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Solvita Āboltiņa: brīvības dzirnakmens ir
dārgākā un vienlaikus smagākā nasta

2012 . gada 4. maijs

„Brīvības dzirnakmens ir jānes katru dienu,
visu mūžu – tā ir dārgākā un vienlaikus smagākā
nasta. Katram patriotam, ikvienam no mums
kopš 1990.gada 4. maija ir jāturpina to nest,
brīvību nedrīkst nomest, zem tās nedrīkst saļimt,
nedz arī par tās smagumu gausties,” Saeimas
svinīgajā sēdē 4. maijā uzrunājot klātesošos,
sacīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
Tāpat kā neatkarības atgūšanas laikā, arī
joprojām katra svarīga lēmuma pieņemšanā
izšķiroša nozīme ir politisko spēku saliedētībai,
iedzīvotāju gribai līdzdarboties un ikkatra cilvēka valstiskuma apziņai, pauda Saeimas
priekšsēdētāja.
Atgādinot, ka šogad aprit 90 gadi kopš Saeimas pirmās sēdes sanākšanas, S.Āboltiņa
savā runā atsauca atmiņā Latvijas Satversmes sapulces prezidenta Jāņa Čakstes toreizējo
vēlējumu jaunajam parlamentam: “Jūs esat no tautas raidīti darīt svarīgu darbu. Es esmu
pārliecināts, ka jūs to darīsiet nesavtīgi, pēc labākās apziņas, pēc labākās pārliecības par
godu un par svētību mūsu dārgajai tēvijai.”
11.Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka šī valstsvīra dotā ceļamaize bija trāpīga ne tikai
tālajā 1922.gadā – arī šodien ikviens Latvijas pilsonis no sirds cer, ka viņa ievēlētie deputāti
savu darbu darīs pēc labākās apziņas, nesavtīgi, neaptraipot savu godu, un sabiedrības
labumu stādīs augstāk par savu personīgo: „Būtu pašā laikā, ja ik reizi pirms svarīga
balsojuma, kad tieši katra atsevišķa balss var izšķirt Latvijas likteņus, mēs pārdomātu savu
izvēli un būtu uzticīgi valstij un Satversmē paustajām vērtībām.”
Latvijas Republikas dibinātājiem nebija šaubu, ka jaunajai valstij ir jābūt parlamentārai
republikai, norādīja S.Āboltiņa, citējot tālaika spožā politiķa Arveda Berga brīdinājumu,
ka “parlamentārisms ir mums vajadzīgā valdības forma”, taču “esam izraudzījuši
viskomplicētāko valsts varas iemiesojumu”.
S.Āboltiņa norādīja, ka derīgākais un piemērotākais ceļš ne vienmēr ir vieglākais ceļš:
parlamentārisms „nepiedāvā gatavas atbildes un nenorāda uz vienu gudro, kuŗš zina
visas pareizās izvēles. Nevis viens vadonis izlemj valstij svarīgos jautājumus, bet gan tas
ir uzticēts tautai un tautas pārstāvjiem”. Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka deputātiem
(Turpin. 3. lpp.)
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500
DARBA LAIKS

pirmdienās, otrdienās no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 12.00
sestdienās no plkst. 9.00 – 12.00, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotās audio kasetes un CD’s, Rīgas pilsētas plānus,
ādas, sudraba, dzintara izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

Nākamais senioru saiets
piektdien, 8. jūnijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3 . lpp.).

S

Naudas sūtījumi uz Latviju
idnejas Latviešu biedrība piedāvā iespēju SLB biedriem pārsūtīt naudu uz
Latviju. Šim nolūkam SLB ir atvērusi kontu Danske bankā, Rīgā.

Naudas pārsūtījumi tiek kārtoti katru ceturtdienu. SLB sūtīšanas likme,
neatkarīgi no sūtamās summas, ir AUS $15.00.
Iemaksājot naudu SLB grāmatnīcā, ir jāpaziņo saņēmēja vārds, uzvārds,
adrese, telefona numurs, personas kods un saņēmēja bankas konta numurs
(IBAN). Pēc Latvijas likuma saņēmējs nedrīkst uzdot cita cilvēka bankas
konta numuru.
Čekus lūdzu rakstīt uz: Sydney Latvian Society Ltd vārda.
Nauda tiks pārskaitīta saņēmēja bankas kontā Latvijas latos.
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Senioru saiets

ākošais Senioru saiets notiks piektdien
8. jūnijā pulkst. 12.00. Kafejnīca būs
atvērta kā parasti no pulkst. 11.00 lai mēs
varētu satikties ar draugiem, baudīt kafiju
vai tēju un smalkmaizītes kuŗas gādās
mums SLB Dāmu Kopas čaklās strādnieces.
Primā daļā īsumā pieminēsim 14.
jūnija latviešu tautas traģisko deportāciju
un pakavēsimies atmiņās ar Latvijas TV
raidījumu Tēvu Barikādes.(60 min.)
Otrā daļā skatīsimies radiīumu, Poruks
mūžīgais pērļu zvejnieks, kur rāda skaistus
lauku skatus un dzīvi Poruka mājā ( 49 min.)
un pēc tam skatīsimies filmu par kāpostu
skābēšanu . (25 min.)
Uldis Misiņš

Daudz baltu dieniņu

S

LB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitpieciem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2012. gada maijā SLB ir apsveikusi
Līgu Rutupu, Juri Ruņģi, Zentu Krautmani,
Skaidrīti Veidneri, Ritu Bārdu, Baibu
Harringtonu, Irmu Ziemeli, Dzidru Mičeli
(Mitchell). Laimdotu Mežgaili, Lidiju Buduli
un Mairu Kluinu.

Solvita Aboltiņa: brīvības ...
turpin. no 1. lpp.
pašiem ir jāapliecina, ka parlamentārisms
ir efektīva un Latvijai piemērota valsts
pārvaldīšanas forma. To var pierādīt kopīgā

darbā, ar gudriem un pamatotiem lēmumiem,
sadarbojoties ar vēlētājiem, nevalstiskajām
organizācijām un nozares ekspertiem.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka
4. maija deklarācija atjaunoja tās idejas
un vērtības, kas 1922.gadā tika ieliktas
Satversmē un līdz ar to – mūsu valsts
pamatos. Pieminot deviņdesmit gadus kopš
Satversmes spēkā stāšanās, S.Āboltiņa
minēja tiesību zinātnieka profesora Vasilija
Sinaiska vārdus, ka konstitūcija ir visu
pilsoņu līgums, savā ziņā pat piemineklis,
kuŗa tuvumā norimst visas kaislības.
Viņš uzsvēris, ka konstitūcija ir tas visiem
obligātais miera minimums, bez kuŗa nav
iespējama ne tiesiskas valsts, ne kultūras
attīstība.
„Latvijas Republikas Satversme šajā
laikā patiešām ir kļuvusi par pieminekli mūsu
tautas neatkarības centieniem un vēlmei
dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī.
Ciešā saistībā ar citām Eiropas tautām un
balstoties uz vienkāršām vērtībām – valsts
varas padotību likumam, cilvēktiesībām un
taisnīgumu,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.
Svinot 4. maija svētkus un Satversmes
90 gadus, Āboltiņa aicināja atkal no jauna
apzināties pašiem savus pamatus – to, ka
mūsu valsts ir veidota, lai latviešu tauta,
piesaistot visu tautību Latvijas pilsoņus,
varētu demokrātiski pati sevi pārvaldīt. Mūsu
valsts ir vienīgā vieta, kur sargāt, kopt un
attīstīt latviešu valodu un savu kultūru.
Piektdien, 4. maijā, par godu Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas 22.
gadadienai notika Saeimas svinīgā sēde,
kuŗā runu teica Saeimas priekšsēdētāja
Solvita Āboltiņa.
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LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu no mana biroja
normālā darba laikā pēc iepriekšējas sazināšanās:
Birzulis Associates Pty Ltd
583 Darling Street,
Rozelle, NSW 2039
Tel: (02) 9555 7230
E-pasts: abirzulis@bigpond.com

Fax: (02) 9555 7239
Aldis Birzulis

Kurzemes cietokšņa
atcere

Gadskārtējais Daugavas
Va n a d ž u l a b d a r ī b a s
sarīkojums Sidnejas
Daugavas Vanagu namā
12.maijā bija apvienots ar
Kurzemes cietokšņa atceri
par kuŗu sarīkojumā pēcpusdienā
pastāstīja nodaļas Daugavas Vanagu
priekšnieks Elmārs Vanags, ievadā
pastāstot, ka katru gadu mēs atceramies
kaŗavīru varonīgās cīņas Kurzemē,
ko sauc par Kurzemes cietoksni un
kas patiesībā bija dvēseļu cietoksnis.
Kurzemes cietokšņa aizstāvju pretinieki
to sauc par Kurzemes katlu, kuŗā,
kā runas teicējs aizrādīja, vārījās un
pazuda tūkstošiem cilvēku dzīvību.
Šajā cietoksnī bijušas ieslēgtas
divas vācu armijas, divi tanku korpusi
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ar apmēram tūkstoš tankiem un 1. gaisa
flote ar apmēram 1500 lidmašīnām.
Te vēl jāpiemin krasta aizsardzības
spēki ar mazākiem kaŗa kuģiem un
15 zemūdenēm, teica Elmārs Vanags.
Bruņoto spēku stipruma dēļ krievi
nav varējuši izcelt desantu frontes
aizmugurē. 273 kilometru līkloču frontes
līniju aizstāvējis pusmiljons vīru un tajā
latviešu sektors bijis 25 kilometru gaŗš
ar 19. divīziju un pāris citiem pulkiem.
Interesanti, ka Kurzemes cietoksnis
radies nejaušības dēļ. Ilgstoša
pretestība Kurzemē nav bijusi paredzēta
un tāpēc arī tajā nav iepriekš izbūvēta
aizstāvēšanas līnija. Tajā laikā Kurzemē
bija 200,000 bēgļu no visas Latvijas, kas
pēc māju pamešanas Latgalē, Zemgalē,
Vidzemē un Rīgā patvērās Kurzemē
cerēdami, ka Rietumu spēki sāks
kopēju frontes radīšanu pret austrumu
ienaidnieku.
Rīga krita 13.oktobri. Vācu
virspavēlniecība pavēlēja 16. un
18. armijai izlauzties caur Lietuvu
uz Austrumprūsiju. Operācijas
iesākums bija paredzēts 17.oktobrī,
bet jau 15.oktobrī sācies lielais krievu
uzbrukums Kurzemē ar nodomu ieņemt
Liepāju.
Latviešu divīzija tikko bija ieņēmusi
jaunas pozīcijas pie Džūkstes, kur jau

Foto: Pēteris Kļaviņš

11.oktobrī bija izveidota jauna līnija.
Kauja ilgusi četras dienas. Krievu
pusē uzbrukumā devās kādas astoņas
divīzijas ar tankiem un lidmašīnām.
Bija izjucis vācu plāns par atkāpšanos
uz Vāciju un Hitlers pavēlējis noturēt
Kurzemi lai tur saistītu krievu spēkus un
līdz ar to atvieglotu cīņas Vācijā.
Piecas dienas pēc pirmās sākusies
otrā Kurzemes lielkauja, kur agri no rīta
2000 dažādu kalibru lielgabalu uguns
sagrāvusi bunkurus un izveidotās
pozīcijas. Abās kaujās no 16. oktobŗa
līdz 7. novembrim vācieši zaudējuši
44,000 vīru bet krievi turpinājuši pievest
jaunas vienības, tankus un lidmašīnas.
Vislielākā bijusi 3. lielkauja piecas dienas
Ziemssvētku laikā. Pavisam Kurzemes
cietoksnim bija seši lieuzbrukumi, kuŗos
iesaistījās 80 padomju divīzijas.
K u r z e m e s l a i k r a k s t ā „ Ve n t a s
balss” pēdējā numurā 1945.gada
8.maijā rakstīts „Neaizmirsīsim
nekad, ka mums vēl Kurzemes stūrīti
palikušajiem latviešiem tā īsti sāksies
lielā pārbaudījuma stunda, kuŗai aizritot,
mēs tomēr redzēsim visu latviešu lielāko
ilgu piepildījumu – brīvu, neatkarīgu
Latviju. Cik tāls ir ceļš, cik daudz upuŗu
un dzīvību tādēļ būs jāziedo un cik

