darbu izstādēm nākotnē.
Marta sākumā ir vēl paredzēts ka nāks
meistars salabot un atjaunot ēdamzāles
bojātās parketa grīdas. Arī virtuvē notiek
mazi uzlabojumi. Lielie metāla skapji,
kas bija pie ieejas, vairs nav un tas ļoti
atbrīvo kustību ieejot virtuvē. Drīzumā
būs arī jauna krāsns, jo vecā ilgus gadus
nokalpojusi un pa daļai jau nedarbojās.
Sieviešu un vīriešu tualetes telpās
arī notiek remonts. Katrā tualetes telpā
ir iekārtota „ambulant” mazmājiņa ar
platām durvīm kur var viegli ieiet ar rokas
stumjamiem ratiņiem. Sienas nodalījumi
ir nokrāsoti un grīdas flīzes arī atjaunotas
ar speciālu krāsu. Mēs esam mierā ar
uzskatu, ka nav vienmēr jāmet ārā, ja
vēl labi darbojas! Ir neticami cik daudz
kas vēl labs un lietojams tiek izplēsts un
aizmests tikai lai ielikt kautko „modernu”.
Protams katrs var darīt kā vēlas, bet
mēs esam centušies samazināt šādu
domāšanu un kur varam, izmantojam tos
pašus materiālus un daudz ko atjaunojam
ar svaigu krāsu un mazliet mīlestību.
Liels, liels paldies mūsu biedrim Viktoram
Sīkajam par viņa uzņēmību uzņemties
un kārtot visus remonta darbus, sākot
ar tāmēm un beidzot ar pilnu darba
uzraudzību jau 3 nedēļas pēc kārtas.
Tas ir prasījis daudz laika un pacietību,
jo koordinācijas darbi starp elektriķiem,
santechniķiem, krāsotājiem, griestu
nojaukšanu un uzlikšanu un vēl gružu
aizvešanu ir bijuši milzīgi. Patiešām DV
Sidnejas nodaļas valde to ļoti novērtē.
Tad beidzamais ko vēlos ziņot ir ka,
nodaļa ir sarunājusi pirkt 12 galdus un 80
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DV zāles griestu remonts
krēslus no lietuvieša kluba Bankstownā,
kas nesen pārdots un marta beigās viņiem
jāatstāj telpas. Marta beigās varēsim
beidzot sķirties no daudziem veciem
krēsliem kas šobrīd vēl kalpo DV namā,
bet patiešām ir uz beidzamajām kājām!
Novēlu visiem jauku dienu un drīz atkal
tiksimies DV pusdienās un nodaļas 70.
gada svinībās.
Ināra Sīkā,
DV Sidnejas nodaļas priekssēde.

Mūžībā aizsaukts
Imants Balodis

Latviešu sabiedriskais darbinieks Vācijā
2021.g. 8. decembrī mūža miegā aizmidzis
latviešu sabiedriskais darbinieks, viens no
Daugavas Vanagu organizācijas dibinātājiem,
Daugavas Vanagu Vācijā valdes un Centrālās
Valdes referents, Zentas Mauriņas un Gunāra
Astras projektu vadītājs, patiess Latvijas

patriots Imants Gunārs Balodis.
Imants Balodis dzimis
1927.g. 27. novembrī Rīgā,
Latvijā, Friča un Emmas
Baložu ģimenē kā ceturtais
bērns – pastarītis. Bērnību
pavadījis Jaunmīlgrāvī. Nupat
Vācijā, Badkrocingenā (Bad
Krozingen) viņš svinēja savu
94. dzimšanas dienu.
1944. gada jūlijā, kad
jaunajam Imantam bija tikai 16 gadi, viņš,
Pārdaugavas puika, tika iesaukts vācu
gaisa spēku palīgdienesta izpalīgos. 16 tas
ir vecums, kad mūsdienu jaunieši dažkārt
vēl cieši turas mātes brunčos, kad cilvēks
ir jaunības plaukumā, pilns sapņu par savu
turpmāko dzīvi – izglītību, karjeru un mīlestību.
Taču Imantam bija jādodas kaŗā, un tas arī
izveidoja viņa dzīves pārliecību un mērķus
– stāstīt par šo totalitāro lielvaru nodarīto
netaisnību Latvijai un darīt visu, lai tas
neatkārtotos.
1944. gada beigās Imants tika nosūtīts uz
Vāciju, kur viņš iedalīts pretgaisa uzbrukumu
aizsardzībā, savukārt 1945.gadā viņš iekļauts
latviešu Aviācijas grupā. Vācijas kapitulāciju
Imants Balodis piedzīvoja Dānijā, sekoja
gūsts Vācijā kopā ar citiem leģionāriem. 1945.
gada rudenī visus pārsūtīja uz Zēdelgemu
Beļģijā, kur aiz dzeloņdrāšu žogiem kopā tika
sapulcināts aptuveni 12 000 latviešu kaŗavīru.
Lai izturētu skarbos dzīves apstākļus un neziņu
par nākotni, bija vajadzīgs liels gribasspēks.
Tomēr kaŗavīru vidū auga arī spīts un apziņa
- lai panāktu ko vairāk, lai varētu paši veidot
savu dzīvi - jāsāk organizēties. Tā Imants
Balodis 1945. gada 28. decembrī kļuva
par jaunāko no 7787 Daugavas Vanagu
pašpalīdzības organizācijas dibinātājiem.
Šo gadu laikā viņš vienmēr ir uzsvēris,
ka Daugavas Vanagi ir jauniešu dibināta
organizācija, jo leģionāri pēc Otrā pasaules
kaŗa gadu skaita ziņā arī bija pavisam jauni.
Un darbā ar jauniešiem arī ritējis viss Imanta
ražīgais mūžs.

Imanta Baloža dzīvi
caurvija trīs virzieni – izglītība,
sports un vēsture. Sportam ir
nozīmīgs papildu mērķis, tas
spēj vienot trimdas latviešus
uzskatīja Imants Balodis. Ar
šo ideju viņš vēlāk ilgus gadus
vadīja Minsteres Latviešu
ģimnāzijas (MLĢ) ārpusskolas
sporta nodarbības. Lai MLĢ
jaunieši iekļautos kopējās
trimdas sporta norisēs, viņš rīkoja basketbola,
volejbola, galda tenisa un šacha turnīrus ne
tikai Vācijas, bet visas Eiropas mērogā.
I. Balodis vienmēr ir uzsvēris: „Es neesmu
ārzemju latvietis, bet latvietis ārzemēs”. Viņš
allaž aktīvi ir darbojies latviešu organizācijās
ārpus Latvijas. Imants Balodis līdzdarbojās
Eiropas Latviešu Jaunatnes apvienības (ELJA)
izveidē, kur vēlāk bijis arī referents un valdes
loceklis.
Kopš 1957. gada Imants Balodis dzīvoja
Minsterē, viņš ieguva techniskā zīmētāja
specialitāti un strādāja vācu uzņēmumā. Kad
Latviešu Centrālās komitejas priekšsēdis
pulkvedis Vilis Janums Imantu un Elizabeti
Baložus uzaicināja vadīt Minsteres Latviešu
ģimnāzijas internātu, neviens vēl nenojauta,
ka viņi to darīs 18 gadus. Kā katru darbu,
arī šo Imants Balodis strādāja ar pilnu atdevi.
Imanta un Elizabetes Baložu laikā Minsteres
Latviešu ģimnāzija (MLĢ) kļuva par svarīgāko
Vācijas un tuvējo valstu latviešu tikšanās vietu,
kur dzīve mutuļo – Minsteres Latviešu centra
ēkā bija telpas Latviešu Centrālai komitejai,
Daugavas Vanagu Centrālai Valdei, Pasaules
Brīvo Latviešu apvienības (PBLA) informācijas
centram.
Imants Balodis ir bijis DV Vācijā (DV
V) sporta un jaunatnes nozares referents,
vadījis DV V jaunatnes nozari, koordinējis DV
V palīdzības darbu, vadījis arī DV Centrālās
Valdes (CV) jaunatnes nozari.
Jau no Atmodas pirmajiem soļiem 1987.
gadā Imants Balodis aktīvi sekoja līdzi Latvijas
notikumiem. 1994. gadā viņš Daugavas
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Vanagu CV Jaunatnes nozares vadībā
nāca ar iniciatīvu izvērst darbību arī Latvijā,
aktīvi piedaloties pirmo DV Jaunatnes grupu
veidošanā Latvijā un rūpējoties par DV
jaunāko paaudzi – vanadzēniem.
Kopš 1998. gada Imants dzīvoja
Dienvidvācijā, Badkrocingenā, kur uzņēmās
brīvprātīgā darbu rakstnieces Zentas
Mauriņas piemiņas saglabāšanā. Tas ir
liels viņa nopelns, ka kopā ar pašvaldību
Badkrocingenas mūzejā pilsētas goda pilsonei
Zentai Mauriņai un Konstantīnam Raudivem ir
ierīkota atsevišķa piemiņas istaba. Tāpat viņa
nopelns ir, ka Z. Mauriņas kapu tagad kopj
Badkrocingenas pašvaldība.
Savulaik Imants rosināja jauniešus
piedalīties dažādās akcijās, kas pievērstu
pasaules polītiķu uzmanību Latvijas
okupācijai, MLĢ rīkojis dažādus seminārus,
bet jau Latvijas neatkarības gados – ar mērķi
izzināt pagātni rosinājis un ar DV Vācijā
un DV Centrālās Valdes atbalstu rīkojis
jauniešu konkursus par rakstnieci Zentu

