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14. jūnijā, komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

„14. jūnijā man bija skolā pēdējais eksāmens, es jau gatavojos uz skolu, kārtoju 
portfeli. Pulksten septiņos no rīta pie durvīm bija zvans. Atbildēja, ka atnākusi sētniece. 
Kā nevērsi vaļā sētniecei? Kad atvēru durvis, vārda tiešā nozīmē dzīvoklī iegāzās čekists 
privātā un divi zaldāti ar šautenēm, durkļiem, iztaustīja man kabatas, vai man nav ieroču. 
Es pabrīnījos – kāpēc skolniekam, kuŗš gatavojas iet uz skolu, būtu jābūt ieročiem…. 
Viņš teica: Ņekāda iešana uz skolu nebūs, taisieties, būs mazliet jāizbrauc!” Mēs ar 
māsu bijām nobijušies, jo paps un mamma nebija mājās. Viņi bija izbraukuši uz laukiem. 
Mums teica, lai ejam līdzi. Izejas nebija, jo blakus stāvēja ar durkļiem. Es saģērbos planā 
žaketē. Stāvēja kravas mašīna, aizveda uz Šķirotavas staciju. Tur atklājās īstā bilde – gaŗi 
ešaloni, pa 60 vai 70 vagonu, restoti lodziņi, lopu vagoni. Mūs – vagonā iekšā ar visām 
pekelītēm. Man līdzi nekas nebija, tikai skolas portfelis ar dažām mantām, un māsai – 
vesela kaudze ar notīm, viņa bija pianiste, beigusi Konservatoriju, un viņai svarīgākais 
bija – notis. Mēs nezinājām, kur braucam. Vagona durvis aizvērās, logiem priekšā restes, 
koka nāras, spainis, kas vēlāk izrādījās šķīvja vietā – visiem ēdieniem; un grīdā izurbts 
caurums, kas bija tualete. 

Braucām apmēram pusotru mēnesi. Mums paziņoja, ka esam Novosibirskā. Mēs, kā 
gūstekņi, nevarējām ne prasīt, ne sūdzēties. Kā ar mums rīkojās, tā bija. 

Mamma ar tēti bija saņemti ciet vēlāk. Mēs toreiz pateicām, ka paps un mamma ir 
laukos. Toreiz jau melot neprata, pateicām adresi. Pie viņiem ieradās ar citām mašinām un 
saņēma viņus tur. Mēs nebraucām kopā vagonā, to neviens nekārtoja.” (Jānis Pumpurs, 
dzimis 1921. gadā, par 1941. gada 14. jūniju, grāmatā „Sibīrijas bērni”).

Šis ir tikai viens no desmitiem tūkstošiem šādu stāstu. Būs rets, kas nepazīs ģimeni, 
kuŗa ir piedzīvojusi ko līdzīgu. Nevainīgi cilvēki bez jebkādas apsūdzības uzrādīšanas un 
tiesas sprieduma tika vardarbīgi apcietināti un spaidu kārtā izsūtīti uz Sibīriju un citiem 
attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem. 

Padomju varas okupācijas laikā Baltijas valstīs no 1941. līdz 1991. šī vardarbīgā, 
prettiesiskā akcija skāra apmēram 200000 cilvēkus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

Mācot bērniem skolā Latvijas vēsturi, skaidrojot to plašai sabiedrībai mūsu mītnes 
zemēs, mums ir jārunā par šiem traģiskajiem notikumiem, tos nedrīkst aizmirst, jo tie 
skāra lielu mūsu tautas daļu. 

Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus pašvaldību centros visā Latvijā lasīs 1941. 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500

DARBA LAIKS
Ceturtdienās no plkst. 11.00 – 13.00, sestdienās no plkst. 9.00 – 13.00, un stundu 
pirms lielajiem sarīkojumiem. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās un 
svētdienās grāmatnīca slēgta. 
Slēgts no 15. līdz 25. jūnijam, ieskaitot. ■ 

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda: 
Strādājošiem $50.00 pa gadu.
Pensionāriem $40.00 pa gadu.
Studentiem $20.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $550.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
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: 2021. gada 
abonēšanas maksa ir $60.00.

Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00; 
ceturtdaļlapa – $35.00

Maksājumus var nokārtot: 
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457, 

Strathfield NSW 2135. Čeki vai 
Australian Money Order rakstāmi uz 
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas 
Latviešu biedrības kontā. 

 Banka – Westpac. 
 Konta vārds – Sydney Latvian Society 

Limited. 
 BSB – 032069. 
 Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un 

par ko maksājiet.
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SLB valdes sēde
SLB maija valdes sēdē piedalījās 

Ilona Brūvere, Klāra Brūvere, Jānis 
Čečiņš, Jānis Grauds, Pēteris Kļaviņš.

Nosūtīts atbalsta pieteikums JDV 
Community Building Partnerships 
programmai lai daļēji segtu Mārtiņa 
Siliņa zāles, kafejnīcas un ieejas 
uzlabošanu. Aprēķināts, ka projekts 
varētu izmaksāt apmēram $83K. 
Atbalstītos projektus valdība paziņos 
novembrī. Tomēr uzlabojumus sāks jau 
nākamo mēnešu laikā. Paredz darbus 
veikt, cik iespējams, skolu brīvdienu 
laikos.

Imants Līcis paziņojis, ka atsakās 
no turpmākas veikala un SLB biroja 
vadīšanas. Valde nolemj, ka veikala 
vadīšanu turpmāk uzticēs Daivai 
Tuktēnai, kuŗai ir pieredze veikalu 
vadīšanā. Māra Kļaviņa turpinās 
pārzināt biedru lietas un veikt citus SLB 
biroja darbus. 

Kaut arī vairākkārt ir atgādināts 
par biedra naudas samaksāšanu līdz 
marta beigām, vairāk nekā 60 biedri vēl 
arvien nav samaksājuši biedra naudas. 
Nolemj, ka nākamā Rituma vietā tiem 
piesūtīs atgādinājumu, ka biedra nauda 
ir jāsamaksā.

Telstra atsūtījusi tāmi par vairāk nekā 
$15,800 lai pievienotu labas kvalitātes 
WiFi visam namam. Nolemj meklēt tāmi 
no kādas citas firmas par piemērotāku 
cenu.

Klāra Brūvere ziņo par priekšdarbiem 
Eirovīzijas vakaram 21. maijā un 
Ilona Brūvere par priekšdarbiem Jāņu 
sarīkojumam 26. jūnijā un iecerētajam 
koncertam 24. vai 25. jūlijā, kā arī par 
Zoom sarīkojumu par Latvijā topošo, 
Dziesmu svētkiem veltīto, filmu Zeme 
kas dzied 12. jūnijā.

Piekrīt Birmingemas (Anglija) latviešu 
sabiedrības aicinājumam piedalīties 
video projektā Latvieši pasaulē. Tilts. 
12 pasaules latviešu kopienas aicinātas 
sagatavot 10 –15 minūšu video par savu 
pilsētu un vietējās latviešu sabiedrības 
aktivitātēm. Projektu koordinēs Ilona 
Brūvere un filmēs un montēs Ojārs 
Greste.■

Jānis Čečiņš

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135

Tālr.: 9744 8500
Sakarā ar Imanta Līča aiziešanu 

pelnītā atpūtā, grāmatnīca un SLB birojs 
tiks slēgti sākot ar otrdienu, 15. jūniju.

Veikals un birojs atsāks darbību 
sestdien, 26. jūnijā plkst. 11.00.

Iespējams, ka, sākot ar jūli ju, 
darba laiki tiks mainīti. Lūdzu sekojiet 
paz iņo jumiem nākamo mēnešu 
Ritumos. ■

SLB valde
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14. jūnijā, komunistiskā ...
Turpinājums no 1. lpp

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

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

2021. gada maijā SLB ir apsveikusi     
Juri Lauci, Skaidrīti Veidneri, Anitu Štubi, 
Pēteri Delveri un Maiju Šici. ■

Nākošais senioru  
saiets

Piektdien, 11. jūnijā plkst. 11.00.
Zoom saruna ar Filipu Birzuli.
Sidnejā dzimušais un uzaugušais 

latvietis, Filips Birzulis, pirms 27 gadiem 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Viņš strādā 
kā tulkotājs, tūristu gids un žurnālists. 
Veidojot rakstu sēriju Latvia's got 
personality, ir bijusi iespēja iepazīt 
angliski lasošu publiku ar stāstiem 
par daudziem gaišiem, radošiem 
Latvijas cilvēkiem – māksliniekiem, 
amatniekiem, pirtniekiem, inovatīviem 
lauksaimniekiem un citiem. Filips 
attālināti pastāsīs par dažiem šiem 
cilvēkiem un viņu dzīves stāstiem un 
darbiem, un priecāsies atbildēt uz 
skatītāju jautājumiem.

Aicinu visus piedalīties šajā Senioru 
saietā.

Kafīja, un uzkožamie kā parasti, 
pirms sākuma un pārtraukuma laikā.■

Jānis Grauds

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies draugiem un 

radiem, kas bija kopā ar mums izvadot 
Māri uz mūža mājām. Paldies par 
izteiktām līdzjūtībām ar vārdiem un 
ziediem. ■

Dace, Agris un Rasma Celinski.

gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdus. 
Par šo pasākumu varat lasīt laikrakstā 
“Latvietis” nr. 650 (laikraksts.com/raksti/
raksts.php?KursRaksts=10540).

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, 
kopš Padomju Savienība pēc Latvijas 
okupācijas organizēja pirmās masu 
deportācijas. Šo notikumu Sidnejas igauņu, 
latviešu un lietuviešu sabiedrības atzīmēs 
ar gadskārtējo piemiņas sarīkojumu 
pirmdien, 14. jūnijā plkst. 14.00 Sidnejas 
Latviešu namā. Sarīkojumā runas sniegs 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas goda 
konsuli Jaundienvidvelsā un ar muzikāliem 
priekšnesumiem piedalīsies lietuviešu un 
igauņu vokālie ansambļi. Pēc sarīkojuma 
visi klātesošie aicināti pakavēties pie 
uzkodām un atspirdzinājumiem. ■

Ojārs Greste
Jaundienvidvelsas Apvienotās 

Baltiešu komitejas priekšsēdis.
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Senioru saiets maijā
Kārtējais senioru saiets  notika 

piektdien, 7.maijā, plkst. 11.00, Latviešu 
nama Mārtiņa Siliņa zālē. Senioriem 
bija lūgts atnest kaut ko ēdamu, ar ko 
dalīties, jo svinējām 4.maija Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanas svētkus. 
Tradicionāli šos svētkus svin ar Baltā galda 
pusdienām. 

Piedalījās ap 20 svinētāju. Seniori bija 
atnesuši pīrāgus, maizītes un saldmaizītes 
vai kūciņas. Jau sākumā, Jānis Grauds 
lūdza visus pie galdiem un pie svētku 

mielasta. SLB Dāmu komitejas dāmas 
pacienāja ar kafiju. Uz ekrāna redzējām 
Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu 
noliekot ziedu vainagu pie Brīvības 
pieminekļa. Savai runai tautai viņš teica, 
ka mēs esam eksistenciālas izvēles 
priekšā. Tas, ko mēs paveicam uz ilgu 
laiku nosaka, kā nācijai būt. Tāds brīdis 
noticis pirms 102 gadiem, kad 38 Tautas 
Padomes locekļi dibināja Latvijas valsti. 
Viņi vadījās no pārliecības, ka latviešiem 
ir neatņemamas tiesības uz savu valsti un 
pašiem lemt savu likteni. Tāds brīdis arī 
notika pirms 31 gadu, kad 138 Augstākās 
padomes deputāti nobalsoja par Latvijas 
Valsts neatkarības atjaunošanu. Prezidents 
pateicās visiem, kas padarīja 4.maija 
balsojumu par iespējamu. Mēs mainījām 
Eiropas vēsturi un veicām impērijas 
sabrukumu. Mēs varam būt lepni uz to. 
Tauta spēja izšķirošajos brīžos vienoties 
un pieņemt pareizos lēmumus. Saules 
mūžu Latvijai! 

Pēc tam klausījāmies mūzikālus  
uzvedumus no 4.maija svētku koncerta 
Latvi ja .  Koncertprogrammu vadīja 
kontrabasists Jānis Rubiks un pianists 
Edgars Cīrulis. Sekoja bijušās Latvijas 
Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 
īsa uzruna 4.maijā. Viņa teica, ka mums 
viss ir priekšā. Pasaule mainās. Mums nav 
jābūt tā kā vējā pūstām lapām. Mums ir ļoti 
daudz iespēju. Mums ir rūpīgi katru dienu 
jādomā, kādas ir mūsu iespējas un vēlmes. 
Lai mūsu bērnu bērni saka: „Tie nu gan bija 
kaut ko vērti”. 

Seniori vēl pavadīja jauku laiku pie 
ēdiena galdiem, runājot un klausoties 
skaistās balsis no folkoras grupas Rāmi riti, 
dziedājot ar skaidru dikciju. Koncerts bija 
no 2020.gada, 29.. februāŗa uzstāšanās 
Siguldā. Tautas dziesmas, ko viņas 
dziedāja, bija: Balti, balti ievai ziedi; Rāmi, 
rāmi; Kas varēja gudrāks būt, par bitītes 
gudrumiņu; Skaista mana tēvu zeme; 
Līkumiem upe teka; Es uzgāju ganīdama 
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Ģimenes dienas  
koncerts

Sestdien, 8.maijā, plkst.11.00 notika 
Ģimenes dienas koncerts nevis Latviešu 
namā, kā agrāk paredzēts, bet Stratfildas 
parkā. Bija ieradies kupls skaits skolēnu, 
skolotāju, vecāku un vecvecāku baudīt 
sarīkojumu svaigā gaisā. 

Skolas pārzinis Normunds Ronis 
iesāka koncertu, pateikdamies visiem 
par piedalīšanos. Sekoja skolnieku 
uzvedumi. Spēļu grupa un Daces 
Celinskas klase, ko pavadīja Vēsma 
Putniņa ar vijoli, dziedāja Viena maza 
turku pupa, Spīdēja saulīte un Cipu, 
capu, vāverīte. Pēc tam Nikola, Anna 

brīnumskaistu ozoliņ; 
Vai to dara, kas to dara; 
Visapkārti saule teka 
apaļami kalniņami; un 
Trīs gadiņi saule lēca 
zeltozola galiņā. 