Elmārs Vanags

lielas mokas un ciešanas tas mums
uzliks, to mēs šodien neviens nevaram
pateikt. Un tomēr jau šodien ar drošāko
pārliecību varam teikt, ka latviešu tauta
dzīvos mūžīgi, mūžos dzintarjūŗas
piekrastē un līdz ar viņu Latvijas valsts.”
Zem sarkanās miglas Latvijas valsts
pārcieta 45 gadus.
Šī gada 8. maijā Lestenē Aizsardzības
ministrs Artis Pabriks pieminēja 2.
Pasaules kaŗa mirušos. Ziedus nolikuši
arī vācu militārais atašejs Latvijā Achims
Neicerts un Lietuvas bruņoto spēku
pārstāvji. A. Pabriks teicis: ”Nedrīkstam
šķirot kritušos, cieņa jāizrāda viņiem
visiem (pirms došanās uz Lesteni
viņi bija apmeklējuši gan vācu, gan
krievu kapus). Tomēr man ir kauns, ka
Latvijā joprojām dzīvo daudz pilsoņu,
kuŗi nevēlas vai neprot sarunāties
valsts valodā. Mēs esam toleranti
un no cittautiešiem pieprasām tikai
lojālu izturēšanos pret Latviju un tās
valstiskajiem pamatiem. Neveiksmi
sagaida tos, kas cenšas inscinēt
provokatīvus referendus, izmantojot
brīvības, ko esam izcīnījuši paši sev un
viņiem. Šeit dusošie no mums sagaida,
ka sargāsim Latviju, par kuŗu viņi
atdevuši savas dzīvības”.
Nacionālo bruņoto spēku
komandieris Raimonds Graube paudis
gandarījumu, ka Latvijā cieņu parāda
visiem kritušajiem, „Bet godu mēs
izrādam tikai tiem, kuŗi cīnījušies ar
sarkanbaltsarkano karogu uz pleciem
un Latviju sirdī”.
Pēc šīs informatīvās un sirsnīgās
runas ar tvartu atskaņoja dziesmas
Paliec sveiks, mans mazais draugs, Kad
šķiroties no tēva mājām un citas, ko līdzi
dziedāja klausītāji.
Arnolda Jumiķa aicināta zālē ienāca
saimniece Rita Bārda, kuŗu viņas 60.
gadu dzimšanas dienā apsveica ar
dziesmu bet Vaine (Wynne) Jumiķe
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nolasīja angļu valodā sacerētu
apsveikuma dzejoli.
Raimonds Sokolovskis, kas jau
sākumā bija spēlējis noskaņas mūziku
programmas daļā nodziedāja Imanta
Kalniņa dziesmu Pilsētā, kuŗā piedzimst
vējš, Div` dūjiņas gaisā skrēja un
Raimonda Paula Cielaviņa, bet Arnolds
Gūtmanis deklamēja nezināma autora
Vai zini, zeme? un Valdas Mooras
Mātēm.
Sarīkojumā bija divas loterijas.
Apaļa muciņa pašvilktās un iepriekš
sagādātās. Noslēgumā dziedāja gan
Daugavas Vanagu dziesmu, gan
Daugav’s abas malas, gan Pūt, vējiņi.
Juris Krādziņš

Mistērija un nedarbi
Sidnejā

Š

ogad Austrālijas Latviešu 51. teātŗu
festivāls skatītājus pulcināja uz divām
ļoti atšķirīgām izrādēm. Melburnas viesi
viļināja ar mistēriju un Sidejas Latviešu
teātris (SLT) solīja nedarbus. Austrālijas
Latviešu teātŗa (ALT) izrāde lepojās ar
virsrakstu „Burts M - Mīlestība, Burts S
- Slepkavība”, kas īstenībā bija latviski
tulkota Frederika Nota (Frederick Knott)
reiz populārā luga „Dial M for Murder”,
kuŗa daudziem pazīstama. Sidnejieši
arī uzveda tulkojumu – Vilhelma Buša
Aspazijas atdzejoto vācu klasiķi bērniem
Makss un Morics, ko arī daži publikā
drošvien zināja no galvas.
Kā pienākās, sākšu ar ciemiņiem.
ALT režiju vadīja Ieva Kaina ar Valdu
Rubi kā asistenti. Iepriekšējā Austrālijas
Latvieša (AL) numurā tika paskaidrots,
ka melburnieši šoreiz esot izvēlējušies
dot iespēju „jaunās paaudzes aktieriem
parādīt savu māku”. Šie jaunie aktieri
bija: Matīss Kaziņš (ļaundara Tonija
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Vendisa lomā), Gita Meiere-Nestecka
(viņa apdraudētā sieva Šīla), Ingus
Purēns (Šīlas iemīlētais Maksis Halidejs),
Daris Leitmanis (kapteinis Lesgeits).
Citi ansambļa sastāvā bija Māra Kaziņa
(radio balss), Jānis Kārkliņš (balss) un Ilze
Nāgela (žurnāliste).
Tikai viena uz skatuves loma,
inspektors Habards, bija daudz
piedzīvojuša tēlotāja rokās, un Gunāra
Klausa parādīšanās īsi iedvesa ticamību
un autoritāti izrādē, kuŗai, diemžēl, bieži
šīs kvalitātes iztrūka.
Nota luga ir, kā angļi teiktu, starp
tiem „Vecajiem kaŗa zirdziņiem” kas ilgi
kalpojuši amatieru teātŗa grupiņām. Pat
skatītājiem, kas to pazīst tikai no Alfreda
Hičkoka slavenās filmas, šeit nakāds
pārsteigums saturā nebija sagaidāms.
Viss tātad atkarājās no spēles un
inscinējuma, citādi tikai ar garlaicību
sagaidāms lugas pārāk komplicētais
noslēgums. Tās režijā nepieciešams kaut
pieskāriens Hičkoka izveicības saistīt un
saspīlēt – un protams noder rūdīti aktieri.
To ņemot vērā, grūti saprast ALT
izvēli laist savus jaunos talantus šinī
nepatecīgajā „mārkā”. Vai patiešām
nebija nekas saistošāks un patiesāks –
latviešu, angļu, franču, sengrieķu drāmā
sacerēts, vecs vai jauns, kas būtu atļāvis
Melburnas „jaunās paaudzes” aktieriem
gaišāk spīdēt?
Melburnieši ļoti labi zina, ka esmu
bieži bijusi ALT izrāžu apbrīnotāja. Žēl,
bet šoreiz tas nebija iespējams. Un šeit
es to varētu atstāt, bet daži paskaidrojumi
ir nepieciešami un varbūt būs palīdzīgi.
Piedzīvojuši aktieri parasti spēs
gādāt par sevi gandrīz visās skatuves
grūtībās un lai cik nabadzīgs dotais
materiāls. Turpretīm jaunāku aktieru
režisoriem un citiem to „mentoriem”
ir daudz jāpalīdz – ar skaidru izrunu,
ar sarunu ritmiem un ātrumiem; tie
jāmudina uz kustību, žestu, reakciju un

negaumīgs, itsevišķi ņemot vērā tekstā
bieži pasvītroto Šīlas bagātību. Nezinu
kāds punkts bija lielajam biroja galdam;
ja atvilknes nepieciešamas, tad tās ir
atrodamas arī pie mazākām, elegantākām
mēbelēm. Ja daļa skatuves mēbeļu
bija „palienēta” Sidnejā, tad noteikti
būtu atmaksājies arī divus Sidnejas
puišus „palienēt” lai Toniju beigās drusku
pārliecinošāk arestētu. Uzbrukums Šīlai
arī daudz neieguva no speciālā efekta.
Kopsummā, ALT šeit ir darbs priekšā,
bet neviens īsts teātŗa cilvēks nekad no
darba nav vairījies. Melburnieši 27. maijā
noteikti redzēs daudz labāku izrādi un es
ceru savu apbrīnu nākošajā Festivālā
atjaunot.
Un tagad – pie nedarbiem! Maksi un
Moricu noskatījos arī pirmā izrādē 15.
aprīlī. Un arī šeit kopsaturs daudziem bija
pazīstams, viss atkarājās no skatuviskā
iztulkojuma – režijas, spēles, dekorāciju

Foto: Pēteris Kļaviņš

jūtu patiesību (un neturēt pauzes, kas
liek domāt ka teksts aizmirsts). Tikai tad
var ieviļināt skatītājus dzīvot līdzi lugas
darbībai, lai cik tā pārspīlēta vai neticama.
Aktierus vajag iedrošināt daudz nenolaist
acis, jo skatiens ir viņu kontakts ar zāli.
Ir arī jāizvairās viņiem atļaut atkārtotas
kustības, piemēram nemest lokus atkal un
atkal ap mēbelēm (kā šeit rakstamgaldu
vienā skatuves pusē un dīvānu otrā).
Blakus Gunāram Klausam jāpiemin
Matīss Kaziņš, kas balsī, stājā un tēlojumā
sniedza curmērā ticamu Toniju. Saspēle
ar Dari Leitmani bija niansēta un sagādaja
kaut cik nepieciešamā saspīlējuma.
Leitmanim arī ir laba balss un skaidra
izruna, lai gan kapteinis Lesgeits no teksta
saprotams kā drusku vecāks.
Daži kostīmi šķita nepiemēroti, bet
neesmu 1950. gadu fasona speciāliste
(un ja kāds vēlās, mani var šeit pārlabot).
Tonija un Šīlas dzīvoklis bija pieblīvēts un

Sidnejas Latviešu teātris, no kr.: Beķeris (Andris Kariks, Lempels (Jānis Čečiņš),
Meķis (Jānis Grauds), Tante Frīda (Tija Lodiņa), Āzītis (Ojārs Greste) un Boltes
madama (Lija Veikina).
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Foto: Pēteris Kļaviņš

Austrālijas Latviešu teātris (Melburna), no kr.: Tonijs Vendiss (Matīss Kaziņš),
Šīla Vendisa (Gite Meiere-Nestecka), Matīss Halidejs Ingus Purēns un inspektors
Habards (Gunārs Klauss).
ietērpa.
SLT ir patiešām apdāvināts ar
nevainojamu technisko atbalstu un Makss
un Morics, daudz vairāk kā parastas
izrādes, paļāvās uz šo atbalstu. Gaismas,
skaņas un citus efektus pārzināja Gints
Kārkliņš un Jānis Daniklifs. Itsevišķi
apsveicama skolotāja Lempela pīpes
eksplozija – tik saskaņoti trokšņaina ka
maza meitenīte man blakus ar izbrīnu
prasīja mammai: „Vai tas bija īsts?”
Vija Spoģe-Erdmane un Pēteris
Erdmanis bija gādājuši gaišu, krāsainu
skatuvi, kopā ar daudz ko citu – ieskaitot
baismīgos kukaiņus tantes Frīdas gultā,
ar kuŗiem arī mēs zālē bijām apdraudēti.