Mauriņu un brīvības cīnītāju Gunāru Astru.
Pēdējā konkursa rezultātā Imants Balodis ir
iedvesmojis grāmatas Gunārs Astra. Un citi
iznākšanu.
Par savu darbību Imants Balodis godam
saņēmis pulkveža Januma balvu. Viņš bija DV
Vācijā dvēsele, kuŗš organizācijai ir piesaistījis
daudzas pazīstamas personības, kuŗas atkal
piesaista citas. Un tas ir dabisks organizācijas
process, kad viedie ļaudis savu pieredzi nodod
nākamajiem.
Imants Balodis pirms 76 gadiem bija
jaunākais Daugavas Vanagu dibinātājs
Zēdelgemā. Tā viņš arī visus gadus uzticīgi ir
kalpojis šai organizācijai. Latvija ir zaudējusi
aktīvu, dzīvesgudru un sirsnīgu draugu.
Daugavas Vanagi Vācijā sēro par Imanta
aiziešanu un izsaka dziļu līdzjūtību viņa
tuviniekiem.
Daugavas Vanagu Vācijā, priekšsēdis
Indulis Bērziņš
Latviešu Kultūras centrs Bērzaine
Freiburgā, Dienvidvācijā 2021.g. 13.dec.

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

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

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 2022. g. 5. martā
plkst. 12.00 pusdienas un draudzības
pēcpusdiena.
Sestdien, 2022. g. 2. aprīlī plkst.
12.00 DV Sidnejas nodaļas 70 gadu
dibināšanas atceres sarīkojums ar
pusdienām.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

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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Demagogi netraucēti...

Turpinājums no 1, lpp.

Vai mēs vispār vairs zinām, kā šādos
brīžos vajadzētu uzvesties arī tad, ja mūsu
savstarpējās attiecības nav tās labākās?
Kad bariņš nekārtības cēlāju svilpa
un neļāva runāt valsts amatpersonām,
tuvumā neatradās neviena policista,

SLB Dāmu kopas
pilnsapulce

kas paņemtu kārtības traucētājus zem
rociņām. Viņi nav anonīmi, un jācer, ka no
valsts puses sekos arī kāda rīcība, lai mēs
nesāktu šādi komunicēt vienmēr un visur.
Jā, Platonam ir taisnība – demagogi
netraucēti izmanto runas brīvību, lai
paši iekārtotos par tirāniem. Tie šodien ir
lielākie draudi demokrātijai.
Anda Līce
visām kuŗas pieliek roku pie kopējā darba.
Kaut gada darbība bija ierobežota un
sadrumstalota, kasiere Daina Wagner
tomēr varēja ziņot par labu atlikumu, un
dāmas nolēma $500 noziedot Okupācijas
mūzejam.
SLB priekšnieks Jānis Čečiņš pateicās
dāmām par neatlaidīgo darbu gadājot gan
par mūsu sabiedrības ēdināšanu, gan par
līdzekļiem nama uzturēšanai, un īsumā
sapulci iepazīstināja ar dažiem valdes
nākamā gada plāniem.
Sapulce vēl pārrunāja tuvākajā
nākotnē darāmos darbus un paredzētos
sarīkojumus, maksāšanu ar kredit/debit
kartēm jaunajā Square sistēmā, un nākamā
gada cenas.
Sapulce beidzās draudzīgās sarunās
pie pašu sarūpētām maizītēm, kūkām un
kafijas un biedrības sagādātā liķiera.
Jānis Čečiņš
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Ko māsiņa tu sēdēji,
Klēpī rokas salikusi?
Ņem nazīti, griez maizīti,
Mielo savus bālēliņus.
Ar šiem vārdiem Dāmu kopas priekšniece,
Lolita Jurāne, 26. februārī atklāja gadskārtējo
kopas pilnsapulci. Gads nav bijis viegls!
Dāmas vairākkārt cepa, štovēja un vārīja
gatavojoties lieliem svētkiem – Jāņiem,
Kultūras dienām, un atkārtoti Covids izjauca
labos plānus. Aprīlī „pīrāgu tēvs” Māris
Celinskis devās aizsaulē, un dāmām pašām
bija jārūpējas par pīrāgiem. Bija jāpielāgo
mīklas recepte, jāatrod palīgi talkām. Bija
kļūdas – bet pīrāgi tagad ir! Patīkama
problēma radās novembrī ar piparkūkām
– cep cik gribi, nekad
nepietiek. Vienalga
cik piparkūkas dāmas
piegādāja veikalam
Rīga, pēc dažām dienām
visas jau bija izpārdotas!
Priekšniece
pateicās gan tām
dāmām kuŗas jau
daudzus gadus strādā
dāmu kopā, gan tām
kuŗas šajā gadā ir
uzņēmušās jaunas
SLB Dāmu kopa 2022. gada pilnsapulcē
lomas, un priecājās par
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Vīza uz pasaules malu

Aivars Upenieks
Turpinājums no februāŗa Rituma.
Viegla peļņa – dārga cena?
Kanādas vasara pamazām sāka
lūkoties rudens virzienā, jo bija jūtams
patīkami dzestrais rudens ar gandrīz
nemanāmu koku lapu sārtošanos garām
slīdošajās Klinšu kalnu ainavās. Lai arī
tiesības bija pieteicis augusts, tomēr
dažās vietās turpinājās mežu ugunsgrēki,
kas vietumis rezultējās ar to, ka pāris
reižu no rītiem varēja vērot pilnmēnesi
asiņu krāsā. Lai arī ugunsgrēki nav tie
patīkamākie momenti ne cilvēkam, ne
savvaļā mītošam zvēram, tomēr dažreiz
iespējams vērot ko tādu, kas ikdienā
nebūtu iespējams. Piemēram, iepriekš
minētais sarkanais mēness. Savukārt
vienā vakarā man bija iespēja vērot
oranžas mākoņu ainavas.
Par spīti tuvojošajam rudenim un
pateicoties pirms pāris mēnešiem iegūtajai
tūrista kartei, kas dod iespēju bez maksas
apmeklēt dažādus Vankūveras muzejus
un parkus, kādu nedēļas nogali ar Čīles
pārstāvi Džeraldīni nolēmām apmeklēt
Nitobes memoriālo dārzu, kas ir tradicionāls
japāņu tējas un pastaigu dārzs un kuru
uzskata par vienu no autentiskākajiem
Japānas dārziem visā Ziemeļamerikā.
Pats dārzs pašos pirmsākumos radās no
necila un krūmājiem aizauguša zemes
pleķīša, kurā vēlāk izveidoja dārzu,