Folkloras grupai 
Rāmi rit i vēlāk arī 
pievienojās mūms 
visiem pazīstamais 
Vīru koŗa diriģents 
un muzikants Ivars 
Štubis. ■

 Valdis Krādziņš

un Brencis lasīja Es mīlu tevi, mamma, 
par to, ko mātes ir darījušas viņu labā. 
Tia spēlēja flautu ļoti droši ar gabalu 
Rullēšana dziļumā, ko komponējusi 
pasaules slavenība Adele. Velgas 
Galviņas un Ineses Rones klase, Anika, 
Emīlija, Tia un Nina priecīgi deklamēja 

Aija Putniņa, Vija Putniņa un  
Vēsma Putniņa
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Paldies
Sirsnīgs paldies SLB, Dāmu kopai un 

it sevišķi Jānim Graudam par skaistajiem 
Baltā galdauta svētkiem, ko sagādājāt 
mums senioriem. 

Bija ļoti jauki pie balti klātā kafijas 
galda kopā ar citiem atzīmēt šo nozīmīgo 
dienu, kas mums atdeva Latviju. ■

Lauma un Juris Reinfeldi
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Skolas koris
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un lasīja Tu mīļā, mīļā māmuliņa. 
Skolas koris, kuŗā bija 18 dalībnieki, 
skaisti dziedāja Upe nesa ozoliņu un Ar 
vilciņu Rīgā braucu, Sandrai Dragūnai 
diriģējot. Vēsma Putniņa pavadīja ar 
vijoli un Viktorija Mačēna ar akordeonu. 

Galda tenisa 
sacīkstes Sidnejā
Sports un latvietība. Vai šie jēdzieni 

ir savienojami? Viktors Sīkais uzsver, ka 
viņam sports ir latvietība un latvietība 
ir sports.

Trīsdesmitajos gados Latvi jā 
dziedāja: „Ak, kaut man Daliņa kājas 
būtu…”

Vācijā, bēgļu nometnēs sports 
deva degsmi, ticību, enerģiju. Spēlēja 
basketbolu, volejbolu, galda tenisu, 
skrēja, leca, meta šķēpu. Sports 
palīdzēja izturēt pelēko ikdienu. Bija 
panākumi.

Viens no latviešiem, kuŗš izcēlās bija 
tagadējais sidnejietis, Valdis Graudiņš. 
Viņš savas galda tenisa gaitas uzsāka 
Gestachtā, Saules nometnē, Vācijā. 
Uzvarēja Angļu zonas Meistartituli galda 

Daces Celinskas klase 
dziedāja Gribam zināt 
un, beidzot uzstāšanās 
daļu, Valža Krādziņa 
klase Mikus un Oskars 
deklamēja un lasīja 
Valdas Moras Mātes 
sirds. 

P ē c  t a m  b i j a 
p u s d i e n a s  u n 
sab iedr iskā  da ļa , 
k u r  d a l ī b n i e k i 
v ē l  p a k a v ē j ā s 
p i e  c e p t a  c ā ļ a , 
atspirdzinājumiem un 

jaukām sarunām. 
Loterijas izlozē laimēja Māras 

Sieriņas-Moore dzintara izstrādājumus, 
gleznas un vilnas adījumu (daudz-
krāsainu adītu cepuri). ■

Valdis Krādziņš

tenisā jauniešiem. Aizbraucot uz Angliju 
spēlēja angļu virslīgā, kur startēja 
pasaules tā laika labākie, ieskaitot 
arī citus latviešus. Apsveicēju pulkā 
daudzkārt arī bija sūtnis Kārlis Zariņš. 
Valdis līdztekus spēlēja basketbolu 
Anglijas virslīgā, Londonas latviešu 
sporta kluba vienībā. Latvieši guva 
izcilus panākumus. Ierodoties Austrālijā 
Valdis turpina spēlēt galda tenisu un 
basketbolu. Viens no panākumiem 
galda tenisā bija 50’os gados, kad 
kopā ar izcilo galda tenisistu Viktoru 
Matisonu, kas ierindojās otrā vietā 
Austrālijas mērogā, izcīnīja Mumbas 
festivāla galda tenisa kausu, Melburnā

1956. gada Olimpiādē Melburnā 
piedalī jās latvieši zem svešiem 
karogiem, gan Austrālijas gan Padomju 
Savienības komandās. Austrālijas 
basketbola komandā spēlēja trīs 
latvieši: Pēteris Bumbiers, Juris Dancis, 
Ingus Freidenfelds. Vēsmonim Balodim, 
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ārpus kārtas, piešķīra Austrālijas 
pavalstniecību, lai viņš, disku mešanā, 
varētu pārstāvēt Austrāliju,.

Piecdesmitajos, sešdesmitajos 
pat septiņdesmitajos gados latviešu 
jaunieši pulcējās, lai sportotu. Sidnejā 
nebija tikai viena sportistu apvienība. 
Zaļoja Daugava, Olimpija, Spars, 
Spīdola un Auseklis. Notika asas cīņas! 
Uzvaras! Prieki! Latviešu jaunieši 
pulcējās, priecājās, precējās.

1960. gada Olimpiādē savu varēšanu 
parādīja Jānis un Ilze Konrādi. Avīzes 
nebeidza slavēt dēvētos Konrad Kids, 
ar to slavējot un cildinot arī Latvijas 
vārdu.

Urankvintijā šodien ir piemineklis 
Konradiem, jo Urankvintijas Migrantu 
nometnē Jānis iemācījās peldēt.

No Pertas Sidnejā ieprecējās Ilze 
Siliņa dz. Viļuma, galda tenisa mākslas 
izcila pratēja. 

Sporta kopas pastāvēja, pārdzīvoja 
problēmas, un turējās braši.

Pamazām, gadu ritējumā, sāk 

Daži no pieaugušo komandas – Toms Veidners, Normunds 
Ronis, Inese Rone, Ināra Sīkā (sieviešu fināla uzvarētāja), 
Roberts Balabka (vīriešu fināla uzvarētājs) un Viktors Sīkais.

piekopt arī citus sporta veidus. Golfs 
un novuss atvietojuši basketbolu. 
Latviešu basketbolisti iestājās vietējos 
sporta klubos. Bet tomēr, Kultūras 
dienu ietvaros pārstāvēts arī sports, 
kur vēl arvien sacenšās komandas no 
Adelaides, Melburnas un Sidnejas. 

Ierodoties Latviešu namā 1. maijā, 
sagaidīju vienu galdu, pāris tautiešu, 
„labākos gados”, kas sēdētu un vērotu, 
kā sportisti cīnās. 

Skaists pārsteigums! No agra rīta 
Viktors Sīkais ar savu „komandu” bija 
jau uzstādījuši galda tenisa galdus. 
Namā cilvēku pieplūdums. Bērni 
skraidīja, jaunieši gatavojas spēlei. 
Namā bija pulcējušies sportisti un 
atbalstītāji. Ap galdiem kafejnīcā sēdēja 
seši vai astoņi cilvēki. Gar zāles malām 
visi krēsli aizņemti. Ņudzēja ļaudis, gan 
jauni, gan veci. Valdīja prieks, enerģija, 
saticība. Bija pat skatītāji no Adelaides.

Veselā miesā mājo vesels gars! 
Piedomāts par garīgo, kā arī par 
miesīgo labkjājību. Ināra Sīkais un Toms 
Veidners bija sagatavojuši mielastu: 

s k ā b u s 
k ā p o s t u s  a r 
desiņām. Gards 
ēdiens! To bija 
z iedojuš i  abi 
šefpavāri. Ēda 
gan spor t is t i 
gan skatītāj i . 
N e t r ū k a  a r ī 
m i e s t i ņ a  u n 
laba austrāliešu 
vīna.

L ā r a  u n 
Toms Veidneri 
sekmīgi pildīja 
viesmīļu lomas. 
Paldies!

Cik tad bija 
d a l ī b n i e k u , 
k u ŗ i  g r i b ē j a 
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Spara apbalvošanas 
pēcpusdiena

Sestdien, 1 maijā, Spara sportisti, 
SLB pamatskolas bērni, vecāki un viesi 
pulcejās Spara 2021g. apbalvošanas 
pēcpusdienā. Diemžēl pagājušā 
gadā nevarējām pulcēties sakarā 
ar Kovid, bet šogad varējām sanākt 
kopā apbalvot bērnus kas piedalījās 
2020.g. peldēšanas sacensībās.  Šogad 
sekojošās meitenes nopelnīja balvas 
–  N.Mccue, E. Liepiņa, E. Bertie, 
N.Rone, A. Moore, S.Veidnere un L. 
Veidnere.  Un sekojošie puiši nopelnīja 
balvas – A. Strazds, M. Strazds, D. 
Alfaro, M. Jeromans-Fedi, E. Galviņš 
un D. Galviņš.

Izcili sekmīgi nopeldēja Emīls un 
Dainis Galviņi, kuŗi piedalījās visās 

V.Sīkais, L Veidnere, A. Moore, N. Rone, 
E. Liepiņa, N. Ronis, T. Veidners.

V. Sīkais, O.Ronis, M. Strazds, A. 
Strazds, N. Ronis un T. Veidners. 

peldēšanas formās or ļoti labiem 
rezultātiem. Emīls Galviņš ari nesen 
peldēja Jaundievidvelsas (NSW) 
sacensībās un ieguva 4. vietu peldot uz 
krūtīm (breaststroke) stilā – apsveicam 
Emīlu! 

Sparieši un skolas saime pavadīja 
jauku pēcpusdienu and baudīja garšīgas 
pusdienas – cīsiņi un skābi kāposti. 
Paldies Inārai Sīkai un Skaidrītei 
Veidnerei par garšīgām pusdienām!   

Pēc apbalvošanas visi piedalījās 
Spara  gadskārtējā galda tenisa 
sacensībās, kur jauni, un ne tik jauni, 
varēja draudzīgā vidē sacensties galda 
tenisa spēlēs.

Uz redzēšanos nākošā gadā!  ■
Toms Veidners 

izcīnīt kausu? Grūti uzminēt, jo skaits 
pārsniedz 38! 12. bērni, 12. sievietes 
un 14.vīrieši.Varens skaits! Cīņas asas! 
Katram savs mudinātājs. Visi smaida! 
Pat zaudētāji!

Jāsaka, ka šeit nebija zaudētāju 
bet tikai vareni sportisti. Sieviešu finālā 
spēlē Inese Rone ar Ināru Sīkais. 
Uzvar, Ināra. Neticāmi aizraujoša spēle.

Vīriešu semi-finālā enerģiski spēlē 

86. g. vecais  (pareizāk „jaunais”) Kārlis 
Peksis. Viņu pieveic Roberts Balabka. 
Roberts iegūst kausu, finālā pārspējot 
Normundu Roni. Bet, Normundam, bez 
galda tenisa bumbiņas kontrolēšanas 
bi ja arī ci t i  pienākumi, gan pie 
organizēšanas un palīdzot virtuvē.

Bet bi ja arī sūdzība. Andrew 
Līdumnieks-Leeds teica: „Esmu sašutis, 

Turpinājums 10 lpp.
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Ar grāmatām  
Sidnejas Daugavas  

Vanagos 
Mūsu māte mēdza teikt, ka marts 

ir treju “V” mēnesis – vīnogu, vīģu un 
valriekstu mēnesis! Toreiz patiešām mūsu 
dārzā Adelaides kalnos tā bija. Bet dzīve ir 
mainījusies un tagad valriekstus, vīnogas 
un vīģes var nopirkt kuŗā katrā gada laikā. 
Marts Sidnejā man jau vairākus gadus 
ir bijis grāmatu, grāmatu un  grāmatu 
mēnesis. 

Martā Sidnejas Daugavas Vanagu 
(DV) namā gadu pēc  gada sanākam 
maza grupiņa sirmgalvju. Rūpīgi šķirstām, 
lasām, šķirojam un pakojam ziedotas 
latviešu grāmatas. 
Tās nāk no latviešu 
ģ i m e n ē m ,  k u ŗ u 
pēcnācēj i   va i rs 
l a t v i s k i  n e l a s a . 
Grāmatas sūtam 
Vanagiem, skolām, 
b i b l i o t ē k ā m , 
mūzejiem un citām 
o r g a n i z ā c i j ā m 
Latvijā. 

Šogad l ie to tu 
grāmatu kastes no 
Sidnejas uz Adelaidi 
jānosūta līdz marta 
beigām. Luterāņu 
un Katoļu draudžu 

apvienība Adelaidē iepako kastes tilpnī un 
nodod sūtīšanai ar kuģi uz Latviju. Rasma 
Lāce un Jānis Caune gadu gājumā ir 
noorganizējuši 51 šādu tilpņu sūtīšanu uz 
Latviju. Tagad organizēšanu ir pārņēmis 
Jāņa Caunes dēls Māris. 

Sidnejas Va  nagos varam plaši un 
brīvi strādāt. Varam ērti piebraukt pie 
galvenajām durvīm, izlaist pasažierus, 
izpakot mantas un novietot automašīnu. 
Īpašums ir liels, un lai gan krietna daļa ir 
izīrēta vecļaužu aprūpes (Your Aged Care 
at Home) biroja darbiniekiem, Vanagiem 
pašiem platības netrūkst. Marta rītos, kad 
ierodamies, vispirms sasveicināmies ar 
aprūpes darbiniekiem. Daži mūs atceras 
no iepriekšējiem gadiem un uzrunā kā 
senus draugus. Pirms ķeramies pie 
grāmatām, sameklējam un saliekam divus 
lielus galdus.

Šogad esam trīs pakotāji – Inese 
Drēziņa, Vita Kristovska un Baiba 
Harrington. Gundega Zariņa cītīgi braukā 
uz cilvēku mājām, savāc grāmatas un tās 
pieved pie nama durvīm. Grāmatas mums 
nav tālu jānes. Pārnesam pār slieksni, 
un turpat priekšā ir mūsu galdi. Sākam 
šķirot un pakot. Bez latviešu grāmatām, ir 
arī angļu, vācu, lietuviešu un citu valodu 

Aprūpes darbinieks Lorijs iepako kastes mašīnā.
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ka Viktors Sīkais mani izstūma jau 
pirmajā spēlē!”.

Ir uzvarētāji! Ir zaudētāji! Domāju, 
ka sportistiem vajadzētu Sidnejas 
sabiedrībai atklāt savu noslēpumu: „Kā 
pulcēt kopā tik daudz cilvēku ar tādu 
degsmi un sajūsmu.”

