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Tukšums nenozīmē klusumu
Kaut Sidnejas Latviešu nams jau 3 mēnešus ir bijis slēgts, tā liekas, ka kopš martā 

izsludinātā pulcēšanās aizlieguma, rosība namā un biedrībā nemaz nav apstājusies. 
Vispirms nāca visi darbi kas bija saistīti ar nama slēgšanu: paziņojumi īrniekiem; 

Rituma redaktora un veikala vadītāja pārvākšana no darba namā uz darbu no 
mājām; Rituma pārveidošana no galvenokārt drukāta mēnešraksta uz galvenokārt 
elektronisku izdevumu; nama ledusskapju iztukšošana un elektrības noslēgšana; 
utml.

Ja nu nams ir reiz tukšs, tad ir laiks netraucēti ķerties pie remonta darbiem: 
parketa labošanu kafejnīcā un Mārtiņa Siliņa zālē un jaunu pārklājumu augšzāles 
un lielās zāles grīdām; visu zāļu un citu telpu tīrīšanu; skatuves prožektoru tīrīšanu; 
jaunā žoga un vārtu uzstādīšanu un jaunu novērošanas kameru uzlikšanu…

Bet, kaut nams ir slēgts, nevarējām likt biedriem vieniem pašiem sēdēt mājās 
un atsvešināties no sabiedrības. Jauni laiki prasa jaunas pieejas! Ar necerēti labām 
sekmēm, sarīkojām attālinātu referātu, un uz Jāņiem SLB mājas lapā varēja baudīt 
veselu klāstu pasīvu un aktīvu nodarbību – Sidnejas mūziķu dziesmas, siera 
pagatavošanas pamācību, SLT Skroderdienas Silmačos izrādi un piedalīšanos 
sidnejiešu Jāņu svinību video veidošanā.

Tā kā Austrālijai, līdz šim, ir samērā labi paveicies ar koronavīrusa ierobežošanu, 
tad no 13. jūnija mums ir atkal atļauts namā pulcēties – kaut gan ar attālināšanās 
noteikumiem. Tagad laiks visu apstādināto sabiedrisko darbību atkal sākt pakāpeniski 
iekustināt. Visas telpas attiecīgi iekārtot; ieslēgt elektrību un uzpildīt ledusskapjus; 
darbiniekus atgriezt namā…

Jau jūlijā savu darbību atsāks zolītes grupa, Senioru saieti un Sestdienas skola. 
Augustā Dāmu kopa, divas reizes mēnesī, atsāks Ceturtdienas pusdienas un sāks 
darboties veikals. 

Diemžēl lielākām grupām, kā koriem, teātrim un tautas deju kopai, vēl arvien 
ir ierobežojumi kā viņi drīkst satikties, tātad nevar notikt mēģinājumi un līdz ar to 
nevar plānot koncertus un izrādes. Tuvākajā laikā mums Sidnejā būs jāiztiek ar 
mazāka veida sarīkojumiem kuŗos varam ieturēt drošus attālumus, kā arī ar interneta 
sarīkojumiem kuŗiem, kā pieredze rāda, ir laba piekrišana.

Ceram Jūs itin drīz atkal sastapt gan namā, gan kādā mūsu interneta pasākumā.  ■
Jānis Čečiņš

SLB priekšsēdis
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135

DARBA LAIKS
Sakarā ar Covid-19 saistītiem aizliegumiem, grāmatnīca patlaban ir slēgta līdz 
jūlija beigām.

Sākot ar jūliju Sidnejas Latviešu namā pamazām atsāksies sabiedriskā darbība – 
būs Senioru saieti, Zolītes grupas saieti  un Sestdienas skola un augustā atsāksies 
ceturtdienas pusdienas.

Lielākie sarīkojumi kā mēģinājumi, koncerti, tautas dejas un teātŗu izrādes ir 
pagaidām vēl atcelti uz nenoteiktu laiku.  

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
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 aizgājusi
SLB biedre kopš 2001. gada.
Dzidra Jansona

Dzimusi 1928. g. 16. jūnijā, Latvijā
Mirusi 2020. g. 6. jūnijā, Sidnejā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

SLB valdes sēde
Sidnejas Latviešu biedrības jūnija 

valdes sēde atkal notika attālināti, 
pielietojot Zoom platformu.

Piedalījās Jānis Grauds, Jānis 
Čečiņš, Pēteris Kļaviņš, Ināra 
Krūmiņa, Ināra Graudiņa, Klāra 
Brūvere,  K ims L igers ,  Ba iba 
Harringtona, Ilona Brūvere un Mārtiņš 
Tuktēns.

P.Kļaviņš ziņo, ka jūnija Ritums 
izsūtīts elektroniski 246 un pa pastu 
84 tautiešiem. 

Žogs, vārti un 3 drošības kameras 
ir uzlikti un var pabeigt atskaiti 
par 2018.g. Community Building 
Partnership Grants  programmas 
piešķīrumu. Pasūtītas vēl pultis ar 
kuŗām darbināt vārtus. Jāatjauno 
vēl dobes.

P i e t e i k u m i  2 0 2 0 .  g a d a 
Community Building Partnership 
Grants programmai jāpiesaka līdz 12. 
jūnijam. Četri valdes locekļi apciemos 
firmas Ownworld  krēslu bibliotēku lai 

vienotos par iespējamiem krēsliem 
Mārtiņa Siliņa zālei un iegūtu tāmi 
ko pievienot SLB pieteikumam. 
Paredzēts, ka sekmīgos pieteikumus 
valdība paziņos novembrī.

A.Galviņš ziņo, ka SLB Sestdienas 
skola saņēmusi $3,000 pabalstu no 
Jaundienvidvelsas valdības un ap 
$4,000 no Latvijas valdības vairāku 
i-pad un trīs televizoru iegādei, 
skolas vajadzībām. Valde vienosies 
ar skolas vadību par televīzoru 
novietojumu un segs uzstādīšanas 
izdevumus.

No 13. jūnija sabiedriskās zāles 
drīkst atsākt darbību, ievērojot sociālo 
attālināšanos. Vairāki pastāvīgie 
īrnieki ir pieteikušies atsākt savas 
klases, bet citi vēl paredz nogaidīt un 
redzēt kā attīstas Covid-19 situācija. 
Sestdienas skola strādā ar e-pasta 
palīdzību. Paredz atsākt klases 
namā jūlijā, pēc skolas brīvlaika. Citi 
latviešu sarīkojumi vai mēģinājumi 
vēl nav pieteikti.

Tā kā lielajā zālē patlaban ir 
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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 jūnijā SLB ir apsveikusi 
Ināru Sīkais, Pēteri Manasu, Dainu 
Jaunbērziņu, Jāni Miķelsonu, Elmāru 
Zaļumu, Jāni Mačēnu, Benitu Ēru, Alidu 
Medni un Jāni Blumu. ■

Nākošais Senioru 
saiets

Nākošais Senioru saiets būs 
piektdien, 10.  jūlijā – plkst 11.00 Sid-
nejas Latviešu namā.

Vai esam izsisti no sliedēm? Taču nē.
Atsāksim Senioru saietus piektdien 

ievērojot piesardzību, kas nepieciešama 
sakarā ar Covid-19. Ilona Brūvere 
pastāstīs par Rīgu, par Latviju un par to, 
kādas lietas atklājas kad Sidnejā dzimusi 
latviete sāk dzīvot, studēt un strādāt 
Rīgā un kad darba komandējumos 
jādodās uz Latviju.

Uz redzēšanos 10. julijā! ■
Ilona Brūvere

atļauts vienlaicīgi uzturēties tikai 
76 cilvēkiem, ar attālināšanos, tad 
Jāņu svinības nav iespējams sarīkot. 
Ilona Brūvere ziņo, ka SLB mājas 
lapā parādīsies Ivara Štubja un 
Viktorijas un Ellas Mačēnas Jāņu 
mūzikas ieskaņojumi, Jāņa siera 
pagatavošanas video un aicinājums 
sidnejiešiem uzfilmēt savas svinības 
un tās iesūtīt kopīgam video ko 
samontēs Ojārs Greste. ■

Viņu piemiņa nezudīs
MLOA virtuālais Aizvesto piemiņas 
akts aplido pasauli

Pēkšņas  pārma iņas  dz īves 
apstākļos vienmēr izraisa jaunus 
izaicinājumus. Tā arī šogad. Korona 
vī rusa pēkšņā parādīšanās ar 
sekojošiem aizliegumiem, galvenokārt 
p re t  sab ied r i sku  pu lcēšanos , 
neapšaubāmi radīja galvas lauzīšanu 
mūsu sabiedriskās dzīves veidotājiem 
un vadītājiem. Ko darīt ar mūsu 
gadskārtējiem svētkiem un piemiņas 
dienām? Latviešu nami un baznīcas 
stāv tukši un tumši jau mēnešiem ilgi. Ar 
joni tuvojas 14. jūnijs—mūsu Aizvesto 
piemiņas diena, ko esam atzīmējuši 
ik gadus, kopš iebraucām Austrālijā. 
Ko darīt šogad? Kā pieminēt, ja kopā 
sanākšana liegta?

Brīnišķīgu r is inājumu nekad 
nepiedzīvotajam izaicinājumam rod 
Melburnas Latviešu organizāciju 
apvienība (MLOA). Atrisinājums 
vienkāršs. Ja tauta nevar nākt uz 
gadskārtējo piemiņas aktu, tad akts 
ir jāpienes tautai. Un tā arī notiek. 
Atbildību par projekta īstenošanu 
uzņemas MLOA priekšēdētāja Anita 
Andersone. Ideju pie idejas stiķējot, 
rodas uz zemes veidots, ēterā pārnests 
Aizvesto piemiņas dienas svinīgais 
akts un sarīkojums. Pašiem rīkotājiem 
par pārsteigumu viņu veikums īsā 
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laikā aplido pasauli. Ja bija šaubas 
sarīkojumu veidojot, tās ātri zuda. 
Trīs dienas pēc saites izziņošanas, 
akta vietni apciemojuši pāri par 3,000 
apmeklētāju.

Jaunveida pasākums neatkāpjas 
no sen piekoptās Austrālijas baltiešu 
tradīcijas visām trim baltiešu kopienām 
dienu atzīmēt ar kopīgu aktu, kur 
katra kopiena, rotācijas kārtībā, 
uzņemas atbildību par gadskārtējā 
akta rīkošanu. Šogad laimīgā loze krita 
latviešiem; atbildība un vadība Anitai 
Andersonei. 

Sarīkojums un tā pieslēguma saite 
jau iepriekš tiek plaši izziņota latviešu 
presē, biedrību mājas lapās un caur 
Baltiešu komitejas pārstāvjiem. Tā 
14. jūnija svētdienas rītā ar pirkstu uz 
attiecīgās pogas gaidām, kad varēsim 
pieslēgties. Uz aktu gatavojoties, 
esam aicināti katrs savās mājās iedegt 
svecīti aizvesto piemiņai. To arī darām. 

Iespaidīgs ir akta sākums ar 
simboliku, kas kulminējas akta 
noslēgumā. Tumšajā datora lodziņā 
neredzama roka aizdedzina trīs baltas 
sveces, kas apvītas ar lentītēm valsts 
karogu krāsās. Liesmiņas uzliesmo, 
brīdi plīvo, tad aina nozūd. Tās 
vietā stājas gara virkne fotoattēlu ar 
izsūtītajiem. Fotoklāsts slīd no Latvijas 
pārpildītajiem dzelsceļstacīju peroniem 
līdz Sibīrijas posta un sala plašumiem. 
Klāstā iekļauti ir fotouzņēmumi arī 
no igauņu un lietuviešu izsūtītajiem. 
Mēmais, pelēkais virknējums kā 
bezvārdu liecība slīd garām mūsu 
skatam. Mūzikālo fonu drūmajai skatei 
veido Valtera  Kaminska dziesma 
Priedes (Kārlis Skalbe) klusinātā, 
skumjā, Melburnas vīru koŗa Veseris 
izpildījumā. Diriģē Sandra Birze. 

S ib ī r i jas  ska t iem a izs l īdo t , 
p rog rammas  p ie te i cē ja  An i t a 
Andersone skaidrā, skanīgā valodā 

sveic neredzamos klātesošos visās 
trīs baltu valodās kā arī Melburnas 
pirmtautas Wurundjeri (Vurundžeri) 
valodā. Sniedz arī nu jau plaši piekopto 
zemes piederības atzīšanu Austrālijas 
un Torres šauruma salu pirmtautām, 
izsakot cieņu viņu saitēm ar zemi, jūru 
un cilts kopienu. Tāpat – viņu kultūrai, 
dzīves ziņai un tradīcijām, novēlot 
veiksmi tās turpinot.

Savā uzrunā Andersone apstiprina 
baltiešu stiprās saites kā šeit Austrālijā 
tā Balti jā. Kā piemēru viņa min 
vienotības garu, kas 1989. gadā 
veidoja Baltijas Ceļu cauri visām trim 

Anita Andersone

Baltijas valstīm un 30 gadu vēlāk, Ceļa 
jubilejā, baltiešu dzīvo ķēdi pāri pār 
Melburnas Sandridžas (Sandridge) 
tiltu. 

Uzrunu nobeidzot, Andersone 
atgādina šīs dienas sarīkojuma mērķi 
– piemiņā godināt Baltijas aizvestos –  
ar baltiešiem kopējās valodas vārdiem 
“Let us never forget”!

Tālāk, Andersone iepazīstina 
runātājus. Goda runas teiks Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits un 
LV bijusī prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga (1999-2007). Pieteic arī 
Viktorijas pavalsts Baltijas valstu 
konsulus: Lietuvas republikas goda 
ģeneralkonsul i  Danuti  Levicku, 
Igaunijas republikas goda konsulu 
Lembitu Marderi un Latvijas republikas 
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goda konsulu Jāni Dēliņu. Visas runas 
teic baltiešu kopējā valodā – angliski. 

Runu ir daudz. Tās ir spēcīgas 
un  sa tur īgas  savā vēs t ī jumā. 
Taču pamatdoma visām ir viena: 
neaizmirst aizvestos un viņu baiso 

Danute Levickis

likteni. Neaizmirst postu, vajāšanas 
un vardarbības, ko Baltijas valstīm 
nesusi Padomju okupācija. Visbeidzot, 
nepagurt atgādināt šodienas pasaulei 
Padomju Savienības noziegumus un 
izvestās netaisnības, lai, kā gudrāki, 
mēs atpazītu posta draudus nākotnē.  

Pirmajai goda runai seko visu trīs 

Lembit Marder

valstu himnas. Mākslinieciskais ietērps 
ir atzinības cienīgs. Himnām atskanot 
varenā koŗa dziedājumā, acu priekšā 
slīd dzimto zemju ainavas. Gribas 
izsaukties, lūk, tas ir, ko mīlam, ko 
gribam nosargāt brīvu, skaistu un 
ziedošu!

Katrai goda konsula runai seko 
tās tautas mūzikāls priekšnesums. 
Tādēļ ka šodien kopā dziedāt, mūzicēt 
ir liegts, priekšnesumi ir ņemti no 
baltiešu saimes video krātuvēm. Kā 
atlasei tiem ir iespēja pārstāvēt labāko, 
ko katra kopiena var sniegt. Lietuvieši 
uzstājas ar tautas dziesmu, ko 
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ansamblis Pamesta Klumpė (Pamestā 
tupele) ir dziedājis 2019. gada Viļņas 
Folkloras festivālā. Igauņi savukārt 
ar Perta Ūsberga  (Pärt Uusberg) 
orģināldziesmu Muusika,  Igaunijas 
nacionālā raidītāja jauktā kora 
izpildījumā, koŗa jubilejas koncertā 
2013. gadā, Tallinā. Latviešus pārstāv 
Sandras Birzes aranžētā Zigmara 
Liepiņa Es atnācu uguntiņu, Saskias 
Tilleres (čells) un Sandras Birzes 
(klavieres) izpildījumā – priekšnesums, 
ko mākslinieces  atskaņoja 2012. gada 
Valstssvētku svinībās, Sidnejā. 