pateicoties Japānas valdības ieteiktajiem
ainavu arhitektiem un dārzniekiem. Pats
dārza nosaukums jau norāda, ka tas ir
veidots par godu Inazo Nitobe, kura mērķis
savulaik bija “kļūt par tiltu pāri Klusajam
reģionam”. Šobrīd dārzs izveidots tā,
lai, to apmeklējot, varētu izprast dabas
harmoniju, sievišķo un vīrišķo spēku
līdzsvaru. Dārzā ir arī dažādi simboli
ar atšķirīgu nozīmi. Manu uzmanību
piesaistīja simbols “Laika atspoguļojums”,
simbolizējot ceļojumu cauri dzīvei no
zīdaiņa vecuma cauri bērnībai un
pusaudža gadiem, laulībām, pieaugušā
vecumam līdz garīgai izaugsmei. Vēlāk
apmeklējām arī Botānisko dārzu, secinot,
ka Nitobes memoriālais dārzs ir pat
interesantāks. Tiesa gan, Botāniskajā
dārzā nopriecājāmies par atrasto melleņu
krūmiem, kurus tad nu arī diezgan
nekaunīgi apstrādājām ar pamatojumu,
ka gatavās mellenes tāpat nobirs zemē
nevienam nevajadzīgas.
Tā kā “luksītī” turpināju strādāt četras
dienas nedēļā ar trīs dienu pārtraukumu,
diezgan ātri sapratu, ka, ja turpināšu
gaidīt pēc garākām brīvdienām, tad no
Kanādas redzēšu visai maz. Līdz ar to
vienā no brīvdienām ar nakts autobusu
devos Luīzes ezera virzienā, lai, spītējot
mākoņainajam laikam, apskatītu “Moraine”
ezeru. Zinot, ka “Moraine” ezers no Luīzes
ciemata atrodas 14 km attālumā, nolēmu
iznomāt velosipēdu no latvieša Veismaņa,
kas izīrē velosipēdus. Lai arī man pirmajā
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mirklī šķita, ka izdosies parunāties latviešu
valodā, tomēr nekas no tā neizdevās.
Izrādās, viņa vecāki pēc 2. pasaules kara
cauri Argentīnai bija atmukuši uz Kanādu,
lai būtu pēc iespējas tālāk no “lielā lāča”.
Pāris pieklājības frāžu, un devos
uz “Moraine” ezeru, kas mani priecēja
ar tirkīza krāsas ūdeni, sniegotām
kalnu korēm. Pāris stundu vēlāk no
“Moraine” ezera biju atgriezies, lai ienirtu
neapdzīvotu kalnu takās aiz Luīzes
ezera, kas rezultējās ar to, ka visu laiku
pa ceļam nācās pūst svilpi, lai izvairītos
no iespējamas sastapšanās ar kādu
miegainu vai ogas ēdošu lāci. Savu mūžu
tā nebiju pūtis svilpi kā šīs pāris stundas.
Vēlāk jau lūpas tā sāpēja, it kā būtu
vairākas stundas no vietas spēlējis flautu.
Savukārt nākamajās brīvdienās pēc
“Moraine” ezera piedzīvojuma devos uz
Revelstoku, izmantojot to kā tranzītu, lai
30 km attālumā aiz tās apskatītu ciedru
koku mežu un “Skunk Cabbage” taku, ko

biju ieplānojis savā objektu apskates listē
jau iepriekš.
Revelstoka ir vairāk nekā 100 gadus
veca. Tā tika izveidota, pateicoties
izrakteņu ieguvei, agrīnai rūpniecībai, kā
arī uzbūvētajai Kanādas dzelzceļa līnijai.
Sākotnēji pilsēta tika dēvēta vietējā zemes
īpašnieka un inspektora vārdā “Farwell”,
taču vēlāk pārdēvēta Britu investīciju
bankas “Baring brothers & Co” vadītāja
vārdā, kam izdevās 1885.gadā izglābt
Klusā okeāna dzelzceļu no bankrota,
iegādājoties uzņēmuma akcijas. Nav
nekāds brīnums, ka, ierodoties Revelstokā,
saņēmu brīdinājumu par lāčiem un divus
no tiem redzēju 15 minūšu laikā, jo,
izrādās, tieši Revelstoka ir galvenais lāču
dzīvojamais apgabals. Lāču populācijas dēļ
1994.gadā pilsēta bija pat spiesta iežogot
ar elektrisko žogu pilsētas atkritumu
izgāztuvi.
Pie reģistrēšanās hostelī saņēmu
brīdinājumu, ka Revelstokā pilnīgi noteikti

Nitobes memoriālais dārzs
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jāskatās gan pa labi, gan pa kreisi, jo ir ļoti
liela iespējamība ielās satikt lāci. Klusībā
pie sevis nosmīkņāju un aizmirsu par šo
brīdinājumu. Tā kā Revelstokā ierados
diezgan vēlā pēcpusdienā, izstaigāju
pilsētiņas ielas un vēlāk jau devos gulēt,
lai nākamajā rītā ar autostopiem dotos uz
ciedru koku mežu un “Skunk Cabbage”
taku.
Nākamajā rītā uz lielceļa sāku balsot
automašīnas. Šī bija viena no tām retajām
reizēm, kad man auto balsošana nevedās.
Taču pēc stundu ilgas mokošas gaidīšanas
un balsošanas apturēju kanādieti, kas
pirmo reizi uzņēma auto balsotāju, jo
nekad neko nevarot zināt. Kādēļ mani
uzņēma, tā arī nesaprata, neaizmirstot
sarunas gaitā pavaicāt, vai man neesot
bail viņas automašīnā, jo viņa varbūt
nogalinot auto balsotājus. Ar humoru
uzdevu pretjautājumu, ka varbūt tieši
viņai ir jābaidās no manis. Nosmējāmies
un turpinājām runāt par šo un to, un tajā
pašā laikā neko, kamēr dūmu mutuļi no
viņas cigaretes dažādu grotesku tēlu veidā
apņēma visu auto salonu. Kā nesmēķētājs
biju priecīgs, sasniedzot savu galamērķi un
tiekot ārā no automašīnas, bet visādi citādi
brauciens bija interesants.
Izrādās, ciedru koku mežs ir ļoti sens.
Jau tālajā 1492.gadā atklājējs Kristofers
Kolumbs pārcieta vētras no varenā
Atlantijas okeāna un ieradās Jaunajā
pasaulē, kur šajā ciedru koku mežā tika
iesētas pirmās sēklas, kas nozīmē, ka
daudzi no šiem varenajiem un lielajiem
kokiem ir vairāk nekā 500 gadus veci.
Savukārt “Skunk Cabbage” taka ir
populāra ar to, ka takas apmeklētājiem ir
iespēja vērot dažādus putnus, abiniekus,
kas nekur citur Revelstokas apkārtnē
nav atrodami. Ne velti, jo gandrīz pusotru
km gaŗā taka iestiepjas mitrājā. Lai arī
minētā taka bija diezgan interesanta ar
tās zaļo augu valsti, tomēr mazliet tā kā
nožēloju, ka neapmeklēju taku tieši laikā