Lai dzīvo sports! Lai dzīvo latviešu 
sportisti. ■

Vita Kristovska
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grāmatas. Cenšamies tām atrast mājas 
šeit pat Sidnejā. 

Kādu rītu ciemos atbrauc Jolanta un 
Juris Ulrichi ar kūku. Juris daudzus gadus 
ir bijis mūsu čaklākais, veiklākais  pakotājs, 
bet  šoreiz ir atbraucis aprunāties. Rīts paiet 
ātri. Darbs var gaidīt. Nekur nepazudīs! 
Kādu citu dienu mūs apciemo Valdis 
Krādziņš, kuŗš pirms daudziem gadiem 
šeit ir bijis galvenais pakotājs un sūtītājs. 
Pārrunājam grāmatas, daudz uzzinām un 
iemācāmies.

Šogad atvestās grāmatas drīz vien ir 
sapakotas, bet no iepriekšējiem gadiem 
vēl ir visādos kaktos un stūros.  Lai tiktu pie 
tām, ir jāpārvieto mantas un gleznas, kuŗas 
gadu gājumā ir sakrājušās. Tas nemaz 
neiet ātri! Ir taču katrs izšūtais spilvens un 
katrs latviešu mākslas darbs jāapbrīno. 
Tomēr līdz marta beigām grāmatas ir 
sapakotas, un mēs tagad varētu kastes 
laikā nosūtīt uz Adelaidi. Diemžēl kāds 
sūtītājs nav vēl paspējis savu privāto 
sūtījumu sapakot. Ko darīt? Zvanu Mārim 
Caunem Adelaidē un norunājam, ka dažas 
dienas vēl varam pagaidīt. Ja tik Covid-19 
sērgas dēļ netiks slēgtas robežas, vēl 
paspēsim sūtījumu laikā nogādāt Adelaidē. 
Drīz vien gaidītās 11 privātās pakas ir klāt!

Gundega Zariņa noīrē automašīnu 
un ar aprūpes darbinieka Lorija palīdzību 
kastes mašīnā iepako. Vezumu Gundega 
aizved uz transporta staciju no kurienes tas 
tiek smagā mašīnā vests uz Adelaidi. Mūsu 
darbs ir padarīts! Maija sākumā tilpnis 
jau ir ceļā, un uz Jāņiem tam vajadzētu 
ierasties Latvijā.

Esam daudz labu grāmatu nosūtījuši uz 
Latviju! Arī paši savus plauktus esam stipri 
izretinājuši. No vienas puses ir labi, ka 
neatstājam pārāk daudz latviešu grāmatas 
nākamajām paaudzēm, kuŗas varbūt 
nepratīs tās lasīt un novērtēt.  Bet no otras 
puses? Nav bijis viegli šķirties no savām 
grāmatām. Mūsu vidū vēl ir lieli lasītāji. 
Tādi, kas tagad vecuma dienās lasa vairāk 

Jauns Ināras  
Strungas romāns, 
Sydney via Siberia 

D r ī z  p a i e s  8 0  g a d i 
kopš 1941. gada 14. jūnija 
deportācijām, kas sagrāva 
neskaitāmi daudzas latviešu 
ģimenes. Ināras Strungas 

jaunais romāns (angļu valodā) Sydney via 
Siberia stāsta par vienu šādu ģimeni agros 
2000-tos gados Sidnejā.

Laimonis Lācis (Austrālijā nosaukts 
“Lucky”), divreiz izsūtīts, atbrauc no Latvijas 
apciemot savu māsu, Māru, Austrālijā. Viņš 
ir tagad aktieris un četrreiz precējies, un 
Māra ievērojama arhitekte. Īpatnu iemeslu 
dēļ Māru neizsūtīja, un viņa nonāca Sidnejā, 
kur nepārtraukti 
s t r ā d ā ,  l a i 
novērstu vainas 
sajūtu.

Sešdesmit 
g a d u s  n e -
redzē juš ies , 
L a i m o n i s 
stāsta kā, kopā 
ar vecākiem, 
bija īsti gājis 
Sibī r i jas no-
metinājumos un 
gulagā. Māra 
noklausās un 

kā jebkad. Arī nākamajā paaudzē viens 
otrs ir lūdzies, lai taču visu neaizsūtam. 
Ko darīsim, ja iegribēsies vai ievajadzēsies 
kādu mūsu sen iemīļotu vai informatīvu 
latviešu grāmatu? Būs jāaizņemas no 
Sidnejas Latviešu Biedrības bibliotēkas 
vai no draugiem! Labi, ka Latvijā ir daudz 
jauno rakstnieku un jauno laiku grāmatu, 
kuŗas var nopirkt no grāmatu veikaliem 
Latvijā. ■

Baiba Harrington
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tad piedzīvo kaut ko negaidītu. 
Šausmu stāstus arī noklausās Māras 

pieaugušie bērni. Andris ir mūziķis ar 
depresiju un mīlas problēmām. Ir tikai viena 
sieviete, kas var izglābt viņa karjeru un dzīvi, 
bet vai viņa spēj viņu mīlēt? Meita Zinta 
ir nemierīga aktīviste ar mazu dēlu. Viņa 
atsāk universitātes studijas un pārdzīvo 
identitātes krīzi, nezinot, pie kuŗas tautas 
viņa īsti pieder. Bērnu problēmas ir droši 
vien saistītas ar iepriekšējās paaudzes 
traumu. 

Ģimenē ir visādi noslēpumi. Parādās 
arī noslēpumains krieva večuks, kas 
Woolworths pārtikas veikalā nobaida 
Laimoni.

Šis ir romāns par izdzīvošanu, izturību, 
ģimeni un mīlu (kā arī Lāčplēša stiprumu). 
Tas ir saistošs, saturīgs un viegli lasāms 
un pievilks katru, kas interesējas par 
Latviju, vēsturi, vai Austrālijas ieceļotājiem. 
To var iegādāties no Amazon un citiem 
interneta grāmatu veikaliem un no SLB 

grāmatnīcas (jūnijā) vai pasūtīt Austrālijā 
no strungslewis@gmail.com.

Lasītāju komentāri:
„Man šī grāmata ļoti gāja pie sirds, jo 

maniem vecākiem bija līdzīgs liktenis. Ir grūti 
ticēt, ka cilvēki var būt tik izturīgi.” (Laura 
Morwood)

„Ļoti patika. Sibīrijas šausmas balansētas 
ar šodienas tēmām. Tēli ticami, lai gan 
eksentriski, kas pataisa tos interesantus un 
tipiski latviskus”. (Silvia Šarac)

„Interesanta grāmata, un viegli lasāma 
par spīti grūtam tematam.” (Linda McInally).

„Saistošs stāsts, kas attiecas uz 
daudziem mūsdienas austrāliešiem ar 
līdzīgu izcelsmi.’’ (Linda Hopkins).

„Sarežģīts, četrdaļīgs fokuss un stāsti, 
kas ilgst pusgadsimteni un stiepjas pār visu 
zemeslodi, ir visi saistoši pasniegti. Daudz 
temati ir viegli bet veikli iztirzāti, sagādājot 
jauku lasīšanu.” (Tom Flood). ■

Ināra Strunga

Latvijai maijā 
vēsturiska uzvara
Uzvara! Paveikts neiespējamais.
Kauja nenotika kaŗa laukā, bet sporta 

arēna.
21. maijā Rīgā Latvija, pirmoreiz 

Pasaules čempionātu vēsturē, izcīnīja 
uzvaru pret hokeja dzimteni, milzi 
Kanādu, ar negaidīto rezultātu 2 : 0.

Bija noticis neiespējamais. Piepildījās 
sapnis! Kanādieši vairākkārt mēģināja 
iesist vārtus, bet veltīgi. Latvijas izlases 
komanda uzbruka retāk nekā kanadieši, 
taču bīstamāk un precīzāk.

Spēles sākumā izcēlās Mix Indrašis 
un Ronalds Ķēniņš.

Spēle ritēja raiti, taču pārliecinoši, 
droši un akurāti. Latvijas izlases vārtos 
vareni cīnījās Matīss Kivlenieks. Matīss 

pirmoreiz uzsāka spēli Latvijas izlases 
vārtos, bet panākumi vareni. 

Vēlāk parāda savu māku Oskars 
Batņams, gūstot otros vārtus. Vareni!

Trešajā posmā, abas komandas 
apmainījās ar uzbrukumu. Izcēlās 
Latvijas izlases komanda, metot ripu 
pretnieku tukšajos vārtos.

Punktus arī nopelnīja Rolfs Freibergs. 
Par labāko spēlētāju atzina jau minēto 
vārtsargu Matīsu Kivlenieku. Cik vareni 
Matīss spēja atvairīt 38 kanādiešu 
metienus vārtos.

Sidnejietis Viktors Sīkais pavada 
trauksmainu laiku. Viņš uzgavilē par 
necerēto rezultātu un sīki atreferē visos 
sīkumos šo dedzīgo spēli.

Jāuzsver vēlreiz, ka Latvija pirmoreiz 
vēsturē pārspēja milzi, Kanādas izlases 
komandu. ■

Ināra Graudiņa
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Satikšanās ar 
diplomāti Ievu Apini

Šī  gada 14 .  ma i jā ,  Downer 
Community Centre  telpās, Downer, 
ACT,  Kanberas latviešu biedrība 
rīkoja Kanberas latviešu satikšanos ar 
LR vēstniecības Austrālijā, pilnvaroto 
lietvedi Ievu Apini.

Vakaru atklāja KLB priekšnieks Juris 
Jakovics, iepazīstinot klātesošos  ar 
Ievu Apini. 

Savas runas ievadā, 
Ieva Apine īsi pastāstīja 
par savām diplomātiskā 
dienesta darba gaitām, 
pie Ārl ietu ministri-
j a s ,  A i z s a r d z ī b a s 
ministrijas, un NATO 
sūtījumā Briselē.

Paceļoties pārunām 
par LR vēstniecīnas 
atvēršanu Austrālijā, 
Apines doma un cerība, 
jau savas kar jeras 
sākumos, bija ka viņa 
būs šīs vēstniecības 
pirmā pārstāve. Izturot 

Latviešu valodas 
klase pieaugušajiem

Jau vairākus gadus Latviešu namā 
ir notikušas latviešu valodas stundas 
pieaugušajiem un pagājušā gadā tās 
notika ar Zoom palīdzību. Daži skolēni 
nākuši jau vairākus gadus, citi iesāka 
nesen. Katram savs valodas līmenis, 
spējas un interese. Lietojam dažādus 
materiālus; mācāmies jaunus vārdus, 
izteicienus; mazliet gramatiku; latviešu 
kultūru un tradīcijas – ar biežiem 
atkārtojumiem.

Piedāvāju jaunu iesācēju klasi kā arī 
atsevišķu klasi tiem kas turpina. Katra 

Ārlietu ministrijas lielo konkursu, Apines 
cerība piepildījās, un viņa šodien kārto 
vēstniecības atvēršanu.

Savas runas noslēgumā, Apine 
atbildēja uz jautājumiem. To vidū 
bija jautājumi par archīvu sūtīšanu 
uz Latviju, kā arī par konsulārajiem 
pakalpojumiem.

Vakara noslēgumā, visi pakavējās 
pārrunās, pie uzkodām. ■

Skaidrīte Dariusa

klase tiksies 3 reizes mēnesī ar Zoom 
palīdzību un vienu reizi abas klases 
būs kopā Latviešu namā sestdienā 
11.30 – 13.00. Iesācējiem Zoom stundas 
notiks otrdienas vakaros 18.00 – 19.30 
sākot ar 6. jūliju. Turpinātāju grupai un 
tādiem kam ir mazliet latviešu valodas 
zināšanas, Zoom stundas būs tāpat kā 
līdz šim, sestdienās 11.30 – 13.00 sākot 
ar 10. jūliju. 

Ja pazīstiet kādu kam varētu 
interesēt mācīties latviešu valodu, es 
labprāt ar viņiem aprunātos – zvanīt 
0409 848 533 vai e-pasts lozers@
bigpond.com ■

Linda Ozere
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Tel. 02 6559 3449     Mob. 0412 764 589

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

Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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Pīrāgi būs!
Aprīļa beigās visi Sidnejas latvieši 

bija lielās skumjās. Ne tikai par Māra 
Celinska negaidīto aiziešanu viņsaulē, 
bet arī par to ko mēs tagad iesāksim 
bez lielā pīrāgmeistara gardajiem, 
pašmajnieku iemīļotajiem un ciemiņu 
slavētajiem, pīrāgiem! Atvadoties no 
Māra, reti kuŗš runātājs nepieminēja 
viņa pīrāgus, un skolas saime pat iedeva 
viņam līdz pīrāgu ceļā uz viņsauli.

Bet biedrības Dāmu kopa i lgi 
nestāvēja ar nošļukušām rokām! Jaunā 
kopas vadītāja Lolita Jurāne aši vien 
8. maijā sarīkoja pirmo pirāgcepšanas 
talku. Izmēģināšanai! Kāda recepte 
būtu pareizā? Cik dāmas var vienlaikus 
ērti sastrādāties virtuvē? Vai krāsns 
piemērota pīrāgu cepšanai? Vai? Cik? 
Kā? 

Tiešām viss ir jāizmēģina, jo namā 
jau nav tāpat kā cepšana pašu mājās!

Lolitai jau iepriekšējā dienā speķis 
sagriezts un sacepts ar sīpoliem; 
milti, olas raugs un visas pārējās 
sastāvdaļas jau sagādātas, un sestdien 
sarunātās dāmas ierodas namā uz 
pirmo talku. Maisīja, mīcīja, grieza, 
pildīja un veidoja līdz pannas bija pilnas 
ar pusmēnestiņiem un iemīļotās cepta 
pīrāga smaržas pārņēma visu namu. 

Kā garšoja? Tas katram pašam 
jāizlemj. Pircēju netrūka un pīrāgi ātri 
vien nākamajās nedēļās izpārdevās no 
kafejnīcas plauktiem un skapjiem. Kā 
Lolita cepšanas dienā teica: "Lai nu kas, 
bet pīrāgiem Latviešu nama kafejnīcā 
jābūt!" Noteikti! ■

Jānis Čečiņš
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Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina   
tautiešus uz pusdienām

sestdien, 2021. gada 5. jūnijā plkst. 12.00 
Būs Ināras salasītas un gatavotas rudmiesas sēņu mērce ar  

vistas šniceli un saknēm.
Un, kā jau vienmēr, citi gardumi un saldais ēdiens! 