Ērikas Marožekijas (Marosszeky)
kostīmi bija vienkārši brīnišķīgi, sastādīti
ar izdomu un karikatūras spilgtumu. Tas
pasvītroja pārspīlētās kustības un lieliski
iekļāvās Buša komiskajā stilā.
Luga deva iespējas jauniem, pusmūža
un pieaugušiem aktieriem un sagādāja
jautrību visu paaudžu skatītājiem. Aplausi
Ilonai Brūverei par atjautīgo un labi
saskaņoto režiju. Makss un Morics
savu neganto gaitu pa ciematu paveica
„Septiņos nedarbos”. To norisei, Aspazijas
rīmētajos pantos izteiksmīgi sekoja
Lindas Ozeres Teicēja.
Izrādes skatuviskā izveicība – šeit bija

Bibliotēkas darba laiks

Ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00
Senioru saieta laikos, piektdienās no 11.00 līdz 12.00
Sestdienās no 10.00 līdz 12.00 sazinoties ar Imantu Līci grāmatnīcā
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ne tikai pīpes „eksplozija”, bet krāsns,
skursteņi, dzīvas un ceptas vistas,
mīkla, lūztošs tilts, jau minetie kukaiņi
utt. – bija apbrīnojama un noritēja bez
vienas (uztveramas) kļūmes. Minimālais
teksts atļāva aktieriem pulierēt mīmiku,
pārspīlētās kustības, izteksmes un
reakcijas. Nezinu cik tālu to visu bija
ietekmējusi nesenā daudz godalgotā
filma par klusā ekrāna aktieriem, kas arī
paļāvās uz mīmiku un mūziku.
Austrālijas Latviešu 51. Teātŗu
festivāla ansambļa balva – ar lielu A plus
– neapšaubāmi pienākās SLT. Labākos
tēlojumus grūti izvēlēties, bet pirmajā
rangā jāstāda Lijas Veikinas apsveicamā
madama Bolte, tad Ojārs Greste (Āzītis)
un Jānis Čečiņš (skolotājs Lempels). Bet
turpat seko Tijas Lodiņas tante Frīda un
protams Kira Bruzgule (Makss) un Klāra
Brūvere (Morics), kas izrādi dominēja ar
neapsīkstošu enerģiju un sparu. Varbūt
Kira Bruzgule drusciņ pilnīgāk suģestēja
lauku zeņķa bravūru, bet spēlē un
saspēlē viņas bija faktiski neatdalāmas.
Abu klauniskās rutīnas starp ainām būtu
derējis skaidrāk strukturēt – daži joki
steigā pazuda. Tas arī būtu samazinājis
paļaušanos uz atkārtoto tīšanos skatuves
priekškarā.
Madamas Boltes nelaimīgās vistiņas
jauki tēloja Aija Dragūna, Leila Supe un
Rita Vīksniņa. Būtu derējis viņas redzēt
lugas beigās ar deju (Kan-kanu?). Citās
lomās piemēroti iestājās Andris Kariks
(beķeris), Jānis Grauds (zemnieks Meķis)
un Pēteris Kains (madamas Boltes
nepareizi apvainotais Taksis).
Kopā ar Maksi un Moricu, izrādi
vienoja Viktorijas Mačēnas meistarīgais
klavieru pavadījums. Tas bija gandrīz divu
stundu koncerts, kas iedvesa piemērotu
noskaņu, kā zālē, tā uz skatuves.
Pateicība visiem latviešu teātŗa
ļaudīm, Melburnā un Sidnejā, par viņu
nesavtīgo nodošanos (dedikāciju) un

pašaizliedzīgo darbu šinī senajā mākslā.
Festivāls vēlreiz apliecināja mūsu valodas
un mūsu kopības izturību.
Inta Rogers
Piezīme: AL51.TF Raibā vakara
apbalvojumi: Galvenā vīrieša lomā
Mārtiņš Kaziņš; galvenā sieviešu
lomā – Gita Meiere-Nestecka; labākais
vīriešu palīglomā – Ojārs Greste;
labākā sieviešu palīglomā – Tija Lodiņa:
labākais ansamblis – SLT.

T

Seniori maijā

ā kā senioru saiets šajā mēnesī
iekrita mātes jeb ģimenes dienas
nogalē, tad par tās nozīmi sarīkojuma
sākumā pastāstīja Aina Sveile, vispirms
nolasot tautas dziesmas par māti,
iesākot
Neviens putniņš tā nedzied,
Kā dūc meža balodītis,
Neviens mani tā nemīl
Kā mīl mana māmuliņa.
Ja vīriešiem bērnu radīšanas process
ir tikai bauda, sievietēm tas ir izvešanas
laiks un sāpīgais dzemdības brīdis.
Tas tomēr nekavē bērnu radīšanas
turpinājumu. Laikrakstos Jēkabs
Ziedars ir pastāvīgi mudinājis, lai
latviešiem vairāk bērnu. Viņš to var jo
pašam ir vairāk bērnu, tāpat kā Jānim
Priedkalnam. Kāds cits rakstījis, ka
nevar būt bērnu ja nevar tos izaudzināt
un izskolot, bet te gan jāpiebilst, ka
Austrālijā par līdzekļu trūkumu nebūtu
jāuztraucas. Tomēr izdevumu ir daudz,
gan par privātiem bērnudārziem, bērnu
uzraudzību vēlākos gados un privātām
vidusskolām kas tādas izvēlas. Bērnus
jāpamāca nebārties, neplēsties, nemest
netīrumus uz grīdas, uzklāt gultas.
Paskatoties pagātnē atceramies,
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Foto: Pēteris Kļaviņš

ka laukos vecākais dēls mantoja māju.
Dzemdības parasti notika pirtiņā, kur
vieglāk dabūt karstu ūdeni, bet arī pirts
kurināšana ir māksla, jo jāuzmanās, lai
ar neuzmanīgu kurināšanu nerastos
dvinga. Vēlākos laikos sauca vecmāti,
pēc tam dzemdības notika slimnīcās
bet visjaunākos laikos no slimnīcām
izvairās, jo tās ir tagad īstākais baktēriju
pereklis, kur jāpavada pēc iespējas
visīsākais laiks.
Pieminot 1944.gada bēgļu laikmetu,
jāatceras, ka tas bija īstais ģimeņu
izjaukšanas periods. Dažkārt tēvs
aizbrauca, palika māte ar bērnu. Citreiz
māte, aizbraucot, atstāja meitu pie
vecāsmātes un tikās tikai pēc 25
gadiem, bet tēvs kaŗa laikā pazuda.
Vēl citā reizē jābrauc bēgļu gaitās ar
okšu vilktiem ratiem. Kad okši nav laikā
padzirdināti, tie steidzās uz dīķi, tā kā
bērni steigā jārauj ārā no ratiem. Kad
pietrūkstas no mājām līdzpaņemtais
ēdiens, jāiet pa mājām „mangot”, vēlāk
jāmeklē iestādēs pārtikas kuponi. Citas
līkstas bija bēgļu nometnēs, kur bija

11. maija senioru saieta runas teicēja
Aina Sveile.
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jādzīvo pusbadā. Bērniem sākās skolas
gaitas.
1949.gadā sākās izbraukšana,
lielāko tiesu uz Ameriku vai Austrāliju.
Izglītotiem bija jāveic fiziski darbi.
Pēc obligātā darba laika jādomā par
studījām. Ar visu to radās latviešu nami,
baznīcas, dibinājās teātŗi, koŗi. Nu jau
bija 63 gadi pagājuši.
Priekšlasījuma teicējai Ainai Sveilei
pateicās ar puķu balvu pieteicējs Ivars
Šeibelis, kas pēc tam rādīja ainas no
Latvijas televīzijas. Daudzas ziņas
ir skumīgas. Nebeidzamie strīdi par
latviešu valodu, bēdīgais ekonomiskais
stāvoklis, daudzi brauc projām. Tomēr
Latvijai nav tādu nemieru kā Grieķijai,
bet cenšas ievērot Eiropas Savienības
noteikumus.
Ministriem samazina algas.
Anglijā rāda „Funniest Latvian
comedian” Kandis, kas ar savu sakāmo
prot sagādāt jautrību un smieklus.
Citā filmā rāda par latviešu gaitām
Afganistānā. Ja klausās šejienes
televīzijas ziņas vai lasa laikrakstos,
liekas, ka vienīgie notikumi tikai bumbu
sprādzieni, kas rada nepareizu iespaidu.
Latviešu kaŗavīri, kas tur jau no 2003.
gada, esot labi ieredzēti. Filmā rāda,
kā iekārto skolas (kuŗām gan dažreiz
grāmatas uz četriem bet burtnīcas
uz diviem), spēlē futbolu, būvē jaunu
policijas iecirkni.
Filmiņā par Latvijas bruņotiem
spēkiem rāda parādi Daugavmalā,
kuŗu pieņem prezidents. Pirms četriem
gadiem beidzās obligātais kaŗa dienests.
Citā filmā piemin Liteni, kur 1941.gadā
sapulcināja kaŗavīrus, it kā uz nometni,
bet virsniekus veda uz Gulbeni, pēc tam
uz Sibīriju.
Sarīkojuma otrā daļā televīzijas
ziņās Kristīne Želke saaicināja uz
pārrunām diriģentus un koŗu koncerta

rīkotājus par nākamā gada dziesmu
svētku rikošanu. Dziesmu svētki rīkoti
dažādos vēstures posmos. Tā 1985.
gadā aizliedza dziedāt „Gaismas pili”
bet publika to izsauca un diriģents
Mednis to vadījis. Diriģents Kokars
kādreiz nosauca dziesmu svētkus par
latviešu reliģiju. Kautgan dziesmu svētki
pastāvējuši visās iekārtās tie nav tikai
tautas svētki, bet tajos nepieciešams
profesionālisms. Diriģenta mugura
izsaka vairāk nekā vārdi. Režisors
Viesturs Kairišs, stāstīja cik liela nozīme
dziesmu svētkiem, jo padomju vara pat
atlikusi Latvijas okupāciju uz vienu dienu
1940.gadā, kad bija Latgalē dziesmu
svētki. Diriģente Aira Birziņa ieteica
ņemt līgo par kopkoŗa tēmu dziesmu
svētkos. Diriģents Ivars Cinkuss, ka
koncertam būs koŗi, dejotāji un pūtēji
bet nevajadzētu elektronisko mūziku.
Cits diriģents izteica novērojumu, kā
izpildītāji nekad neesot bijuši tik gudri,
kā tagad bet nevar sagaidīt, ka valsts
visu samaksā. Kāds koŗa dalībnieks
Mārtiņš Stakis pirmo reiz dziesmu
svētkus skatoties, nolēmis, ka nekad
vairs nebūs tikai skatītājs un no tā laika
sācis dziedāt korī.
Citi bēdājās, ka viss notiek bez
samaksas, pat bez paldies. Būtu grūti
atrast, kas „noformētu kolektīvu”. Būs
bēdīgi nākotnē ar dziesmu svētkiem,
ja netiks atjaunota obligātā dziedāšana
skolās.
Nākamos Dziesmu svētkos būs
līdzsvarotība, gan dziesmas tiem, kas
tās vēlas interesantas, gan tiem , kas
grib kaut ko vieglāku, kā „Gaismas
pili”. Citreiz būšot jārunā par dziesmu
svētkiem Latvijas 100 gadu gadījumā
2018.gadā.
Juris Krādziņš

Sidnejas Latviešu
Organizāciju
Apvienības sēde
2012. gada 10. maijā

SLOA sēde notiek Sidnejas Latviešu
namā un piedalās 9 organizāciju
pārstāvji.
Saņemti sekojošie paziņojumi:
-no S!K!K!S! par prezidija sastāvu
2011./12.mācību gadam: seniore –
Andra Rone, viceseniore – Gundega
Zariņa, sekretāre – Inese Drēziņa
-no korp! Selonija par prezidija
sastāvu: seniors – Edgars Greste,
viceseniors – Indriķis Kalniņš, sekretārs
– Jānis Dunniklifs.
-no K!K!S!, ka seniors ir Indriķis
Kalniņš
Paredzētās valdes vēlēšanas
nenotiek, jo nav neviena kandidāta
priekšsēža amatam. Apstiprina
pašreizējo valdi vēl līdz nākamajai
sēdei.
J. Grauds ir aicinājis S!K!K!S!
uzņemties šī gada 18.novembŗa akta
rīkošanu, bet atbilde būs tikai jūnijā pēc
tam, kad to varēs pārrunāt konventā. Nav
vēl zināms kas teiks svētku runu un kad
notiks akti citās pilsētās. J. Grauds jautā
vai būtu iespējams mainīt dievkalpojuma
laiku atkarībā no akta sākuma laika. SLB
Valsts svētku pusdienas paredzētas
svētdien 11.novembrī. Konsuls A.
Birzulis ir piedāvājis $3,000 atbalstu ja
aicinātu kādu mākslinieku no Latvijas,
lai kuplinātu 18.novembŗa aktu un
pusdienas. Ierosina aicināt arī SLVK
piedalīties.
Seko organizāciju ziņojumi:
Sidnejas latviešu ev. Lut. draudze
– E. Timermanis ziņo, ka notikuši
sekmīgi Dārza svētki ar ļoti labiem
ienākumiem. 27.maijā būs Vasaras
11