starp maiju un jūliju, jo šajā laikā visa taka
ir pārņemta dzelteniem ziediem. Augustā
dzeltenie ziedi nebija manāmi un par tiem
vairs tikai liecināja nodzeltējušie stublāji.
Ar auto balsošanas palīdzību pāris stundu
vēlāk jau biju atgriezies Revelstokā.
Nolēmu iznomāt velosipēdu, lai apbraukātu
pilsētiņas nomales. Tā ar velosipēdu
apbraukāju pilsētiņu, kad pēkšņi 150
metru attālumā pamanīju lāci, kas, izdzirdis
manu rosīšanos pie manas fotokameras,
metās ļekatot prom kā apsvilis. Lai arī galu
galā izdevās noķert kadrā ļekatojošo lāci,
tomēr klusībā sodījos par fotokameras
neturēšanu “pa rokai”.
Šoreiz kameru atstāju ārpus somas
un minos ar velosipēdu tālāk, lai pēc 15
minūtēm pamanītu nākamo lāci, kas cienīgā
gaitā devās pāri ceļam. Tā kā lācis nelikās
traucēties un diezgan naskā gaitā devās
tālāk, nolēmu no droša attāluma sekot tam,
minūti vēlāk pieķerot to nedarbos. Lācis bija
nolēmis izrevidēt atkritumu tvertnes. Kamēr
tas turpināja revidēt atkritumu tvertnes,
tikmēr es turpināju vienu pēc otra uzņemt
kadrus, līdz vienā mirklī lācis, izdzirdot
fotoaparāta klikšķi, sāka vērot mani. Tajā
mirklī sajutos neomulīgi, saprotot, ka
laikam tomēr nebūšu drošā attālumā no
tā. Nākamais, ko pēkšņi atcerējos, ka tieši
šajā ceļošanas reizē aizmirsu paņemt
līdzi pūšamo piparu aizsardzības līdzekli
pret lāčiem. Tā mēs viens otru vērojām,
man lēnām attālinoties. Šķiet, ka katrs no
savas puses izvērtējām situāciju, paliekot
katrs savā vietā. Es lēnām atkāpos, lai
ar velosipēdu mītos projām, kamēr lācis
nolēma turpināt atkritumu revidēšanu.
Vienā no tikšanās reizēm Džeraldīne
piedāvāja, viņasprāt, vilinošu darba
piedāvājumu - pāris mēnešu nelegāli
strādāt ASV, lai nopelnītu papildu naudas
līdzekļus ceļošanai. It kā jau nekāda vaina
arī pastrādāt mazliet vairāk, lai pēcāk
varētu ceļot ar pilnu krūti. Taču bija viens
liels “bet”. Uzzinot, kāds tieši ir darba
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piedāvājums, sapratu, ka piedāvājums
mani neuzrunā.
Izrādās, Džeraldīne no viņai pazīstama
drauga saņēma piedāvājumu strādāt
marihuānas plantācijās. Darbs nebūtu
grūts - ar šķērēm būtu jāapgriež marihuānas
stādiem lapas, par to nopelnot vismaz
2000 ASV dolāru mēnesī. Papildus
pavadītais laiks marihuānas plantācijās
būtu interesants, jo šajās plantācijās
strādājot interesanti un vienkārši cilvēki.
Pašas plantācijas atrodoties ASV rietumu
krastā, dziļos kalnos. Ja šādu it kā vilinošu
piedāvājumu pieņem, tad pašam jānokļūst
līdz Kalifornijai. Lai tiesībsargājošām
iestādēm nevarētu uzrādīt marihuānas
plantāciju virzienu un ceļu, nogādāšana
tajās notiekot nakts melnumā. No benzīnu
uzpildes stacijām apdzīvotu vietu nomalēs
strādāt gribētāju aizgādā dziļi kalnos uz
plantācijām. Tā kā Džeraldīne bija ļoti
iedegusies par šo vieglas peļņas darbu,
nolēmu mazliet paklusēt ar mērķi nogaidīt,
lai “noskrienas” pirmais sajūsmas vilnis,
atgriežoties skaudrajā realitātē. Taču tajā
pašā laikā es jau zināju savu atbildi: “Nē!”
Pāris dienu vēlāk, atgriežoties pie
šīs sarunas, paskaidroju, ka mani
nevilina šī vieglās peļņas iespēja. Ieteicu
arī Džeraldīnei klusībā sev atbildēt,
piemēram, uz šādiem jautājumiem: “Kā
notiks evakuācija, ja, piemēram, iestājas
nopietnas veselības problēmas?; Kā
Džeraldīne rīkosies, ja nakts vidū pēkšņi
notiek kāda krimināla rakstura darbība
kaut kur dziļi kalnos?;Vai viņas draugs
aizsargās problēmu gadījumā, jo īpaši, ja
notiks “saķeršanās” ar kādu no plantāciju
īpašniekiem?; Vai plantāciju īpašnieki glābs
Džeraldīni problēmu gadījumā?” Papildus
vērsu uzmanību uz 2000. gadā tapušo filmu
“Pludmale”, kur filmas galvenais varonis
nokļūst marihuānas plantācijā, kuru apsargā
ar ieročiem apbruņotas personas. Protams,
tā ir tikai filma, bet domāju, ka tieši no šīs
filmas var lieliski smelties iedvesmu, lai
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atbildētu uz manis uzdotajiem jautājumiem
vai klusībā uzdotu jautājumus sev. Šķiet, ka
pāris nedēļu vēlāk Džeraldīnes sajūsmas
vilnis noplaka un jautājums par vieglu peļņu
pats no sevis izčākstēja. Un labi, ka tā!
Tikmēr “Marihuānas svētnīcā”, šķiet,
viss bija vairāk vai mazāk mierīgi, vismaz
tās pāris naktis nedēļā, kuras nācās pavadīt
tajā, atgriežoties no strādāšanas “luksītī” vai
pirms došanās strādāt tajā. Papildus varbūt
vērts pieminēt kanādieti Trevisu, kas ieradās
hostelī ar savu rotaļlietu - briedi. Pamanīju,
ka Treviss savu briedi ņem gultā, kas mani
pilnīgi nesatrauca, līdz vienu nakti uztrūkos
stāvus gaisā no skaļa “bliukš!”. Izrādās,
Trevisa briedis slaidā lokā bija izlidojis no
Trevisa otrā stāva gultas, piezemējoties uz
grīdas. Līdz ar to sapratu, ka briedis nav
nekāda mīkstā plīša manta, bet likās, ka
zem kažoka tas darināts kokā. Kopš tās
nakts Treviss briedi atstāja savā vaļā uz
skapja un Treviss to vairs blakus neņēma.
Laikam jau pats arī nobijās no skaļā “bliukš”.
Tiesības piesaka rudens
Pēc vasaras mēnešiem Vankūveras
saulaino laiku aizstāja vēsi laika apstākļi
ar neiztrūkstošo lietu. Lai arī lietaini laika
apstākļi mani nekad nav uzrunājuši, šoreiz
mani tie pārāk neuztrauca, jo, kā vienmēr,
strādāju “luksītī” un līdz ar to manas
brīvdienas pagāja secen lietum un vējiem.
Arī Albertas provincē savas tiesības
arvien vairāk pieteica lietus un drēgnums.
Intensīvi sekoju meteorologu laika
prognozēm, lai attiecīgi brīvajās dienās no
darba apceļotu sev interesējošās vietas,
kur saule bija ieplānojusi spīdēt pār visu
debesu jumu.
Kā nākamo apskates objektu ieplānoju
Britu Kolumbijā ietilpstošo un netālu no
Vankūveras esošo 6 km plato un 12 km
garo Bovena salu, platībā apmēram 50
kvadrātkilometrus. Iepriekš par Bovena
salu neko nebiju dzirdējis, taču, pateicoties
Andreas ieteikumam, mana uzmanība jau
kādu laiku bija vērsta salas virzienā, kas