Sarīkojuma gala vārdus teic LV 
bijusī prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
liekot pie sirds kā mūsu morālu 
pienākumu stāstīt citiem par aizvesto 
likteni, bet pašiem – ar sirdsdegsmi 
turpināt interesēties par visu, kas 
saistās ar tēvzemi.

Kā gaismas uzvara pār tumsu 
programma izskan ar Andreja Jurjāna 
kantāti Tēvijai Diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas meistarīgajā vadībā. 
Vareno dziedājumu veic Sidnejas 
latviešu jauktais koris, Sidnejas latviešu 
vīru koris, soliste operdziedone Maija 
Kovaļevska un austrāliešu mūziķis 
Rolands Pīlmans  (Roland Peelman) 
klavieres. Ieraksts ir ņemts no Latvijas 
simtgades svinībām 2018. gada 18. 
novembrī, Sidnejā.

Kantātei izskanot, piedienīgu 
nobeigumu piešķir absolūtais klusums. 

Šis ir brīdis, kad vārdi būtu lieki. To 
vietā tumšajā lodziņā uz brīdi parādās 
sākumā iedegtās trīs sveces. 

Seko gaŗa  virkne pateicību 
baltiešu organizācijām un atsevišķām 
pe rsonām,  kas  ve i c i nā jušas , 
atbalstījušas, sekmējušas sarīkojuma 
tapšanu. Ar Anitas Andersones 
pašas vārdiem: „katra palīdzība 
kā ik graudiņš, kas veido maizes 
klaipu, tika novērtēta pie sarīkojuma 
pilnveidošanas.” Pateicību plūsmu 
pavada Raimonda Tiguļa (Rasa 
Bugavičute-Pēce) tautā iemīļotā 
dziesma Lec, saulīte  Melburnas 
jauktā koŗa Daina izpildījumā Edgara 
Vegnera vadībā. 

Prāts redz dziesmas vārdus, bet 
sirds – dziesmā ievīto simboliku:

Lec, saulīte, spīdi spoži, 
Vieno visas baltu tautas 
kopējam darbam, ticībai un mērķim. 
Apklust dziesma, nozūd vārdi.
Paliek tikai trīs iedegtas sveces. 

Tās – mūsu uzticība aizvesto piemiņai. 
Domāju, ka varu runāt visas baltiešu 

saimes vārdā, izsakot visdziļāko 
pateicību MLOA priekšsēdētājai Anitai 
Andersonei kā filmas iniciatorei, 
vadītājai un veidotājai par l ielo 
darbu, Lijai Andersonei par filmas 
noformējumu, māksliniecisko ietērpu 
un galējo salikšanu un Jānim Lešinskim 
par ievada uzrunas uzņemšanu. 
Tāpat paldies daudzajiem palīgiem, 
atbalstītājiem un kosultantiem, kas 
šo neaizmirstamo Aizvesto piemiņas 
dienu īstenoja mums mūsu mājās. 
Paldies. 

Ja neesat paspējuši vai gribat 
noskatīties vēlreiz, sarīkojuma saite 
https://vimeo.com/428761270 būs 
derīga līdz 30. septembrim. ■

Lauma Reinfelde

Jānis Dēliņš
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NĀKOŠAIS SENIORU SAIETS
PIEKTDIEN, 10. JŪLIJĀ PLKST. 11.00., LATVIEŠU NAMĀ

 Kur tas ir?  Protams ka Rīgā – bet kur?

● Ilona Brūvere stāstīs par viņas pieredzi dzīvojot Rīgā

● Video aktualitātes

● Kafejnīca būs atvērta

Ar pārtraukumu, un ievērojot Covid-19 ierobežojumus, Senioru 
saieti atsāksies katra mēneša otrajā piektdienā. 
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Jāņi pie Harringtonu 
ģimenes

Mēs šogad pie Harringtoniem 
nolīdām lejā pa stāvo taku un mežmalā 
nosvinējām jaukus saulgriežus tieši 
21.jūnijā. Jaukā kompanijā un ar 
pazīstamām, bet ilgi neredzētām, 
sejām atzīmējām gada visīsāko dienu 
un visgarāko nakti. Sanāca Peiri, Kaini, 
Taylori, viena Bogdanoviča, Harringtoni, 
Neimligeri un Moori. Tie, kuriem trūka 
puķes mājās, kā man – varēja izveidot 
vaiņagu ar Lienas Sveiles zaļumiem 
un gaumīgām puķēm, kuŗas izskatījās 
tik skaistas, it kā būtu pirktas, bet 
bija no viņas pašas dārza. Valda 
uztaisīja īpaši gardu Jāņa sieru pēc 
Mazputniņa receptes, un Daina uzcepa 
perfektus pīrādziņus! Mazā, fifīgā Olitiņa 
Kaina braukāja pa lielo istabu uz maza 
braucamā dzīvnieciņa (pelītes).

Tie, kuŗiem bija jaunākas kājas un 
spēks, pastaigājās pa sapņaino Bonnet 
Bay Austrālijas mežu. Meitenes arī 
spēlēja paslēpes, un dabūju uzfotografēt 
paštaisīto vaiņagu uz sapņaina meža 
fona, kamēr uznāca krēsla. Un tad caur 
mežu dzirdējam Jāņu dziesmas:
 Neguļu, neguļu Jānīša nakti, līgo, līgo 
 Lai mani liniņi veldrē nekrīt, līgo.
 Neguļu, neguļu Jānīša nakti,
 Lai mani rudzīši veldrē nekrīt
 Neguļu, neguļu Jānīša nakti,
 Lai mani miezīši veldrē nekrīt
 Neguļu, neguļu Jānīša nakti, 
 Lai mana valoda veldrē nekrīt
 Neguļu, neguļu Jānīša nakti, 
 Lai mani bērniņi veldrē nekrīt
 Neguļu, neguļu Jānīša nakti,
 Lai mana tautiņa veldrē nekrīt

Jauki skanēja Dainas Kainas vadībā! 
Kad nodziedājām visu 5 Jāņu dziesmu 

pantus, ko Daina bija cītīgi mums 
nokopējusi un atnesusi, mēs pat vēlreiz 
nodziedājām dziesmas atkārtojumu. 

Tad pie vakariņu galda, kas dažiem 
bija ugunskurs metala bļodā, jo tie 
sēdēja ārā, pārrunājām „Kas tad īsti ir 
veldre?”. Jo šādu vārdu bieži nelietojam, 
vai pat nemaz. Kad skatījāmies Google 
latviešu – angļu vārdnīcā, tas mūs 
neveda tuvāk pie atbildes.

Aizsūtīju īsziņu mammai, kuŗa 
diezgan ātri atbildēja, un konstatēju, 
ka nav jāmeklē Google atbildes, 
bet jāprasa mammai, kuŗa ir mobīlā 
vārdnīca. Atbilde, kas nāca, bija šāda: 
„Kad labības laukā labības stiebri nokrīt 
pie zemes – tā ka novīst, vai arī no 
slapjuma vai vēja." „Sakrīt veldrē”. Tad 
mēs konstatējām, ka saprotam to domu 
gājienu. Kā angliski teiktu: „To rot”. Un 
arī piekritām, ka gribam, lai, kā Jāņu 
dziesmā, mūsu tautiņa veldrē nekrīt”.

Pēc gardām vakariņām – zivju 
zupas un īru štovējuma, ko Mikaels bija 
sagatavojis, un paštaisītās rupjmaizes, 
ko Dāvids Peiris bija pats cepis, 
pārrunājām un ceram, ka Latviešu nams 
varēs atkal drīz atvērties un ka skola 
3. ceturksnī varbūt atsāks darbību. Arī 
bija pārrunas par tiem, kuŗi šogad uz 
Latviju netika. Arī mēs pēc 2 nedēļām 
tur būtu bijuši.

Maija Peiris, Anika Moore un  
Dzelme Neimliger.
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Kad vīrusi zied
Viena meita Rīgā sēž,
Otra sēž Sidnejā.
Vai tās vienas mātes meitas?
Runā vienu valodiņu.
Kopš vīrusu sērga, kas izcēlās kādā 

Ķīnas provincē pagājušā gada beigās, ir 
apsēdusi visu pasauli, parasti kuplās 80. 
dzimšanas dienas svinības ir sarāvušās 
mazas, maziņas.

Vienā tādā 80. dzimšanas dienā 
nesen pie radiem ieraudzīju pelēku 
segu ar sarkanu Lielvārdes jostas rakstu 
vienā galā, kas man ļoti patika. Gandrīz 
sāku justies kā kādreiz Latvijā, un kļuva 
tā pavisam silti ap sirdi.

Kad sāku painteresēties tuvāk, 
izrādījās, ka sega austa Latvijā no 
Austrālijas aitiņu vilnas. Vai aitiņas 
pašas būtu aizceļojušas uz Latviju un tur 
apcirptas? Jeb, vai Austrālija būtu sākusi 
eksportēt vilnu uz Latviju? Tad uzradās 
doma, ka Latvija varētu izpalīdzēt 
Austrālijai ar grūtībām, kas tai uzradušās 
sakarā ar to, ka Austrālijas ministru 

prezidents, sākdams interesēties par 
vīrusu izcelsmi, apvainojis ķīniešus tā, 
ka tie atteikušies importēt Austrālijas 
miežus. Nu, gadījumā, ja Latvijā kaut 
kas nošķiebjas ar miežu ražu, Austrālijai 
varētu pavērties jauns tirgus: Cēsu 
aldaŗi no tiem varētu izbrūvēt brangu 
alu un to eksportēt atpakaļ uz Austrāliju. 
Nebūtu jau pirmā reize: jau labu laiku 
šepat Sidnejā var nopirkt Latvijas 
šprotes un ēst tās tāpat, kā kādreiz 
Latvijā.

Varbūt arī būtu noiets Austrālijas 
gaļai, ko ķīnieši atsakās ievest. Latvijas 
aitu gaļai esot kāda piegarša, kas 
Austrālijas aitām nav. Tātad Austrālijas 
aitu gaļa varētu Latvijā izvērsties par 
delikatesi! Tikai Austrālijas ķengurus gan 
vajadzētu paturēt šeit, jo tie, mācēdami 
ātri pārvietoties no vienas vietas uz 
otru, ir spējīgi izmukt no lielajiem 
ugunsgrēkiem, kaut ar apsvilinātām.   
Tad viņiem arī vajadzētu valkāt botes, 
lai pekiņas neapsalst.

Tad atcerējos Parnela ielas svētku 
tirdziņu pagājušā gadā, kad pie viena 
galda varēja iegādāties Latvijā ražotus 
traukus. Sāku rakāties pa savu datoru, 
un tur uzpeldēja nevien dzimšanas 
dienā redzētais deķis ar Lielvārdes 
jostu, bet arī vesels lērums tautisku 
mantu un Nord Haus vārds, un arī – 
siltas aitu vilnas čībiņas ar latviskiem 
rakstiem, no kā, uz tām vien paskatoties, 
sāka iesilt nosalušās kājas.

Un tad iešāvās prātā vēl viena 
doma: vai pret tiem vīrusiem, kas tagad 
ģimenes ir izšķīruši tā, ka katrs tās 
loceklis sēž savā pasaules malā un ar 
citiem var sazināties nevis vaigā, bet 
tikai ar attēlu pa gaisu, varbūt nederētu 
Rīgas melnais balzāms, kas aptiekā 
taisīts no dažādām zālītēm, jeb vai 
pat mūsu pašu Jāņu zāles, ko pļavās 
salasījušas zāļu sievas?

Jeb varbūt derētu Austrālijā ievest 

Meitenes ēda un zvejoja bezgaļīgās 
desas ārā no uguns, kur tās cepa. (Nu, 
laikam tikai mana meita.) Marshmallows 
bija palikušas mājās.

Mēs saldā ēdienā uzkodām arī ābolu 
štovējumu ar rozīnēm un datelēm. 

Mēs pateicāmies Jāņu mātei Baibai 
un Jāņu Tēvam Maikelam, un tad bija 
jādodas atpakaļ pa lielo tumsu uz 
Vullongongu, lai gatavotos nākamās 
dienas mācībām. Esmu priecīga, ka 
tagad dienas atkal lēnām kļūs gaŗākas.

Vēlu jums visiem jaukus un raibus 
Jāņus!

Un lai mūsu Sidnejas Latviešu Skola 
nesakrīt veldrē! ■

Māra Moore
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Ivars Štubis no Rīgas
Dzimšanas diena pavasarī? Es 

vienmēr domāju ka biju rudens bērns!
Sveiki! Pēkšņi dienas ir ļoti gaŗas. 

Saulriets ir ap plkst. 22.00, bet nav īsti 
tumšs pirms 23.00. Liekas tik nesen, 
kad bija jau tumšs piecos vakarā. Laiks 
diemžēl pašlaik ir diezgan auksts, ap 
10°C pa dienu un 3°C vakaros, pat laukos 
kārtīgi uzsniga pirms dažām dienām. 
Mūsu dzīvojamās ēkas apkure ir jau 
noslēgta – pārgājusi uz vasaras režīmu 
– tātad, bija jāizmakšķerē radiatoru un to 
jāiesprauž guļamistabā. Tagad es jūtos, 
ka esmu atpakaļ Melburnas ziemā, kur 
visa māja ir auksta, un ir tikai iespējams 
sildīt vienu vai divas istabas.

Laimīgā kārtā izskatās, ka laiks jau 
šonedēļas nogalē būs siltāks, ap 17°C. 
Esmu priecīgs par to, jo svētdien es 
svinēšu savu dzimšanas dienu! Mēs 
iesim sestdienas vakarā uz zivju un 
jūras velšu restorānu un tad svētdien 

paši taisīsim japāņu Gyoza dumplings. 
Man ļoti trūkst tās svaigas un samērā 
lētas jūras veltes, ko varēju nopirkt 
veikalos Austrālijā. Nu šeit ir gan visādas 
brīnišķīgas kūpinātas upes zivis un bieži 
ļoti lēts lasis, bet izņemot šos, tās veltes 
ir parasti sen sasaldētas vai ļoti dārgas. 
Nu, tā kā pašlaik mums ir arī jābūt diezgan 
taupīgiem, tad biežāk sanāk sapņot par 
tām lietām, nekā īsti nopirkt un baudīt. 

Mūsu oriģinālā ideja manā dzimšanas 
dienā bija braukt uz Tallinu uz 2 dienām, 
bet mēs vēl nebijām droši, vai varēsim 
tur aizbraukt, vai arī būs vēl jāpaliek 
karantīnā 14 dienas. Baltijas valstis ir 
tagad nolēmušas atkal atvērt savas 
robežas viena otrai, un cilvēki drīkstēs 
atkal starptautiski ceļot. Tagad, kamēr 
es rakstu šo rakstu, visas 3 valstis ir 
vienojušās par noteikumiem un laikam 
no rītdienas sāksies atkal starptautiskais 
transports! Laikam Latvijas reaģēšana 
uz šo krīzi vispār skaitās kā viena no 
vislabākajām pasaulē, un vīrusa inficēto 
skaits kļūst diezgan mazs.