Svinēsim Jāņus visi kopā
sestdien š. g. 23. jūnijā, plkst. 12.00
Latviešu namā, Stratfildā
Būs jautra dziedāšana un dejošana – gan krāšņi
priekšnesumi, gan izdevība pašiem dziedāt un dejot līdz.
Piedalīsies arī SLB skolas bērni.
Varēsit baudīt pusdienas, Jāņu sieru, alu, karstvīnu un
citus Dāmu kopas gatavotus gardumus.
Ieeja brīva!
Jūs visus mīļi aicina Jautrais pāris
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svētku dievkalpojums un gada otrā
pusē Pļaujas svētki. Ceturtdienas
rītos notiek Bībeles stundas.
Ņūkastlē un Benkstaunas veco ļaužu
mītnē dievkalpojumi vairs nenotiek
mazā apmeklētāju skaita dēļ. Pēc
dievkalpojumiem var saņemt svētrunas
tekstu angļu valodā, ko izmanto labs
skaits dievlūdzēju. E. Timermanis arī
interesējas vai kāds zin kur palikuši Lilija
Kalnītis un Verners Ungurs.
SLJK – V. Krādziņš ziņo, ka korī
pašreiz ir 15 dziedātāji un mēģinājumi
nenotiek katru nedēļu diriģentes maizes
darba pienākumu dēļ. 23.septembrī
paredzēta dziesmotā pēcpusdiena. Kādi
10 dziedātāji gatavojas braukt uz KD.
SLB DK – Edīte Birzule ziņo, ka
Dāmu kopa turpina darboties. Nesen
notika gadskārtējais sarīkojums, kur bija
mazāk apmeklētāju nekā iepriekšējos
gados. DK gatavos ēdienu Jāņu
sarīkojumam un arī rīkos Laimas
klientiem Jāņus. E. Birzule piemin, ka
viņa būs ārzemēs no maija beigām uz
7 nedēļām. Viņa lūdz kontaktēt Ināru
Krūmiņu vai Ievu Trankeli ja ir kāda
vajadzība no Dāmu kopas.
SLT – J. Čečiņš ziņo, ka novembrī
notika Kaleidoskopa izrādes (170
skatītāji) un nupat, Teātru festivāla
ietvaros, “Makss un Morics” izrādes
(200 skatītāji). SLT rīkoja Teātru
festivālu un sagatavoja priekšnesumus
raibajam vakaram. Piedalījās arī ALT
no Melburnas. Šogad vēl paredzēts
iestudēt Anšlāva Eglīša lugu “Pēc kaut
kā cēla nezināma” ar ko SLT aicināts
piedalīties KD gada beigās Adelaidē.
Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo,
ka Jautrais pāris šo sestdien dejos
daudzkultūru Budas festivālā Darling
Harbour. JP ir arī uzņēmies šogad
rīkot Jāņus un viņa aicina visus uz
Jāņu sarīkojumu 23.jūnijā. Šogad
vēl paredzēts dejot 16.septembrī

“Eurofest” un gada beigās Kultūras
dienās Adelaidē. Pašreiz trūkst dejotāju,
īpaši puišu - ja būtu kāds kam interesē
dejot, lūdzu tos mudiniet nākt uz JP.
Kasiere – Ina Rone ziņo, ka lielākā
daļa no organizācijām samaksājušas šī
gada dalības maksas.
DV Sports/Spars– Toms Veidners
rakstiski ziņo, ka Sparā patlaban
sastāv 30 biedri. Piedalās regulāri
Benkstaunas rajona vīriešu basketa
sacensībās. Spars sadarbojas ar
SLB pamatskolu un ir rīkojis JDV
gadskārtējās peldēšanas sacensības
un vieglatlētikas sacensības. Spars arī
apbalvoja SLB bērnus kuri piedalījās
vieglatlētikas un peldēšanas sacensībās
šī gada 24.martā. Baltiešu spēlēs Spara
locekļi piedalījās vīriešu, sieviešu un
bērnu basketa spēlēs, kā arī volejbola
spēlēs. Bez tam martā Spars nosvinēja
60.gadu jubileju ar svētku vakariņām
“Italian Village” restorānā, kur piedalījās
112 sparieši un draugi.
ALMA – Ojārs Greste iesūtījis
rakstisku ziņojumu. ALMAS pilnsapulcē
25.februārī ievēlēja valdi nākamajam
gadam: priekšsēdis – Ojārs Greste,
vicepriekšsēde Dzidra Mitchell,
sekretārs – Pēteris Legzdiņš, kasiere –
Biruta Clarke, valdes locekļi – Gundega
Zariņa, Liena Sveile, Astrīda Medne,
revīzijas komisija – Andris Kariks.
Kopā ar 2011.gada 14.jūnija aktu
notika gadskārtējā baltiešu mākslas
izstāde, kurā piedalījās 15 mākslinieki
ar 24 gleznām. Gadskārtējā izstādē no
11.septembra līdz 9.oktobrim piedalījās
22 mākslinieki (no Melburnas, Brisbānes,
Kanberas, Pertas un Sidnejas) ar 42
darbiem. Žūrijas godalgu ($400) par
labāko darbu saņēma Dzidra Mitchell.
Tautas balvu ($200) par populārāko
darbu saņēma Biruta Clark. Turpmāk
paredzēts izveidot stratēģiju grāmatas
“Austrālijas latviešu mākslinieki”
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pārdošanai, atjaunot ALMAs tīmekļa
vietu, pārveidot ALMAs 1979.g. izdoto
grāmatu elektroniskā formātā lai to var
lejuplādēt no ALMAs tīmekļa vietnes
un iesaistīt māksliniekus citās pilsētās.
Sēdes noslēgumā J. Čečiņš ierosina
visām organizācijām paziņojumus par
paredzētajiem sarīkojumiem ievietot
“Latvietī” lai piesaistītu cilvēkus – tas
neko nemaksā, tikai jāaizsūta epasts.
AR

A

Balsosim par
skaistāko zemi
pasaulē, Latviju

r šodienas technoloģiju var atrast
gandrīz visu, ko kāds kaut kur
pasaulē ir rakstījis. Tā vairāki latvieši
“serfojot” pa internetu ir atraduši jaunu,

tikai 14. maijā datētu rakstu, kuŗā
pastāstīts par visā pasaulē izvesto
akciju atrast skaistāko zemi pasaulē.
Pārsteidzoši (bet vai pārsteidzoši?) ka
visvairāk balsis nodotas par Latviju. Aiz
viņas palikušas tādas zemes kā ASV,
Itālija un Šveice. Pilns pirmo 20 vietu
saraksts ir:
1. Latvija
2. Meksika
3. Turcija
4. Indonēzija
5. Apvienotā karaliste (Anglija)
6. Itālija
7. Jaunzēlande
8. Brazīlija
9. Indija
10. Kanāda
11. Īrija
12. ASV
13. Horvātija
14. Šveice

Hercogam Ernestam Johanam Bīronam Rastrelli celtā Jelgavas pils Lielupes krastā
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15. Austrālija
16. Kolumbija
17. Grieķija
18. Peru
19. Portugāle
20. Francija
Rakstam pievienotas divu Latvijas
piļu fotografijas – Jaunpils pils un
Jelgavas pils.
Labākai pārskatamībai šis interneta
raksts ir palielināts un ir apskatāms uz
ainavu dēļa Latviešu nama kafejnīcā.
Raimonds Krauklis
PS. Vēl var balsot ieejot sekojošā
mājaslapā: http://blog.firstchoice.co.uk/
conflict-of-pinterest-infographic/#/map
Pilnu rakstu no interneta angļu valodā
var lasīt: http://travelchatter.dailymail.
co.uk/2012/05/latvia-nominated-as-themost-beautiful-country-in-the-world.html
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Līgot iešu – kur
līgošu?

īgošana būs Latviešu namā, 23.
Jūnijā plkst. 12.00. Kur gan citur, mēs
Sidnejas latvieši varam tā īsti līgot, ja ne
Latviešu namā? Uz Latviju, mūžīgo un
tīkamāko līgošanas vietu, ir aizbraukuši
daži no laimīgajiem, izredzētajiem
līgotājiem. Mēs pārējie vienmēr varam
atmiņās kavēties pie tiem laikiem, kad
kā bērni vai jaunieši baudījām Jāņu
priekus, katrs pēc savām iespējām, kā
bērni maisoties lielajiem pa kājām, kā
jaunieši meklējot papardes ziedu, šo
mistisko mīlestības simbolu, kopā ar
savu iemīļoto meiteni vai zēnu, Jāņu
naktī, tur kur smaržo Latvijas vasara.
Aina Sveile

D

D. Gekas filmas
Latviešu namā
16. maijā

zintra Geka ar 4 dokumentālām
filmām un viņas vīrs Pēteris Vasks
ciemojās Austrālijā jau trešo reizi, šoreiz
galvenokārt, lai piedalītos Kanberas
starptautiskā mūzikas festivālā no
18. līdz 20. maijam, kuŗā viņš būs par
galveno komponistu.
Ievadvārdus sarīkojumā teica Ojārs
Greste, bet par vīra mūziku pastāstīja
Dzintra Geka. Pastāstīja arī par koncertu
Losandželosā kur 2000 klausītāju cēlās
kājās lai aplaudētu Vaska kompozīcijām.
Pirmā filma bija par 1941.g. uz Sibīriju
deportētiem bērniem ar nosaukumu
Sibīrijas bilance. Pagājušā gadā bija
aizritējuši 70 gadu kopš deportācijas,
kuŗā cieta 15, 425 Latvijas iedzīvotāju,
to skaitā 3751 bērns līdz 16 gadu
vecumam. Cilvēki dzīvoja necilvēcīgos
apstākļos, bet nomirušos ēda vilki.
Pēc radu lūgumiem 1946.g. daudzus
bērnus veda atpakaļ uz Latviju, bet pēc
kāda laika atkal sūtīja uz nometinājuma
vietām.
Lamas ezera krastā nogalināti 42
Baltijas valstu virsnieki. Kādreizējie bērni
stāsta par saviem piedzīvojumiem, kad
aukstumā vajadzēja būvēt naktsmītnes.
Izsūtīto bērniem neļāva runāt latviski.
Otrā filmā par 1949. gadā izsūtītiem,
galvenām kārtām zemniekiem, ir tuvāk
aplūkotas trīs dzimtas no Ķekavas.
No Gaņģu dzimtas deportēja tēvu,
mežsargu Kārli Gaņģi, māti Arvīdu
Gaņģi, vienpadsmit gadu veco dēlu Kārli,
deviņu gadu veco meitu Elzu un četri
gadi veco brālīti Didzi. Filmā stāstīts, ka
visa ģīmene tomēr atgriezusies 1959.
gadā.
Otrā ģimenē bija 21 gadu vecais
Gunārs Vilde, viņa māsa Ilma, māte 42
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Foto: Pēteris Kļaviņš