bija iecienīta Kanādas pirmo nāciju vidē kā
medību vieta. Papildus siltajos pavasara
un vasaras mēnešos pirmās nācijas salu
apguva, ievācot ikdienai nepieciešamos
resursus. Vēl 20. gadsimtā Bovena sala tika
izmantota kā vieta briežu un pīļu medībām
un zvejniecībai.
Bovena sala plašāk atpazīstama tieši ar
Kilarneja ezeru (“Killarney”), kas ir lielākais
salas ezers. Manuprāt, ezers tā klasiskā
nozīmē īsti nebūs ezers, bet gan ezers un
mitrājs vienlaikus. Ezera vienā pusē manīju
sarkanā ciedra kokus. Savukārt, turpinot
ceļu apkārt ezeram – mitrājam, pamanīju, ka
ezera otrā malā dominē ūdens lilijas, dažādi
zālaugi un nedzīvi koki, kas, iespējams,
neizdzīvoja, jo pagājušā gadsimta 20. gados
ezerā ūdens līmenis tika palielināts par 2
metriem.
Iepriekš no Kanādas apceļotājiem
saņēmu ieteikumu, ka Vankūveras salā
apceļošanas vērta vieta ir arī Tofino ar
skaistām pludmalēm utt. Tā kā jau iepriekš
biju apciemojis Viktoriju, šoreiz nolēmu veltīt
savas brīvdienas tieši Ucelet ciematiņam un
Tofino pilsētas apskatei. Sākumā gandrīz
vai kodu pirkstos par aizpildītajām Tofino
nakšņošanas vietām, līdz ar to vienīgā izeja
bija nakšņot 30 km attālajā Ucelet ciematā.
No “luksīša” arvien saņēmu brīvdienas
triju dienu garumā, tāpēc nācās iespringt,
lai ierastos Ucelet ciematā jau agri pēc
pusdienlaika. Piereģistrējos hostelī un mirkli
vēlāk devos iepazīt Okeāna savvaļas taku,
par spīti izvietotajiem paziņojumiem, ka visā
Ucelet apkārtnē (tai skaitā Okeāna savvaļas
takā) uzturas vilki un lāči. Pēc pāris stundām
9 km garā taka tika izstaigāta, izbaudot
ciedru koku mežu un krasta ainavas.
Atgriežoties hostelī, nopriecājos, ka
salīdzinājumā ar “Marihuānas svētnīcu”
šajā hostelī ir neierasti tīrs un kluss. Vēlāk
secināju, ka pilnvērtīga hosteļa izbaudīšana
nesanāk, jo apkārt bija salīmēts pārāk daudz
dažādu aizrādījumu un pamācību, ko, kur un
kā darīt, un ko, protams, nedarīt. Papildus

savu lomu nospēlēja arī hosteļa darbinieks,
kas visu laiku bija ar saskābušu seju.
Iespējams, darbiniekam kurpe kāju spieda?!
Nākamajā rītā cēlos un vēlos ap
septiņiem, lai saglabātu laika rezervi, ja
auto balsošana neveiktos, kā iecerēts, taču
satraukumam nebija iemesla, jo stundas
laikā jau biju ieradies Tofino pilsētiņā.
Izstaigāju vienīgo tuvumā esošo piekrastes
taku, lai pāris stundu laikā secinātu, ka
Tofino ir mazs ciematiņš, kurā man nav ko
darīt, atsākot auto balsošanu atpakaļ uz
Ucelet ciematiņu. Šoreiz bija tā retā reize,
kad balsošana nevedās. Vairākas reizes
nobalsoju automašīnas, kas devās uz
iecerētajiem galapunktiem 3-5 kilometru
attālumā no manas balsošanas vietas.
Vienā no balsošanas reizēm man paveicās,
jo auto vadītājs nezināja, kur tieši atrodas
viena no Tofino pludmalēm, lai satiktu tur
draugus. Pateicoties šofera nezināšanai,
tiku aizgādāts pāris km tuvāk Ucelet
pilsētiņai.
Pēc pāris stundu auto balsošanas
nokļuvu pirmajā manis iecerētajā apstāšanās
vietā, lai izstaigātu vietējā purva taku, kas
atgādināja mūsu pašu Ķemeru tīreļa takas,
jo arī šajā takā bija neregulāras formas
priedītes, kas vienīgās spēj izdzīvot šajā
vidē barības vielu un minerālvielu trūkuma
dēļ. Tā kā purvā ir skāba augsne, kurā spēj
izdzīvot tikai dažas augu sugas, tai ir unikāla
ekosistēma. Interesanti, ka lielāko daļu
purva virsmas aptver īpaša sūna biezumā
no 1 līdz 2 metriem ar vecumu līdz 400
gadiem. Vēlāk pēc takas izstaigāšanas
nolēmu atgriezties Ucelet ciematiņā kājām,
tādējādi praktiski noejot 6 km pa liedagu,
kas bija tā vērts.
Nedēļu vēlāk man un Čīles pārstāvei
Džeraldīnei tapa ideja ar auto balsošanas
palīdzību nokļūt līdz Whistlerai. Mērķis
bija izstaigāt 16 km garu pastaigu taku.
Apstājās automašīna, ko vadīja Honkongas
pārstāve, kurā klausījāmies, muti atplētuši,
uzklausot viņas Aļaskas apceļošanas
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pieredzi. Izrādās, lai dotos kruīzā uz Aļasku,
nemaz tik dārgi neesot. Tikai jāpaņem uz
speciālu ekonomiskās klases kruīza kuģi
telts un pārtika pāris dienām. Ceļotāji, kam
patīk taupīt, uzbūvē telti uz klāja, pārtiku
gatavo kuģa virtuvē, baudot skaistas
Aļaskas ainavas. Nepavaicājām, cik tieši
izmaksā šāds kruīzs, bet šķiet, ka āķis lūpā
mums bija.
Ņemot vērā, ka pēc Varavīksnes kalna
takas pievinnēšanas bijām noguruši un
līdz Whistlerai bija palicis tik vien kā
6 km, sapratām, ka taksometru gaidīt
nevēlamies, tādēļ stāvvietā pirmajam
braucējam palūdzām, lai mūs aizvizina
līdz Whistlerai, ko braucējs apsolīja, taču
pirms tam viņam esot jāiebrauc kapsētā
paņemt sievu. Aši ierausāmies aizmugurē,
lai pa ceļam auto vadītājs paņemtu sievu.
Jautrākais bija tas, ka sieva, nezinādama,
ka vīra kungs uzņēmis divus ceļotājus,
vēra vaļā aizmugures durvis, lai atstātu
aizmugurējā sēdeklī somu. Ieraugot mūs,

šķiet, sievas seja ar samiegtām acīm un
grumbām pierē uzdeva skaļi neizteiktu
jautājumu: “Ko jūs te darāt?” Pēc pāris
sekunžu šoka vīra kungs sievai izskaidroja
situāciju ar tekstu, ka aizgādās mūs tikai
līdz 6 km attālajai Wistlerai. Šķiet, šāda vīra
runa sievai patika, un pāris minūšu vēlāk
mēs ar Džeraldīni attapāmies Whistlerā, lai
balsotu auto Vankūveras virzienā, apturot
jaunkundzi, kas vēlējās aizvest mūs līdz
vienam no Whistleras krustojumiem, pirms
tam pārkrāmējot automašīnu, lai tajā mums
būtu vieta. Auto vadītāja braukšanas laikā
paspēja izstāstīt pusi dzīves gājuma.
Laikam auto vadītāja bija izslāpusi pēc
runāšanas.
Savukārt pēdējā auto mašīnā, kas mūs
uzņēma ceļā uz Vankūveru, bija ķīniešu
pāris, kas mūs vēroja no netālu esošās
ēstuves un acīmredzot bija nolēmuši,
ka esam pietiekami interesanti, lai mūs
uzņemtu savā auto. Stundu vēlāk, izkāpjot