Bet vīruss ir gan skāris ekonomiku. 
Redzēsim tagad, kamēr likumi ir lēnam 
atviegloti, kā ies, un kuŗi ir izturējuši 
dīkstāvi. Cilvēku pulcēšanas skaits ir 
tagad paaugstināts līdz 25, kas ir ļoti labi, 
bet vēl nozīmē, ka lielāko tiesu krogiem 
un restorāniem nebūtu vērts organizēt 

mūsu senču pirtis, kuŗās nelāgos 
vīrusus varētu izpērt ar ziepju putās 
samērcētiem Austrālijas tējas koku (no 
kā Austrālijas bites taisa Manuka medu) 
vai eikaliptu zariem, vai pat ar pīlādžu 
pirtsslotām, jo pīlādži it kā aizsargājot 
pret visādiem nelāgiem mošķiem. 
Varbūt varētu arī pirtis lielākai drošībai 
izsvēpēt ar kadiķu dūmiem? Te tad 
Austrālijai pavērtos jauns zinātnisku 
pētījumu lauks. Varbūt arī senajiem 
latvju rakstiem piemīt kāds maģisks 
spēks?

Ja kāds šo tēmatu gribētu papētīt 
tālāk, lai paveŗas savā datorā, un tur 
viņam atklāsies iespējas, kā savu dzīvi 
šeit, vīrusu sērgas vientulībā, bagātināt 
ar mūsu senču gara ražojumiem, gan 
varbūt citā, modernā, ietērpā. ■

Vija Sieriņa.
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dzīvo mūziku. Nu tad izskatās, ka šovasar 
būs samazināts koncertu skaits nekā bija 
paredzēts, un lielākoties visi vasaras 
festivāli ir tagad atcelti. Bet vismaz ir tā, ka 
šur un tur ir gan kāds mazs koncertiņš, un 
ir cerība, ka lēnam viss atkal sāks ripot uz 
priekšu. Grūtie laiki nav cauri, bet vismaz 
tagad tālumā spīd maza gaismiņa.

Es esmu šomēnes izpildījis arī 3 dzīvos 
koncertus internetā, lietojot Zoom. Piekrišana 
bija liela, un es gribēju teikt paldies visiem 
skatītajiem, īpašs paldies par atbalstu – 
redzēju daudzas pazīstamas sejas no 
Austrālijas! Šie koncerti ir bijuši vienīgie, ko 
esmu spēlējis tagad gandrīz 3 mēnešu laikā, 
un pirmā reize, kad esmu uzstājies dzīvajā 
„streaming" koncerta formātā.

Es taisos organizēt pēdējo kaut kad 
jūnija vidū. Un, kamēr runāju par pirmajām 
reizēm, es šogad svinēšu dzimšanas 
dienu kā pavasara bērns! Tas man gan 
liekās dīvaini, jo esmu katru gadu līdz šim 
bijis rudens bērns! Bet laiks šeit ir pašlaik 
rudenīgs šā vai tā, tad – es nejūtos pārāk 
satraukts par šo brīnumu. ■

Ivars Štubis.
Rīgā,  21.04.2020.

Neparasti liels  
dzintars

Jauns.lv redakcija 13.06.2020.
Īsi pirms maiņas beigām Kaļiņigradas 

dzintaru kombinātā fiksēts sen nebijis 
atradums.

Kaļiņingradas dzintaru kombinātā, 
tuvojoties maiņas beigām, atrasti 
uzreiz trīs unikāli dzintara tīrradņi. Šāds 
atradums tur neesot piedzīvots pēdējo 
70 gadu laikā, pavēstīja uzņēmuma 
pārstāvji.

Krievijas mediji vēstī, ka 11. jūnija 
pievakarē, tuvojoties darba laika 
beigām, atrasti 1,000 gr 1,249 gr un 

1,320 gr smagi dzintara tīrradņi.
Šī sezona Kaļiņingradas dzintaru 

kombinātam esot īpaši veiksmīga, jo 
maija beigās tika atrasts rekordlielais 
dzintars, kuŗš svēris 2,480 gramus. 
Tas nosaukts par “Uzvarētāju” , 
simbolizējot cerības par drīzu uzvaru 
pār koronavīrusa pandēmiju.

Par unikāliem tiek uzskatīti tie 
dzintara tīrradņi, kas ir smagāki par 
kilogramu. 2019. gadā atrasti 18 tādi 
tīrradņi, bet 2018. gadā – 17.

Kaļiņingradas dzintaru kombināts 
dibināts 1947. gada 21. jūlijā un ir 
lielākais uzņēmums pasaulē, kas 
darbojas ar rūpniecisku dzintara 
iegūšanu. ■

Jauns.lv

Valodiņa
Jautri mēles mežģi.

Izmēģini savas spējas tikt galā ar 
šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Seši sašas sušķainie sušķi dadžu 

saišķos sušķējas.
● Krupju papus nepeld pāri platai upei, 

krupju papum platā upe pārāk slapja. 
  Krupju papus nemāk pateikt – pupu 

zupa, krupju papus paslēpjas zem 
kāpostlapas. ■
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Jāņu svinēšana Sidnejā



16

Jāņu svinēšana Sidnejā

Labvakar!
Šodien, 21. jūnijā, svinējām līdz vakaram ļoti skaistus 

Jāņus pie Baibas un Maikela Harringtoniem. Ciemiņi 
sanāca, vēl saulainā pēcpusdienas gaismā, pašu pītos 
vainagos un nesot Jāņu sieru, pīragus un pašceptu maizi. 
Tie kam vēl nebija vainagi tos pasūtija no Lienas Sveiles, 
vai paši uzpina no skaistiem dabiskiem ziedu pušķiem un 
zālēm, ko nama māte Baiba bija sagādājusi.

Ugunskuri mūs sagaidīja dārzā, kā īstos Jāņos pie 
meža, jo Baiba un Maikels dzīvo tieši pie meža Boneta Bay. 
Sanācām kopā, lieli un mazi, dziedājam Dainas Kainas 
pavadījumā Jāņu dziesmas un līgojām līdz vakaram 
omlīgā saimē. Mielasta pavārs Maikels mūs sasildīja ar 
divām pildošām  zupām – zivju un liellopa gaļas zupas, 
un ar saldo ēdienu – ceptiem āboliem. Brīnišķīgi jauki 
pavadījām Jāņus līgojot labā kompānijā meža atmosfērā. 
Liels paldies Baibai un Maikelam Harringtoniem.

Liena Sveile Sidnejā.
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Vēsture joprojām 
atgriežas

Sallija Benfelde – 09.06.2020
Aleksandra Karpova zīmējums 

„Dzīve policijas valstī” (1973) ir viens 
no pirmajiem, kas attēlo ASV Mičiganas 
pavalsts vidi. Divi policisti no grupējuma 
kas saucas S.T.R.E.S.S. (angliski 
veidots saīsinājums no „Apturiet 
Zādzības un Baudiet Drošas Ielas”).

Rasisma atainojums ASV dzīvojušā 
latviešu mākslinieka Aleksandra Karpova 
darbos gandrīz pirms piecdesmit gadiem 
ir kā pagātnes liecība

Aleksandrs Karpovs piedzima 1953. 
gada 21. martā Demoinā, Aiovas 
štatā, ģimenē, kuŗā latviešu valoda un 
kultūra bija pirmajā vietā, un viņa dzīve 
un māksla bija stāsts par cīņu pret 
ļaunumu, vienaldzību un genocīdu.

Mātei Lūcijai bija laimējies izbēgt 
no Staļina genocīda, kas skāra viņas 
ģimeni pirmās masu deportācijas laikā 
1941. gada 14. jūnijā, kad viņas tēvs 
un māte (Justyns un Stefanija Volonts) 
no Līvāniem tika izsūtīti uz Sibiriju. 
Lūcijas dzīves traģēdija nebeidzās 
Latvijā. Aleksandra tēvs Anatolijs 
Karpovs, kuŗu Lūcija satika un ar kuŗu 
apprecējās Fuldas nometnē Vācijā 

1946. gadā, pēc deviņiem gadiem 
aizgāja no ģimenes jaunākas sievietes 
dēļ. Lūcija tika pamesta nabadzībā, ar 
nepilnīgām angļu valodas zināšanām 
un trīs zēniem, ko barot un audzināt 
vienai pašai Amerikā. Bērni savu tēvu 
nekad vairs nesatika. Aleksandra māte 
nomira 1965. gadā, un Aleksandra dzīve 
pēc mātes nāves nebija viegla. Viņš bija 
zaudējis māti un nošķirts no brāļiem 
13 gadu vecumā, pēc tam dzīvojot 
piecās dažādās audžuģimenēs, līdz 
ieguva patstāvību, kad viņam palika 
18 gadi. Šie zaudējumi un nabadzības 
pieredze Amerikā spēcīgi iespaidoja 
Aleksandru uzsākt sociālā reālisma 
mākslinieka karjeru, speciālizējoties 
grafikā (litografijā un ofortā). Lai segtu 
studiju maksu un mazinātu ciešanas 
Amerikā, Aleksandrs 20 gadus strādāja 
par sanitāru valsts slimnīcā, ik dienas 
saskaroties ar trūcīgākajiem Minesotas 
iemītniekiem. „Strādājot tur, es sapratu, 
cik slima Amerikas sabiedrība ir 
kļuvusi. Skats uz nabadzības upuŗiem, 
fiziskā stāvokļa pasliktināšanās, ko 
nabadzība izraisīja, lika man ieraudzīt 
šīs sabiedrības lielo netaisnību, vēlāk 
rakstīja Aleksandrs. Es pieredzēju sekas 
Reigana valdības vienaldzībai pret 
trūcīgo ciešanām. Slimo un ievainoto 
skaits uzņemšanas nodaļā palielinājās 
nepārtraukti. Manas dusmas auga, 
saprotot, ka ārstēju vien netaisnīgas 
sabiedrības grieztās brūces, nevis tās 
cēloni. Sapratu, ka mākslinieka talants 
ir mans spēcīgākais ierocis, lai uzsāktu 
īstas pārmaiņas, un 1986. gadā ar 
jaunu sparu un apņēmību atgriezos pie 
mākslas.”

No 1986. līdz 1990. gadam līdzās 
provocējošiem darbiem Aleksandra 
daiļradē ienāca romantisms – tapa 
skaisto pilsētu Rīgas, Cēsu, Rēzeknes 
un Daugavpils grafikas. Viens no 
šo darbu uzdevumiem bija pavēstīt Dzīve policijas valstī
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amerikāņu publ ikai par Latvi jas 
eksistenci. Tas īpaši būtiski kļuva 1988. 
gadā, kad Latvijā sākās Atmoda.

Aleksandrs uzskatīja, ka galvenais 
polītiskais šķērslis brīvu un demokratisku 
sabiedrību dzīvei un attīstībai šai 
pasaulē ir fašisms: „Brūnie vai sarkanie 
fašisti, – ar viņu noziegumiem pret 
cilvēci tie neizbēgs no maniem attēliem.”

1990. gadā Aleksandrs ar izcilību 
pabeidza bakalaura programmu 
tēlotājmākslā Minesotas universitātē. 
1991. gadā viņš no ASV pārcēlās uz 
Latviju, kur turpināja māksliniecisko 
i zg l ī t ī bu .  1993 .  gadā  La tv i j as 
Mākslas akadēmi jā  A leksandrs 
ieguva maģistra gradu mākslās. Pēc 
akadēmijas absolvēšanas mākslinieks 
bija pasniedzējs Rēzeknes Mākslas 
kolledžā. 

Savās atmiņās Aleksandra brālis 
Konstantīns par viņa dzīvi Latvijā 
raksta: „Viņš radīja vizuālas liecības, 
lai patiesība nekad netiktu aizmirsta 
un vēsture apsūdzētu genocīda 
vainin iekus.  Viņš arī  p iedal ī jās 
demonstrācijās un laikrakstos publicēja 
savus darbus, kas atklāja padomju 
zvērības, tādējādi riskēdams ar savu 
dzīvību, atbalstot latviešu centienus 
atbrīvoties no okupantiem. Viņš tika 
piekauts un ar smadzeņu satricinājumu 
nonāca slimnīcā divas reizes. Uzbrucēji 
bija, viņa vārdiem, „sarkanie fašisti”. 
Mēnesi pirms savas nāves Aleksandrs 
man atsūtīja vēstuli, jokojot, ka viņam 
vajadzētu atstāt pilsētu, jo vietējie 
krievi Rēzeknē pēc viņa mākslas darbu 
izstādes naktīs dauzot durvis un kliedzot 
nāves draudus”.

1994. gada 22. martā Aleksandrs 
tika atrasts miris koridorā blakus viņa 
istabai. Aleksandrs Karpovs, Latvijas 
patriots, tika apglabāts ar Latvijas 
karogu pārklātā zārkā. 

Gleznotāja un izstāžu kuratore 

Lelde Kalmīte atceras, kā iepazinās 
ar Aleksandru un viņa darbiem: „1993. 
gadā savas pirmās vizītes laikā Latvijā 
kopā ar mākslinieci Ilgu Reke, ar kuŗu es 
piedalījos mūsu darbu izstādē Rīgā un 
Limbažos, satiku Aleksandru Karpovu. 
Mēs apmeklējām viņa Rīgas studiju (viņš 
studēja Latvijas Mākslas akadēmijā, pēc 
tam, kad ieguva BFA gradu Minesotas 
Universitātē). Karpova ofortā, kuŗu 
tajā laikā iegādājos, ar virsrakstu 
„Vismaz 999 999 pārāk daudz” ir attēlots 
Sarkanās armijas kaŗavīrs skeleta 
formā, ar kalašņikova automātu un 
noliecies pret ēku Vecrīgā ar baltu žurku 
uz pleca. Iela parasto bruģakmeņu vietā 
noklāta ar žurkām. Daudzus gadus vēlāk 
es satiku Aleksandra brāli Konstantīnu, 
kuŗš strādāja pie sava brāļa mākslas 
saglabāšanas. Pilna Aleksandra izdruku 
kollekcija tiek glabāta Pasaules latviešu 
mākslas centrā Cēsīs (PLMC), un šogad 
tā tiek prezentēta kā pirmā PLMC 2020 
sezonas izstāde.

Nav viegli apskatīt šos attēlus, kas 
dokumentē „sarkano fašistu” cietsirdību 
un vardarbību, tā Aleksandrs sauca 
padomju pārstāvjus, kuŗi iebruka un 
okupēja Latviju pusgadsimta gaŗumā. 
Bet ir svarīgi zināt, ka Karpova agrākais 
darbs Amerikas Savienotajās Valstīs 
tikpat spēcīgi nosoda amerikāņu 
nežēl ību un rasismu. Tātad no 
polītiskā viedokļa Karpovs bija pilnīgi 
konsekvents. Viņš izmantoja mākslu kā 
ieroci pret sociālo netaisnību visur, kur 
tā pastāvēja”.

Par Pasaules latviešu mākslas 
centrā (PLMC) Cēsīs sagatavoto 
Aleksandra Karpova izstādi, kas būs 
skatāma šogad, PLMC direktors Kārlis 
Kanderovskis skaidro, ka vīrusa krizes 
dēļ tās atklāšanas datums pagaidām vēl 
nav zināms, un aicina sekot informācijai 
par izstādes atklāšanu. ■

Brīvā Latvija
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2020. gada jūlijā.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina 
tautiešus uz pusdienām

Sestdien, 4. jūlijā, no 12.00 – 13.00
Būs kotletes ar sēņu (rudmieses) mērci un citi gardumi.

Lūdzam obligāti pieteikties pie Ināras 0409 027 994 vai 
Gundegas 0424 717 365, lai  varam sakārtot ēdamzāli   

ņemot vērā Covid-19 ierobežojumus.
Ja  mainās  valdības noteikumi, iespējams ka pusdienas būs 

jāatsauc.