1937.gadā 30.novembrī
slepenās policijas vadītājs
Nikolajs Ježovs pavēlējis
likvidēt latviešus jo katrs
latvietis uzskatīts par spiegu,
nodevēju, ienaidnieku vai
vienkārši nevēlamu elementu
un tāpēc nošaujams. Par
upuri krituši arī citu tautību
PSRS pilsoņi, kuŗus
apsūdzēja par spiegošanu
Latvijas labā. Aizliedza
un izbeidza izdevniecības
Prometejs darbību. Pieminēti
daudzi arestētie un nošautie
latvieši. Par viņiem stāsta
No kr.: Sarīkojuma vadītājs Ojārs Greste, Dzintra cietušo pēcteči.
Geka un Pēteris Vasks.
Arī rādīja īsfilmu vai
nepabeigtu filmu Kur palika
gadu vecā Emīlija un mātes māte Anna tēvi, pieminot 958 latviešu tēvus, kas
Tikums, kas, ar sirdi slimojot, paralizēta. gāja bojā Soļikamskas nometnes 9.
lēģerī. Redzējām, kā nesen viņu pēcteči
Deportētie atgriezušies 1956.gadā.
Trešā ģīmenē Biruta Veisa deportēta no Latvijas pēdējo ceļojuma posmu
uz Omskas apgabalu. Tur apprecas ar veica drezīnās lai viņus pieminētu
Pēteri Sēju. Ģimenē pieci bērni: Vilnis, mežiņā pie piemiņas vietas dzelzceļa
Māris, Tālivaldis. Jānis un Ināra. Šodien malā.
Otrā sarīkojuma nobeigumā rādīja
`Kuģu` mājās tikai dzīva vairs Biruta
filmu
par kino operatoru Gvido Zvaigzni,
Sēja un redzama cepot rupjmaizes
kuŗu liktenīgi ievainoja 1991.gada
kukuļus.
Filmā Stacija-Latvieši 1937 pastāstīts Barikāžu laikā, 20. janvāŗa vakarā un
par latviešiem, kas savā laikā devās viņš miris pēc divām nedēļām.
Par viņu stāsta ģimenes locekļi:
dzīvot Krievijā, kur bijušas daudzas
Daiga
Zvaigzne, Ilona Zvaigzne un
(372) kolonijas ar 12,000 saimniecībām.

Paaugstinātas SLB biedru maksas
Sākot ar 2012. gadu visas biedru maksas ir paaugstinātas sekojoši:
Pilna maksa $33.00, pensionāriem 27.50, studentiem $11.00.
Mūža biedra maksa $440.00.
SLB biedri saņem Rituma brīveksemplāru.
Nebiedriem Rituma abonēšana $44.00.
SLB statūti paredz, ka visi maksājumi ir kārtojami līdz tekošā gada 31.
martam.
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Sastrēgumstunda
Mārtiņa Siliņa zālē
Sidnejā

T

as viss sākās jau pāris nedēļas
agrāk, kad Siliņa zālē bija
iekārtojusies „autoražošanas firmas
filiāle” (ar Austrālijas valdības atbalstu?),
kur grieza, knieba un līmēja jaunos
austrāliešu modeļus un Latviešu
nama priekšā pusgatavos fabrikātus
automechāniķe, kas pēc izskata ļoti
atgādināja spēļu grupas vadītāju, appūta
ar baltu krāsu tā, ka gaŗāmgājēji korejieši
dabūja skriet, degunus turēdami, gaŗām
teciņus, lai arī viņi netiktu nopūsti.
12. maija rīts sākās kā katru
sestdienu. Lēnā garā zālē sāka ierasties
skolnieki ar vai bez vecākiem, sanāca
skolotāji, noskaitīja lūgšanu, un visi
izklīda pa klasēm. Tikai virtuvē attīstījās
neparasta rosība.
Tad sāka nākt tauta. Zāle pārkārtojās
un pamazām piepildījās maziem
bērniem, vecākiem un vecvecākiem,
citiem ļaudīm un – automašīnām.
Siliņa zāle šķita kļuvusi par mazu.
Zvanīja zvans, skolas pārzine sveica
klātesošos, un pie Bēthovena Ekusēzes
un Flamenkas skaņām (Kārlas Tuktēnas
izpildījumā) sākās Ģimenes dienas
svinības.
Pa to laiku visas automašīnas
biija sablīvējušās zāles sānos (kas
tagad bija zāles priekša) – gatavas
startam. Tikai – daži pieredzējušāki

šofeŗi atteicās sēsties (vai līst) vāģos,
jo bija pamanījuši, ka jaunie modeļi ir
brāķis, jo tiem trūkst stūres un motora,
un arī riteņu stiprība apšaubāma, jo
riteņi kaut kā atgādināja papīra šķīvjus.
Ar vārdu sakot, mašīnas izskatījās pēc
plecos pakārtām kājminamām kastēm.
Pēc vairākkārtīgiem skaļiem protestiem
tomēr visi nomierinājās un devās ceļā,
dziedot
Es braucu savā mašīnā,
Ir uzmanīgi jāskatās.
Tai logi trīs un durvis trīs,
Kaut vāģis vecs, bet jūtos brīvs...
Bet braucēji nekur tālu netika, jo
priekšā bija skatītāji kā mūris.
Vai automašīnas tika nodotas
atpakaļ ražotājiem pārtaisīšanai, nav
zināms. Netika arī nekas dzirdēts par
katastrofām.
Visi 8 bērnudārznieki (lielākā
klase šogad!) rindiņā braši noskaitīja
tradicionālo Saulīt‘ silta, māmiņ’ jauka,
nodziedāja dziesmiņu par bitīti, kas
negribot bērnus redzēt, bet tad sākot
kustēties un – bzzz – aizlaižoties, un
beidzot ķērās pie Tūdaliņ, tagadiņ”
dancošanas, kas izdevās tīri labi,

Foto: Māra More

meita Una Zvaigzne-Baumane un arī
darba biedri. Gvido Zvaigzne ir arī
filmējis Černobiļā. Viņs bijis īsts meistars
un pēc drauga lūguma ir salicis darba
kārtībā milzīgas stelles.
Juris Krādziņš

Selga Tuktēna – „Atgriezies, atgriezies
vēl vienu reiz’...”
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olu pļura, kad Daila savam mikslim
piešāva puskrūzīti piena, bet nekādu
kļūmju nebija, jo siltuma pievadi pie
sienas drošības pēc regulēja sarīkojuma
vadītāja un klases skolotāja Valda.
Tiesneši – vidusskolnieks Kaspars V,
(W)., skolas pārzine un viņas vietniece,
ēdienu nogaršojuši, piešķīra Kaijai 11½
punktus no 10 un Dailai 13¾ punktus
no 10, un šķīrējtiesnesis – pārzines
vietnieces laulātais draugs – atzina, ka
sacensībā vinnējušas abas pavāres.
(Tieši kā QI televīzijā!). Šo rindiņu
rakstītāja, vēlāk pie mielasta galda
nogaršojusi pārpalikumu, nāca pie
slēdziena, ka labs gan, tikai tas prasījies
pēc drusku vairāk sāls.
Pirms nākošā priekšnesuma Selga
T. uz vijoles nospēlēja smeldzošu
Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz,
Mana skaistā jaunība, man tevis žēl...”,
no kā vienam otram vectētiņam vai
vecmāmiņai acīs iemetās pa asarai.
Nu bija pienācis laiks uzstāties 3.
klasei, kas parādīja klasi, nolasot Jāņa
Baltvilka dzejoli Cik maksā visdārgākais?,
kam, izrādījās, cenas nav, jo tas bija
rīta rasa pļavā, varavīksnes krāsas,

Foto: Māra More

skolotājai Dacei un skatītājiem un it
sevišķi mazajai Matildei par prieku, kas,
atgriezusies no auto izbraukuma, no
mātes klēpja arī iedziedājās Tūdaliņ,
tagadiņ.
Lāra Veidnere kuplināja sarīkojumu
ar diviem klavieŗu gabaliem – Džesa
spēlētājs un Staigājošais bass.
Šim divertisimentam sekoja pirmās
klases uzvedums, piecām meitenēm
arī noskaitot Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka,
bet šoreiz ar paštaisītām saulītēm rokā,
un tad katrai – t.i., Selgai, Milijai, Elzai,
Minnai un Lārai, nolasot pašu rakstītu un
ilustrētu stāstu par savu māti – kā viņu
sauc, kas viņai patīk un kas viņai garšo
– kas attiecīgās mātes uzjautrināja.
Ilustrācijas būtu pelnījušas, ka skolotāja
Anita tās piekar foajē pie sienas blakām
tur jau esošiem mākslas darbiem.
Tad notika kas vēl līdz šim šādā reizē
nepiedzīvots – 2. klases meistarķēkšas
Kaija un Daila ķērās pie pannām un
sāka mātēm pēc pārbaudītām receptēm
kult olu kulteņus. Skatītāji bažījās,
vai tikai maisījums nepiedegs tā, ka
nodeg būda, jeb vai no tā neiznāks

Mātes dienas sarīkojums Sidnejas latviešu skolā
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Foto: Māra More

smaids, ko
dāvā māsa,
tēva balss
un mātes
glāsts; un
I n e s e s
Zanderes
,,Mamm!”.
Abi dzejoļi
bija nesen
L a t v i j ā
sacerēti.
Tad Zintai no nekurienes galvā
Šoferis Oskars pārbauda p a r ā d ī j ā s
mašīnu.
cilindrs, un
pārējās trīs
meitenes – Laima, Diminika un Kārla
– palīda zem apklāta galda (kā reiz
kādai skolotājai bija gadījies ar viņas
klasi), un uz galda viens pēc otra uzlīda
Elmo, balta pelīte un Kermits, ko Zinta
intervēja par to, kādu viņi iedomātos
vislabāko mammu. Izrādījās, ka tā esot
tāda, kas bērnu mīl, labi māk gatavot
ēst, ir komiska, nav lepna un bērnam
palīdz un viņu iepriecina, un vakarā
dzied Aijā, žūžū. Lugas autore esot bijusi
Zinta. Laikam abām skolotājām – Maritai
un Gundegai – bija izdevies meitenēs
atraisīt gribu radošai pašdarbībai.
Kā pēdējie uzstājās 4 vidusskolnieki.
Mārtiņš V. (W) bija datorā uzzīmējis
mājiņu, pa kuŗas durvīm iekšā un ārā
gāja cilvēciņš un caur kuŗām brīžiem
arī iznāca un palēcās mazāks radījums.
Aija vadīja mīklu Kas tas ir?, kur mēmi
parādījās dažādi tēli, kā sieva blondiem
matiem, atslēgu bunti kaklā, kas zvanīja
zvanu; vīrs ar brillēm; cits vīrs bez matiem

un cepuri galvā; vīrs ar Spara kreklu
mugurā, dribelējot rozā basketbola
bumbu; un kāds, kas spēlēja klavieres.
Publikai šie tēli likās ļoti pazīstami. Vēl
vieglāk būtu bijis viņus uzminēt, ja viņi
būtu ko teikuši.
Publika arī varēja apskatīt
vidusskolnieku fotografijas no Vasaras
Vidusskolā pavadītā laika.
Beigās visa skola nodziedāja Vai
tā mana vaina bija?, un par to, kā
māte cepusi pankūkas, tad pīrāgus,
līdz beidzot bērni sākuši cept mātēm
gardumus. Gardumi pārvērtās
konfektēs, ko bērni pasniedza mātēm
(un vecmāmiņām) kopā ar baltām
Mārtiņrozēm. Pa to laiku kafejnīcā tēvu
un māšu rokas bija uzklājušas gaŗu
galdu, pilnu daž ādiem gardumiem, pie
kā tad visi klātesošie gāja mieloties. Bet
pirms tam visi nodziedāja Daudz baltu
dieniņu Lāras un Zigrīdas vecmāmiņai,
kam tieši tajā dienā apritēja 85 gadi.
Kas man vislabāk no visa tā palika
atmiņā? – Ka skolas saime jutās kā
liela ģimene, kā to jau ievadā bija teicis
ceremonijmeistars Toms Veidners, un ka
dzirdēju, kā pāris mazas meitenītes ar
savām mātēm sarunājās skaidrā latviešu
valodā. Lai tā būtu vēl daudzus gadus!
Vija Sieriņa.