Ceļā uz Bovena salu
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no ķīniešu pāra auto, šķita, kaviņi bija
izbrīnīti vai pat neticīgi par visu to, ko
darām un paveicam ar ierobežotiem naudas
resursiem un ierobežotā laikā.
“Luksītī”, kā ierasts, turpināju strādāt,
līdz vienā reizē mūsu kulinārijas komandai
tika piekomplektēta viesmīle vārdā Džeina,
kas visu ceļojuma laiku bija atraktīva,
neapzinoties, ka atrodas darba vietā. Jau no
paša pirmā rīta kolēģe bija miega trūkuma
badā. Vienā no dienām Džeina aizmiga
viesu restorānā, kur viņu arī netraucējām,
zinot, ka 15 minūšu miegs ir tas, kas dod
cilvēkam spēku izturēt atlikušo dienas daļu.
Savukārt citā dienā Džeina aizmiga ne tikai
uz kāpnītēm, bet arī darbinieku vagonā.
Varētu saukt bez gala visus izspēlētos
gājienus, taču nopietnākais pārsteigums
bija “Coca Cola” dzēriena saņemšana ar
tajā iejauktu rumu. Nodomāju, ka laikam
būs sajaukusi man paredzēto dzērienu
ar klientam paredzētu dzērienu. Pēc īsas
sarunas cauri puķītēm sapratu, ka dzēriens
tomēr bija domāts man. Izlēju to ārā un
turpināju strādāt, pēkšņi secinot, ka kolēģim
dzēriens sagatavots glāzē, nevis, kā ierasts,
krūzē. Nolēmu veikt mazu izlūkošanu, lai
saprastu, vai gadījums ar alkoholu skar
mani vai arī pārējos kolēģus pēc principa,
ka visi zina, bet izrāda, ka nezina. Tā kā
biju pārāk korekts, nolēmu izspēlēt viltību,

lai pavērotu reakciju.
Brīdis pienāca pavisam drīz, jo mūsu
vagonam tuvojās viens no šefpavāriem.
Pamanot šefpavāru, it kā starp citu kolēģiem
izsaucos: “Oooo, Daniels tuvojas!”, un tajā
mirklī viens no kolēģiem glāzi ar sagatavoto
dzērienu aizstūma aiz pārtikas produktiem tā
patālāk no visu acīm. Ar to man bija skaidrs,
ka viesmīle, pēc dabas jauka būdama,
nolēma atvieglot kulinārijā nodarbināto dzīvi.
Citreiz viesmīle man piedāvāja ledus kafiju,
no kuras neatteicos, taču šoreiz kafija bija
sajaukta ar ledus gabaliņiem un īru liķieri
“Baileys Irish Cream”.
Viens no vēlākajiem “luksīša” ceļojumiem
izvērtās pārdomu pilns un šoreiz tieši par
kādu situāciju ar klienti. Vienu dienu pēkšņi
visiem “luksīša” vagoniem tika atvērtas
durvis, kur klientu apkalpošanas vadītāji
ar skābekļa baloniem un sirds monitoriem
rokās atskrēja tieši uz mūsu vagonu, jo
vienai klientei no augšstāva pēkšņi sirds
nolēma “buksēt”. Te sākas stāsts par to,
kā dzīve izspēlē jokus. Izrādās, kliente jau
pirms pāris gadiem bija uzvarējusi vienu no
nelāgi populārajām 20. gadsimta slimībām.
Pagājušajā gadā kliente izlēma ar “luksīti”
doties divu dienu braucienā. Pirmā diena
klientei bija jauka, taču otrajā dienā klientei
nācās pārtraukt ceļojumu un doties uz
slimnīcu, jo sirds nolēma “buksēt”. Rezultātā

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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kliente izvēlējās vēlreiz izbraukt to pašu
maršrutu šajā sezonā, taču arī šoreiz otrās
dienas rītā saasinājās veselība, kā rezultātā
nācās izsaukt mediķu palīdzību un pirmajā
iespējamā vietā klienti hospitalizēt. Saka,
ka zibens divas reizes vienā vietā nesperot.
Taču klientei divas reizes notika veselības
saasināšanās un tieši “luksīša” ceļojuma
otrās dienas rītā.
Vai nu tādēļ, ka septembris iesākās
ar lietainu periodu Vankūverā vai arī biju
noguris, taču vienu brīdi sajūtu līmenī bija
krīze. Nekas man nepatika, kaitināja sīkumi,
un vispār jutos noguris no rītiem. Vienu
brīdi nekādi nevedās turpmāko ceļojumu
plānošana. Arī kolēģi bija saguruši, ko varēja
īpaši manīt agros rītos, jo neviens ne ar vienu
nekomunicēja, nesmaidīja. Ik pa brīdim
varēja arī manīt mazus neapmierinātības

PBLA ZIŅU APSKATS
24. februārī
Ārlietu ministrija par Krievijas
iebrukumu Ukrainā
2022. gada 24. februārī ir sākta
neizprovocēta plaša mēroga Krievijas
militāra agresija pret Ukrainu. Tā seko
pirmdien izziņotajam Krievijas prezidenta
Vladimira Putina lēmumam atzīt Ukrainai
piederošo Luhanskas un Donbasa
teritoriju neatkarību, un ievedot tajās
karaspēku. Latvijas vēstniecība Kijevā
tiek evakuēta, lai izveidotu konsulārās
palīdzības punktu Ļvivā. Atkārtoti aicinām
Latvijas valstspiederīgos nekavējoties
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uzplaiksnījumus, kad kolēģi savā starpā
ecējās par sīkumiem vai noteikti pacentās
izteikt aizrādījumus par sīkumiem. Izrādās, šī
sezona esot bijusi viena no sarežģītākajām
sezonām. Papildus savu lomu arī spēlēja
tas, ka šad tad bija jāstrādā 8 darba dienas
pēc kārtas ar to sākumu piecos no rīta un
nobeigumu vēlu vakarā. Arī man vienu reizi
trāpīja neapmierinātības bulta par kaut kādu
sīkumu, kā rezultātā “uzdzirksteļoju gaišās
liesmās” tāpat kā citi kolēģi. Taču tajā pašā
laikā apjēdzu, ka nekā personīga pret
kolēģiem nav. Vienkārši sezonas nogurums
ņēmis virsroku. ■
Turpinājums nākošā Ritumā.
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas
eksemplāru var iegādāties caur www.
gramata24.lv.

izceļot no Ukrainas pašu spēkiem pa
sauszemes maršrutiem, kamēr tas vēl ir
iespējams. Ja nepieciešama palīdzība
izceļošanai, aicinām doties uz Ļvivu.
[Hostelis Sakura, netālu no pasta iecirkņa
Nova Poshta Nr 17 / Shevchenka 323 b
// вулиця Шевченка, 323 б]. Ārkārtējā
situācijā lūdzam zvanīt Ārlietu ministrijas
diennakts palīdzības tālrunim +371
26337711 (pieejams WhatsApp).
Latvijas augstākās amatpersonas
stingri nosodījušas Krievijas agresiju,
kā arī mudinājušas starptautisko
sabiedrību to apturēt. Latvija kopā ar
sabiedrotajiem rosina sākt NATO 4.
panta konsultācijas, lai lemtu par alianses