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

  Elmāram Zaļumam 
100 gadu jubileja

Daudzus gadus Elmārs Zaļums bija 
aktīvs Sidnejas DV nodaļas biedrs, 
darbojās valdē, nodaļas Ziņās arī 
Austrālijas DV valdē, arvien bija redzams 
DV namā sarīkojumos. Vēlākos gados 
viņu neatturēja pat  sliktā redze, jo arvien 
atrada kādu, kas palīdzēja atbraukt uz 
DV namu no dzīves vietas Ziemeļsidnejā. 
SLT aktieris Kārlis Gulbergs regulāri 
lasīja viņam jaunākās ziņas no trimdas 
preses. Savā laikā Sidnejā ļoti aktīva bija 
Virsnieku apvienība, kas izmantoja DV 
nama telpas. Arī tur Elmārs bija aktīvs 

dalībnieks.
Elmārs dzimis 1920.gada 21. jūnijā 

Helsinkos. Uzaudzis Rīgā, 2.pasaules 
kaŗa laikā iesaukts Latviešu leģionā. 
Šodien viņš savu dzīvi pavada veco 
ļaužu aprūpes namā Kolarojā (Collaroy) 
Ziemeļsidnejā. I r  saulaina jūni ja 
pēcpusdiena, kad kopā ar Gundegu 
Zariņu, kas ir uzņēmusies atbildību  par 
Sidnejas DV aprūpi un apciemojumiem. 
No Benkstaunas dodamies gaŗajā ceļā pie 
Elmāra. Pēc sabiedriskā izolācijā pavadītā 
laika bīstamās korona-vīrusa epidemijas 
dēļ, Sidnejas ostas un apkārtnes  ainavas 
aizrauj kā tūristu skatu kartes.

Kolarojā no autobusa pieturas ceļš 
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Jau 69. reizi pēc 
kārtas

DV delegātu sanāksme Sidnejā – 
turpinājums no jūnija Rituma.

Piemiņas sarīkojumam sekoja 
vakariņas, bet Daugavas Vanagiem 
darba diena vēl nebija pabeigta. 2020.
gada 28.decembrī Daugavas Vanagu 
organizācija atskatīsies uz 75 darbības 
gadiem un šī diena būtu arī jāatzīmē 
šeit Austrālijā. Šī iemesla dēl Sidnejas 
nodaļas valdes priekšsēde bija ieteikusi 
neformālas pārrunas kā mēs Austrālijā 
varētu šo svarīgo dienu atzīmēt. 
Pārrunās tika paceltas vairākas iespējas 
piemērotam sarīkojumam. Vislielākā 
piekrišana bija idejai to rīkot Sidnejā 
58. Kultūras dienu laikā. Tika ieteikti divi 
laiki, 30.decembrī no rīta vai 2021.gada 
1.janvāra pēcpusdiena. Visi klātesošie 
arī piekrita domai, ka sarīkojumam būtu 
jānotiek Sidnejas latviešu namā lai 
piesaistītu vairāk tautiešus kuri nav aktīvi 
Daugavas Vanagi itsevišķi jauniešus. 
Tika ari pacelta doma, kā sarīkojumā 
ietilpināt Daugavas Vanagu Lielo Jundu, 
kas Austrālijā nav notikusi apmēram 
10 gadus. Visi pārrunu dalībnieki 
piekrita, ka kā svētku runas teicēju 
jāaicina kāda iespaidīga persona no 
ārzemēm kas varētu pēc šī sarīkojuma 

Sveicieni Latvijas himnas 100. gadadienā!
Svētdien, 7. jūnijā, bija skaisti noklausīties Baumaņu Kārļa vārdus 

un mūziku „Dievs, Svētī Latviju!”  Šodien, Latvijas himnas 100.
dzimšanas dienā, visas radio stacijas Latvijā bija vienojušās Latvijas 
himnu raidīt vienā un tai pašā laikā, lūdzot lai visi Latvijas iedzīvotāji 
pieceļās kājās un dzied kopā ar radio raidījumiem. Skaisti!  Daugavas 
Vanagi Latvijā novēl saules mūžu Latvijai!

Ar labākajiem novēlējumiem,
Andrejs Mežmalis
Latvijas Daugavas Vanagu priekšsēdis

ved kalnā. Pēc kādām 10 minūtēm  kalns 
(manos gados) uzvarēts un esam pie gala 
mērķa: Pacific Lodge Aged Care.

Aprūpes namā biroja darbiniece 
pieliek mums mazu aparātiņu pie pieres, 
lai pārbaudītu temperatūru. Jāuzrāda arī  
ārsta apliecība par gripas vakcinēšanu. 
Vēl jāparakstās apmeklētaju grāmatā. 
Ejam pa vairākiem koridoriem garām 
ērti iekārtotām atpūtas un ēdamtelpām. 
Viss tīrs un gaišs. Lieli logi ar skatu 
uz dārzu. Arī Elmāra istaba ir gaiša 
ar augstiem griestiem, lielu logu. Uz 
palodzes dzimšanas dienas apsveikumu 
kartes. Pēc pirmā pārsteiguma un mūsu 
apsveikuma, Elmārs stāsta, ka vakar 
21.jūnijā svinējis jubileju kopā ar ģimeni: 
trim dēliem, mazbērniem, vedeklām un 
tuviem draugiem. Piektdien, 19. jūnijā, 
aprūpes nama darbinieki suminājuši ar 
torti, baloniem un labākiem novēlējumiem.

Ir tējas laiks. Arī mums laiks doties 
mājup, lai  jubilāru pārāk nenogurdinām. 
Gundega vēl apjautājas vai viņam ir 
kāda vēlēšanās, piemēram laikrakstu 
lasīšana kā agrāk. Paldies, bet nē. Elmārs 
ir apmierināts ar savu ikdienu. Par viņu 
gādā aprūpes nama darbinieki un ģimene. 
Sidnejas DV sumina savu biedri Elmāru 
Zaļumu viņa 100 gadu dzīves jubilejā! ■

Ilga Niradija
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arī apciemot citas pilsētas Austrālijā. 
Nobeidzot vakara pārrunas tika nolemts 
ka par turpmāko darbību rūpēsies I.Sīkā 
un J.Kārkliņš sadarbībā ar Sidnejas 
tautiešiem un visām Daugavas Vanagu 
nodaļām Austrālijā.

Ar to arī bija beigusies garākā darba 
diena šajā delegātu sanāksmē, bet uz 
mājām vēl neviens nedevās. Visi vēl ilgi 
pasēdēja kopā lai pārrunātu sestdienas 
notikumus un jau sāktu ieteikt kas būtu 
svarīgākais kas jāpārrunā nākošās 
dienas sanāksmē.

Svētdien, 15.martā, pēc vanadžu 
sagatavotām brokastīm sākās DV 
Austrālijā delegātu sanāksme. DVA 
valdes priekšsēdis Jānis Kārklinš 
atklāja delegātu sanāksmi ar klusuma 
brīdi pieminot mūžībā aizgājušos 
Daugavas  Vanagus  Aus t rā l i j ā . 
J .Kārk l iņš  pate icās v is iem par 
ierašanos un nolasija Daugavas 
Vanagu priekšnieka Gunāra Spodra un 
Daugavas Vanadžu priekšnieces Klāras 
Mētras apsveikumus. Par delegātu 
sanāksmes vadītāju tika ievēlēts tagad 
jau pieredzējušais delegātu sanāksmju 
vadītājs Ilmārs Rudaks. Ilmārs pateicās 
par viņam uzdoto uzticību un aicināja 
visiem nodziedat Dievs Svētī Latviju.

Pārstāvot visas piecas Daugavas 
Vanagu nodaļas Austrālijā kur kopā 
sastāv 393 biedri šogad bija delegāti 
Ilga Vēvere – Adelaide, Inta Skrīvere 
– Kanbēra, Jānis Kārkliņš un Gunta 
Vagare – Melburna, Ilmārs Rudaks – 
Perta un Ināra Sīkā – Sidneja.

Tā kā iepr iekšējās delegātu 
sanāksmes protokols un visi organizāciju 
vadību un nodaļu ziņojumi bija jau 
agrāk izsūtīti nodaļām nepagāja ilgi tos 
pieņemt. Visas nodaļas turpinājušas 
savu darbību kā iepriekšējos gados, 
noturot atceres sarīkojumus pulkvedim 
Oskaram Kalpakam, Latviešu Leģionam, 
Kurzemes Cietokšņa cīņām un Lāčplēša 

dienai, kā arī svinot savus gada svētkus. 
Melburnas un Pertas nodaļas abas 2019.
gadā atskatijās uz 70 darbības gadiem. 
Visas nodaļas arī pagājušajā gadā 
turpinājušas financiāli un ar medicīnisko 
aprūpi atbalstīt bijušos leģionārus, kā 
arī financiāli atbalstīt daudzbērnu un 
audžu bērnu ģimenes Latvijā, Latvijas 
Zemessargus un Nameja fondu, kā 
ari jauniešus kā Latvijā tā Austrālijā. 
Daugavas Vanagu organizācija savu 
Centrālo valdi jau vairākus gadus 
gribējusi reģistrēt Latvijā. Šogad no 
DV pasaules prezidija tika saņemts 
pirmais statūtu projekts sakarā ar 
reģistrēšanu. Šo tematu delegātu un 
citi šīs nedēļas nogales dalībnieki 
pavadija ilgāku laiku pārrunajot, gan 
pašas delegātu sanāksmes laikā gan 
arī mazākās grupās pirms delegātu 
sanāksmes. Delegāti izteicās ka nav 
pilnīgi apmierināti ar dažiem statūtu 
ieteikumiem un ievēlēja J.Kārkliņu, 
I.Rudaku un I.Vēveri sevišķā komitejā 
lai sakopotu DV Austrālijā ieteikumus 
un tos pārsūtītu DV prezidijam pirms 
nākošās Centrālās valdes sēdes šī 
gada junijā.

Daugavas Vanagi i r  palīdzības 
organizācija un šī iemesla dēļ tika 
pārrunāta arī gadskārtējā līdzekļu 
vākšanas akcija. Kasiere, Gunta Vagare, 
ziņoja, ka pagājušā gadā līdzekļu vākšanas 
akcijā saziedoti $21,610.00. Daugavas 
Vanagi Austrāl i jā pateicas visiem 
ziedotājiem, kā organizācijas biedriem, tā 
tautiešiem kuri nav biedri par ziedojumiem. 
Delegātu sanāksme nolēma arī 2020.
gadā turpināt līdzekļu vākšanas akciju ar 
pašreizējo mērķu sadali: Leģionāriem un 
leģionāru atraitnēm Latvijā, Jauniešiem, 
Daudzbērnu un audžu bērnu ģimenēm, 
Latvijas Zemessargiem un bez sadalījuma. 
Līdzekļu vākšanas akcija notiks starp 
1.maiju un 30.jūniju. Delegātu sanāksme 
nolēma arī no iekrātiem līdzekļiem ziedot 
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 0424 717 365.
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.

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

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir 
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda 
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi. 
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas 
nodaļu. 

Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš, 
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu 
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas 
akcijām, atbalstījis Zemessargus.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 4. jūlijā plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00 

līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles. 
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs 
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

Nameja Fondam, Brīvības pieminekļa 
apgaismošanas fondam un Daugavas 
Vanagu jaunatnes izglītības fondam. 
G.Vagare arī delegātiem paskaidroja DVA 
kases pārskatu un 2020.gada budžetu, 
kas tika pieņemti. Ilgāks laiks tika pavadīts 
pārrunājot Daugavas Vanagu Austrālijā 
mūža biedru naudas, kas pašlaik ir $300. 
Delegāti nolēma, ka šī summa ir pārāk 
zema un nolēma to pacelt uz $500.

J.Kārkliņš ziņoja, ka 2020.gadā 
beidzas trīs gadu vadošais laiks kā 
Daugavas Vanagu priekšniekam un 
Daugavas Vanadžu priekšniecei tā arī 
pašreizējai Daugavas Vanagu Austrālijā 
valdei. J.Kārkliņš, papildināja, ka kaut tā 

nav statūtu prasība tradicionāli Australijas 
valde rotē starp Melburnu, Adelaidi un 
Sidneju un nākošais trīs gadu vadības 
laiks varētu būt ar sēdekli Adelaidē. 
Adelaides nodaļas delegāte I.Vēvere 
ziņoja, ka Adelaides nodaļa varētu 
uzņemties sēdekli. J.Kārkliņš zinoja, ka 
DV priekšnieka amatam uz laiku no 2021.
lidz 2023.gadam nekandidēs pašreizējais 
organizācijas priekšnieks Gunārs Spodris 
veselības dēļ. DV Austrālijā delegāti 
nolēma priekšnieka amatam uzstādīt 
pašreizējo Daugavas Vanagu Anglijā 
Fonda priekšsēdi Aivaru Sinku. ■

Turpinājums nākošā Ritumā
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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

Himna „Dievs, svētī 
Latviju!" – ugunī rūdīta, 

aizliegta, atdzimusi
Judīte Čunka – 2020. gada 7. jūnijs.

"Katrai brīvai, neatkarīgai tautai ir sava 
himna, ko dzied valsts svētkos un visās 
ievērojamākās svinībās. Himna ir tautas 
svētums. Viņā izpaužas prieki, bēdas, 
cerības, uzmudinājumi, pārdomas, 
gaviles, cīņas spars, lūgšana. Sakarā 
ar tautas raksturu, valsts ģeogrāfisko 
stāvokli un daudziem citiem blakus 
apstākļiem himnas it kā atspoguļo visu 
to, kas katrai tautai vistuvāk pie sirds 
pieaudzis, kas dara vislielākās rūpes vai 
kas ved uz laimīgāku, labāku nākotni. 
„Dievs, svētī Latviju!" īsos vārdos izteic 
visu, ko latvietis savā sirdī spēj vēlēties. 
Tādēļ šī dziesma pieņemta par mūsu 
dziesmu – dziesmu."

Sākumā tā bija vienkārša koŗa 
dziesma. Tautas lūgšana un cerību 
stars. Cenzoru nīsta un dedzināta. Tā 
palīdzēja pārdzīvot kaŗus, okupāciju un 
atkal atdzimt. Dziesma, kam bija lemts 
pacelties augstāk par citām un tapt par 
nācijas simbolu.
Himnas manuskripta mājvieta

Himnas oriģinālu sargā Rīgas 

vēstures un kuģniecības mūzejs. Mūzeja 
apmeklētāji to nevar apskatīt. Krājuma 
glabātāja Antija Erdmane-Hermane ver 
smagas, senas durvis, un nonākam 
nelielā telpā ar klusinātu gaismu un 
daudziem slēgtiem skapjiem. Tas ir 
fonds, kur glabājas relikvijas, kas stāsta 
par Dziesmu svētkiem, latviešu mūzikas 
vēsturi un komponistiem. Tiek izcelta 
kaste un no tās – aploksne. Mūzeja 
speciāliste uzvelk plānus zīda cimdus 
un lēnām, lēnām izņem pelēcīgu papīra 
lapu. „Kā redzat, oriģināls saglabājies 
diezgan slikti. Nodots jau bija kritiskā 
stāvoklī ar brūniem pleķiem. Rokraksts 
ar brūnu tušu. Otrā pusē var lasīt visas 
pēdas, kādas bijušas. Tas droši vien 
glabājies lejup ar nošu rakstu. Uz tā 
bija uzliktas grāmatas vai kādi citi 
priekšmeti, kas atstājuši nospiedumus. 
Droši vien šeit bija arī mitrums, kas izēdis 
pēdas papīrā", stāsta Antija Erdmane-
Hermane. Lapa reiz bijusi salocīta četrās 
daļās, lai, visticamāk, būtu ērti glabāt vai 
nēsāt kabatā.

No guļvietas – īpašas aploksnes un 
speciāliem apstākļiem – oriģinālu izceļ 
ārkārtīgi reti, jo tam ir bīstama saule un 
gaisma. „To pat neskenē. Jo brūnā tinte 
ir ļoti jūtīga arī pretskenēšanu", uzsver 
Erdmane-Hermane, „tāpēc to turam 
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bezskābes aploksnē, tumšā vietā pie 
noteiktas temperatūras un nemainīgiem 
mitruma procentiem". Speciālisti ik pēc 
laika pārbauda, kā manuskripts jūtas un 
vai nav vajadzīga restauratora palīdzība.