Jurģi maija mēnesī
Latviešu namā

D

zīvesvietas maiņas dēļ, Latviešu
nama pārvaldnieka pienākumus
izbeidz Kristīne Kugrēna un Ģirts

Nākamais Ritums būs 2012. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2012. g. 15. JŪNIJAM.
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Moļņiks. Viņi šajā darbā sabija 2½
gadus, nodibinot labas attiecības
un iegūstot daudz draugu latviešu
sabiedrībā. Kristīne, kā īsta saimniece,
gādāja par kārtību un tīrību Nama
iekšpusē un ārpusē. Bez saviem tiešiem
pienākumiem Kristīne aktīvi atbalstīja
dažādu organizāciju sarīkojums. Būdama
radniecībā ar izcilo Latvijas aktrisi Lāsmu
Kugrēnu, viņa klausītājus iepriecināja ar
dzejoļu deklamācijām. Noklausoties viņas
sniegumu kāds anonīms peršiņu kalējs
rīmoja: „Kristīne kāpj tribīnē, joku pantu
deklamē, klausītāji gavilē, priecājās un
aplaudē.”

Ģirts ar izcila amatnieka veiklību
pielika roku un salaboja, saveda kārtībā
laika gaitā nolietojušās iekārtas Latviešu
namā. Populāro apaļo gadu jubilāru virknē
arī viņam tādu svinēja. Nulles priekšā gan
bija tikai niecīgs skaitlis, kas rakstās kā
3. Ģirts (viņam sens lietuviešu izcelsmes
uzvārds) tuvāko draugu un paziņu pulkam
bija noorganizējis asprātīgas, visādām
izdarībām veidotas godības, kuŗas jau
līdzinājās mazam raibam vakaram.
Sidnejas Latviešu biedrības valde
un priekšsēdis Jānis Grauds pateicās
Biedrības biedriem Kristīnei un Ģirtam par
labo darbošanos Latviešu namā. Draugi
un paziņas cer viņus bieži redzēt Nama
sarīkojumos.
Raimonds Krauklis.
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Jānis Grauds intervē
jauno nama pārzini.

K

ā jau zināms, jūnija mēnesī Latviešu
namā darbu sāks jauna pārvaldniece
– Inese Pētersone. Šeit publicējam SLB
valdes priekšsēža Jāņa Grauda interviju
ar Inesi Pētersoni
J.G.: Kā iznāca ka pieteicāties par
nama pārvaldnieci?
I.P.: Laimīga
apstākļu sakritība.
Laikā kad tika
izsludināts konkurss uz Nama
pārziņa amatu,
biju Sidnejā, lai
izkaisītu sava
nelaiķa vīra
pelnus. Mans vīrs
bija austrālietis.
Ta s b i j a a r ī
laiks, kad manā dzīvē notika milzīgas
pārmaiņas. Gribēju palikt šeit. Līdz
šim esmu dzīvojusi Latvijā, Dānijā un
ASV, kur strādāju par tulku un valodu
pasniedzēju. Runāju latviešu, dāņu,
krievu un angļu valodās. Tagad mācos
šeit par masieri, jo mani interesē viss,
kas saistīts ar veselīgu dzīves veidu.
Tas ir mans hobijs, kas tagad kļuvis par
manu nodarbošanos.
J.G.: Kas pievelk Sidnejai?
I.P.: Saulainais laiks un saulainie,
draudzīgie cilvēki.
J.G.: Jūsu mīļākais gada laiks?
Jebkurš, tikai jāspīd saulei.
J.G.: Jūsu mīļākā izpriece?
I.P.: Dejošana. Jaunu ēdienu
izmēģināšana. Iepazīšanās ar citām
kultūrām.
J.G.: Ja jūs varētu izvēlēties blakussēdētāju gaŗam lidojumam, kas tas
būtu?
I.P.: Mans vīrs, ja tas būtu iespējams.

J.G.: Vai ir kāds cilvēks ar ko pat
kopā nevarētu izdzert krūzi kafijas?
I.P.: Nav. Visi cilvēki ir kaut kādā ziņā
interesanti.
J.G.: Vai esat rīta cilvēks vai
naktsputns?
I.P.: Pielāgojos darbam kā vakaros,
tā arī rītos.
J.G.: Ko sola nākotne?
I.P.: To es labprāt gribētu zināt.
J.G.: Visriskantākais pasākums
Tavā dzīvē?
I.P.: Planēšna ar gaisa balonu
palīdzību!

T

Ģimeņu dzīves
gaitas

uvojoties Mātes dienai saņēmu
uzaicinājumu jums kaut ko pastāstīt.
Liekas piemēroti pieminēt visu ģimeni:
māti, tēvu un bērnus – mazus bērnus, lielus
bērnus un šo to pastāstīt par viņu dzīves
gaitām. Man liekas, ka vīriešiem bērnu
radīšanas process ir galvenokārt bauda,
sievietēm klāt nāk bērna iznēsāšanas laiks
un sāpīgais dzemdēšanas brīdis. Lielās
mīlestības iespaidā dzemdību sāpes drīz
tiek aizmirstas un ražīgās mātes ir ar mieru
laist pasaulē vēl kādus bērnus.
Statistika rāda, ka ar vienu bērnu un
pat diviem nepietiek, lai latviešu tauta
neiznīktu. Dažus gadus atpakaļ avīzē
lasījām Jēkaba Ziedara mudinājumu
latviešiem vairoties (Vienam no Melburnas
Ziedariem ir pieci bērni).Pēc tam, kādās
Jaunatnes dienās, Jānis Priedkalns
savā referātā bija izteicis tādu pašu
mudinājumu (Priedkalna ģimenē bija
seši bērni). Pēc tam dzirdēju jaunu vīrieti
izsakām iebildumus. Pēc viņa domām esot
jārīkojas apzinīgi, jo nevarot radīt bērnus
bez apņēmības un iespējām tos pienācīgi

uzturēt, audzināt un izskolot.
Man liekas, ka te Austrālijā visiem
latviešiem ir iespējams savus bērnus
paēdināt un, ja tie ir normāli attīstīti un
nav pēdējie sliņķi, arī izskolot. Vispārējā
audzināšana ir grūtāks uzdevums, jo tā
prasa laiku. Vecāki ir ļoti aizņemti: strādā
tēvs un bieži arī māte, kas mēdz būt
labi izglītota un grib šo izglītību izmantot
labu darbu izvēlē, un līdz ar to palīdzot
segt ģimenes izdevumus, kuŗu šiem
strādājošiem vecākiem ir daudz, jo jāmaksā
par bērnu uzraudzību ārpus skolas laika un,
ja bērni mācās privātskolās, ir lielas skolas
naudas. Maz laika atliek bērnu vispārējai
audzināšanai mājās.
Ir vajadzīga disciplīna, lai atrastu laiku
ar bērniem nodarboties.
Atskatīšos pagātnē. Kāda bija ģimeņu
veidošanās Latvijā senos laikos? (Būtu
interesanti pētīt seno latviešu dzimstības
rezultātus). Parastā dzemdību vieta bija
pirtiņa. Palīdzēt pie dzemdībām pasauca
kādu no apkārtnē pazīstamām tantiņām
ar bērnu saņemšanas pieredzi. Jaunākos
laikos izsauca vecmāti. Tās bija mācītas
bērnu saņēmējas. Trīsdesmito gadu
beigu posmā topošās mātes sāka izlietot
slimnīcu pakalpojumus. Pēdējos 63 gados
Austrālijā galvenā dzemdību vieta ir bijusi
slimnīca.Tagad dzird runājam, ka slimnīcas
kļuvušas par baciļu un bīstamu baktēriju
perēkļiem te un arī Eiropā. Drašāk esot
dzemdēt mājā. Ja izvēloties slimnīcu,
tur jāuzturoties pēc iespējas īsāku laiku.
Saprotams, ka sarežģījumu gadījumā bez
slimnīcas nevar iztikt. Esmu dzirdējusi
kādu cilvēku stāstām, ka dzemdējot mājā,
sieva brīnišķīgi atslābusi klausoties savu
iemīļotāko mūziku – ritmisko Vivaldi.
Pretstatā mana māte 81 gadus atpakaļ
Latgales mājās liela meža malā, naktī
gaidot uz dzemdēšanas brīdi stundām ilgi
dzirdējusi vilku gaudošanu.
Kad 1944. gadā bija jādodas bēgļu
gaitās,daudzu ģimeņu dzīves tika izjauktas.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:
Rotas lietas
Sudraba Nameja rokas sprādzes
Saules/Muciņu aproce
Latvijas 90 gadu jubilejas 1 Lata piemiņas monēta
Kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas
Rokdarbi – Keramika, koka izstrādājumi, audumi
Grāmatas
“LONG ROAD TO RĒZEKNE” – A journey to Eastern Latvia (Wanda
Skowronska) cena $18
Oskara Lapas triloģija:
Pirmā grāmata: – “THE PATH OF THE MOON” cena $25
Otrā grāmata izdota 2002. gadā: – “ADELINA’S GARDEN” cena $30
Trešā grāmata izdota 2011. gadā: – “CASTLE OF LIGHT” cena $25
Okupācijas mūzeja grāmatu galds piedāvā:
“A STOLEN CHILDHOOD” $25
“WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $47
“LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJA GADAGRĀMATA” $37
“THE CASE FOR LATVIA” $40
“VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $50
“VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $50
“VIŅI CEĻĀ” $25
CD & DVD

CD – no XYLEM Trio
“VĒSTULE ZIEMASSVĒTKOS”
“IN THE MOOD”
“MARIMBA DANCE”
“MIA”
DVD – “The Soviet Story” $25
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Piemēram kāda māte dzemdēja bērnu,
kad padomju armija tuvojās Rīgai. Tā kā
dzemdībās radās sarežģījumi, māte ar
bērnu palika mājā, bet tēvs drošības pēc
aizbrauca, lai atgrieztos, kad iebrucējus
atsitīs. Aizbraukšana kļuva par šķiršanos
uz mūžu. Cits piemērs: ģimenes tēvs bija
frontē. Māte pirmdzimto dēlu atstāja pie
savas mātes un pate aizbrauca ar cerību
drīz atgriezties, bet drīza atgriešanās
nebija iespējama. Mātes un dēla atkal
redzēšanās bija pēc daudziem gadiem.
Tēvs pazuda kaŗa laukā.
Tajā laikā daudz ģimeņu aizbrauca
uz Vāciju. Mēs kļuvām par „dīpīšiem”
(Displaced persons). Tie, kas bijām aizsūtīti
uz Vācijas austrumu daļu, drīz dabūjām
bēgt uz Vācijas rietumu apgabaliem,
jo austrumu daļu nodeva Padomju
savienības rīcībā. Latviešu ģimenes atkal
bija trauksmes stāvoklī. Zinu gadījumu,
kur tēvs bija frontē, bet māte nedziedējami
slima. Pusaudze meitene ielika mazo brālīti
ratiņos kopā ar pāris drēbju pauniņām un
devās uz rietumiem.
Manai ģimenei laimējās satikt latviešus,
kuŗi bija dabūjuši divu okšu vilktus ratus.
Mums šajos ratos piedāvāja vietu paunām
un mazākajam bērnam. Citiem bija jāiet
kājām. Mans tēvs grāvī atrada armijas
nomestu divriteni. To iedeva man, 13
gadus vecai meitenei. Braucu kamēr riepas
pārplīsa. Ar dzīvniekiem bija jāprot apieties.
Viendien bijām piemirsuši okšus padzirdīt
un tie, ieraudzījuši pakalnē dīķi, devās lejā
un dīķī iekšā līdz pusvēderam. Labi, ka
vecāki paspēja mazos bērnus no ratiem
izraut. Bija lielas grūtības dabūt okšus un
ratus no dīķa ārā un atpakaļ uz ceļa.
Pievakarēs bijām priecīgi, ja vācu
zemnieki ļāva naktis pārgulēt viņu šķūņos,
sevišķi, ja tur glabājās salmi. Bija lielas
grūtības ar ēdienu. Ja ieraudzījām jau
noraktu kartupeļu lauku, meklējām vai
kāds kartupelītis nav palicis neatrasts – tos
salasījām. Kamēr vēl bija no mājām atvestā