rīcību. Demokrātiskās Rietumu valstis un
starptautiskās institūcijas, ieskaitot ES
un NATO, ir vienotas savā nostāja pret
Krievijas agresiju un imperiālismu, kā arī
par atbalsta sniegšanu Ukrainai. (mfa.
gov.lv)
Latvijā aizliedz vairāku Krievijas
telekanālu translāciju
Latvija uz pieciem gadiem pārtrauks
telekanāla "Rossija RTR", uz četriem
gadiem – "Rossija 24" un uz trim gadiem
"TV Centr International" apraidi Latvijas
teritorijā, tiešraidē Latvijas Televīzijā
paziņoja Nacionālās elektroniskās
plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP)
priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Viņš
norādīja, ka šis lēmums stājas spēkā
no šī brīža. Āboliņš informēja, ka pirmo
reizi Eiropas Savienībā (ES) iedarbināta
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā
ietvertā norma, kas atļauj ārkārtas
situācijās atkāpties no aptuveni gadu ilgās
programmu ierobežošanas procedūras.
Saskaņā ar direktīvu ārkārtas situācijā
paziņojumu var nepublicēt "Latvijas
Vēstnesī" un par lēmumu iespējams
pavēstīt televīzijas vai radio ēterā.
"Pārkāpumi ir smagi, un Latvija pēdējo
divu gadu laikā, ar dažādiem lēmumiem
ierobežojot 41 ar Krieviju saistīta
kanāla darbību Latvijā, ir devusi skaidru
signālu, ka mēs savu informatīvo telpu
aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim.
NEPLP aicina visas Eiropas Savienības
dalībvalstis izmantot mūsu savāktos
pierādījumus un sekot Latvijas, piemēram,
pārtraucot šo programmu retranslāciju,”
sacīja Āboliņš. [..] (lsm.lv)
23. februārī
VDD: Krievijas specdienesti var izvērst
intensīvākas aktivitātes attiecībā uz
Latviju
Krievijai turpinot paplašināt agresiju
pret Ukrainu, atsevišķās jomās Krievijas
specdienesti var izvērst vēl intensīvākas

aktivitātes attiecībā uz Latviju, atzina
Valsts drošības dienestā (VDD). Krievijas
pret Latviju vērstās aktivitātes jau
ilgstoši ir galvenais drauds Latvijas
nacionālajai drošībai. Tās ir intensīvas un
daudzveidīgas neatkarīgi no notikumiem
starptautiskajā drošības vidē, skaidroja
dienestā. Krievija attiecībā uz Latviju
izvērš gan izlūkdarbības, gan plašu
nemilitārās ietekmes aktivitāšu klāstu,
kura mērķis ir izplatīt Latvijas sabiedrībā
Kremļa interesēm atbilstošus vēstījumus,
veidojot labvēlīgu attieksmi pret Krieviju un
veicinot tai izdevīgu lēmumu pieņemšanu
un notikumu attīstību Latvijā, norādīja
dienestā. [..] (LETA; tvnet.lv)
21. februārī
ASV viceprezidente Baltijas valstīm
apliecina ciešu Vašingtonas apņēmību
ievērot NATO 5. pantu
Vašingtona ir stingri apņēmusies
aizstāvēt savus NATO sabiedrotos
apstākļos, kad saasinājusies spriedze
ap Krieviju, piektdien paziņojusi ASV
viceprezidente Kamala Harisa, Minhenē
tiekoties ar Baltijas valstu līderiem.
"Apzinos, ka draudi pastāv. Mēs atbalstām
jūs šajā un daudzos citos jautājumos.
Turamies kopā kā NATO sabiedrotie.
Amerikas Savienoto Valstu saistības
pret NATO līguma 5. pantu ir stingras un
negrozāmas," viņa uzsvērusi, tiekoties ar
Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu,
Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu un
Igaunijas premjerministri Kaju Kallasu.
Lietuvas prezidents pēc tikšanās
akcentējis nepieciešamību stiprināt
atturēšanas potenciālu Baltijas reģionā,
palielinot sabiedroto spēku klātbūtni.
"ASV mēs uzlūkojam kā stratēģisko
sabiedroto drošības un aizsardzības
jomā. ASV militārā klātbūtne reģionā
ir drošākais Krieviju atturošais faktors.
Īpaši novērtējam ASV ieguldījumu mūsu
reģiona drošības garantēšanā un ceram
uz pastāvīgu ASV karavīru atrašanos
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Lietuvā," viņš izteicies.
Nausēda uzsvēris, ka no notikumiem
pie Ukrainas robežām atkarīga arī
visas eiroatlantiskās telpas drošība, un
aicinājis vienoti atbalstīt Ukrainu ar visiem
iespējamajiem līdzekļiem. Pēc viņa teiktā,
Lietuvai īpašu satraukumu rada Krievijas
un Baltkrievijas militārā integrācija, kas
būtiski maina drošības situāciju reģionā.
Tikmēr Levits tikšanās laikā uzsvēra,
ka Krievijas agresīvā rīcība nav tikai
uzbrukums Ukrainai, bet visai Eiropai un
Rietumu demokrātijām.
Kā informēja Valsts prezidenta
kancelejā, atsaucoties uz Trīs jūru
iniciatīvas samitu un Biznesa forumu, kas
šovasar notiks Rīgā, Valsts prezidents
uzsvēra, ka labklājība un ekonomiskā
attīstība ir drošību veicinošs faktors. Trīs
jūru iniciatīva stiprina reģiona noturību,
tādēļ ASV dalība samitā sūtītu spēcīgu
pārliecības un atbalsta vēstījumu, kā arī
uzlabotu transatlantisko saikni, sacīja
Levits. ASV viceprezidente apstiprināja,
ka ASV šī gada Trīs jūru iniciatīvas samitā
būs pārstāvēta augstā līmenī. (LETA;
delfi.lv)
103 gadus vecais bēgļu pārcēlējs Ēriks
Tomsons: Gribēju Zviedrijā nogādāt
pēc iespējas vairāk inteliģences
103 gadus vecais Ēriks Tomsons ir
viens no pārcēlājiem, kurš Otrā pasaules
kara beigās palīdzēja bēgļiem nokļūt tolaik
neitrālajā Zviedrijā. Par šo nozīmīgo savas
dzīves daļu tuvākajiem Tomsons varēja
izstāstīt tikai pēc Atmodas sākuma, viņš
stāsta sarunā ar Latvijas Radio raidījumā
“Globālais latvietis. 21. gadsimts.”
Nejaušība
“Pārcēlāji”: Ēriks Tomsons. Laimonis
Pētersons. Pēteris Jansons. Šie trīs vīri
ir pārcēlāji, un viņu atmiņu stāsti publicēti
Latvijas mutvārdu vēstures sērijā grāmatā
“Pārcēlaji”. Pārcēlāji bija tie, kuri riskējot
ar dzīvību Otrā pasaules kara beigu
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posmā laivās veda bēgļus no Latvijas
uz Zviedriju. Pārcēlāju bija daudz, bet
grāmatā ir trīs dzīvesstāsti, kas ļauj
izdzīvot vēsturiskos notikumos pašu bēgļu
laivu pārcēlāju atmiņu stāstos. Par morālo
spēku izšķirošos brīžos. Par solījumiem un
atbildību likteņbiedriem un draugiem. Par
ģimeņu likteņiem.
Par pārcēlāju Tomsons kļuva nejauši,
strādājot Mērsraga ostā: “Man radās
iespēja pārcelt sevi un citus latviešus. Osta
bija pilna bēgļu, cilvēki gribēja paslēpties
no tām varām, kas bija Latvijā. Es iesāku
“celšanu” no Mērsraga, un tā tas turpinājās.
Centrālā padome meklēja tādus cilvēkus,
kā es, kuriem bija saprašana par jūru, –
jūrskolu beidzis jauns puisis bez ģimenes,
bez problēmām. Es ar visu sirdi un dvēseli
gribēju pārcelt pēc iespējas vairāk cilvēku
no inteliģences. Mana laime bija, ka es biju
strādājis Latvijas ostās un man tā piekraste
bija zināma, tāpēc Centrālā padome mani
paņēma par pārcēlāju, jo es zināju savu
darbu un jūru.”
Katrs brauciens bija risks, jo pārsvarā
tie notika rudenī, vētru un lielu viļņu
laikā. Turklāt jūrā varēja sastapties gan
ar vācu, gan ar padomju spēkiem. Viena
no Tomsona vadītajām laivām sastapās
ar vācu patruļkuģi un visiem bēgļiem
bija jāpārkāpj uz tā, kamēr laiva, ar
kuru bēgļi brauca, tika uzspridzināta.
Bēgļus nogādāja atpakaļ Latvijā. Lai arī
katra pārcelšanās bija uz dzīvības un
nāves robežas, Tomsons teic, ka viņa
galvenā motivācija bija palīdzēt. Bēgļus
no Kurzemes jūrmalas uz Gotlandi sanācis
celt septiņas reizes. Par bailēm runājot,
Tomsons atbild kā īsts jūrnieks: “Savs
risks jau tur bija. Bet es noturējos un
savas bailītes neizrādīju. Man dabā ir
tāds drosmīgums.” [….] (Autore Agnese
Drunka; LR raidījums “Globālais latvietis.
21. gadsimts”; lsm.lv)
16. februārī
Vispārējie dziesmu un deju svētki 2023.