Bārs būs atvērts. 
.

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

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2021. gada jūnijā.

14. jūnija atcere
Izlasot PBLA aicinājumu pieminēt 

14. jūnija deportāciju 80. Gadadienu, 
man ienāca atmiņā 14. jūnija atcere 
ko rīkojām Melburnas latviešiem 1989.
gadā. 

Pirms 32 gadiem, es dzīvoju 
Melburnā un aktīvi darbojos Nacionālā 
darba grupā, kas bija DV Melburnas 
nodaļas paspārnē. Grupa dibinajās 
1989. gadā marta mēnesī un pirmā lielā 
akcija ko rīkojām bija 1989. gada 14. 
jūnija piemiņa ar nosaukumu  NESIET 
ZIEDUS! 

Aicinājām tautiešiem,  14. jūnijā nest 
ziedus lai izveidotu sarkanbaltsarkanu 

ziedu karogu Melburnas pilsētas centrā 
Bourke St. mall. Atceres galvenais mērķis 
bija informēt Melburnas iedzīvotājus un 
garāmgājējus par Latviju un 14. jūnija 
notikumiem.  Dienā bija paredzēts lasīt 
vārdus, pēc kārtas, no grāmatas These 
Names Accuse.  Sākām lasīt 7.00 no rīta 
un beidzām 19.00 vakarā. 12 stundās 
tika nolasīti vārdi līdz burtu “K”. Lai 
visus vārdus izlasītu būt bijis vajadzīgas 
vismaz vēl 15 – 20 stundas. Šī ideja, 
lasīt vārdus,  nāca no 1987. g. 14 jūnija 
demonstrācijas kas notika Ņujorkā, kur 
latvieši  lasīja aizvesto vārdus no LNF 
grāmatas These Names Accuse.   

Pusdienas laikā pulcējās ap 350 
personas un ar uzrunām piedalijās tā 
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laika LAAJ priekšsēdis Armands Ļauļa, 
un daži Viktorijas parlamenta politiķi un 
lietuviešu pārstāvis. Čaklie jaunieši ne 
tikai palīdzēja ar vārdu lasīšanu,  bet viņi 
izdalīja 6000 informatīvas skrējlapiņas 
un stāstīja cilvēkiem par latviešiem, 
par ziedu karogiem un par 14. jūnija 
notikumiem Latvijā.  Visu dienu,  tautieši 
nāca ar ziediem un ātri izveidojās divi 
milzīgi ziedu karogi. Bijām uzbūvējuši 
divus 2.5 x 1.2 metru ielogus kas 
pilnībā aizpildījās ar ziediem. Pēc tam 
ziedu karogs turpināja veidoties uz 
trotuāri vēl 10 metrus. Tas bija skaists 
un iespaidīgs skats Melburnas pilsētas 
centrā. Fotogrāfijas un informācija viss 
glabajās viena kastē manā vasarnīcā 
Filipa salā. Cerams ka varēšu nākamā 
mēnesī atrast bildes un tos ielikt jūlija 
DV ziņās.

Šeit mazliet informācija par PBLA 
pasākuma Aizvestie. Neaizmirstie, kas 
notiks š.g. 14. junijā. 

“PBLA aicina ikvienu pieminēt 
14. jūnija deportāciju 80. gadadienu, 
2021. gada 14. jūnijā. Aprit 80 gadu, 
kopš Padomju Savienība pēc Latvijas 
okupācijas organizēja pirmās masu 
deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti 
vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 
Pieminot deportāciju upurus, vienlaikus 
pašvaldību centros visā Latvijā lasīs 
1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
vārdus. Piemiņas pasākumi notiks arī 
tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.

Pasākuma idejas autore Sandra 
Kaln iete norāda,  ka „nav nekā 
personīgāka un individuālāka par 
cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas pavada 
ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim 
un turpina pastāvēt līdz laiku aizlaikiem 
vēstures annālēs.”

Pasākums Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām 
notiks vienlaikus visā Latvijā. Katrā 
pašvaldībā pulksten 11.00 tiks sākti 
1941. gadā deportēto iedzīvotāju 
vārdu lasījumi, tādējādi godinot ikviena 
izvestā Latvijas valstspiederīgā piemiņu. 
Pirms tam, pulksten 10.50 Valsts 
prezidents Egils Levits uzrunās Latvijas 
tautu, pieminot šīs Tautas sēru dienas 
notikumus.”

Ināra Sīkā
DV Sidnejas nodaļas priekšsēde

Baltā galdautu diena 
4. maija atcere

Sestdien, 2021. g. 1. maijā, siltā 
saulainajā rudens dienā, Sidnejas 
Daugavas Vanagu namā 20 vanagu 
biedri, draugi un ikmēneša pusdienas 
rīkotāji atzīmēja Latvijas Republikas 
1990. g. neatkarības atjaunošanas 
dienu 4. maiju.  

Nodaļas sekretāre un vanadžu 
priekšniece Gundega Zariņa uzrunāja 
klātesošos, atgādinājot ka ikgadus 
maija pusdienās parasti atzīmēja 
Kurzemes cietoksni un 2. pasaules 
kaŗa beigas 8.maiju, bet ilgi gaidītā 
Latvijas neatkarības atjaunošana 
tagad ir kļuvusi nozīmīgāka, kaut 
nekādā ziņā nemazinam ļaužu pateicību 
drosmīgajiem leģionāriem kuŗi cīnījās 
kaŗa pēdējos mēnešos sīvās cīņās 
aizstāvot pēdējo Latvijas brīvo nostūri 
Kurzemē. 
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2021.g. 1. maijā, Daugavas Vanagu Sidnejas 
nodaļas priekssēde Ināra Sīkā pasniedz 
Daugavas Vanagu $1,000 ziedojumu SLB skolas 
pārzinim Normundam Ronim.

DV ziedojums SLB skolai
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Sestdien, 2021. gada 1. maijā Sidnejas nodaļas 
Daugavas Vanagi atzīmēja 4. maija Baltā galdauta 
pusdienas.

Baltā galdauta pusdienas
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U z  l i e l o  e k r ā n u 
pā r ra id ī j a  f i lmu ,  kas 
uzņemta nozīmīgajā dienā 
1990.g.  4 .mai jā  Rīgā 
kad Augstākā padome 
nobalsoja Latviju iekļaut 
atkal pasaules brīvvalstu 
kopumā .  Sap ro tams , 
ļaudis gavilēja, priecājās, 
dziedāja, slavēja Augstākās 
p a d o m e s  d r o s m ī g o s 
balsotājus. Milzīgi nozīmīga 
diena tautas vēsturē un 
ļaužu atmiņās!

Pēc filmas noskatīšanas 
k lā tesoš ie  sa jūsminā t i 
nodziedzāja Daugav’s abas 
malas un ar Sidnejas vanagu 
nodaļas priekšnieces izdalīto 
šampanieti uzdzēra tostu 
Latvijai. 

Sekoja saimnieces Ināras 
gatavotās cūku cepeša 
pusdienas un visi priecīgā 
gaisotnē pakavējās vēl ilgi 
atmiņās un parrunās. ■

Gundega Zariņa
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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.

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 5. jūnijā, plkst. 12.00 

pusdienas un 4. maija atcere.
Sestdien, 3. jūl ijā, plkst. 12.00 

pusdienas un draudzības pēcpusdiena.

YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā, 

49-51 Stanley Street, Bankstown,  
NSW 2200

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

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $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

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

Sidnejas latviešu 
veco ļaužu aprūpe
Sidnejas latvieši var izmantot 

valdības atbalstīto veco łaužu aprūpi 
Your Aged Care at Home (YACAH).  Kad 
Sidnejas latviešu biedrība pārtrauca 
atbalstīt Baibas Liepiņas vadībā iesākto 
LAIMA , to pārdēvēja par Your Aged Care 
at Home un uzstādija biroju Sidnejas 
Daugavas namā Benkstaunā, kur tagad 
tā aizņem  7 istabas administrātīvām un 
citu atbalstu vajadzībām, kā arī izmanto 
augštelpas darbinieku sanāksmēm. 
Pagalmā ir daudz vietas kur novietot 
mašīnas, kas ir ļoti izdevīgi, kā biroja 
tā aprūpes darbiniekiem. YACAH valdē 
ir 5 locekļi, no tiem četri latvieši Andris 
Drēziņš, Kristaps Zariņš, Ināra Sīkā un 
Gundega Zariņa. Valdes priekšsēde ir 
ilggadējā LAIMA darbiniece Heather 

Pooloo. 
Sestdien, 22. maijā valde noturēja 

gadskārtējo darbības sanāksmi kur 
pārrunāja nākotnes ieceres un darbību. 
Īpaši pārrunāja iespējas iesaistīt vairāk 
latviešu darbiniekus (pašlaik ir 5) kā 
arī informēt latviešus par aprūpes 
iespējām pie YACAH. Piedāvājam 
mājas palīdzību, transportu iepirkties vai 
pie ārstiem, dārza darbus un informāciju 
par citām palīdzības iespējām. 

YACAH arī piedalās National 
Disability Insurance Scheme (NDIS). 

Kuŗā katrā laikā var piezvanīt uz 
biroju 02 8764 3669 un uzzināt kā iesākt 
apskatīt aprūpes iespējas. Var izmantot 
arī e-pastu: ■

info@youragedcare.org 
vai internetā: www.youragedcare.org

Gundega Zariņa
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Abrenes konference 
- pavērsiens ceļā uz 
Latvijas neatkarību
2021.g.7. maijā 
Agnese Drunka, Latvijas Radio
Trīsdesmit vienu gadu pēc Latvijas 

neatkarības atgūšanas, pavisam droši 
var teikt, ka Abrenes konference, kas 
notika 1989. gada maijā Francijā, 
bija pavērsiena brīdis Latvijas ceļā uz 
neatkarības atjaunošanu 1990.gada 
4. maijā. Abrenes konference bija 
notikums, kuŗā pirmo reizi oficiāli satikās 
Latvijas Tautas frontes pārstāvji un 
trimdas organizācijas. Šodien to sauc 
par lūzuma punktu, par pavērsienu 
ceļā uz pilnīgu Latvijas neatkarības 
atjaunošanu.

Par to, kā aizsākās darbs pie Abrenes 
konferences, raidījumā Globālais 
latvietis. 21 gadsimts stāsta Abrenes 
konferences rīkotājs un tolaik Latviešu 
Tautas augstskolas Abrene direktors, 
Austris Grasis.

„1988. gada rudenī, precīzu datumu 
neatceros, pie manis uz viesnīcu – tas 
bija padomju laiks, un es kā ārzemju 
latvietis varēju uzturēties tikai viesnīcā 

Zeme, kas dzied
AL58.KD Rīcības komiteja ir sajūsmā 

par ļoti īpašu iespēju mums uzzināt par 
jauno filmu Zeme, kas dzied. Režisors 
Māris Martinsons ir uzsācis filmēt 
vēsturiskās spēlfilmas pirmo posmu. 
Viņš, kopā ar scenāristu Daini Īvānu, 
un aktieri Andri Buli, piedalīsies Zoom 
referātā ko organizē AL58.KD un SLB. 

Viņi dalīsies  ar informāciju par filmas 
saturu, par trīs gadus ilgo vēsturisko 
liecību izpētes procesu, un par filmas 
vēsturisko stāstu par pirmo latviešu 
Dziesmu svētku tapšanu 1873. gadā, 
kā arī par filmas līdzstāstu par izglītotu 
meiteni Annu, kuŗa vēlas dziedāt korī 
un no miestiņa Vidzemē, dodas uz 
Rīgu uz Dziesmu svētkiem. Stāstījumu 
papildinās ar izvilkumiem no filmas 
un būs iespēja uzstādīt jautājumus 
komandai.

Filmas Zeme, kas dzied pirmizrāde 
plānota 2023. gadā, kad tiks svinēta 
Dziesmu svētku 150. jubileja. Filma top 
ar Nacionālā kino centra (NKC) atbalstu. 
NKC vadītāja Dita Rietuma saka: 
„Zeme, kas dzied ir tematiski nozīmīgs 
projekts, kuŗā atspoguļota Latvijas valstij 
un sabiedrībai tik būtiskās Dziesmu 

svētku tradīcijas dzimšana. Tā var kļūt 
par filmu ar plašu rezonansi Dziesmu 
svētku nozīmīgajā gadadienā," 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo 
filmu, pavadīt interesantu stundu kopā 
ar Latvijas māksliniekiem – varbūt pat 
parunāt ar viņiem, tad nepalaidiet garām 
šo iespēju!

Stāstījums, sestdien, 12. jūnijā, plkst. 
17.00 (pēc Sidnejas laika) notiks Zoom 
platformā. Lai iegūtu Zoom piekļuves 
saiti, jāpiesakas vietnē bookings@slb.
org.au līdz ceturtdienai, 10. jūnijam 

Ilona Brūvere
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– atnāca divi Latvijas Tautas frontes 
darboņi – toreizējais valdes priekšsēdis 
Valdis Šteins un valdes loceklis Arnolds 
Klotiņš," atminas Grasis. „Viņi mani 
uzrunāja, jautājot, ko es domāju, vai 
Abrenē nevarētu sarīkot tikšanos ar 
trimdas organizācijām. Es piekritu un 
uzņēmos to organizēt. Bet sākumā tas 
negāja nemaz tik viegli.”

Nebija viegli visupirms jau tāpēc, 
ka Latvija joprojām bija Padomju 
Savienības sastāvā, taču pastāvēja vēl 
virkne iemeslu, kas sarežģīja situāciju. 
Tos mazpamazām raidījumā šķetina 
sarunas dalībnieki.

Māra Sīmane, Sabiedrisko zinātņu 
ins t i tū ta  Minsterē  programmas 
koordinatore, Abrenes konferences 
dalībniece uzsver, ka l iela loma 
konferences sarīkošanā bija Abrenes 
komandai, kur bija vairāki cilvēki, kas 
to vien darīja, kā centās saprast, kā 
vislabāk noorganizēt konferenci – 
ēdināšana, nakšņošana, vīzas – tolaik 
bija jālauza galvas, kā uz Franciju dabūt 
ap 15 dalībnieku no Latvijas.