Rīgas vēstures un kuģniecības 
mūzeja krājuma glabātāja atzīst – ikreiz 
izņemot šo latviešu tautas lūgšanu, 
pārņem satraukums: „Šo dziesmu dzied 
latvieši visā pasaulē. Šī nelielā lapa ir 
pierādījums tam, kas saviļņo mūs, kad 
dzirdam Latvijas himnu. Te nu tā ir – 
vienā nelielā lapā." Himnas oriģinālu 
Rīgas vēsturiskais mūzejs 1937. gadā 
pārņēma no toreizējā Valsts vēsturiskā 
mūzeja. Bet nav skaidrs, kāds bija 
manuskripta ceļš pirms tam.

Meklējot ziņas senos preses 
izdevumos, acīs iekrita laikraksta 
Zemgales Balss publikācija 1936. 
gadā.

„Limbažu Saviesīgās biedrības 
bibliotekārs Jānis Pētersons jaunībā 
mācījies krievu valodu, ņemdams 
stundas pie komponista Baumaņu Kārļa. 
Skolotājs un skolnieks pamazām kļuvuši 
viens otram tuvāki, un tā Baumaņu 
Kārlis iedāvinājis Pētersonam mazai 
piemiņas savas dziesmas „Dievs, 
svētī Latviju" oriģinālu (..) Pētersonu 
dzīves gaitas novedušas Krievijā, 
kur pārdzīvojis cariskās valdības 
sabrukšanu, revolūcijas un lielinieku 
šausmu laikus (..) Vistuvāk iznīcībai 
valsts himnas oriģināls atradies 1920. 
gada novembrī. Maskavā, kur Pētersons 
dzīvojis, izcēlies ugunsgrēks. Viņam lielā 
steigā bija jāatstāj savs dzīvoklis otrā 
stāvā, tā kā paguvis paņemt līdzi tikai 
dažus nepieciešamus drēbju gabalus. 
Lejā noskrējis, viņš lūdzis ugunsdzēsējus 
piegriezt vairāk uzmanības viņa 
dzīvoklim, ko ugunsdzēsēji arī ievērojuši. 
Kāds no tiem uz kāpnēm pa logu ielīdis 
dzīvoklī, lai izvāktu dažas vēl glābjamas 
mantas. Bet tas vairs neatgriezies, 

jo pēc Pētersona kabatas pulksteņa 
un citu lietu piesavināšanās tas pa 
pagalma puses kāpnēm slepus aizgājis. 
Tā kā uguns jau bijusi apslāpēta, kāpis 
pats Pētersons augšā. Dzīvokļa grīdu 
segusi ūdens kārta, kuŗā peldējuši 
dažādi priekšmeti un papīri. Starp tiem 
Pētersons ieraudzījis arī Baumaņu Kārļa 
piemiņai iedāvināto dziesmas oriģinālu 
un to pacēlis. Ja viņš nebūtu to pamanījis 
un vēl laikā izglābis, tad mūsu valsts 
himnas oriģināla mums nebūtu un mēs 
arī nemaz nezinātu, ka tas Maskavā 
aizgājis bojā. 1920. gada Ziemassvētku 
vakarā Pētersons sēdies vilcienā un 
tieši Jaungada naktī ieradies atbrīvotās 
Latvijas galvaspilsētā, pārvezdams sev 
līdzi arī latviešu tautai dārgās himnas 
oriģinālu."
Senās notis mūsdienu skaņās

Pianists Vestards Šimkus atskaņo 
Baumaņa Kārļa sacerēto dziesmu 
„Dievs, svētī Latviju!" pēc 1872. gada 
oriģināla. Koŗa dziesma ar klavieru 
pavadījumu. Tā skan nedaudz savādāk, 
nekā esam pieraduši dzirdēt valsts 
himnu. Tā ir raitāka un, šķiet, spirgtāka! 
Vestards Šimkus skaidro: „Šīs dziesmas 
tonalitāte ir Do mažors, kas ir krietni 
augstāka. Es teiktu, arī intensīvāka, 
dedzīgāka tonalitāte par tām tonalitātēm, 
kādās mēs šo dziesmu, himnu dziedam 
mūsdienās. [….]

Vestards Šimkus izceļ dziesmas 
sarežģīto vēsturi: „Tā bijusi koriģēta. 
Cenzēta. Aizliegta. Un tik daudz ko 
nozīmējusi cauri ļoti vētrainajiem 20. 
gadsimta sākumā gadiem. Tas viss ir 
veidojis šo dziesmu par kaut ko līdzīgu 
īstai leģendai."

Runājot par himnu mūsdienās, 
Vestards izstāsta savas ģimenes 
stāstu. Pianista vecāki aktīvi iesaistījās 
Atmodas notikumos. 1988. gada 
pavasarī Arkādijas parkā Rīgā pulcējās 
Vides aizsardzības kluba mītiņos, kuŗos 
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pulcējās daudzi tā sauktie neformāļi, 
kuŗi cīnījās par Latvijas Republikas 
valstiskuma atjaunošanu. To vidū bija 
arī viņa vecāki. Diezgan populāra versija 
tolaik bija dziesma „Daugavas abas 
malas." Taču mani vecāki piederēja pie 
tiem, kuŗi uzskatīja, ka ir ļoti svarīgi, kad 
tiek atjaunota 1918. gada 18. novembrī 
dibinātā Latvijas Republika līdz ar 
saviem simboliem – karogu, ģerboni 
un, protams, ar himnu „Dievs, svētī 
Latviju!" (..)

Sanāca tā, ka vecāki mūsu mājas 
bēniņos atrada vecas, pirmās brīvvalsts 
laikā drukātas notis. Mans tētis Gunārs 
Šimkus, kuŗš ir dibinājis Latvijas pirmo 
progresīvā roka grupu „Katedrāle" kopā 
ar komponistu Vilni Šmīdbergu, teica 
– nepieciešams izveidot šīs himnas 
aranžējumu un ierakstīt, lai varētu to 
atskaņot mītiņos un mācīt tautai Latvijas 
valsts himnu. Vilnis Šmīdbergs sazinājās 
ar komponistu Mārtiņu Braunu, kuŗš 
iedeva savu sintezatoru, kas tolaik bija 
reta un dārga lieta. Un Vilnis Šmīdbergs, 
vadoties pēc mūsu mājas bēniņos 
atrastajām notīm, izveidoja aranžējumu 
himnai „Dievs, svētī Latviju!". Šo himnu 
šādā aranžējumā sāka atskaņot ar 
magnetofona palīdzību mītiņos. Man 
par to liels prieks un lepnums, ka tas 
bijis mūsu dzimtas vēsturē nozīmīgs 
notikums."

Godinot slaveno novadnieku, 
Limbažu centrālais laukums nes 
Kārļa Baumaņa vārdu un vecpilsētā 
slejas piemineklis komponistam. Bet 
Limbažu mūzejā ierīkota ekspozīcija 
par himnas autora dzīvi. Šajā ēkā,19. 
gadsimta pilsmuižā, savulaik bija pasts 
un telegrāfs, un, iespējams, šad tad 
Baumaņu Kārlis ienāca pēc pensijas. 
Kā stāsta mūzeja galvenais speciālists 
Gundars Plešs, telpā uzburts 19. 
gadsimta beigu interjers, kas tikpat 
labi varētu atbilst arī Baumaņu Kārļa 

karjeras ziedu laikiem, kad viņš strādāja 
par skolotāju Sanktpēterburgā. Esam 
atraduši fotogrāfijas, kur tapešu raksts 
sakrīt ar šeit izvēlētajām tapetēm. Šī telpa 
varētu arī līdzināties Limbažu Saviesīgās 
biedrības telpām, kur Baumaņu Kārlis 
bieži uzturējās. Vīzija par interjeru. 
Stāsts par Baumaņu Kārli. Viņa laiks 
Limbažos. Iedvesmojāmies no kādas 
Sanktpēterburgā uzņemtas fotogrāfijas 
19. gadsimta 80. gados. Mēģinājām 
maksimāli stilizēt, piemeklējot interjera 
priekšmetus, kas pēc hronoloģijas un 
vizuāli atbilst fotogrāfijā redzamajam."

Pie sienas glezna, no kuŗas noraugās 
Baumaņu Kārļa krusttēvs, mācītājs 
Karls Kristofs Neienkirhens. Viņš 
kalpoja Limbažu luterāņu draudzē, 
kuŗas dievnams redzams pa mūzeja 
logiem. „Cik ir tulkotas Baumaņu Kārļa 
piezīmes un mēģināts šķetināt dzīves 
gājumu un atmiņas, šī cilvēka nopelni 
viņa dzīvē bija ārkārtīgi milzīgi. Varbūt 
tieši pateicoties luterāņu draudzes 
mācītājam Neienkirhenam, Baumaņu 
Kārlis kļuva par to, par ko viņš kļuva. 
12 bērnu ģimenē Baumaņu Kārlis bija 
vienīgais skolotājs ar visaugstākās 
raudzes izglītību," saka vēsturnieks.

Kā stāsta Limbažu mūzeja galvenā 
krājuma glabātāja Diāna Nipāne, 
luterāņu baznīcas mācītājs pamudināja 
zēnu skoloties un palīdzēja finansiāli: 
Viņš teicis – tik gudram puikam, ar gaišu 
galvu jāmācās nevis parasts amats, 
bet jāmācās tālāk skolās. Viņš pierunā 
vecākus sūtīt dēlu mācīties Cimzes 
skolotāju seminārā Valkā. Krusttēvs 
izkārto Baumaņu Kārlim stipendiju. Viņš 
ir tas, kas bīda Kārli tālāk uz priekšu, lai 
attīstītos, augtu un pilnveidotos."

Vēlāk, pastrādājis pāris gadus par 
skolotāju Limbažu pusē un neatradis citu 
darbu un pielietojumu savam talantam, 
Baumaņu Kārlis pārcēlās uz Pēterburgu.

Pēterburgā viņš saņem no Reformātu 
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skolas 11 istabu dzīvokli. Var teikt, ka 
tad viņš bija kungs. Šajā dzīvoklī šad 
tad arī pulcējas latvieši, kuŗi tobrīd 
dzīvoja Pēterburgā. Un, iespējams, tur 
viena otra tā trakā ideja dzima. Tajā 
laikā Latvija bija – bija tikai Baltijas 
guberņa. „Baumaņu Kārlim, es domāju, 
pat vistrakākajos sapņos nerādījās, ka 
Latvija varētu būtu brīva, neatkarīga 
valsts," saka Diāna Nipāne. Visticamāk, 
Pēterburgas dzīvoklī Moikas ielā 36 
Baumaņu Kārlis arī sarakstīja „Dievs, 
svētī Latviju!. Tolaik viņam bija 37 gadi.
Dzimst tautas himna

Par dziesmas pirmatskaņojuma brīdi 
uzskata 1873. gada 26. jūniju pēc vecā 
stila (vai 8. jūliju pēc jaunā stila), kad 
Rīgā notika Pirmie latviešu dziedāšanas 
svētki. Rīgas Latviešu biedrība aicināja 
cilvēkus, kuŗi prot komponēt koriem 
dziesmas, jo nebija laicīgu koŗa dziesmu, 
ko dziedāt. Bija garīgās dziesmas, 
baznīcas dziesmas, tautasdziesmas. 
Aicinājuma iedvesmots, arī Baumaņu 
Kārlis aizsūtīja dažas dziesmas uz Rīgas 
Latviešu biedrību. Starp tām ir arī tautas 
lūgšana „Dievs svētī, Latviju!".

Viņam ļoti nepatika situācija 19. 
gadsimta 60. gadu beigās, kad, 
uzplaukstot amatieru koŗu dziedāšanas 
kustībai, Latvijā koŗu repertuārs bija 
izteikti vācisks, tulkots latviešu valodā. 
Tās nebija saturiski nebūt mākslinieciski 
augstvērtīgākās dziesmas. Tās neizteica 
laika garu, kas bija raksturīgs latviešu 
sabiedrībai un sabiedriskajai domai. 
Tad nu Baumaņu Kārlis pats ķērās 
pie darba un komponēja pirmās koŗa 
dziesmas, un viena no pirmajām – 
„Dievs, svētī Latviju!", stāsta pianists 
Vestards Šimkus. Viņš ir atskaņojis 
himnu svinīgos pasākumos.

Baumaņu Kārlim piemita spožs 
talants. Kompozīci ju viņš nebija 
akadēmiski studējis, tomēr tieši viņš 
bija pirmais komponists latviešu mūzikas 

vēsturē, kas rakstīja koŗa dziesmas un 
solo dziesmas balsij ar pavadījumu.

Tomēr dziesmu neiekļāva 1873. gada 
Dziesmu svētku kopkoŗa programmā. 
Bet to atskaņoja Rīgas Latviešu 
biedrības namā, svinīgā pasākumā par 
godu koristiem. „Dievs, svētī Latviju!" 
nodziedāja Baltijas skolotāju semināra 
vīru koris. Apstākļus izskaidro Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
profesors Jānis Kudiņš: "Cariskās 
Krievijas politiskā cenzūra neļāva publiski 
dziedāt šādu dziesmu ar vārdiem "svētī 
Latviju", jo Latvijas tobrīd vēl vispār 
nav Eiropas kartē. Vienīgais, ko varēja 
toreiz „izdabūt", ka dziesmu nodzied 
slēgtā svinīgā sarīkojumā, un to arī 
nodziedāja."

Dziesmas likteni vairāk vai mazāk 
izšķīra vārdi „Dievs, svētī", jo tolaik 
cilvēki ļoti ticēja Dievam. Dziesma bija 
īsa, vienkārša un „lipīga". Cenzūra sāka 
uztraukties: „Kas nu būs! Ko tie latvieši 
iedomājas?! Kāda vēl Latvija!? Ir Baltijas 
guberņa!"
Ugunī rūdīta

„Dievs, svētī Latviju!" notis un vārdus 
Baumaņu Kārlis pirmo reizi publicēja 
1874. gadā krājumā „Austra". Tajā pašā 
gadā viņš izdeva skaņdarbu krājumu 
„Līgo", kur arī iekļāva tautas lūgšanu. 
Šīs dziesmu grāmatas mūsdienās ir lieli 
bibliogrāfiski retumi. Rakstniecības un 
mūzikas mūzeja pētnieks Dzintars Gilba 
atsien mapi, kuŗā neliela grāmata tumšos 
vākos: „Līgo" krājuma eksemplārs. 
Viens no dažiem, kas saglabājies „pie 
dzīvības". Jo visus nodrukātos krājumus 
konfiscēja 1874. gadā un Daugavmalā 
sadedzināja. Šeit uz lapām ir redzamas 
arī deguma pēdas. Senais papīrs laika 
gaitā sadzeltējis. Liesmas skārušas lapu 
malas – tās ir brūnākas un padrupušas. 
Tomēr dziesmu teksti vecajā drukā 
joprojām ir skaidri salasāmi. Arī „Dievs, 
svēti Latviju!". Dedzināja ne jau dēļ 



28

„Dievs, svētī Latviju!". Bet gan tādēļ, 
ka Baumaņu Kārlim bija asa mēle un 
ne ar visiem viņš sadzīvoja labi, uzsver 
pētnieks.

1877. gadā Baumanis sastādīja 
krājumu „Vītols" trīs sējumos, kur arī ir 
„Dievs, svētī Latviju!". Krājuma oriģināls 
glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
fondos. Paraksts uz vāka liecina – 
cenzoram nebija iebildumu pret saturu, 
taču šis krājums tā arī netika iespiests. 
Lai dziesmu varētu atskaņot, pasākumu 
afišās un nošu lapās parādījās atšķirīgi 
vārdi dziesmas tekstā. Vārda „Latvija" 
vietā reizēm bija „Baltija" vai „Tēvija". 
Arī 1880. gadā, kad pirmo reizi dziesmu 
nodziedāja laicīgā koncertā, tā bija ar 
nosaukumu „Dievs, svētī Baltiju!"