gadā notiks no 30. jūnija
Ievērojot svētku norises cikliskumu,
kārtējie XXVII Vispārējie latviešu dziesmu
un XVII Deju svētki notiks 2023. gadā
no 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, 15.
februāra sēdē lēma Ministru kabinets.
Dziesmu un deju svētku likums nosaka,
ka Vispārējie latviešu dziesmu un deju
svētki notiek reizi piecos gados. Latvijas
Nacionālais kultūras centrs (LNKC)
2021. gada rudenī apkopoja dažādu
svētku sagatavošanā un sarīkošanā
iesaistīto māksliniecisko kolektīvu vadītāju,
pašvaldību, Svētku māksliniecisko darba
grupu, LNKC konsultatīvo padomju
argumentāciju un viedokļus, izvērtējot
iespējami labāko svētku organizēšanas

laiku. Jautājums skatīts Dziesmu un deju
svētku Mākslinieciskās padomes sēdē,
kā arī Dziesmu un deju svētku padomē,
norādīja LNKC.
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
sadarbībā ar svētku sagatavošanā
iesaistītajām pusēm līdz 2022. gada 2.
ceturksnim plāno sagatavot svētku pasākumu
plānu un māksliniecisko programmu, kā arī
izvērtēt svētku pasākumiem piemērotākās
norises vietas, ko vēlāk izskatīs Ministru
kabinetā, norādīts Kultūras ministrijas
sagatavotajā rīkojuma projektā. 2023.
gada Dziesmu un deju svētki iezīmēs
svētku tradīcijas 150. gadskārtu, tādēļ abu
pasākumu vienojošais vadmotīvs ir "Dziesmu
svētkiem 150. Tradīcija". (lsm.lv)

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien,
plkst.10.00
Dievkalpojumi atsākās 31. janvārī.
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan
draudzes namu, lai tā atbilst valsts
noteikumiem un ieteikumiem sakarā
ar Covid-19, ieskaitot elektronisko
reģistrēšanos. Lūdzu uzlieciet uz sava
tēlefona Service NSW APP lai vieglāk
var reģistrēties ierodoties Dievnamā,
lietojot QR
Turpinām arī ierakstīt svētrunas uz

YouTube. Saites var atrast draudzes
mājas lapā uz tīmekļa.
Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli,
palikt mājās.
Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00.
Var pieslēgties mūsu sarunu tīklam
pieteicoties mācītājam caur ēpstu lai
viņš var nosūtīt attiecīgo saiti
BĪBELES STUNDAS
Notiek uz Zoom, ceturtdienās,
plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot
mācītājām pa ēpastu.
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce
notiks svētdien, 20.februārī pēc
dievkalpojuma.
Tuvāka informacīja draudzes mājas
lapā.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs

Nākamais Ritums būs 2022. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. MARTAM.
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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
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
30 Bridge Rd, Homebush, 2140
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
1/13 Ireland St, Burwood, 2134
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mājas tel.
(02) 8012 2362
Mobilais tel.
0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Zodiaka zīme ietekmē psiholoģiskos
procesus. Nav tā, ka pārņem, bet
ietekmē. To ir zinājuši tūkstošiem gadu,
un atklāj no jauna. Pašlaik "ieejam"
zem Ūdensvīra zīmes (Aquarian
Age), kurā veiksim nākamos apm.
2150 gadus. Tikko aizvadījām tikpat
ilgu laiku Zivju zīmē (Piscean Age).
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Pirms tam - zem Auna zīmes (Aries).
Tajā ietekmes raksturoja "atriebība",
"aci pret aci - zobu pret zobu", "baudu
dzīve" un "stiprākajam taisnība"
utt. Zivju zīmē bija "grēku nožēla",
"askēze", "pacietība", "šķīstīšanās" un
tmldz. Starp citu, pirmajos gadsimtos
Kristiešu simbols bija zivs, ko vēl
tagad daži lieto. Ūdensvīra zīmē
vadmotīvs būs "garīgums", kuru
sastāda Reliģijas un Zinātnes
apvienojums Cilvēces Apziņā. Tam
raksturīgs būs it kā "dullums", bet
Labestība, Siltums un Gaisma. Par
ko iepriekšējā laikmetā tikai sapņoja,
tagad sasniedz. Saskaņā ar Senatni
(Ancient Wisdom) tas notiek ik 26.000
gadus, kas ir pilns Zodiaka cikls (12
zīmes). Un notiks vienmēr. Jāatceras,
ka Tas Kungs ir Ķēniņš pār visiem
laikmetiem.
R.S.
(Bībelē sk. Amos 5:8, Ījāba 9:9, 38:31,
u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
MARTĀ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30
baznīcā un Bībeles stundas 10.00
Latviešu namā pēc vienošanās –
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām
regulām.
Lūgums sazināties ar mācītāju R.
Sokolovski, lai uzzinātu par
nākamajiem dievkalpojumiem
DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu 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
0456 757 481

What's on at the House

Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language
Obviously the most noteworthy event of February was the Russian invasion of
sovereign Ukraine. Something which is condemned by all of the civilised world.
Unfortunately, other than condemn, there is little that we, here in Australia, can
do to change the course of events set in train by a despot determined to get his
own way. .
Otherwise February passed quietly and without incident at the Latvian House.
Our Seniors and zolīte card groups met, and we recommenced the Thursday
lunches. Unfortunately attendance is down on what we had last year. Hopefully
everyone will return in March once they have got accustomed to the “new normal”
Covid state of affairs that we now have in NSW. Unfortunately, after delighting us
for 65 years, our male choir decided to call it quits and disband, with a private
event at the church in Homebush.
Our gift shop Rīga is ever expanding its range of homewares, books and
foodstuffs. If you haven’t been, it’s well worth a visit. This month we shall be
starting a series of monthly specials exclusively for our members. This first one
is a “20% off all foods” voucher. Valid for use only once, in person, until the 30th
of June. See page 12.
Assuming that the world will not go up in flames in the near future, March should
see more activity at the House. Besides the functions that were already underway
in February, the Saturday school will restart in-person classes, the mixed choir
and folk dancing group intend to start rehearsals and the adult language group
will meet again after 18 months on Zoom.
The Latvian Foreign Minister is scheduled to open the Latvian embassy in
Canberra in the second half of March. He’ll also be paying a visit to Sydney to
meet the local community.
Talk by Latvian Foreign Minister Edgars Rinkēvičs – Saturday 19th March, 2 p.m.
Come and meet the minister and his team. He’ll be giving a talk followed by a
Q & A session. The café will be open for lunch from 1 p.m.
Note: Due to the current situation in Ukraine, we’d suggest checking the
Society’s webpage on the day, to make sure that the minister’s plans have not
changed.
Let’s keep our fingers and toes crossed that sanity, freedom and democracy
shall prevail.
Edited by Pēteris Kļaviņš
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Rituma redakcija aicina lasītājus izteikt savas domas un vēlmes
par Rituma saturu.
Nākamais Ritums 2022. gada aprīlī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2022. g. 15. MARTAM.
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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