G u n t i s  B ē r z i ņ š ,  L a t v i e š u 
Nacionālās Padomes Lielbritānijā 
vicepriekšsēdētājs, atceroties to laiku, 
uzsver – tas bija pagrieziena punkts arī 

Raidījuma Globālais latvietis. 21 gadsimts 
dalībnieki – Austris Grasis, Māra Sīmane, Guntis 
Bērziņš un Dainis Īvāns.

trimdas domāšanā. 
„Ja līdz tam piecdesmit 

gadu trimdas acīs Padomju 
Savienība ir monolīta un 
ienaidnieks, tad astoņdesmito 
gadu beigās, strauji mainoties 
notikumiem Latvijā, notika 
trimdas domāšanas revolūcija. 
Cilvēki saprata, ka abās 
pusēs mēs esam latvieši un 
mēģinājām tuvināties. Un es 
zinu, ka tāda pati domāšanas 
maiņa notika Latvijas pusē,” 
saka Bērziņš.

Toreizējais Latvijas Tautas 
frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns 
uzsver, ka, nodibinoties Latvijas Tautas 
frontei, bija skaidrs, ka jācenšas 
apvienot trimdas potenciāls ar jauno 
politisko kustību, kas bija dzimusi 
Latvijā. Grūtības ceļā uz šo sadarbību 
bijušas no abām pusēm. 

„Trimdas organizācijām bija liela 
piesardzība pret Tautas fronti, jo 
pastāvēja aizdomas, ka šo kustību 
veidojusi čeka, Centrālkomiteja vai 
komunisti un tādēļ nevaram cieši 
sadarboties," skaidro Īvāns. „Pirmie 
centieni no Latvijas Tautas frontes 
puses sazināties tādā strukturētā līmenī 
ar trimdas organizācijām parasti beidzās 
ar milzīgu brēku Padomju Latvijas 
presē – ka, lūk, esam pierādījuši, ka 
neesam par Padomju varu, par pārbūvi. 
Un Latvijas Tautas fronte jau kopš 
dibināšanas rīkojās ļoti piesardzīgi.”

Neoficiālas sarunas par trimdas 
un Latvijas Tautas frontes iespējamo 
tikšanos bija notikušas iepriekš. 1989. 
gada martā, netālu no Toronto bija 
viena tāda neoficiāla tikšanās, kad 
Latvijas Tautas frontes cilvēki satikās 
ar saviem trimdas atbalstītājiem. 
Sarunās diskutēja par ceļu uz Latvijas 
neatkarības atgūšanu. Kā atceras 
Dainis Īvāns, tad Pasaules brīvo latviešu 
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apvienības tā laika priekšsēdis Gunārs 
Meierovics bija ieradies, bet visu šīs 
tikšanās norises laiku uzturējies vienā 
viesnīcas istabiņā, lai viņam nevarētu 
“piešūt” sadarbību ar sarakanajiem 
komunistiem. Tieši tā, reizēm tolaik 
trimdas presē dēvēja Tautas fronti.

Un tieši šīs, Toronto tikšanās laikā 
pavisam droši tapa skaidrs, ka ir 
jāsatiekas trimdas jumta organizācijai 
proti, PBLA ar Latvijas Tautas frontes 
pārstāvjiem. Tiesa pats Dainis Īvāns 
Abrenes konferencē nepiedalījās, jo tai 
laikā, 1989. gada maijā Tallinā notika 
Pirmā Baltijas Asambleja, kas arī 
spēlēja milzu lomu tieši Baltijas kopējā 
ceļā uz neatkarības atgūšanu.

„Abrenes konferences galvenais 
rezultāts bija, ka beidzot tika noslēgta 
sadarbība starp Latvijas un trimdas 
galvenajām organizācijām," stāsta 
Īvāns. „Un vēl, pateicoties Egila 
Levita referātam par Latvijas valsts 
turpināšanos, radās koncepcija, kā 
neatkarību atjaunot, jo līdz tam nebija 
skaidrs: vai tā būs jauna valsts, vai 
jauna Latvijas PSR ar savu konstitūciju, 
vai gaidīsim līdz kādi pasaules varenie 
onkuļi mūs atzīs, un mēs nesmērēsim 
sevi ar piedalīšanos Padomju Savienības 
vēlēšanās. Bet tajā reizē, Abrenes 
konferencē, Egils Levits piedāvāja ļoti 
skaidru formulējumu, ka mēs drīkstam 
piedalīties dažāda līmeņa Latvijas PSR 
vēlēšanās (tas tolaik nebija pats par 
sevi saprotams), lai gūtu pārsvaru. Un 
tad, iegūstot pārsvaru un izmantojot šo 
pašu okupācijas varas konstitūciju, lai 
iekārtu likvidētu un atgrieztos pie 1918. 
gada 18. novembŗa Latvijas Republikas. 
Vēlāk šo formulu izmantoja arī lietuvieši 
un igauņi, un vēl arī citas Padomju 
Savienības republikas.”

Māra Sīmane, tā laika notikumu 
aktīva dalībniece, Abrenes konferenci 
sauc par lūzuma punktu, vērtējot izvēli, 

kādā veidā atjaunot neatkarību Latvijā. 
Vēl Māra šī laika notikumus sauc par 
tango starp trimdu un Latvijas pusi.

Austris Grasis atceras: vienojāmies, 
ka aicināsim ne tikai PBLA pārstāvjus, bet 
arī citu trimdas organizāciju pārstāvjus, 
kā arī individuāli redzamas personības, 
kā piemēram, Egilu Levitu, Andri Trapānu 
u.c., tāpat arī ne tikai LTF, bet arī LNNK, 
Pilsoņu kongresa, Latvijas Atdzimšanas 
partijas pārstāvjus. Šis lēmums vēlāk 
izrādījās pareizs, jo, piemēram, LNNK 
pārstāvja Eduarda Berklava klātbūtne 
neapšaubāmi veicināja dažu svārstīgo 
tautfrontiešu izšķiršanos par labu 
virzībai uz neatkarību.

Bet, kas tad īsti notika Abrenes 
konferencē? Veselu nedēļu, prom no 
ikdienības, brīnišķīgā vietā Francijā 
trimdas un Latvijas latvieši dzīvoja 
un elpoja ar vienu domu – Latvijas 
neatkarības atgūšana. Kā vēsta 
notikumu aculiecinieki, tad gaiteņu 
sarunas, sarunas pastaigās pa pils 
dārzu vai vakarā pie vīna glāzes ļāva 
iepazīt vienam otru ne tikai kā dažādu 
organizāciju pārstāvjiem, bet arī lauzt 
aizdomu ēnu vienam pār otru, tostarp 
mazināt neuzticību vienam pret otru. 

Tieši Abrene bija tā vieta, kur notika 
diskusija par terminiem – vai Latvijai 
būt suverēnai vai neatkarīgai valstij. Ja 
trimdas ieskatā runa bija par neatkarību, 
tad Latvijas pusē ar piesardzību izturējās 
pret šo terminu, jo Daiņa Īvāna vārdiem 
runājot, tolaik Latvija, esot Padomju 
Savienības sastāvā, nevarēja „bliezt” 
ar terminu „neatkarība”, tā vietā varēja 
izmantot „suverenitāte”. Tolaik Padomju 
Savienībā par suverenitāti jau varēja 
runāt, bet neatkarība esot kaut kas 
briesmīgs, ko nevarot pieminēt. Tieši 
tāpēc Dainis Īvāns šodien to sauc par 
matu skaldīšanu par terminiem.

 1989. gada maija nogalē, atgriežoties 
no konferences Abrenē, kā savulaik to 
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raksturojis konferences dalībnieks 
akadēmiķis Jānis Freimanis savās 
atmiņās, jau vilciena guļamvagonā 
sadarbībā ar Juri Rozenvaldu un Pēteri 
Laķi sāka tapt aicinājums LTF biedriem 
apspriest jauna programmatiska 
mērķa – Latvijas neatkarības, prasības 
izvirzīšanu.

Un vēl Abrenes konference bija vieta, 
kur latvieši abās pusēs saprata – šis ir 
brīdis un laiks, kad visi strīdi jāliek malā, 
jo mērķis ir vienots – Latvijas neatkarība. 

„Eiforija, ka notiek lūzums, ka notiek 
ļoti straujš pavērsiens Latvijas vēsturē, 
bija sajūtama visos mūsos te Latvijā,” 
atzīst Dainis Īvāns.

Abrenes konference bija spilgts 
apliecinājums vai rezultāts tam, 
ko saprotam ar tr imdas latviešu 
nacionālpolitisko darbību, proti, to 
politisko un miermīlīgo darbību savās 
mītnes zemēs, kuŗas mērķis bija veicināt 
Latvijas atbrīvošanu no okupācijas un 
neatkarības atjaunošanas panākšanu.■

Avots:Latvijas Radio

Drukas kļūdas  
labojums rakstā  

„Par Cilvēka uzbūvi (1)"
Maija mēneša Ritumā, rakstā „Par 

Cilvēka uzbūvi (1)" trešajā paragrafā 
iztrūkst viens teikums, kurš šeit ievietots 
izceltiem burtiem. Trešais paragrafs 
pareizi lasāms šādi :

3) Dvēsele var gūt iespaidu gan par 
klātieni gan arī simtiem un miljoniem 
kilometru attāliem objektiem vienlaicīgi. 
Dvēsele var gūt iepaidu gan par 
Tagadni gan arī simtiem un miljoniem 
gadu atstatumiem vienlaicīgi. Tomēr 
Dvēseles savienojums ar Miesu rada 
spēcīgu ilūziju par vienīgo realitāti 
kā "šeit" un "tagad", ko Austrumos 

sauc par "maiju". Tāpēc tas cilvēkam 
normāli prasa gadiem lūgšanu, un 
meditācijas treniņa, kamēr Dvēselei 
izdodas uz brīdi  „atbrīvoties" no šiem 
nosacījumiem; to Kristietībā sauc 
par Atklāsmi. Mūsdienās, sakarā ar 
vairākiem Universāliem apstākļiem (ko 
aplūkosim citreiz), tā ir pieejama relatīvi 
vieglāk nekā agrākos gadsimtos.■

R.S.

Par Cilvēka uzbūvi
Seminārs
Atbildot uz jautājumiem (1)
Iepriekšējā Ritumā piedāvāju jums, 

cienījamo lasītāj, tēzes Semināra 
formatā „Par Cilvēka uzbūvi" (1). Šoreiz 
rakstu, atbildot uz lasītāju jautājumu: 

Kāda starpība ir starp Garu un 
Dvēseli?

Paldies par jautājumu. Šis jautājums 
ir pacēlies laiku pa laikam, kas arī ir ļoti 
saprotams, jo rada interesi pievērsties 
Cilvēka uzbūves smalkumam.

Tāpēc, ķeroties pie tēmas, pirmkārt 
jāatgādina, ka :

1.  Rietumu tradīcija aplūko Cilvēku 
kā trīsvienīgu : Gars, Dvēsele un Miesa. 
(Neshama, Ruah, Nefesh; ebr. )

2.  Austrumu tradīcija aplūko Cilvēku 
kā septiņdaļīgu, izsakot to pašu, tikai 
smalkākā iedalījumā (uz augšu) : 

Fiziskais ķermenis
Ēteriskais ķermenis
Astrālais ķermenis
Mentālais ķermenis
Augstākais Es
Dvēsele un
Atmans jeb Gars.
Te jāpiemin, ka vairākās austrumu 

tradīcijās šīs sastāvdaļas mēdz formulēt 
atšķirīgā terminoloģijā, tāpēc var atrast 
nedaudz atšķirīgas interpretācijas, 
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kas pirmajā mirklī var likties dažādas, 
bet iedziļinoties faktiski izceļ kādu no 
kopīgām iezīmēm, kuŗu ir daudz. 

Kā jau zinām, Cilvēka būtnes divējādā 
daba – fiziskā un garīgā – šodien ir 
zinātniski pierādīta, un tādēļ vien jau 
šaubas vairs nerada. Atcerēsimies 
arī to, ka daļu no cilvēka enerģētikas 
augstākiem spektriem šodien var jau 
fotografēt, kā arī konstatēt ar jūtīgām 
aparatūrām. To visu kopā sauc par 
cilvēka organismu. Tāpēc jautājums 
nav par to, bet gan par tā atsevišķām 
sastāvdaļām. Vai precīzāk – jēdzienu 
nozīmi. Ar ko jēdziens „Gars" atšķiras 
no jēdziena „Dvēsele"? Jeb – kas ir 
raksturīgi Garam? Un – kas ir raksturīgi 
Dvēselei? Nav jau noslēpums, ka 
populāri šie termini bieži tiek lietoti 
pamīšus.

Tāpēc, cienījamie lasītāji, jums šeit 
piedāvāju ielūkoties kādā ilustrācijā, 
kas uzskatāmi ataino Cilvēka būtnes 
trīsvienīgo dabu – atbilstoši Rietumu 

reliģijā pieņemtai un Bībelē pamatotai 
etimoloģijai. Bībelē lasām, kur apustulis 
Pāvils par Cilvēku runā trīsvienībā : „Jūsu 
gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai 
paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus 
Kristus atnākšanai". (1.Tes.5:23). Kā jau 
minēju – tā nav pretruna ar Austrumu 
sistēmās tradicionālo septiņdaļīgo 
iedalījumu, bet sevī to ietver.

Tātad: Gars
Gan Bībeliskā, gan austrumu, kā 

arī senatnes mantojuma izpratne šai 
jautājumā ir vienota, un proti – Tas, ko 
mēs saprotam ar jēdzienu „Gars" - ir 
Cilvēka būtnes augstākā sastāvdaļa. 
Gars psiholoģiski atbilst jēdzienam 
„griba". Caur Garu cilvēks ir savienots 
ar Dievu To Kungu. Lūdzu pievērsiet 
uzmanību zīmējumam. Tas labi ilustrē, 
kur Gars zināmā līmenī ietiecas 
daudzdimensionālajā realitātē, un 
manifestējas kā viena Gaismas kolonna 
no/uz Debesīm. Gars kopā ar Dvēseli 
sastāda Gaismas būtni, kas ir tava 
Apziņa jeb tas īstenais „Tu pats", kuŗš 
pēc fiziskā ķermeņa noārdīšanās mūžīgi 
turpina savu eksistenci augstākās 
dimensijās jeb Debesīs. Kad bērēs 
luterāņi dziedam: Mūžīgā gaisma lai 
„viņu" (aizgājēju) apņem!, tad ar „viņu" 
tiek saprasts tieši Dvēsele/Gars, kam 
novēlam Gaismas ceļu uz Debesīm. 