Daļa aizvainoto vācbaltiešu un 
garīdzniecības pārstāvju vērsās pie 
cariskās Krievijas administrācijas 
gubernatora, pieprasot nepieļaut 
vai iznīcināt, musinātāja, teju vai 
revolucionāra Kārļa Baumaņa tikko 
Sanktpēterburgā iespiesto dziesmu 
krājumu „Līgo". Kad kravu ar kuģi atveda 
uz Rīgu, policija to uzreiz konfiscēja. 
Tā Baumaņu Kārļa skaņdarbu krājums, 
kuŗā bija arī „Dievs, svētī Latviju!" 
nonāca uz sārta.
Viltīgi izcīnīta atļauja dziedāt

Bet pirmā reize, kad dziesmu 
vienlaikus dziedāja tūkstoši un to oficiāli 
atļāva iekļaut kopkoŗa repertuārā, 
bija Ceturtie vispārējie dziesmu svētki 
1895. gadā Jelgavā. Tas varēja 
notikt, pateicoties svētku galvenajam 
organizētājam, toreizējam Jelgavas 
latviešu biedrības vadītājam Jānim 
Čakstem. Čakstes mūzeja ekspozīcijā ir 
šo dziesmu un mūzikas svētku relikvijas 
– Goda diriģenta zizlis, kas pasniegts 
Jānim Čakstem pateicībā par svētku 
rīkošanu, un dziesmu grāmatas svētku 
izdevums – samta vākos, ko rotā 
izšuvums ar zelta diegiem.

Izrādot relikvijas, mūzeja vadītāja 
Ineta Freimane stāsta: „Dziesmu 
grāmatiņā ir viss 1895. gadā atskaņotais 
repertuārs. Un arī Baumaņu Kārļa 
dziesma „Dievs, svētī Baltiju!". Ar šo 
nosaukumu. Taču dziesmas tekstā, kā 
lasu – ir „Dievs, svētī Latviju, / mūs' 
dārgo Tēviju! Tā varētu būt nodeva 
Baltijas guberņai tolaik, lai vieglāk būtu 
saņemt atļauju dziesmas izpildīšanai."

Tolaik nacionālie svētki Krievijas 
impērijā bija aizliegti, un šie dziesmu 
svētki varēja notikt, tikai pateicoties Jāņa 
Čakstes uzņēmībai. Viņš bija mācījies 
Maskavā. Ineta Freimane stāsta: „Jānim 
Čakstem no studiju gadiem bija paziņas, 
ar kuŗu palīdzību varēja nokļūt pie 
valsts galvenā cenzora un tur izmantot 
tādus iemeslus – cik nu tur gadi, kopš 
Kurzeme pievienota Krievijai, un 
ķeizarienei Katrīnai jubileja, un ka šiem 
notikumiem par godu tiks rīkoti lieli svētki 
Latvijā, latviešu sabiedrībā. Un viņš 
saņem atļauju. Tāds ļoti diplomātisks 
gājiens. Ļoti viltīgi iemesli pieminēti. 
Viņš dabū atļauju. Bet atļauja ir – rīkot 
svētkus Jelgavā! Jelgavnieki gatavojas 
ar milzīgu entuziasmu. Nākas Jānim 
Čakstem atspēkot dažādus iebildumus, 
jo rīdzinieki uzmet lūpu – kas tā Jelgava 
tāda ir, kāpēc tad tur svētki notiks, 
Jelgava vispār ir par mazu un par tālu 
no centra, kur tad visi paliks un gulēs?"
Baumaņu Kārlis un Limbaži

Limbažos dzīvoja Baumaņu Kārļa 
vecāki, māsas un brāļi. Tur viņš 
pavadīja vasaras atvaļinājumus, kad 
strādāja Pēterburgā. No Pēterpils līdz 
Dinaburgai (tagad Daugavpils) braucis 
ar vilcienu, un tālāk ar zirga pajūgu. 
Pirms iebraukšanas Limbažos viņš esot 
samainījis viena zirga ratus uz trīs vai pat 
četriem zirgu ratiem. Ja ir bijuši balti zirgi, 
viņš palūdzis baltus zirgus. Tad iesēdies 
ratos, garā melnā mētelī, baltā šallē, un 
tā lepni laidis iekšā Limbažos. Teicis: Vai 
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tad barons viens var ar baltiem zirgiem 
braukt? Tāds viņš bija,

 Limbažu mūzejā stāsta Diāna 
Nipāne.

Lai raksturotu komponistu, viņa 
piesauc Jāņa Streiča filmas „Rūdolfa 
mantojums" galveno varoni: Filmā ir 
viens vārds, kas raksturo Baumaņu 
Kārli simtprocentīgi. Tas ir „kurāža". 
Tāda latvieša lepnība. Es no zemnieku 
kārtas nācis. Redziet, ko es varu! Tāds 
lepnums. Reizēm mums tā lepnuma 
pašiem pietrūkst, kad mēs varam būt 
lepni ar to, kas mēs esam. Jo Latvijā 
būtībā atdzimšana un šī doma par 
brīvvalsti jau sākās tieši no lepnības par 
kultūru. Tas ir sākums. Nevis cīņas un 
vara. Jā, bet mēs varam būt lepni ar to, 
kas mēs esam. Un kuŗa vēl maza tautiņa 
to ir saglabājusi? To pašu dziesmu, 
to pašu deju, tos pašus nostāstus. 
Tas ir. Mums ir jābūt 
lepniem ar to, kas 
mums ir.
Valstiskuma sim-
bols ,  ko sargā 
likums

Kā saka Diāna 
Nipāne, dziesma 
„Dievs, svētī Latviju!" 
j a u  d z ī v o  p a t i 
savu dzīvi: 1905. 
gads, kad latvietis 
paceļ savu galvu. 
Ko tad viņš dzied? 
Viņš dzied „Dievs, 
s v ē t ī  L a t v i j u ! " . 
P i rmā pasau les 
kaŗā Ziemassvētku 
kaujās ko dziedāja? 
Dziedāja „Dievs, 
svētī Latviju!". To 
sāka uztver t  kā 
tautas himnu. 1918. 
gada 18. novembrī, 
kad  p rok lamē ja 

Latvijas Republiku, vēsturiskā brīža 
dalībnieki „Dievs, svētī Latvi ju!" 
nodziedāja trīs reizes. Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors 
Jānis Kudiņš skaidro: „Jautājumu par 
himnu vispār tobrīd neviens neuzdod. 
Tādas oficiāli nav. Bet visi saprot, 
ka nez kādēļ no daudzām skaistām, 
vēsturiskām un patriotiskām dziesmām ir 
jādzied tieši šī dziesma. Tautas lūgšana 
„Dievs, svētī Latviju!".

Oficiālu valsts himnas statusu tā 
ieguva vēlāk – 1920. gada 7. jūnijā.

Valsts himna ir tautas svinīgā 
lūgšana. Viņas nozīmi velti valkā, ja to 
izpilda nepiemērotās vietās un apstākļos 
bez vajadzīgās nopietnības un cieņas. 
Tāpēc aizliedzu valsts himnu izpildīt 
restorānos, viesnīcās un kafejnīcās, 
ēdienu namos, dārzos un citās izpriecu 
vietās. Valsts himnu atļauts izpildīt tikai 

svinībās, izrīkojumos 
un sapulcēs. Pie tam 
visiem klātesošajiem 
jās tāv  kā jās  un 
vīriešiem jānoņem 
cepures.
Valdības Vēstnesis, 
1920. gada 8. jūnijs

Profesors Jānis 
K u d i ņ š  u z s v e r : 
„Rīkojumu izdevis 
u n  p a r a k s t ī j i s 
Latvi jas Pagaidu 
valdības iekšlietu 
m in i s t r s  A rveds 
Bergs. Viss. Vairāk 
nav neviena cita 
dokumenta. Tātad 
vienkārši Pagaidu 
valdības iekšlietu 
m i n i s t r s  i z d e v a 
r ī k o j u m u  1 9 2 0 . 
gada 7. jūnijā. Tas ir 
atskaites brīdis. Otrs 
moments. Ja mēs 

Baumaņu Kārļa piemineklis 
Limbažos
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uzmanīgi ieklausāmies rīkojumā, tur nav 
neviena vārda par to, kas ir himna. Tur 
teikts – tautas svinīgā lūgšana. Bet kāds 
ir tās nosaukums? Tur tas joks."

Pagāja vēl astoņi gadi, līdz tika izdoti 
valdības noteikumi par valsts himnu, 
kuŗā beidzot minēts tās nosaukums 
„Dievs, svētī Latviju!". Rakstniecības 
un mūzikas mūzeja pētnieks Dzintars 
Gilba stāsta: „Nolikumu par himnu 
pieņem tikai 1928. gada 25. septembrī. 
Pirms Latvijas valsts dibināšanas 10. 
gadskārtas. Acīmredzot dziesma bija 
tik ļoti iegājusi tautā un cilvēku prātos, 
ka likuma neesamību neviens pat 
nepamanīja. Beidzot, kad vajadzēja 
dokumentus sakārtot, tad 1928. gadā 
pieņēma nolikumu."

Sabiedrībā runāts arī par alternatīviem 
himnas variantiem. Jurjānu Andreja – 
„Nevis slinkojot un pūstot", „Dievs, dod 
mūsu tēvu zemei" un Alfrēda Kalniņa 
„Latvju himna – 1917", kuŗa pazīstama 
arī kā „Mēs gribam būt kungi mūsu 
dzimtajā zemē". Tomēr Baumaņa Kārļa 
tautas lūgšanu nekas nav spējis aizēnot.
„Dievs, svētī Latviju!" aizliedz

1940. gada 16. jūnijā Daugavpils 
Stropu estrādē notika Latgales dziesmu 
svētki. Bet Otrā pasaule kaŗa elpa bija 
sasniegusi Latviju.

Tā bija pēdējā reize, kad plašā 
publiskā pasākumā pirms padomju 
okupācijas izskanēja „Dievs, svētī 
Latviju!". Jānis Kudiņš stāsta: „Sirreāla 
tā  br īža savā z iņā no lemt ības 
priekšnojautas sajūta. Neviens neko 
nezina. Ir Ulmaņa autoritārais režīms. 
Ulmanis arī diemžēl sliktu nodarīja, ka 
viņš neļāva sabiedrībai saprast, kādas 
briesmas draud, jo viņš vienkārši totāli 
kontrolēja un cenzēja presi. Nekas 
daudz no pasaules, kas notiek, vispār 
sabiedrībai nebija zināms. Bet cilvēki 
nojauš, kā šodien mēs varam lasīt 
šajās aculiecinieku atmiņās – kaut 

kas briest, kaut kas nav labi." Svētki 
noslēdzas ar kopkora koncertu. Visi 
dzied „Dievs, svētī Latviju!". Nodzied. 
Kā liecina aculiecinieki, pēc brīža sāk 
dziedāt vēlreiz. Nodzied. Klusums. Un 
sāk dziedāt trešo reiz. Tuvu pusnaktij 
noslēdzās viss. Pienāk nākamais rīts, 
un ienāk PSRS okupācija armija.

Valsts himnas statusu „Dievs, 
svētī Latviju!" zaudēja 1945. gada 19. 
jūlijā, kad padomju vara par Latvijas 
Padomju Sociālistiskās Republikas 
(LPSR) himnu apstiprināja Anatola 
Liepiņa „Dziesmu par Padomju Latviju". 
Rakstniecības un mūzikas mūzeja 
pētnieks Dzintars Gilba stāsta: „1945. 
gadā, kad pieņēma lēmumu par LPSR 
himnas ieviešanu, „Dievs, svētī Latviju!'' 
liktenis sadalās divos virzienos. Viens – 
tā ir aizliegta šeit, Padomju Latvijā. Otrs 
virziens – himna joprojām skan brīvajā 
pasaulē. 18. novembŗa sarīkojumos, 
Latvijas Republikas valsts svētkos 
un piemiņas pasākumos himna skan 
brīvi. Amerikā, Vācijā, bēgļu nometnēs, 
Anglijā, Austrālijā. Visur, kur ārzemēs 
mīt latvieši, „Dievs, svētī Latviju!" skan 
kā Latvijas himna."

Par Latgales dziesmu svētkiem 
profesoram Jānim Kudiņam ir savs 
personisks stāsts. „Ir 1990. gads. Esmu 
dzimis Daugavpilī, un tobrīd vēl dzīvoju 
Daugavpilī. Ir mēnesis pēc 4. maija 
deklarācijas. Visi gatavojas jūlija sākumā 
Rīgā gaidāmajiem XXII Vispārējiem 
dziesmu svētkiem. Visiem ir skaidrs, 
ka tas būs neatkarības atjaunošanas 
brīža triumfa izbaudījums (..) Leģendārā 
Terēzija Broka, Vispārējo dziesmu 
svētku virsdiriģente vai vēl kāds pēkšņi 
izdomāja, nē – jārīko atjaunošanas 
Dziesmu svētki mēnesi pirms lielajiem 
Dziesmu svētkiem Rīgā! Latgales 
dziesmu svētki Daugavpilī! Tajā pašā 
Stropu estrādē! Un es tajos piedalos! 
Mēs ejam lielajā svētku gājienā. Es 
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no maija Rituma
Monreālas virzienā dodoties

Ceļā uz Kvebekas provinces lielāko 
pilsētu Monreālu 250 km gaŗumā bija 
iespēja vērot skaisto Kanādas rudeni 
pilnā plaukumā, apkārtējai ainavai 
pārklājoties ar krāsainu lapu paklāju. 
Ierodoties Monreālā, centrālajā autoostā 
sameklēju pilsētas karti un noorientējos 
pilsētas plānā. Pirmie iespaidi par 
Monreālu bija tādi paši kā par Toronto. 
Ielās manīju dažādus ģērbšanās stilus, 
dominējot krāsotiem matiem violetos un 
zilos toņos. 

Tā kā Kanādas provincē Kvebekā 
lieto franču valodu un Monreāla atrodas 
Kvebekas daļā, apkārtējie praktiski 

vairāk lietoja franču valodu, nevis angļu 
valodu. Tālajā 2006. gadā mācījos franču 
valodu, un vienīgais, ko atceros, ir „Merci 
beaucoup” ar nozīmi „Paldies”. Izrādās, 
Monreāla vēsturiski ir vienīgā „de facto” 
bilingvālā pilsēta visā kontinentā, kas 
sadalījusies divās daļās starp austrumu 
puses franciski runājošajiem un rietumu 
puses angliski runājošajiem.

Šoreiz nakšņošanas iespējas 
atradu pie Džonija, kam ir dēls un divas 
mazmeitas. Mazliet parunājos ar Džoniju 
un sapratu, ka viņš gaida ciemos savus 
piederīgos, bet kaut kādā veidā ir sanācis, 
ka tie ciemos nenāk. Pēc dabas Džonijs 
bija jokupēteris, un vienā jaukā reizē 
viņš „iznesa” mani cauri, minot, ka viņam 
iesūtīts e-pasts no maniem radiem par 
kādu tur jautājumu. Pirmajā brīdī netapa 
skaidrs, kā radi zina, kur tieši atrodos, 
taču tad sapratu, ka Džonijs mani izjoko. 
Pats Džonijs bija jau gados un piedāvājot 
ceļotājiem apmešanās iespējas, tāpēc ka 
ikdienā esot garlaicīgi, kopš atvaļinājies 
no mācībspēka darba. Papildus viņš 
tagad cenšoties atveseļoties, cik vien 
ātri var, no iepriekš izraisītām vēža 
komplikācijām. Ikdienas plāns viņam 
sastāv no rīta avīzes un krustvārdu mīklu 
minēšanas, vēlāk tam seko televīzija, un 
tad jau arī vakars klāt. 