grūbu kulīte un kāds gabaliņš žāvētas
gaļas, uz ugunskura izvārījām plānu viru.
Kad šie krājumi izbeidzās, vecāki
sadomāja lielākos bērnus sūtīt ubagot,
toreiz teica, mangot : Es biju tik kautrīga,
ka man tāds uzdevums bija mocības.
Labi, ka otra meitene bija droša un runīga.
Viņa izstāstīja mūsu bēdu stāstu un šo to
piedomāja klāt. Vācu saimnieces kādreiz
apžēlojās un iedeva pudeli piena mūsu
“mazajiem bērniņiem”. Vēlāk kļuvām
nekaunīgi. Ienākuši jaunā apvidū, vispirms
sameklējām vācu pašvaldības iestādi,
kur varēja pieprasīt pārtikas talonus –
toreiz pastmarku izskatā.Ar tiem varēja
iegādāties pārtikas vielas. Bada briesmas
vairs nedraudēja.
Vēlāk, kad nokļuvām pārvietoto
personu (D.P.) nometnēs, sākās jauns
dzīves posms ar citām problēmām, bet
tur netrūka sabiedriskās dzīves, drīz
nodibinājās kori un teātŗa grupas, kaut
uzturs bija tik liess, ka patiesībā dzīvojām
pusbadā.
Eitīnas nometnē, kur apmetās mani
vecāki, bija tikai pamatskola. Mani aizsūtīja
uz latviešu organizēto Alt‑Erfrādes
lauksaimniecības skolu. Pēc tās
nobeigšanas abas ar draudzeni braucām
uz Ķīles nometni (Dānijas tuvumā) , jo tur
bija vidusskola. Tur dzīvojām vienā istabā
kopā ar kādu ģimeni. Mūsu daļu atdalīja
ar skapi un pelēko segu. Telpas abās
pusēs bija maza apaļa čuguna krāsniņa
piemērota apsildīšanai ar malku. Tās
virspusē varēja kaut ko vārīt vai cept, ja
bija produkti. Parasti to nebija. Kādreiz
ūdenī iedrupinājām kādu šķēlīti maizes
un pievienojām sagrieztu ābolu, ko bija
uzdāvinājis skolas biedrs. Puiši mēdza
apstaigāt ielas un meklēt vai kādā vāciešu
dārzā ābeļu zari neliecās tuvu sētai. Ja nu
kādā zarā redzēja ābolu, tas drīz ievēlās
zēna kabatā.
Kad ar vilcienu aizbraucām pie
vecākiem, šķiroties māte iedeva gabaliņu
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“speķa”. Kur viņa dabūja tādu delikatesi?
Izrādījās, ka mans tēvs, ar draugiem
sēdēdams nometnes pagrabā, bija
iemācījies pīt grozus. Tos viņš nēsāja
pa apkārtnes lauku mājām un iemainīja
pret gabaliņu žāvētas cūkgaļas. Mums
meitenēm Ķīlē radās iespēja uzcept
maizes šķēlītes ar gabaliņu speķa. Bijām
nepacietīgas, kad krāsniņas iekurināšanai
dabūtā malka bija mitra. Vienreiz
sadomājām iekurināšanu paātrināt, malkai
uzlejot mazliet kerosīna. Vienā momentā
matu cekuls bija apsvilināts un barakas
lodziņam vairs nebija aizskara. Laimējās,
baraku nenodedzinājām.
1949. gadā sākas lielā izceļošana.
Draudzene aizbrauca uz ASV. Manai
ģimenei bija jābrauc uz Austrāliju, jo citu
iespēju nebija. Mans tēvs un es parakstījām
divu gadu darba līgumu.

Iebraucot Austrālijā mums visiem
bija jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem.
Visvairāk cieta Latvijas pirmā brīvības laika
inteliģence – cilvēki, kas nebija strādājuši
fizisku darbu, bet bija ieguvuši augstāko
izglītību.
Visi iebraucēji centās pēc iespējas
ātrāk tikt pie savas mājas. Vecāki
mudināja bērnus mācīties un iegūt labu
izglītību. Mums katram ir savs atmiņu
stāsts par dzīvi Austrālijā, gandrīz 63 te
nodzīvotajos gados. Nobeigumā jāatzīst,
ka mēs Austrālijā esam gādājuši arī par
savas latviešu sabiedrības labklājību.
Lielākās pilsētās esam uzbūvējuši
namus un baznīcas. Namos ir mājvieta
sestdienas skolām, koŗiem, teātriem un
citiem kūlturāliem pasākumiem. Par šiem
sasniegumiem varam būt lepni.
Aina Sveile

APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU
PIEMIŅAS SARĪKOJUMĀ
Svētdien, 2012. gada 17. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā
Piemiņas runu teiks
Algimantas Taškūnas, OAM, Honorary Research Professor,
School of Government, University of Tasmania.
Sarīkojumu kuplinās lietuviešu un
igauņu kori, un visu trīs tautību
mūzikālie ansambļi
Gaidam Jūs kuplā skaitā pieminēt okupācijas laikā deportētos
un bojā gājušos baltiešus
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P

Rencēnu
pamatskolas
pateicība

ateicība par naudas ziedojumu
skolēnu mācību ekskursijai uz
Rīgu kopā ar aprakstu par ekskursijā
pieredzēto. Ekskursijā piedalījušies 45
bērni no 5.līdz 9.klasei. (Skati rakstu
maija mēneša Ritumā (Nr 693, 27. lpp.),
DV Ziņās).

Mācību stundas Rīgā.

Madara Cēsniece, 9. kl. skolniece:
”Pirmais objekts, ko apskatīja 8.un
9.klase bija Brīvības piemineklis.
Redzējām sardzes maiņu. Tālāk
devāmies uz Vecrīgu, kur Rīgas
domes ēkā apskatījām izcilajai Latvijas
basketbolistei Uļjanai Semjonovai
veltīto izstādi „Basketbols man pavēra

ceļu”, kuŗā varējām gan gūt ieskatu
par divkārtējās olimpiskās čempiones,
slavenās basketbolistes sportiskajiem
sasniegumiem, gan nofotografēties pie
sportistes vaska figūras un pat samērīt
viņas pēdas nospiedumu ar savējo. Tas
bija tik aizraujoši!
Dodoties uz Okupācijas mūzeju,
iegriezāmies Pēterbaznīcā, kur
apskatījām tonnu smago svečturi.
Piestājām pie pieminekļa Brēmenes
mūzikantiem, gājām garām
Melngalvju namam. Okupācijas
mūzejā klausījāmies stāstījumu par
deportācijām un represijām pret mūsu
tautu. Nopietnas pārdomas par izsūtīto
likteni mums radās iepazīstoties ar
bagātīgo ekspozīcijas materiālu krājumu
– vēstulēm, personīgajām fotografijām,
gatavotajām lietām utt. Mēģinājām izjust
briesmīgos dzīves apstākļus barakā.
Ieguvām ļoti vērtīgas zināšanas par

Rencēnu pamatskolas skolēni un Klāra Mētra pie Okupācijas mūzeja.
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padomju režīma nodarīto mūsu tautai.
Pa ceļam uz Anatomijas mūzeju
uzkāpām Bastejkalnā, no kuŗa
pavērās skaists skats uz Rīgas kanālu,
redzējām arī piemiņas zīmi Barikāžu
laikā kritušajiem un Jaunlaulāto tiltiņu.
Lekcijas Anatomijas mūzejā aizritēja ļoti
spraigi un interesanti, pat nepamanījām
kā pagāja pusotra stunda. Mums bija
iespējams iepazīties ar cilvēka uzbūvi,
pārsvarā skatoties slapjos preparātus
un dažas mulāžas. Mūs pārsteidza
caurspīdīgais cilvēka modelis, kas deva
iespēju ieraudzīt orgānu novietojumu,
jo nospiežot podziņu, iedegās lampiņa
konkrētā orgāna atrašanās vietā.
Mūzeja vadītāja stāstījums ietvēra
tematus par cilvēka uzbūvi, veselīgu
dzīvesveidu, iedzimtām kroplībām un
cilvēka neapdomīgas rīcības sekām.
Uz Rīgas lidostu braucām ar pilsētas
autobusu. Interesanti bija iepazīties ar
lidostas darbu un redzēt, kā paceļas
debesīs BOING tipa lidmašīna ar 400
tonnu smagu kravu.”
8. klase pēc Okupācijas mūzeja
devās uz Latvijas Nacionālo teātri,
kur aizraujošā ekskursijā skolēniem
bija iespēja vērot, kas atrodas aiz
priekškara, kā top dekorācijas un tērpi.
Bez aktieriem un režisoriem teātrī strādā
daudzu profesiju pārstāvji, lai radītu
krāšņas un interesantas izrādes.
Par brauciena jaunāko dalībnieku – 5.,6. un 7. klases skolēnu redzēto stāsta „piecīši”:
„Rīgas iepazīšanu sākām ar svarīgu
objektu – Latvijas TV Zaķusalā. Bijām
dažādu televīzijas raidījumu studijās
un varējām iejusties žurnālistu lomās
– sarunāties un veidot dialogus, kas
izrādījās diezgan sarežģīts uzdevums.
Skanīga dziedāšana un jautra teātŗa
spēlēšana izdevās bērnu raidījuma “Kas
te, es te?” studijā. Televīzijas mūzeja
telpās redzējām agrāko laiku televizorus,
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kameras, prožektorus, lampas,
mikrofonus un pat lielu vadības pulti.
Interesanti, ka televīzijas gaiteņu grīdas
klātas ar paklājiem, lai staigāšana būtu
klusa.Turpat Zaķusalā devāmies arī uz
augsto televīzijas torni. Lifts mūs uzveda
uz skatu laukumā, no kuŗa uz visām
pusēm varēja redzēt Rīgu – tālu, tālu...
Tad braucām uz Rīgas Starptautisko
lidostu. Blakus lidostai atrodas neliels
privātais lidaparātu mūzejs. Tas bija
īsts atradums – dažādas lidmašīnas,
helikopteri, kaŗa laika mašīnas ar
radariem, munīciju. Helikopterī, kas
paredzēts 90 cilvēku pārvadāšanai,
varējām iekāpt un iejusties pilotu
vietās. Lidostā mūs sagaidīja gide, kuŗa
iepazīstināja ar ceļošanas noteikumiem.
Tad sekoja pavisam īsta drošības
pārbaude un brauciens pa lidlauku.
Redzējām dažādu aviokompāniju
lidmašīnas, lidaparātu apkopes
techniku un pat pilotu treniņbraucienus
– lidmašīna riņķoja virs lidostas un
vairākas reizes pacēlās un nolaidās.
Paldies par iespēju būt Rīgā un
uzzināt tik daudz jauna! Visi kopā
aizsūtījām savus mazos sapnīšus ar
BOING reisu uz lielo sapņu mākoni, kuŗš
lidos pāri plašajai pasaulei un uzsmaidīs
ikvienam.” Ir prieks, ka varējām nomainīt
ikdienas ierasto mācību vidi un skolēni
varēja arī praktiski apgūt dzīvei
nepieciešamās zināšanas, piemēram,
pēc kartes atrast vajadzīgo vietu,
nopirkt sabiedriskā transporta e-talonu
un noskaidrot ar kādu transportu un
kā nokļūt līdz lidostai. Gandarītas
par izdevušos mācību braucienu bija
audzinātājas – Indra Goba, Agrita
Buračevska, Agita Piebalga, Ināra
Krieva un Lelde Subatele.
Pateicībā, visu vārdā, direktore Dina
Oliņa.