Atcerēsimies, ka Svētie Raksti 
par CILVĒKU sauc tikai tādu būtni, 
kuŗai piemīt visas trīs sastāvdaļas 
vienkopus: Gars/Dvēsele/Miesa. Tikko 
kāda no sastāvdaļām iztrūkst, tā to vairs 
nesauc par cilvēku. Piemēram, miesu 
bez dvēseles – sauc par līķi. Vai atkal 
– notikumos Debesīs, kas aprakstīti 
Atklāsmes grāmatā un citur, piedalās 
Dvēseles, Gari un Eņģeļi, nevis „cilvēki". 
Vai atkal – uz zemes miesa un dvēsele 
kopā var sastādīt „dzīvnieku", bet Dieva 
Gars uz Zemes piemīt tikai Cilvēkam. 
„Viņš ir devis mums Garu par ķīlu" 
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(2.Kor.5:5.). Tikai Gars/Dvēsele/Miesa 
vienkopus – saucas Cilvēks. Tieši tādēļ 
Cilvēku apzīmē par Radības kroni, – 
augstā stāvokļa dēļ, ko Cilvēks ieņem 
Radībā. Cilvēkam ir uzticēts to pārvaldīt, 
valdīt pār to. Radītājs, kā lasām psalmā: 
„...ir tikai mazliet viņu (t.i. cilvēku) šķīris 
no Dieva, ar godību un varenību viņu 
pušķojis. To darījis par valdnieku pār 
saviem radījumiem, visu nolicis pie viņa 
kājām.“ Tas ir viens no skaistākajiem 
izteikumiem par pirmradītā Ādama 
lielumu un skaistumu (resp. – cilvēka), 
kuŗš tiek atjaunots pēc grēkā krišanas 
zaudētajā, savā pirmradītajā cēlumā 
caur otro Ādamu – mūsu Kungu Jēzu 
Kristu.

Tālāk: Dvēsele
Atgriežoties pie zīmējuma. Tajā ir labi 

atainots, ka Dvēseles ķermenim piemīt 
zināma līdzība ar fizisko ķermeni. Šo 
apstākli „sponsorē" cilvēka ēteriskais, 
astrālais un mentālais ķermenis, kuŗi 
atrodas viens otrā iekšā, un kopīgi 
izveido cilvēka fiziskās miesas „kopiju". 
Tādēļ šī līdzība. Trenētiem cilvēkiem, kā 
arī visiem cilvēkiem miegā un meditācijā, 
Dvēsele var iziet ārpus fiziskā ķermeņa 
un ceļot, tādējādi gūstot pieredzi bez 
fizisko maņu orgānu starpniecības. 
Tādā gadījumā Dvēsele saglabā saikni 
ar savu fizisko ķermeni caur teleskopiski 
izbīdošos astrālo „nabas saiti". Šeit 
jāatgādina, ka visos enerģiju līmeņos 
– iesākot ar rupjo fizisko un līdz pat 
vissmalkākajam garīgajam, eksistē 
atbilstoša enerģijas frekvence ar tai 
raksturīgo vibracionālo biežumu. Fizika 
ļoti labi zin, par ko te ir runa. 

Dvēse le  ps iho loģ isk i  a tb i l s t 
jēdzienam „jūtas". Cilvēka miesā 
Dvēsele lokalizējas krūšu rajonā, bet 
arī piepilda visu organismu. Dvēsele 
ir Gara sēdeklis. Dvēsele ietver Garu. 
Tādējādi Dvēsele zināmā mērā ir 
plašāks jēdziens par Garu. Kamēr Gars 

ir mazāk ierobežots fiziski kā Dvēsele. 
Tāpēc Gars ir plašāks par Dvēseli. 
Bet, kā jau minēju, šie vārdi bieži tiek 
lietoti pamīšus, un ar vienotu nozīmi, 
kuŗa vienlaikus ietver abus jēdzienus 
savienojumā – Dvēsele/Gars. Tomēr, 
gluži tāpat kā miesai piemīt rokas, kājas, 
rumpis un galva, tāpat tavam Garam 
piemīt septiņas un vairāk sastāvdaļas, 
kuŗas tad visas kopā sastāda to Gaismas 
būtni, kas esi „Tu Pats" jeb tava Apziņa. 
Tieši tādēļ ir pareizi teikt, ka mēs esam 
garīgas būtnes ar fizisku pieredzi, nevis 
otrādi – fiziski radījumi ar „garīguma" 
pieredzi. 

Septiņi ķermeņi
Runājot par septiņām minētām 

sastāvdaļām, jāpiemin, ka gan austrumu 
tradīcija gan arī rietumu ezoterika liecina, 
ka no tām četras rupjākās daļas sastāda 
jēdzienu „cilvēka personība". Tie ir –
fiziskais ķermenis, ēteriskais ķermenis, 
astrālais ķermenis, un mentālais 
ķermenis, kuŗi atrodas viens otrā iekšā. 
Kā jau minēju, atšķirīgās tradīcijās šie 
nosaukumi var būt ar variācijām, bet 
tas nemaina lietas būtību. Pēc fiziskās 
miesas „novilkšanas" jeb miesas nāves, 
Dvēsele atrodas savā ēteriskajā un 
augstākos ķermeņos, tādējādi saglabājot 
savu „personību", un nostājas savam 
fiziskajam ķermenim blakus. Tas pats 
var notikt indivīdam viņa/s dzīves laikā 
Atklāsmē un ārpusmiesas pieredzēs kā 
lūgšanā vai meditācijā. Man pazīstams 
mācītājs Sidnejā ir teicis, ka operācijas 
laikā viņš esot personīgi piedzīvojis 
OBE (out of body experience), kuŗā 
pastaigājies pa operācijas zāli un 
novērojis ārstus darbojamies ar viņa 
fizisko miesu. Līdzīgas OBE pieredzes 
bija slavenajam Danionam Brinkley (28 
minūtes) kā arī daudziem citiem, kas 
detalizēti aprakstītas Raymonda Moody 
klasiskajā „Dzīve pēc dzīves" grāmatā 
un citur. Atsevišķos OBE gadījumos 
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Vīza uz pasaules malu
Aivars Upenieks

Turpinājums no maija Rituma.
Jaunība, tetovējumi un sports 

Kā nākamo pēc Ekvadoras nolēmu 
apskatīt Maiami, jo man bija izdevīgāk 
divas dienas uzturēties Maiami, iekļaujot 
izmaksās lidojumus Kito – Maiami 
– Hjūstona un Kanāda nekā no Kito 
lidostas aizlidot uz Kanādu ar pieciem 
pārlidojumiem 17 stundu laikā. Protams, 
ka lēmuma pieņemšanā nospēlēja 
pragmatiskais princips - nauda.

cilvēki atskatoties skaidri novērojuši 
paši savu astrālo „nabas saiti", kas 
saglabājas Dvēseles ceļojuma laikā. 
Bet savukārt – pēc miesas nāves arī 
šie smalkie ķermeņi, kuŗos atrodas 
Dvēsele, pēc zināma laika secīgi 
noārdās, astrālā „nabas saite" pārtrūkst 
un Dvēsele/Gars aizlido. 

Dvēsele/Gars turpina ceļu
Bībele šo ķermeņu noārdīšanās 

procesu raksturo šādi: „Mēs negribam 
tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas 
mirstīgs, pārņem dzīvība."(2.Kor.5:4). 
Un to var tulkot dažādi. Saskaņā ar 
Kristiānisma doktrīnu Dvēsele/Gars 
ir Gaismas būtne, kas pēc miesas 
noārdīšanās turpina savu eksistenci 
un atgriežas Debesīs, kur gaida uz 
Miesas augšāmcelšanos. Saskaņā ar 
Austrumu un Senatnes mantojumu, 
kā arī mūsdienu Rietumu medicīnas 
atklājumiem, ir tāpat – Dvēsele/Gars 
ir Gaismas būtne, kas pēc miesas 
noārdīšanās turpina savu eksistenci 
un atgriežas Debesīs, bet tur pavada 
zināmu laiku. Tas vidēji ir divreiz ilgāks 
par pavadīto laikposmu uz Zemes. Pēc 
tam seko pakāpeniska šo enerģētiski 
„biezāko" ķermeņu „apvilkšana", 
kuŗas laikā Dvēselei tiek izdzēsta 
viņas preeksistences atmiņa, un kas 
noslēdzas ar iemiesošanos jaunā fiziskā 
ķermenī – jaunās mātes miesās, un 
ar piedzimšanu kā jaunam cilvēkam. 
Izveidojas jauna personība ar jaunu 
vārdu, utt.  Šo ciklu Dvēsele/Gars veic 
periodiski ar zināmiem intervāliem, 
kas visbiežāk nepārsniedz 150 gadu. 
To sauc par Dvēseles reinkarnāciju. 
Tai nolūks ir pieredzes iekrāšana un 
izaugsme, ko Dvēsele/Gars var gūt 
tikai fiziskā 3D pasaulē. Saskaņā ar 
vēsturniekiem, šī atziņa pastāvējusi 
arī Kristietībā līdz 550. gadam, kad uz 
Romas imperatora pavēli tikusi izņemta 
no doktrīnām. Tomēr Bībelē nekur 

neatrodam nekādu Jēzus norādi, kas to 
apstrīdētu. Jūdaismā tā ir arī šodien, kā 
arī visās lielākajās austrumu tradīcijās, 
un arī rietumu ezoterikā.

 Cik daudz mēs gribam zināt
J ā p i e b i l s t ,  k a  n e a p d o m ī g i 

iedziļināties cilvēkā nevajag. Cilvēks ir 
radīts (un tiek turpināts radīt) pēc Dieva 
tēla un līdzības. Cilvēks kā būtne vēl 
nav pilnībā noformējies. Un Cilvēcīgajā 
būtnē ir ļoti daudz dievišķības kā 
tādas. Bet dievišķību nedrīkst likt zem 
mikroskopa. Dievišķību nedrīkst pakļaut 
ne analīzei ne sintēzei. Un dievišķību 
nedrīkst ne lieki slavēt nedz pelt. Bībele 
iesaka uzlūkot cilvēku neitrāli. Cilvēks ir 
ceļā. Šai ceļā ir jācenšas būt pašam sev. 
Tanī dodas katrs Dvēsele/Gars, kuŗš 
ar nebeidzamiem piedzīvojumiem un 
prieku ceļo cauri laikmetu laikmetiem, 
virzīdamies tuvāk un pieliekot arī 
„savu plecu" uz Cilvēces lielo mērķi – 
uzcelt Debesu Valstību zemes virsū. 
Tā ir galvenā Debesu programma 
cilvēciskajai civilizācijai uz Zemes. Tikai 
tad, kad tā būs īstenota, un Ēdene būs 
sasniegta, mēs visi kopā un arī katrs 
individuāli varēsim doties tālāk. Jo Ceļš 
ir bezgalīgs. Kristus ir mūžīgs. ■

Mācītājs Ramonds Sokolovskis
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Maiami kā pilsēta dibināta 1896.gadā 
ar populāciju 300 cilvēki. Pēc 2000.gada 
skaitīšanas datiem iedzīvotāju skaits ir 
362 tūkstoši. Iemesls šādam populācijas 
pieaugumam ir migrācija. 

Pēc nolaišanās Maiami starp-
tautiskajā lidostā migrācijas zonas 
šķērsošana aizņēma pusotru stundu. 
Noskaidrojis lētāko ierašanās iespēju 
Maiami Dienvidu pludmalē, devos 
ceļā un pēc stundas jau piereģistrējos 
hostelī. Aši nometu somu un citas 
mantas, pārģērbos un pludmales 
virzienā prom.

Rokas kabatās salicis, izstaigāju 
promenādi, secinot, ka plūdmale 
pārpi ldī ta ar tetovēt iem sportot 
gribētājiem, kas spēlēja volejbolu, 
pārvietojās ar velosipēdiem vai izklaidēja 
sevi kā citādi. Taču manu uzmanību 
šoreiz piesaistīja kāds sportists, kuŗš 
no vienas rokas otrā rokā cilāja svara 
bumbu, kuŗu pēc tam ielika savā somā 
un aizsoļoja prom. Man noteikti būtu 
slinkums ar svara bumbu doties uz 
plūdmali, lai to pacilātu un pēc tam 
gādātu uz māju pusi. 

Tā kā Maiami ir plaša un pilsētā 
bija plānots pavadīt vien divas dienas, 
nākamajā rītā devos pilsētas apskates 
tūrē. Hostelī saņēmu informāciju, ka 
tūre sāksies 09:30, bet brokastošanas 
atbildīgākajā un garšīgākajā brīdī pēc 
manis ieradās pasūtītās tūres pārstāvis 

Mazā Havana

ar tekstu, ka jādodas tūrē. Nācās ar 
vienu maizes šķēli rokā un plastmasas 
kafijas krūzi otrā rokā skriet uz autobusu, 
pagūstot pa ceļam arī kafiju izliet. 

Krustu šķērsu izbraukāju un 
apskatīju Maiami, kā arī „Mazo Havanu”, 
kas „Mazās Havanas” nosaukumu 
šim kvartālam ieguvis par godu 
Kubas galvaspilsētai Havanai. „Mazā 
Havana” ir kubiešu imigrantu kvartāls 
un ir vislabāk atpazīstams tieši Kubas 
trimdinieku lokā. Šķiet, ka „Mazās 
Havanas” atpazīstamības zīme bija 
kungi gados, kas spēlēja domino vai 
kārtis un kūpināja savas pīpes. Laiski 
un neiespringstot. 

ASV 2015.gadā apstiprināja, ka 
„Mazā Havana” ir iekļaujama vēsturiskai 
saglabāšanai, jo tā šobrīd ir iekļauta 11 
visvairāk apdraudēto vietu sarakstā. 

Vēlāk bija iespēja ar tūristu laivu 
izbraukāt Maiami ūdeņus, kur galvenā 
atrakcija bija dažādām slavenībām 
piederošo īpašumu apskate. Ja 
sākumā piefiksēju, ka tā māja pieder 
Antonio Banderasam, savukārt tālāk 
redzamā dzeltenā villa reiz piederējusi 
Frenkam Sinatram, tad beigās jau no 
tās informācijas gūzmas vairs nespēju 
uztvert, kas, kam un cik daudz pieder. 
Atlika grozīt galvu pa kreisi un pa labi, 
lai saprastu neko.