Pēc „iečekošanās” pie Džonija 
taisnā ceļā devos uz Monreālas vietējo 
parku, lai no parka virsotnes aplūkotu 
Monreālas panorāmu ar Kanādas 
rudenim raksturīgajām koku lapu krāsām, 
kas lieliski iekrāsoja pilsētas pelēko 
panorāmu dažādos krāsu toņos.  

Pēcāk apstaigāju Monreālu, apskatot 
slavenākos tās objektus, pie kuŗiem būtu 
minama Svētā Jāzepa baznīca, kas, 
izrādās, ir Kanādas katoļu svētceļojuma 
vieta. Baznīcā ir iespēja ieiet, izmantojot 
kāpnes labajā un kreisajā pusē, taču 
vidus kāpnes, kā nopratu, var izmantot 
tikai pārliecināti svētceļotāji, jo, ejot 

spēlēju pūtēju orķestrī. Tā ir mūsu 
jaunākā vēsture. Bet tā atsauksme bija 
ģeniāli sanākusi. 1940. gads – diena 
pirms padomju okupācijas un 1990. 
gads – nedaudz vēlāk kā mēnesi pēc 4. 
maija deklarācijas. Tajā pašā Daugavpils 
Stropu estrādē." Un skanēja „Dievs, 
svētī Latviju!" – spēcīgi un ar prieku: 
„Ja tas 1940. gads – pilnīga traģikas 
priekšnojauta, tad 1990. gads ir pilnīgi 
kaut kas cits. Savā ziņā triumfa sajūta."

1998. gadā Saeima pieņēma jaunu, 
izvērstu likumu „Par Latvijas valsts 
himnu". Neatkarības gados atsevišķās 
sabiedrības grupās bija diskusijas par 
to, vai nevajag jaunu, modernāku himnu. 
Taču tās ātri noplaka. Kā saka Jānis 
Kudiņš, tauta ir pierādījusi, ka nealkst 
ko mainīt, un šī vēsturiskā stāsta un 
teiksmas apstākļos dzimusī dziesma 
joprojām ir mūsu valsts himna." ■

Judīte Čunka, Laila Burāne, Dace 
Eglīte.

LSM.lv
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projām no baznīcas, pamanīju pāris 
svētceļotāju lūdzoties un pārvietojoties 
augšup uz celīšiem. Ja parasti dažādu 
baznīcu iekštelpas tērpušās zeltā un 
dažādās inkrustācijās, tad šī baznīca bija 
askētiska un apdarināta groteskos dzelzs 
veidojumos, kas mazliet man pat radīja 
neomulīgu sajūtu, jo īpaši to izraisīja fonā 
skanošā mūzika. 

Zināms, ka Kanādas nacionālā 
kaislība ir hokejs un Kanāda bez hokeja 
būtu kā kaķis bez astes. Ja Kanādas 
apceļošana iekrīt laika posmā no oktobŗa 
līdz aprīlim, hokeja spēles apmeklēšana 
klātienē ir garantēta. Protams, ja ir 
vēlēšanās. Monreāla ir viena no pilsētām, 
kuŗā mājo Nacionālās hokeja līgas 
komanda, un līdz ar to es izmantoju 
iespēju iegādāties biļeti un apmeklēt 
spēli klātienē. Veiksmīgi sagaidīju hokeja 
spēlei paredzēto vakaru, pārbaudīju 
noteikumus ieejai hokeja arēnā, uzmetu 
plecā mugursomu un smaidīdams devos 
uz hokeja arēnu. Taču pie ieejas hokeja 
arēnā saņēmu aizrādījumu, ka hokeja 
arēnā ar somu iekšā nelaidīs. Sapratu, 
ka nav vērts  diskutēt. Izrādās, somu 
varēja atstāt blakus bārā par papildu 
samaksu vai atstāt 
glabāšanā netālajā 
d e b e s s k r ā p ī . 
T ā  k ā  h o k e j a 
spēlei iegādātās 
biļetes izmaksas 
sastādīja ne tikai 
biļetes cena, bet 
arī dažādu blakus 
p a k a l p o j u m u 
cena,  no lēmu, 
ka atstāšu somu 
glabāšanā netālajā 
debesskrāpī, kas 
bija daudz lētāk 
nekā tuvējā bārā. 
T ā  n u  n ā c ā s 
skriet uz netālo 

debesskrāpi, kamēr pulksteņa lielā 
ciparnīca tuvojās pulksteņa iedaļai ar 
skaitli 30. Kuŗš gan vēlētos palaist garām 
hokeja spēli starp divām Nacionālās 
hokeja līgas komandām? Tā nu man 
veiksmīgi izdevās noglabāt somu 
glabātuvē un pēdējā mirklī ierasties uz 
spēles sākumu.

Spēlē piedalījās Monreālas kanādieši, 
pārstāvot Kanādu, un Pitsburgas 
pingvīni, pārstāvot Amerikas Savienotās 
Valstis. Es, protams, savu fana balsi 
turēju par kanādiešiem. Biju pārsteigts, 
ka hokeja arēna ar 27 000 vietu ietilpību 
bija pārpildīta, un pēc pāris minūtēm 
spēle varēja sākties. Veiksmīgi apsēdos 
savā vietā, un, kā jau kārtīgā hokeja 
spēlē pienākas, no manis pa kreisi 
bija Kanādas komandas fani, savukārt 
pa labi ASV komandas fani, un pa 
vidu es. Gaismas nodzisa, laukums 
izgaismojās, un hokeja spēli ievadīja 
dažādas runas un spēlētāju pieteikšana. 
Ar katru nākamo pieteikto spēlētāju 
Kanādas fani auroja arvien skaļāk un 
skaļāk par saviem favorītiem. Tālāk 
jau sekoja spēle, saprotot, ka neviens 
pasākums nespēj konkurēt ar hokeja 

Monreālas ainava no „Mount Royal Park" virsotnes
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Monreālas ielās

Nākamais Ritums būs 2020. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2020. g. 15. JŪLIJAM

spēlē iesistiem vārtiem. Kad Monreālas 
kanādieši iesita pirmos vārtus, šķita, ka 
zāle ovācijās uzsprāgst. Publika pielēca 
kājās, ovācijas dunēja, hokeja komanda 
apkampās, mūzika skaļi skanēja, bungas 
rībēja, manas ausu bungādiņas vibrēja, 
un vārtus zaudējusī komanda klusēja. 
Minūti dažādu skaņu jūklis turpinājās, 
kamēr komandas sagatavojās, lai 
atsāktu spēli. 

Veiksmīgi noskatījos hokeja spēli un 
devos pēc savas ieslēgtās mugursomas 
netālajā debesskrāpī, secinot, ka 
neatceros to īsto un vienīgo debesskrāpi. 
Divdesmit minūtes maldījies, nolēmu 
somu atstāt debesskrāpī līdz nākamajai 
dienai, taču pēkšņi atcerējos, ka 
piesardzības dēļ somā atstāju dzīves 
vietas atslēgas. Bez tām nakšņošana 
uz ielas garantēta, ņemot vērā, ka 
Džonijs dodas gulēt ļoti agri. Debesskrāpi 
turpināju meklēt nākamās desmit 
minūtes, secinot, ka nakts melnumā 
visi debesskrāpji 
izskatās vienādi, 
tikai logos gaismu 
d a u d z u m s 
a tšķ i ras .  Ga lu 
ga lā  tomēr  iz -
lēmu pieaicināt 
palīgos Monreālas 
policiju, kas netālu 
patrulēja. Sākumā 
arī policija nespēja 
man līdzēt, jo uz 
jebkuru jautājumu, 
ko viņi man uz-
deva, man bi ja 
tikai viena atbilde: 
“ D e b e s s k r ā p ī 

iekšā ir ēstuves". Tā nomocījos vēl 
kādas 15 minūtes, mēģinot paskaidrot 
mugursomas atrašanās vietu, policistiem 
sazinoties ar citiem kolēģiem. Pēc 
smagiem pūliņiem ar policistu palīdzību 
man izdevās noskaidrot debesskrāpja 
atrašanās vietu, kas atradās dažus 
kvartālus tālāk. Laimīgs aizcilpoju pēc 
somas un 45 minūtes vēlāk ierados 
dzīves vietā.

Tā kā Monreāla jau bija apskatīta, 
nolēmu veltīt dienu Laurentina kalniem, 
kas ir kalnu grēda Kvebekas dienvidos 
un viena no vecākajām kalnu grēdām 
pasaulē.  Tāpat  kā iepr iekšējos 
izbraucienos uz dažādiem objektiem vai 
pilsētām, arī izbrauciens uz šiem kalniem 
vijās cauri Kanādas rudens izveidotām 
gleznainām ainavām.

Par apstāšanās punktu izvēlējos 
Laurentina kalnu populārāko kalnu 
Tremblantu, kur t iek piedāvātas 
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slēpošanas iespējas ziemā un kuŗu 
izkonkurē tikai Vistleras apgabals 
Britu Kolumbijā. Tremblantas pilsētiņa 
izveidojusies kā maza kūrortpilsēta, 
kuŗas populācija ir apmēram 10 000, 
nedēļu nogalēs gan sasniedzot pat 
100 000 apmeklētāju, tā pierādot 
kūrortpilsētiņas popularitāti. Pati pilsētiņa 
ir maza, ūdeņu ieskauta, ar tās slaveno 
Tremblanta kalnu fonā. Cenas kā jau 
kūrortpilsētā ir augstākas nekā citviet. 
Par spīti pilsētiņas dārdzībai, pilsētiņa ir 
kā Laurentina kalnu kroņa dārgakmens, 

kas piedzīvo vislielāko apmeklētāju 
pieplūdumu slēpošanas sezonas laikā 
no oktobŗa beigām līdz pat aprīļa vidum.

Četrās dienās Monreāla un Laurentina 
kalni tika apskatīti, un bija pienācis laiks 
doties lūkot Kvebeku. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 

Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 
Jumava Latvijā un pilnu grāmatas 
eksemplāru varēs iegādāties caur www.
gramata24.lv no augusta mēneša.

LASĪTĀJU DOMAS

Trīsvienība
Trīsvienība – tā ir Kristietības 

galvenā dogma, saskaņā ar ko Dievs 
ir viens pēc savas būtības, bet eksistē 
trijās personās: Dievs-Tēvs  Dievs-Dēls  
Dievs- Svētais Gars.

Pati pirmā dievisķā izpausme ir tanī 
apstāklī, ka Dievs radīja Realitāti, t.i. – 
savu Mūžīgo, nemirstīgo Trīsvienību. 
Tādējādi Trīsvienība ir izcelsme visiem 
dabiskaj iem l ikumiem, pasaules 
iekārtojuma pamats, arī zinātniska 
formula, tā atrodas visās tautās un visās 
ticībās:

Brama - Višnu - Šiva (hindu)
Oziriss - Izida - Horus (ēģiptiešu)
Oziriss - Amons - Pta (ēģiptiešu)
Jupiters - Junona - Vulkāns (romiešu)
Tēvs - Dēls - Svētais Gars (kristiešu)
Hokma - Bina - Keters (kaballa)
Desmit Kaballas sefiroti var atainot 

Dievu, Cilvēku un Visumu – kā Dieva 
Garu, dvēseli un ķermeni.

Zinātne saskata Visuma uzbūvi 
trīsvienīgu – sākot ar Mikrokosmu un 
līdz pat Mak-rokosmam. Mikroskopiskos 
mērogos, piemēram – atoma kodolu 

sastāda protons(+), el-ektrons(-) un 
neitrons (0). Makroskopiskos mērogos, 
piemēram – zvaigznājā, sistēmu sastāda 
Saule (zvaigzne), apriņķojošā planēta, 
un satelīts, kas riņķo ap planētu. Šiem 
abiem – apmēram pa vidu –- atrodas 
CILVĒKS. Cilvēka civilizāciju uz Zemes 
veido Tēvs, Māte un Bērns.

P a t i  p a r  s e v i 
mācība, ka Dievišķajā 
eks is tences  l īmenī 
trīsvienība un vienība 
ir savstarpēji vienoti kā 
veselums, izskaidrojas 
sakrālā veidā. Un proti, Bībelē sniegtā 
informācija dod uzstādījumu, ka Dievā, 
tāpat kā cilvēkā – ir trīs informatīvās 
pozīcijas : Izzinātais, Neizzinātais un 
Neizzināmais.

Izzinātais
Izzinātais projicējas Dēlā, kuŗš ir 

mums Atklājies. „Kas Mani ir redzējis, 
tas ir redzējis Tēvu”. (Jņ.14:9)

Neizzinātais
Neizzinātais projicējas Svētajā Garā, 

kas ir mūsu Cerība. Uz Svētā Gara 
Valstību jeb Debesu Valstību virzās 
Cilvēce. To sasniegt ir civilizācijas 
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uzdevums Zemes virsū. „Bet Aizstāvis, 
Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, 
Tas jums visu mācīs un atgādinās jums 
visu, ko Es jums esmu sacījis", saka 
Jēzus Kristus. Jāpiemin, ka ir tradīcija, 
kas uz Svēto Garu attiecina Dieva 
sievišķo aspektu. Vecās Derības valodā 
To sauc „Shekhinah” (lasa Šekhinā).

Kāds ceļš ved uz Debesu Valstību?
Uz Debesu Valstību ved ceļš caur 

Patiesību. „Es esmu ceļš, patiesība un 
dzīvība," saka Jēzus Kristus. „Tavi vārdi 
ir patiesība,” (Jņ.17:17). Patiesība ir kā 
dievišķs oreols Tam Kungam, ko var 
saukt par Paradīzes slieksni. Cilvēks 
var vai nu tuvoties Patiesībai vai arī 
attālināties no Patiesības. Tieši to katrs 
cilvēks individuāli un visa civilizācija 
nepārtraukti dara – katru dienu, katru 
stundu un katru mirkli visas savas 
dzīves gaŗumā. Tuvošanās Patiesībai 
ir kāds noslēpumains starpposms 
ceļā uz Debesu Valstību. Tas ir gaŗš 
un lēns process. Principā – Cilvēce 
pakāpeniski virzās uz Patiesību. Bet 
savā Zemes dzīves laikā neviens 
indivīds nevar pilnībā apgūt Patiesību. 
Patiesība pieder Tam Kungam. Tāpēc 
nevienam un nekam uz Zemes nav 
monopoltiesības uz Patiesību.

Tikai tad, kad Cilvēce būs piegājusi 
tuvu klāt Patiesībai, aptvērusi sevi 
ar Patiesību un piepildījusi sevi ar 
Patiesību, tikai tad cilvēciskais ceļš uz 
Zemes būs pabeigts, un tikai tad būs 
izpildīta galvenā Debesu programma 
visas cilvēciskās civilizācijas eksistencei 
patreizējā veidā.

Rodas nākamais jautājums: kāds 
ceļš ved uz Patiesību?