Pēc Maiami ūdeņu izbaudīšanas 
vēlreiz izstaigāju promenādi, pamanot, 
ka cilvēki cenšas nofotografēt skaistu 
villas - restorāna ieeju, taču nevis viens 
vai divi cilvēki, bet gan bariņš. Izrādās, šī 
skaistā villa pieredzējusi baisu notikumu 
gandrīz 20 gadus senā pagātnē. 1997. 
gada 15. jūlija rītā villas priekšā tika 
nošauts slavenais itāļu modes dizainers 
Džanni Versače. Skumjākais šajā stāstā 
ir tas, ka tieši šis 15. jūlija rīts bija tas 
retais rīts, kad modes dizainers nolēma 
pats aiziet pēc vietējās avīzes, ko 
parasti katru rītu darīja viņa asistents. 
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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

Pēc naksnīgās Maiami pilsētas 
panorāmas apskates atpakaļceļā uz 
hosteli pamanīju filmām raksturīgu 
ainu. Pie dārgiem apartamentiem 
piebrauca dārgas klases automašīna, 
no automašīnas izkāpa dāma un, durvis 
neaizverot, soļoja uz apartamentiem, 
tad apsardzes personai slaidi rokās 
atdeva atslēgas un turpināja ceļu 
iekštelpās. Tikmēr apsardze ar atslēgām 
iekāpa auto un to novietoja netālajā auto 
stāvvietā. Pēc redzētā apstiprinājās sen 
jau zināms fakts, ka Maiami apgrozās 
ļoti lielas naudas summas, jo šāda īpaša 
apkalpošana arī papildus maksā.

Atgriezos hostelī, sastopot pāris 
ceļotāju, kuŗu dzimtās vietas ir Galapagu 
salas. Parunājām par Galapagu salām 
un Ekvadoru, pieminot arī manu 
iespēju iepazīties ar pilotu kabīnē 
notiekošo. Ceļotāji bija pārsteigti par 
manu iespēju, jo pēc 2001.gada 11. 
septembra notikumiem viesiem esot 
aizliegts atrasties pilotu kabīnē jebkurā 
laikā. Izrādās, vienam no viņiem pirmās 
pakāpes radinieks strādā avio industrijā 
un pēc 2001.gada šis ceļotājs vairs nav 
pieredzējis pilota kabīnes apmeklēšanu.

Savukārt pēdējo dienu izvērsu 
par slinkojamo dienu, lai pievērstu 
uzmanību kvartālam, kuŗā vērojama 

grafiti māksla. Savulaik „Wynwood” 
kvartāls bijis necils noliktavu rajons, 
kuŗu 2009. gadā projekta ietvaros 
lēnām sāka pārveidot, tajā izkopjot 
grafiti mākslu. Jau 2009.gadā tika 
uzaicināti mākslinieki veikt kvartāla 
apzīmēšanu. Savukārt 2010.gadā 
pievienojās vēl 10 grafiti mākslinieki, 
tādējādi grafiti zīmējumiem izplešoties 
arvien tālāk un vairāk. Kopš paša 
sākuma sienas ir apgleznojuši vairāk 
nekā 50 mākslinieki no 16 valstīm. 
Pateicoties šim projektam, par šīm 
grafiti sienām tiek ziņots dažādos 
preses izdevumos, kā, piemēram, “The 
New York Times”, “BBC News”, “Forbes” 
u.c. Tiek uzskatīts, ka “Wynwood” 
kvartāls ir viens no “hipijistiskākajiem” 
rajoniem ASV. Tā apskatīju minētos 
grafiti darbus, kur par dažiem darbiem 
biju stāvā sajūsmā, taču bija arī darbi, 
kuŗus vienkārši neizpratu. 

Pēc grafiti izbaudīšanas nolēmu 
izstaigāt cauri Maiami finanšu centram. 
Vakarā atgriezos hostelī, sakārtoju 
somu un pēc pāris stundām jau modos, 
lai ar „UBER” aplikācijas palīdzības 
rezervētu auto dotos lidostas virzienā, 
pametot pilsētu, kur cieņā ir sports, 
tetovējumi un jaunība. Kādēļ jaunība? 
Tādēļ, ka pilsētā neredzēju vecāka gada 
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„Wynwood” grafiti kvartāls

gājuma cilvēkus un iekšējās sajūtas bija 
tādas, ka pilsētā ir jaunības kults.
Rasisma ainiņa 

Lidojums no Maiami uz Kanādu ilga 
vairāk nekā 8 stundas. Jo vairāk tuvojāmies 
ziemeļiem, jo vairāk lidojuma laikā ASV 
štatu brūnganos līdzenumus nomainīja 
līdzenumi baltā krāsā. Vēlā pēcpusdienā 
ierados 1988.gada ziemas Olimpisko spēļu 
pilsētā Kalgari. Ierodoties lidostā, mans 
pirmais secinājums bija – neglītākā lidosta, 
kāda vien redzēta, un tajā mirklī man prātā 
atplaiksnīja kanādieša Vincenta teiktais: 
„Nebrauc uz Kalgari.”

V ē l ā k  g a n 
lidostas neglītumu 
kompensēja Kalgari 
migrācijas dienesta 
darb in ieks ,  kuŗš , 
ieraugot manu pasi, 
pasteidzās informēt, 
ka  2016.gadā ar 
draugiem apceļojis 
Somiju, kā arī Baltijas 
valst is.  Esot bi j is 
forši. Secināju, ka 
forši tik tiešām laikam 
bijis, jo migrācijas 
dienesta darbinieks 
apskatīja manu pasi, 

nepārbaudot ne manu ceļojuma 
apdrošināšanu, ne naudas 
līdzekļus, vien novēlot man 
superīgu laiku Kanādā. „Ta dā!” 
- un mirkli vēlāk jau robeža tika 
šķērsota.

Mirkli vēlāk izgāju ārā un 
no vairāk nekā +30 grādiem 
Dienvidamerikā, +26 grādiem 
M a i a m i  a t r a d o s  K a l g a r i , 
piefiksējot, ka kārtoju uz ausīm 
ciešāk cepuri, savelku ciešāk šalli 
un paceļu augstāk jakas apkakli, 
Kanādas klimatam izšķērdīgi 
bārstot aukstos temperatūras 

grādus. 
Drīz ierados hostelī, kur biju rezervējis 

pal ikšanu t r i jām nakt īm.  Hoste ļa 
darbiniece, redzot, ka palieku tikai trīs 
naktis, sāka agresīvi piedāvāt apmaksāt 
papildus ceturto nakti, solot palikšanu 
piektajai naktij par brīvu. Pirmajā brīdī kā 
luminiscējošas spuldzes apziņā ieslēdzās 
vārdi „Piektā nakts par brīvu”, „Nav 
jāmaksā”, „Ietaupījums”. Kamēr mans 
prāts drudžaini darbojās, tikmēr hosteļa 
darbiniece turpināja piedāvāt šo, viņasprāt, 
pasaulē lieliskāko atlaidi. Taču sarunas 

Ziemotā Kalgari
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gaitā atcerējos sen zināmu mārketinga 
triku patiesību: „Tūlīt un tagad”. Nolēmu 
nepakļauties „pasaulē brīnišķīgākajam 
piedāvājumam”.

Iekārtojos hostelī, vēlāk izstaigāju 
pilsētu, pamanot, ka pilsētu kā balta 
sērga ir apsēduši balti truši. Sapratu, ka 
Kalgari mani neuzrunā un Vincentam bija 
taisnība. Bet ko nu vairs? Trīs naktis tika 
apmaksātas, un naudu atpakaļ hostelis 
neatmaksātu, ja es pēkšņi izdomātu 
pamest Kalgari ātrāk.

Nākamajā dienā atkārtoti izstaigāju 
Kalgari un atgriezos hostelī, lai papildinātu 
blogu. Devos uz kluso telpu jeb bibliotēku, 
kuŗu rotāja lieli, melni burti uz sudraba 
plāksnes: „Jūs esat iegājis klusajā zonā. 
Lūgums uzvesties klusu.” Sāku rakstīt 
blogu, pēkšņi viens hosteļa iemītnieks 
sāka risināt savus jautājumus pa telefonu, 
kliedzot: „Es saprotu, es tagad paēdīšu, un 
pēc tam es nosūtīšu...” Saruna turpinājās 
savas desmit minūtes, un šajā laikā es 
cietos, cietos un vēlreiz cietos, kamēr 
nenocietos un pagriezos pret viņu, ar 
lūpām bez skaņas lūdzot būt klusākam, 
kā arī parādot laipni ar pirkstiem pie lūpām 
zīmi „Klusāk, lūdzu!”

Telefona saruna beidzās, un viņš 
diezgan agresīvi pajautāja, kas man 
nepatīk. Sarunas karstumā izaicinoši 
atbildēju, ka bija pārāk skaļi. Jutos kā 
džungļos. Un te pēkšņi no dīvāna otras 
puses izleca cits hosteļa iemītnieks tā, ka 
dīvāns pat nošūpojās, minot, ka es esmu 
rasists, jo atļāvos pateikt, ka skaļums bijis kā 
džungļos, jo viņš esot no Dienvidamerikas. 
Biju pārsteigts, bet labākais visā šajā 
situācijā bija tas, ka viņš šajā dīvānā gulēja 
un es pat viņu neredzēju, jo dīvāns bija 
novietots ar tā augsto atzveltni pret mani.

Nākamais solis no viņa puses bija 
teciņiem skriet pie hosteļa darbiniekiem, 
lai pasūdzētos par mani kā rasistu. Tajā 
brīdī neticīgi paspēju nodomāt: „Mīļā Dieva 
māte! Tiešām? Kas manu mēli raustīja 

runāt?” Protams, es teciņiem viņam 
līdzi, neaizmirstot tomēr paironizēt, ka 
viņam tas būs jāpierāda un es ar lielāko 
prieku to vērošu. Mirkli vēlāk attapāmies 
recepcijā, kur situācija tika izklāstīta no 
viņa puses. Sevi aizstāvot, pateicu, ka 
tā ir telpa, kur jāievēro klusums, dodot 
iespēju apmeklētājiem strādāt. Rezultātā 
darbiniece recepcijā nekomentēja neko par 
situāciju, taču pateica, ka šis ir „bakpakeru” 
hostelis un jārēķinās, ka cilvēki skaļi 
uzvedas. Uz manu jautājumu par pašu 
uzstādītajiem noteikumiem un brīdinājuma 
zīmi par klusumu šajā telpā tā arī man neko 
neatbildēja.

Tajā brīdī iešāvās prātā doma zelta 
spārniem – atteikties no hosteļa, noīrēt 
uz nakti citu hosteli, atgūstot pārmaksāto 
naudu par vienu nakti, un Kalgari varu 
pamest dienu agrāk. Pusstundu vēlāk 
piereģistrējos uz vienu nakti ļoti jaukā un 
draudzīgā hostelī, lai nākamajā dienā dotos 
slaveno Klinšu kalnu virzienā. ■

Turpinājums nākošā Ritumā. 
Raksts tapis sadarbībā ar apgādu 

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

VALODIŅA

Jautri mēles mežģi.
Izmēģini savas spējas tikt galā ar 

šiem piņkerīgajiem pantiņiem.
● Šis žagaru saišķis nav mans žagaru 

saišķis, bet tas žagaru saišķis, kas 
nolikts šķērsām un pārsiets ar šnori, 
ir mans žagaru saišķis.

● Vējonis savējā vējjakā izvējo savējā 
vēja vēdekli vējainā vējbaku dienā. ■
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PBLA ZIŅU APSKATS

25. maijā
Latvijā uzņemta filma, kuras tapšanā 
piedalījušās Holivudas zvaigznes 

Laikā, kad kino industrija visā pasaulē 
pandēmijas dēļ ir “uz pauzes”, Latvijā 
notikusi iespaidīgas filmas uzņemšana, 
kuras tapšanā piedalījušās augsta līmeņa 
zvaigznes no Holivudas – Mikijs Rurks, 
Roberts Kneppers, režisors Mauro 
Borelli, kā arī producenti un aktieri no 
Latvijas. Filma tapusi ar pūļa finansējuma 
platformas “Crowdestor” palīdzību un tajā 
ieguldīti 1,7 miljoni eiro, kas piesaistīti no 
vairāk nekā 2000 investoriem visā Eiropā. 

Laikā, kad daudzās pasaules valstīs 
filmēšana epidemioloģisko drošības 
ierobežojumu dēļ bijusi ierobežota 
vai neiespējama, Latvijā ierobežojumi 
neradīja būtiskus šķēršļus f i lmas 
tapšanai. Iespēja Latvijas kino industrijas 
pārstāvjiem piedalīties konkrētā projekta 
tapšanā radusies, pateicoties pūļa 
investīciju platformas “Crowdestor” 
investoriem. 

Filma “Warhunt” ir militārs trilleris par 
Otro pasaules karu, kurā līdzdarbojušies 
Holivudas un pašmāju kino nozares 
lietpratēji. Kinolentes ainas uzņemtas 
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 
kā arī Līgatnes mežos un alās, Bolderājā 
un citviet. Kopumā filmas “Warhunt” 
tapšanā “Crowdestor” investori ieguldīja 
aptuveni 1,7 miljonus eiro. Filmēšana 

ilgusi aptuveni pusgadu un tik pat ilgu 
laiku aizņēmusi filmas montāža un 
apstrāde. 

Filmā piedalījušies pasaulē zināmi 
aktieri kā Mikijs Rurks, kas atpazīstamību 
ieguvis tādās kinolentēs kā “Dzelzs vīrs 
2”, “Eņģeļa sirds” un “Cīkstonis”. Viens 
no “Warhunt” aktieriem ir arī Roberts 
Kneppers, kurš piedalījies tādās filmās 
kā “Kurjers 3”, “Hitman” un seriālā 
“Izlaušanās”. Filmas režisors ir Mauro 
Borelli, kurš līdz šim strādājis pie tādiem 
pasaules kases grāvējiem kā “Zvaigžņu 
kari VIII”, kā arī divām no “Karību jūras 
pirāti” filmām. 

Projektā līdzdarbojušies Latvijā 
pazīstami aktieri – Dainis Grūbe, Rihards 
Lepers, Jurijs Djakandovs un Ieva Segliņa. 
Filmas producenti ir Igors Proņins un 
Jūlija Zaiceva no Latvijas producentu 
apvienības “Forma Pro Films”. Viens 
no projekta priekšnosacījumiem filmas 
tapšanā bija vietējo producentu piesaiste, 
tieši tādēļ pieņemts lēmums filmu uzņemt 
Latvijā ar iespēju piesaistīt latviešu 
aktierus un citus filmas tapšanā iesaistītos 
speciālistus. Šobrīd notiek sarunas ar 
vairākiem potenciālajiem filmas pircējiem. 
[…] (leta.lv)
21. maijā
Sākas lielais hokejs Rīgā 

Šodien, 21. maijā, ar četrām spēlēm 
"Arēnā Rīga" un Olimpiskajā sporta centrā 
Rīgā sākas 84. pasaules čempionāts 
hokejā. Latvijas izlase mājinieku lomā 
meistarsacīkstēs startēs otro reizi 
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(pirmo reizi 16 labākās pasaules hokeja 
valstsvienības Rīgā pulcējās 2006. gadā). 
Boba Hārtlija trenētā izlase turnīru šovakar, 
21. maijā, pulksten 20.15 sāks pret hokeja 
dzimtenes – Kanādas – pārstāvjiem, kas 
allaž ir vieni no čempionāta favorītiem. 
Pēc tam sekos cīņas ar Kazahstānu, 
Itāliju, ASV, Norvēģiju, Somiju un Vāciju. 
Latvijas izlase, kuras mačus tiešraidē 
translēs "LTV7" televīzijas kanāls, 
izvirzījusi ambiciozu mērķi – ne tikai iekļūt 
ceturtdaļfinālā, bet pirmo reizi komandas 
vēsturē tikt pusfinālā un cīnīties par 
medaļām. 

Latvijas hokeja valstsvienība kopš 
1997. gada, kad debitēja pasaules 
čempionāta elites grupā, piecas reizes 
ir iekļuvusi starp astoņām labākajām 
vienībām. Trīs reizes mūsējie bijuši 
septītie (1997., 2004., 2009.), divos 
čempionātos – astotie (2000., 2018.). 
Pirms trim gadiem Dānijā ceturtdaļfināls 
tika sasniegts Boba Hārtlija vadībā, kurš 
arī tagad kopā ar padotajiem nospraudis 
augstāko mērķi – medaļas. Iespēja ir, 
jo sakrituši vairāki nosacījumi, lai šī 
hokeja paaudze īstenotu savu sapni, ko 
lolojusi daudzus gadus. […] (Autors Gints 
Narogs, Latvijas Avīze)
18. maijā
Valdība lemj par militārās vidusskolas 
dibināšanu 

Valdība šodien atbalstīja pulkveža 
Oska ra  Ka lpaka  p ro fes i onā lās 
vidusskolas dibināšanu ar 1.jūliju. 
Tāpat valdība apstiprināja vidusskolas 
nolikumu. Paredzēts, ka skola nākotnē 
atradīsies Rudbāržu muižā Skrundas 
novadā, taču ņemot vērā nepieciešamību 
muižas remontam un infrastruktūras 
pielāgošanai, patlaban skola atradīsies 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 
telpās. Aizsardzības ministrija cer, ka 
2023.gadā skola varēs sākt darbu 
Rudbāržos. Jau ziņots, ka valdība jau 
pērn jūnijā konceptuāli atbalstīja pulkveža 

Oskara Kalpaka profesionālās militārās 
vidusskolas izveidošanu. Skolas izveidi 
un uzturēšanu finansēs no Aizsardzības 
ministrijas budžeta. 

Rudbāržu muižā ilgus gadus atradās 
nu jau likvidētā Kalpaka vārdā nosauktā 
pamatskola. Rudbārži ir vieta, kur 1919.
gadā uzturējās Kalpaka bataljons un 
sākās Latvijas faktiskā atbrīvošana no 
lieliniekiem. Jaunveidojamās izglītības 
iestādes mērķis būs jaunās bruņoto spēku 
virsniecības paaudzes audzināšana. 
Skolā uzsvaru likšot uz līderību, kritisko 
domāšanu un argumentācijas prasmēm. 
Skolas absolventi varēs iestāties 
Nacionālajā aizsardzības akadēmijā 
(NAA) un tiem kā izietu ieskaitīs 
akadēmijas pirmsstudiju posmu. Kalpaka 
profesionālajā vidusskolā uzņems 
9.klases absolventus. Skola nodrošinās 
vispārējo vidējo izglītību ar pastiprinātu 
inženierzinātņu tehnisko priekšmetu 
apguvi, angļu valodu, līderību, sporta 
nodarbības un militāro mācību. Tāpat 
skola varēs organizēt arī papildus kursus. 

Pabeidzot šo izglītības iestādi, skolēni 
iegūtu profesiju - jaunākā līmeņa militārais 
vadītājs, kuras standarts turpmāk vēl 
tiks sagatavots. Ministrijas skatījumā, 
optimālais izglītojamo skaits vienā gadā 
būtu 50 skolēni, bet skolēnu skaits 
klasē - ne vairāk par 25. Skolā pirmo 
25 kursantu klasi plānots izveidot 
2021.gada septembrī. Profesionālās 
vidusskolas audzēkņiem plānots izmaksāt 
stipendijas150 eiro mēnesī. Izglītojamie 
tiks nodrošināti ar dienesta viesnīcu, 
ēdināšanu četras reizes dienā un militāro 
formastērpu. (LETA; tvnet.lv)
13. maijā
Rīgas pils kastelas restaurācijas laikā 
iemūrē kapsulu ar Levita vēstījumu 
nākamajām paaudzēm 

Trešdien, 12. maijā, Rīgas pils 
kastelas restaurācijas laikā tika iemūrēta 
kapsula ar Valsts prezidenta Egila Levita 
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Nākamais Ritums būs 2021. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

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

vēstījumu nākamajām paaudzēm. 
Latvijas karogs, sena monēta un sejas 
aizsargmaska – šie ir vien daži no 
nozīmīgākajiem priekšmetiem, kas tika 
iemūrēti kastelas sienas mūrī. Tāds ir 
vēstījums, ko augstākās amatpersonas, 
Latvijas Nacionālais muzejs un būvnieki 
vēlas nodot nākamajām paaudzēm. 
Rīgas pils kastelas daļas atjaunošanas 
darbi sākās pērn oktobrī. Rekonstruējot 
Rīgas pili Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja vajadzībām, Mozus zāles sienas 
mūrī trešdien pulcējās restaurācijas 
darbos iesaistītās puses, lai sagatavotu 
laika kapsulu nākamajām paaudzēm. 

Kultūras ministrs Nauris Puntulis 
(Nacionālā apvienība) norādīja: “No 
Kultūras ministrijas es gribētu ievietot šo 
vēstījumu – sarkanbaltsarkano karogu 
kā vēlējumu, lai tas mūžīgi mūžos 
plīvo pie Svētā gara torņa.” Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs kapsulā 
ievietoja kādu senu monētu un citus 
priekšmetus, būvnieki līmeņrādi. VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvis 
Jānis Ivanovskis-Pigits sacīja: “Būvdarbi 
Rīgas pilī ir sarežģīts process, jo visapkārt 
ir vēsture. Un kā vēstījumu nākamajām 
paaudzēm liksim šo sejas masku, kas 
raksturo laiku, kurā mēs dzīvojam un arī 
apstākļus, kādos mēs strādājam.” Kad visi 
priekšmeti ievietoti kapsulā, katram tika 
dota iespēja sienā iemūrēt pa ķieģelim 
vai vairākiem. 

Plānots, ka šajās telpās varēs 
atgriezties Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs, kas Rīgas pili bija spiests 
pamest pēc 2013. gada ugunsgrēka. 
Darbi katrā no stāviem pilnā sparā norit 
arī šobrīd, un būvnieki uz solītajiem 

darbu izpildes termiņiem raugās visai 
optimistiski. “Mēs esam apmierināti ar 
darbu veikšanas tempiem, līdz ar to 
pagaidām mēs uzskatām, ka viss notiek 
tā, kā līgumā ir noteikts, un nav pamata 
satraukties nevienai no pusēm. Pirmā 
kārta ir jāpabeidz jau 2022. gadā,” atklāja 
uzņēmuma “LNK Industries” valdes 
loceklis Kaspars 

Ratkēvičs Darbi rit kastelas dienvidu 
korpusā. Bēniņos noņemti pārsegumi 
un grīdas, tiek stiprinātas sienas un 
kolonnas. Darbu gala termiņš ir 2024. 
gads. 

Valsts prezidenta Egila Levita 
vēstījumā teikts: 

“2021. gada 12. maijā, kad Rīgas 
pilī tiek ievietota šī ziņa, Latvija ir sava 
valstiskuma 102. pastāvēšanas gadā. 
Mēs esam Eiropas Savienības un NATO 
valsts, kas sekmīgi attīstās. Mums ir strauji 
augoša informācijas tehnoloģiju nozare, 
daudzi uzņēmīgi cilvēki, kas iekaro visu 
pasauli ar šīs jomas izgudrojumiem. 
Arī mūsu latviešu valoda, kas ir mūsu 
nacionālās identitātes centrāls elements, 
tiek arvien vairāk nostiprināta, tostarp arī 
mākslīgā intelekta pasaulē. Tas nozīmē, 
ka latviešu valoda pārdzīvos tehnoloģiju 
sprādziena laikmetu un turpinās attīstīties. 
Tāpat kā visa pasaule, Latvija šobrīd 
cīnās un tiks pāri Covid-19 pandēmijai. 
Mēs dzīvojam laikmetā, kad ļoti domājam 
par to, kā dzīvot ilgtspējīgi un mazināt 
tos pāridarījumus, ko cilvēki ir nodarījuši 
dabai. Esam stiprinājuši Rīgas pils, Rīgas 
pilsētas un visas Latvijas ilgmūžību. 
Saules mūžu un stipru valstsgribu Rīgas 
pilij, Rīgas pilsētai un visai Latvijai!” 
(Autore Vita Anstrate; lsm.lv) ■
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ30, Bridge Rd, HOMBUŠĀ
Dievkalpojumi notiek katru svētdien, 

plkst.10.00
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 

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

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

Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās.

Zoom kafīja – Katru svētdien, plkst.16.00. 
Ir iespēja pieslēgties mūsu pārunās. 
Saite tiek izsūtīta tiem kam man ir 
ēpasta adrese. Ja vēlaties piedalīties 
atrakstiet man un nosūtīšu saiti.

BĪBELES STUNDAS
Not iek uz Zoom, cetur td ienās, 

plkst.10.30. Saite ir dabūjama atrakstot 
mācītājām pa 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.  (02) 8012 2362
 Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Kas notiek pirms dzimšanas?
Pirms dzimšanas – mēs saņemam 

orientācijas kursu, kuŗā notiek priekšā 
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stāvošās dzīves plānošana. Tanī 
piedalās dvēseles, kas būs kaut kādās 
attiecībās ar mums Zemes dzīves 
laikā – mūsu bērni, draugi, partneri, 
dzīvesbiedrs/biedrene, un citi, kas 
gatavojas ienākt inkarnācijā virs 
Zemes aptuveni vienlaikus ar mums.

(Bībelē sk. par iepriekšnolemtību 
Ap.d.4:28, Mt.11:14, Mt.17:10-13, 
Mk.9:11-13, I Tim.6:19 u.c.)  

(sk. arī Dr. Michael Newton, Dr. Brian 
Weiss, Dr. Dolores Canon, u.c.)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪNIJĀ
Dievkalpojumi svētdienās pl. 9.30 

baznīcā un Bībeles stundas 10.00 
Latviešu namā pēc vienošanās – 
notiks saskanīgi ar sabiedriskajām 
regulām.

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

DRAUDZES NODEVAS
Par 2021. gadu $100. Lūdzam nosūtīt 

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

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

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

Things are back 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. 

Last month activities at The House were pretty well back to normal: Saturday 
school's Mothers Day event, Eurovision party, two theatre performances, Thursday 
lunches, and all of the usual groups holding their rehearsals and meetings - just 
like in pre-Covid times! The Sydney Latvian theatre group even made it down to 
Melbourne for a performance and managed to make it back  just before Victoria's 
latest lockdown. 

We really are lucky here in Sydney that we've escaped the worst of this corona 
virus epidemic - not just compared to other parts of Australia, but also compared 
to Latvia (where things are not so rosy) and other parts of the world (where things 
are totally abysmal). Let's just hope we can keep it up! 

With that in mind, it's probably good to get out to something at The House and 
make the best of the current situation - just in case! June is again shaping up as 
a month full of activities - some somber and reflective, and others joyful. 
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Edited by Pēteris Kļaviņš

Commemoration of Baltic Deportations –  
14th June at 2 pm.

This year marks 80 years since the deportation of tens of thousands of 
Estonians, Latvians and Lithanians to Siberia, by the Soviet Union.   The event 
will be marked, on the day, both in our home countries, as well as around the 
world wherever Baltic peoples reside. Seeing as, in Sydney,  it's a combined Baltic 
event, all proceedings will be in English. There will be short speeches by the 3 
local Honorary Consuls, as well as performances by local Baltic artists. 

Reopening of the Latvian shop  
"Rīga" – 26th June at 11 am.

We're closing the store at The House on the 14th, for a facelift and a refit. It 
will reopen, under new management, with an expanded array of goods from both 
Latvian and local artisans. Come to the opening just before Jāņi and enjoy a glass 
of bubbly and a pīrāgs, then step inside and browse what's on offer.

Midsummer celebration –  
Jāņi – 26th June from 12 noon.

The biggest event on the traditional Latvian celebratory calendar is Jāņi. Come 
and enjoy some traditional Latvian food as well as performances from singers, 
dancers and the Saturday School kids. Improve your Latvian with a sing-along 
(words provided) of  traditional songs, make a flower wreath, or join a „song battle" 
between the sexes.■

Latvian Language Classes
For a number of years there have been Latvian language classes for adults 

at Latvian House and last year they happened via Zoom. Some students have 
been coming for years, others only started last year, and everyone is at a different 
stage in their learning. In class we use a range of materials; learn new words, 
expressions, a little grammar; learn about Latvian culture and traditions – with lots 
of time for revision.

I would like to offer a new beginners class and a separate class for continuers 
with some Latvian knowledge. Each class would meet for 3 weekly Zoom sessions 
plus 1 session face-to-face with both classes at Latvian House on a Saturday 
11.30am – 1.00pm. Beginners classes will be held on Tuesdays 18.00 – 19.30 
beginning 6th July and the continuers class on Saturdays 11.30 – 13.00 beginning 
10 th July.

If you have been thinking about learning Latvian, I would love to hear from you. 
Please contact me on 0409 848 533 or email lozers@bigpond.com ■

Linda Ozers
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