Uz Patiesību ved ceļš caur Harmoniju. 
Harmonijas jēdzienu Jaunajā Derībā 
spilgti raksturo vārdi: „Mīli savu tuvāko 
kā sevi pašu." (Rom.13:9). Harmonija 
visās dzīves sfērās – attiecībās ar 
līdzcilvēkiem, attiecībās ar Dievu un 

ar Sevi, ir Patiesības Ceļš. Piepildīties 
tikai ar harmonijām visās dzīves jomās 
ir liels varoņdarbs katram cilvēkam. 
Un praktiski neiespējams. Bet tāpat kā 
Harmonija ved uz Patiesību, dissonanse 
ved prom no Patiesības. Un te nu rodas 
izvēle – pa kuru ceļu iet? Reizēm cilvēks 
nevar bez dissonansēm izdzīvot. Tādā 
gadījumā to pēc tam ir jākompensē ar 
maksimālām harmonijām citās jomās, 
lai kopīgais iekšējais vektors vestu 
uz Patiesību. Un ir jācenšas atjaunot 
harmonijas tur, kur bija dissonanse. 
Reliģiski harmoniju pieņemts saukt par 
taisnumu, dissonansi par grēku. Tāpēc 
eksistē grēka nožēla, meditācija un 
lūgšana, lai cilvēks atgūtu Harmoniju 
un lai cilvēks stiprinātu Harmoniju un 
lai cilvēks piepildītos ar Harmonijām. 
Dievs Tas Kungs Savā Mīlestībā uz 
cilvēku Savā Dēlā Jēzū Kristū ir nesis 
un nes mūsu ciešanas, grēkus, slimības 
un trūkumus. Viņš Sava Svētā Gara 
Spēkā mūs Stiprina, Pamāca, Taisno 
un vada pa cilvēciskās dzīves ceļu. Viņš 
mūs piepilda ar Harmonijām un ved uz 
Patiesību.

Vēl atliek piebilst, ka pat sasniedzot 
Ēdeni, cilvēciskais ceļš nebeigsies, bet 
turpināsies. Jo viss ir iekārtots tā, ka 
vienmēr būs kur iet uz priekšu. Iet tālāk. 
Jo Ceļš ir bezgalīgs.

Neizzināmais
Neizzināmais projicējas Tēvā. „Viņš 

dzīvo nepieejamā gaismā, ko neviens 
cilvēks nav redzējis, nedz arī var 
redzēt.” (I Tim.6:16) Dievs ir neizzināms, 
bet trīsvienība vienmēr aizsedz, maskē 
un nedod nekādu informāciju. Jo Cilvēce 
šodien vēl nav gatava sadarbībai ar 
Neizzināmo. Principā, tīri teorētiski, ir 
iespējams ievietot atslēgu durvīs, kas 
ved uz Neizzināmo. Un pat to pagriezt. 
BET! Aiz šīm durvīm atrodas kolosāla 
Uguns. Tā momentā aprīs atslēgu, 
un liesmas laizīs roku, kas atslēgu 
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bija ielikusi. „Mūsu Dievs ir Uguns,” 
saka Bībele (Ebr.12:29). Izplatījuma 
fiziskajā telpā šo Uguni pārstāv mūsu 
Saules un biljoniem zvaigžņu Karstums. 
Izplatījuma garīgajā dimensijā to 
pārstāv Kristus. „Pilsētas gaisma ir Jērs 
(Kristus),” (Atkl.21:23.) Tas ir kolosāls 
spožums, kā Saule, uz kuŗu raugoties 
žilbst acis. Kad Zauls ieraudzīja Kristus 
debesu spožumu (Ap.26:12-23) viņš 

PBLA ZIŅU APSKATS

apžilba uz vairākām dienām. Tad viņš 
kļuva par apustuli Pāvilu.

Dievs ir neizzināms. Līdz ar to 
vienība trīsvienībā ir neizzināma, bet 
tikai pieņemama.

Trīsvienīgajam Dievam gods, slava 
un pateicība mūžīgi! ■

Amen.
Mācītājs Raimonds Sokolovskis

25. jūnijā
Latvijas filma jau otro gadu uzvar Ansī 
animācijas festivāla konkursā 

Režisores Ilzes Burkovskas-Jakobsenas 
pilnmetrāžas animācijas filma "Mans 
mīļākais karš" saņēmusi galveno balvu 
Francijā, Ansī starptautiskā animācijas filmu 
festivāla konkursa programmā. Latvijas 
kinoteātros filmu varēs redzēt rudenī. Ansī 
(Annecy) starptautiskais kinofestivāls, 
kas notiek Francijā kopš 1960. gada, ir 
viens no vecākajiem, nozīmīgākajiem un 
prestižākajiem animācijas filmu festivāliem 
pasaulē. Kā jau ziņots, filma "Mans mīļākais 
karš" bija iekļauta festivāla pilnmetrāžas 
konkursa programmā "Contrechamp", kurā 
tika izrādītas 10 pilnmetrāžas animācijas 
filmas no visas pasaules. Šajā konkursā, kas 
tika nodibināts tikai pagājušajā gadā, pirmo 
galveno balvu saņēma Ginta Zilbaloža filma 
"Projām". [….]

Šogad festivāla filmas tika izrādītas 

neklātienē, arī uzvarētāju paziņošanas 
ceremoni ja ,  kuru  vadī ja  fes t ivā la 
mākslinieciskais direktors Marsels Žjens 
(Marcel Jean), notika virtuālajā vidē. 
Uzvarētāji ir aicināti balvas saņemt klātienē 
festivāla norises laikā nākamajā gadā. Filmas 
producents Guntis Trekteris: "Jau iekļūšana 
Ansī festivāla konkursā ir animācijas 
filmas veidotāju sapnis, bet uzvara – tā ir 
ļoti pagodinoša ziņa. Šī atzinība ir lielisks 
starta punkts filmai, kuru drīzumā varēs 
redzēt arī Latvijā." Filma "Mans mīļākais 
karš" ir animēts autobiogrāfisks stāsts 
par pieaugšanu absurda pilnajā laikā 
no 70. gadiem līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai. Vēsturiskiem faktiem, 
sadzīviskām reālijām un personiskām 
atmiņām savijoties ar humoru, nopietnību un 
atklātību, veidojas cilvēciska un dzīva liecība 
par vēsturiski nozīmīgu laiku. 

Filma "Mans mīļākais karš" tapusi, 
studijai "Ego Media" sadarbojoties ar 
"Tritone Studio", un tā veidota ar Nacionālā 
Kino centra un Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu. Filmas radošās grupas sastāvu 
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veido mākslinieki Sveins Nīhuss (Svein 
Nyhus), Krišjānis Ābols, Kerija Arne, Toms 
Burāns, Laima Puntule, Harijs Grundmanis, 
Nils Hammers, Arnis Zemītis. Mūziku 
filmai komponējis Kārlis Auzāns. Filmas 
veidošana ilga astoņus gadus, tā ir Latvijas 
un Norvēģijas kopražojums. 2019. gada 
rudenī filmas pabeigšana tika atbalstīta ar 
kampaņu kolektīvā ieguldījuma platformā 
"Projektubanka.lv". (satori.lv)
17. jūnijā
Pie Mākslas muzeja atklāta sešus metrus 
augsta skulptūra mediķiem 

Pateicībā par mediķu pašaizliedzību, 
Rīgā 16. jūnijā atklāta tēlnieka un Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesora Aigara 
Bikšes sešus metrus augsta skulptūra 
"Mediķi pasaulei". Tēlnieks pauda, ka 
spēcīgi satricinājumi palīdz skaidrāk saskatīt 
patiesas vērtības. Jaunā koronavīrusa 
izraisītās slimības Covid-19 pandēmija 
ļāvusi saprast, cik patiesībā sabiedrībai ir 
svarīgi un ikdienā nenovērtēti veselības 
aprūpē strādājošie - cilvēki, kuri riskēja ar 
veselību un dzīvību, palīdzot saslimušajiem, 
uzsvēra Bikše. 

Skulptūra apzināti radīta iespaidīgā 
izmērā, lai parādītu, ka cilvēki veselības 
p rob lēmu gad ī jumā i r  kā  bērn i  - 
atkarīgi no mediķu rūpēm, gādības un 
zināšanām. Paredzēts, ka garāmgājēji 
varēs nofotografēties pie skulptūras, arī 
pastiepjoties un pieskaroties mediķes 
rokai. Bikše norādīja, ka mediķi uzņemas 
atbildību par mūsu veselību, kad esam 
saslimuši. "Ar šo skulptūru vēlamies pateikt, 
ka mūsu kā sabiedrības pienākums ir 
uzņemties atbildību par to, lai mediķiem 
būtu atbilstoši apstākļi un materiālais 
novērtējums savu pienākumu veikšanai," 
skaidroja tēlnieks. Bikše uzsvēra, tā ir 
sabiedrības iniciatīva, kuras realizēšanā pēc 
tēlnieka aicinājuma iesaistījās gandrīz 20 
uzņēmumi, dāvinot materiālus, darbarīkus, 
piešķirot māksliniekam palīgus, telpas, vedot 
materiālus un pašu skulptūru, kā arī uzstādot 

to. (LETA; tvnet.lv)
11. jūnijā
Okupācijas muzejā atvērs grāmatu par 
1941. un 1949. gadā deportētajiem ebreju 
bērniem 

Svētdien, 14. jūnijā, pulksten 13.30 
Latvijas Okupācijas muzejā Raiņa bulvārī 
7 atvērs fonda “Sibīrijas bērni” vadītājas 
Dzintras Gekas jaunāko grāmatu “Šalom, 
Sibīrija!”, kurā apkopotas 1941. un 1949. 
gadā no Latvijas uz Sibīriju aizvesto ebreju 
bērnu atmiņas. 1941. gada 14. jūnija 
deportācijas rezultātā cieta 15425 Latvijas 
iedzīvotāji, tajā skaitā 3751 bērns vecumā 
līdz 16 gadiem, 350 no viņiem bija ebreju 
bērni. Grāmatas tapšanas gaitā sešu gadu 
garumā Dzintra Geka un kinooperators 
Aivars Lubānietis kopumā nointervēja 760 
cilvēkus Latvijā, Krievijā, Izraēlā un ASV. 
Iegūtie atmiņu stāsti kopā ar fotogrāfijām 
apkopoti apjomīgā grāmatā, kas lasāma 
trijās valodās – latviski, angliski un krieviski. 

Divas no atmiņām: Irēne Borde, kurai 
izsūtīšanas brīdī bija 11 gadi stāsta: “Ģimeņu 
bija daudz, vagonā bijām saspiesti, bija 
karsti. Bija briesmīgi sanitārie apstākļi. 
Man nav saprotams, kā mēs spējām palikt 
dzīvi. Kaut kur pa ceļam mēs apstājāmies, 
ņēma ūdeni. Cilvēki tur slimoja, bija bads 
un briesmīgas caurejas. Vienreiz vilciens 
apstājās netālu no purva, un bērni tur devās 
spēlēties. Es gandrīz noslīku tajā purvā, 
mani pēdējā brīdī izvilka.”[....] 

Grāmatas atvēršanā Okupācijas muzejā 
piedalīsies Dzintra Geka un “Sibīrijas bērnu” 
pārstāvji. Nelielā skaitā, ievērojot divu metru 
distancēšanos, pasākumā varēs piedalīties 
arī citi interesenti. Pasākuma dienā grāmata 
būs nopērkama uz vietas muzejā. 14. jūnijā 
Okupācijas muzejā būs apskatāma arī fonda 
veidotā ceļojošā izstāde “Sibīrijas bērni”, kas 
vēstī par 1941. gadā no Latvijas uz Sibīriju 
aizvesto bērnu likteņiem. 14. jūnijā Latvijas 
Okupācijas muzejs būs atvērts no 11.00 līdz 
15.00. (Inese Jansone, Latvijas Okupācijas 
mūzeja Sabiedrisko lietu vadītāja) ■
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ, 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Sākot ar svētdienu, 5. jūlīju, dievkalpojumi 

atkal atsāksies Svēta Jāņa baznīcā.
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

draudzes namu, tā lai tie atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā 
ar Covid-19.

Dievkalpojumi sāksies plkst.10.00.
Turpināsim arī ierakstīt svētrunas uz 

YouTube. Saites var atrast draudzes 
mājas lapā uz tīmekļa.

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Svētdien, 5. jūlijā, pēc dievkalpojuma 
būs zupa un mācītāja ceptā rupjmaize.

BĪBELES STUNDAS
Not iek  uz Zoom ,  ce tur td ienās, 

plkst.10.30. Saiti var saņemt 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
"Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, 

it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja 
visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem 
parādījās it kā uguns mēles, kas 
sadalījās un nolaidās uz ikvienu no 
tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto 
Garu..." Alleluja, lai ir slavēts Tas 
Kungs!

R.S.
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What’s While Nothing'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. 

It’s been a bit of a roller-coaster ride over the last few months – sudden lock-
down for an expected lengthy time – with all that was entailed for closing down the 
House; a number of capital projects underway; then unexpectedly the possibility 
of re-opening with often changeing distancing and other conditions. Not that we’re 
complaining! It’s always better to be safe than sorry. 

June has been, as always, a month of ups and downs for the Latvian community. 
Firstly remembering the tragedy of the Soviet deportations, and then the following 
week celebrating Jāņi – the most characteristic of Latvian celebrations.

The Melbourne Latvian Association made a wonderful Vimeo presentation for 
commemoration of the deportations, and if you haven’t had a chance to view it, we’d 
thoroughtly recommend it. (It’s all in English too!)  https://vimeo.com/428761270

Seeing as we weren’t able to gather at the Latvian House for Jāņi this year, 
then celebrations were left up to the individual household, but with some help from 
our local musicians, a (non)traditional easy cheese recipe and our Sydney Latvian 
Theatre’s performance of the traditional Latvian play Skroderdienas Silmačos, 
which is always performed around midsummer. https://slb.org.au

We are now able to re-open, albeit with restrictions, so in July the Zolīte card 
group, the Seniors group and the Saturday School will again start to meet. In August 
we’ll re-start the Thursday lunches and the shop will again be open. Unfortunately 
larger groups are still not able to meet, so it’s likely that there won’t be any larger 
performances this year, as they still can’t hold rehearsals. We will try and hold 
some smaller functions where it is easier to observe social distancing measures, 
whatever they happen to be at the time, as well as some Zoom events.

And just in case you thought that Latvians only specialise in oak leaf headwear, 
cheese, beer and singing līgo, read on and see how Latvia is also joining the space 
race. Jumping high over that bonfire might still come in handy! ■

(Bībelē sk. Ap.d.2. nodaļu)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪLIJĀ
Dievkalpojumi notiks saskanīgi ar 

sabiedriskajām regulām.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.
Lūgums sazināties ar mācītāju R. 

Soko lovsk i ,  l a i  uzz inā tu  pa r 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 Parnell St 32, Strathfield 2135,

 Tel. mob.  0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās. 

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



40

Edited by Pēteris Kļaviņš

Latvia becomes member of European  
Space Agency

June 24 2020, the Council of the European Space Agency (ESA) approved 
Latvia as an associated Member State of ESA, informed the Ministry of Education 
and Science (IZM) Communications Division on June 26. 

This will open up new opportunities for Latvian scientists and entrepreneurs to 
cooperate with the European space industry, as well as to promote the research 
and study base of universities.

The ESA Convention provides that the funding invested by Latvia as an 
associated Member State will return to Latvia at least 85% per year and will be at 
the disposal of Latvian high-tech companies and scientific institutions to further 
develop space technologies, innovation, services and their commercialization on 
the global market. Part of the Member States' contributions is the ESA budget, 
which is used for the maintenance of ESA infrastructure, the development and 
administration of new programs for the further development of the space sector.

The space sector in Latvia and Europe is an interdisciplinary sector involving 
the development of space-related sciences and cross-sectoral industries, 
environmental protection, climate change, energy, telecommunications, traffic, civil 
security and other issues. Until now, fifteen different Latvian organisations have 
implemented 51 space technology development projects for EUR 6.63 million, 
according to IZM.

ESA is an international organisation composed of 22 Member States. Its 
mission is to build and develop Europe's space capabilities and to ensure that 
investment in the space sector brings benefits to Europe's citizens and industry. 
ESA has set up seven technology centers in various ESA Member States with its 
headquarters in France, Paris. ESA employs around 2200 scientists, engineers, 
information technology specialists and administrative personnel from all ESA 
Member States. ESA's budget for 2020 is EUR 6.68 billion. Latvia's cooperation 
with ESA started in 2009. ■

Authors: eng.lsm.lv (Latvian Public Broadcasting)