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2012. gada jūnijā
Sestdien, 23. jūnijā, plkst. 17.00, Sidnejas DV nama pagalmā

JĀŅU VAKARS
(Vainagu gatavošana jau no plkst. 15.00)
„Ugunskurs” – mūzika, sadziedāšanās.
Ēdieni, dzērieni, Jāņu siers pērkami uz vietas
Gaidam Jāņu bērnus no visiem pagastiem!
(Automašīnas var novietot otrā pusē ielai auto novietnes laukumā.
Ritumam jūnijā.
Nesen, 12.maijā Nodaļas klubā
nosvinējām mātes dienu, kā arī
atcerējamies un pieminējam 8. maiju,
kad ar Vācijas kapitulācīju beidzās 2.
Pasaules kaŗš, un lielgabali apklusa
Kurzemes frontē, vienīgā Latvijas stūrītī,
ko sarkanarmija nevarēja un nespēja
iekaŗot. Tur arī bija sabraukuši bēgļi no
visas Latvijas, kas centās izglābties no
Padomju varas. No Kurzemes dažiem
laimējās izbraukt uz Zviedriju, citi
nokļuva Vācijā. Katrs mēgināja glābties
kur vien bija iespējams. Vienīgi latviešu
legionāri, kas cīnījās Kurzemē palika
likteņa varā. Vairums viņu nokļuva
gūstekņu nometnēs un tika izsūtīti uz
Sibīriju. Daži nepadevās, bet iegāja
mežos – turpināt cīņu partizānu rindās.
Mežos viņi vēl nocīnījās turpat 10 gadus.
Vēl Kurzemē būdami kareivji un

tauta cerēja uz brīnumu, ka no kaut
kurienes nāks palīdzība un Latvija atgūs
atkal brīvību un neatkarību, bet tās
cerības ātri izgaisa. Latviju atkal pārklāja
sarkanā migla un draudēja briesmas
kādas tauta pārdzīvoja pirmajā Padomju
varas okupācījas laikā 1940. gadā.
Pēc kaŗa beigām okupācija turpinājās
vēl 45 gadus, kad tautai radās iespēja
pasludināt neatkarību. Okupācijas
sekas bija tautas genocīds, tika izsūtīti
turpat 250,000 iedzīvotāji un viņu vietā
tika ieplūdinātas iedzīvotāju masas
no Krievijas, kuŗi Latvijā apmetās
uz patstāvīgu dzīvi. Pēc Latvijas
natkarības pasludināšanas valsts
iestādēs turpināja darboties Padomju
laikā uzņemtie un audzinātie ierēdņi.
Tādēļ nav jābrīnās, ka pēc neatkarības
atgūšanas daži tautieši izteicās, ”Es
mīlu savu zemi, bet nemīlu savu valsti”.
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Jaunajai valdībai būtu par to jārūpējās,
lai tautas mīlestība pret zemi un valsti
neizsīktu, bet dzimtenes mīlestība tautai
paliktu arvien dargāka. Ceru, ka ar laiku
tas mainīsies kad jaunā, patriotiski
audzinātā jaunatne, ieņems attiecīgos
posteņus valsts darbos. Kas radītu
iespēju tautai redzēt un ticēt ka valdība
darbojas latviešu tautas labklājības
labā. Lai valsts varētu augt un plaukt kā
kādreiz brīvības un neatkarības laikos.
Cerību nezaudēsim. Ar interesi es
pārlasiju PBLA 9. maijā izdoto ziņu
aprakstu kur pieminēts ka Uzvaras
laukumā pulcējās ap 10,000 cilvēku
kaŗa beigu 67.gadadienas svinībām. Pie
pieminekļa Uzvaras parkā cilvēki lika
ziedus. Vairāki vēstnieki un diplomāti
no Padoju Savienības republikām arī
nolika ziedus un vaiņagus Latvijas un
Rīgas atbrīvotājiem. Krievijas vēstnieks
Aleksandrs Vešņjakovs pēc ziedu
nolikšanas visus apsveica uzvaras
svētkos un uzsvēra ka nevajadzētu
pretstatīt cilvēkus, kas piemin uzvaras
svētkus 8. vai 9. maijā.
Lestenē 8.maijā, piemiņas dienas
pasākumu ietvaros Nacionālo Bruņoto
Spēku kapelāns Raimonds Krasinskis
un Lestenes evanģēliskās luteriskās
baznīcas dekāns Kaspars Kovaļovs
atklāja un iesvētīja jaunu piemiņas
plāksni. Tā veltīta nacionāliem
partizāņiem, kuŗi, arī pēc Otrā pasaules
kaŗa beigām, mežos turpināja cīnīties
pret okupācijas armiju. Šogad Lestenes
brāļu kapos bija ieradušās dažādas
oficiālās amatpersonas. Nacionālo
bruņoto spēku vadība un kaŗavīri.
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks
(Vienotība) kā arī Vācījas militārais
atašejs Latvijā Ahims Neicers un
Lietuvas bruņoto spēku pārstāvji.
„Nedīkstam šķirot kritušos, cieņa jāizrāda
viņiem visiem” uzskata Aizsardzības
ministrs. NBS komandieris Raimonds
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Graube ari uzrunājot klātesošos, savā
uzrunā pauda gandarījumu par to,
ka Latvijā par normālu parādību kļūst
cieņas izrādīšana visiem kritušajiem
neatkarīgi no tā kuŗā pusē viņi kaŗojuši.
„Cieņu pelnījuši visi, bet godu mēs
izrādam tikai tiem, kuŗi cīnījušies ar
sarkanbaltsarkano karogu uz pleciem
un Latviju sirdī”, teica komandieris.
Ar šādu ticību un uzskatu ceru
ka patreiz Latvijas iedzīvotājiem par
nākotni nebūtu jāraizējās. Gaisma arī
uzausīs pārējiem valdības un tautas
pārstāvjiem.
Elmārs Vanags
Kurzemes cietokšņa Atcere un
Vanadžu gadskārtējais sarīkojums.
Šogad, 12. maijā Daugavas
Vanagu namā vanadzes rīkoja savu
gadskārtējo labdarības sarīkojumu.
Pēc mana uzskata, kā arī dzirdēju no
apmeklētājiem, tas bija labi izdevies un
ciemiņi bija apmierināti.
Vispirms Elmārs Vanags, viens no
kādreizējiem kaŗā cietušiem, kas retāk
piedalās mūsu sarīkojumos atnāca un
izlasīja kādreizējos kaŗa un leģionāra
piedzīvojumus. Tas bija interesanti
noklausīties, jo ne tikai Vanagiem,
bet visiem mūsu tautiešiem ir jāciena
un jāatcerās mūsu jaunos zēnus un
dūšīgos kaŗavīrus, kas riskēja savu
dzīvību lai paturētu Latvijas brīvību. Kad
viesu rindā redzēju Arnoldu Gūtmani,
tad nevarēju nociesties viņam lūgt lai
viņš noskaita dažus dzejoļus. Viņš
kā vienmēr izvēlās noskaitīt tādus
dzejoļus kas attiecās uz sarīkojuma
temu. Katrreiz kad viņš saka savu
dzejoli, tas ir ar labu izteiksmi un es
nebeidzu brīnīties kā viņš var tik daudz
un tik garus dzejoļus atcerēties. Es
pat nevarētu tik tekoši tās izlasīt turot
grāmatu rokā. Arnoldam tā ir Dieva
dotā dāvana. Arī Raimonds Sokolovskis

piedalījās ar klavieru spēlēm un
dziedāšanu un ļāva arī ciemiņiem
piedalīties līdzi dziedāšanā, lai arī viņi
varētu izvingrināt savas plaušas. Kas
tas būtu par sarīkojumu, ja nevarētu
paši mazliet padziedāt. Pat noturējām
divas loterijas, kur tiku iemaisīts un ko
salaidu „dēlī”. Bija paredzēta „lielā” un
„mazā” loterija. Diemžēl, abas loteriju
biļetes maksāja tikai vienu dolāru un
es pārdevu vienu pēc otras biļetes no
vienas grāmatiņas un visas bija tajā
pašā krāsā no 1 lidz 100. Kā daži viesi
izteicās „Vai tad visas biļetes ir lillā?”.
Ilga Niradija mazliet izglāba situāciju
un pārdeva savas biļetes nākošā zāles
stūrī ko nosaucām par otro loteriju.
Daudzi droši vien to nepamanīja un
neviens par to nesūdzējās. Tiku caur
ar veselu ādu.
Mazliet pieminēšu arī par mielastu.
Lai gan nezinu, kā nosauc dažādu
ēdienu vārdus, tomēr ļoti labi zinu
kas man garšo. Dabūjām baudīt Ritas
Bārdas brīnišķīgi sagatavotos ēdienus.
Gulašs sēņu mērcē, krējumā sagatavoti
salāti un kartupeļu maisījums kā arī citi
dārzeņi. Saldais ēdiens, citronu pudiņš
ar putu krējumu un ja vēl vēlējās kaut ko
vairāk, dabūjām Gundegas sagatavoto
zemeņu mērci ar pavlovu. Protams 48
pupiņu kafiju dzērām cik vēlējamies.
Mūsu jaunā saimniece pierādīja savas
spējas un klāt esošie viesi izsauca Ritu
no virtuves lai varētu pateikt paldies.
Tas deva arī iespēju viņu apsveikt viņas
60 gadu jubilejā, kas būšot pēc dažām
dienām, nodziedot „Lai dzīvo sveiks”.
Arī mana sieviņa Vinne pārvarēja
kautrīgumu un izlasīja savu sacerēto un
rīmējošo Ritas dzīves stāstu, protams,
angļu valodā.
Diemžēl, ieradās tikai apmēram
20 ciemiņi lai gan gadījām vairāk.
Varbūt tas nebija īstais laiks, jo cilvēki
gatavojās uz Mātes dienu, bet tie

kas ieradās bija devīgi un deva mums
iespēju aizsūtīt krietnu summu uz
Latviju. Pašlaik tā jau ir Latvijā, jo Ilga
Nirādija to paņēma līdzi lai atbalstītu
cilvēkus vai ģimenes kam pašlaik ir grūti.
Šāda veida sūtījums ir labākais veids,
jo paši redzam kam ir vajadzība un nav
„jāpiemaksā” starpniekiem lai izdalītu
ziedoto naudu.
Sirsnīgs paldies apmeklētājiem un
tiem, kas atbalstīja Vanadžu sarīkojumu
kā arī tiem, kas čakli strādāja lai
sarīkojums labi izdotos.
A.Jumiķis.
Sirsnīgs paldies vanadzēm kuŗas
atbalstīja labdarības sarīkojumu:
Bogdanoviča D., Cerciņa I., Drēziņa
E., Everta A., Garofali I., Grava Ž.,
Katužane Z., Laķe A., Niradija I., Ozoliņa
Z., Rehbauma I., Rumba-Tomsone I.,
Veidnere S. un Zariņa G.

Sarīkojumi DV namā maijā un
jūnijā What’s on at the Latvian Relief

Society Club “Daugavas Vanagi “ this
May and June.
Ceturtdien /Thursday, 7. jūnijā,
plkst. 12.00 Saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes
(Komm Morgen wieder) and bullion.
Freshly baked caraway seed buns,
apple cake, cinnamon buns. Imported
Latvian black and sweet-and-sour bread
also available for purchase.
Sestdien, /Saturday, 23. jūnijā,
plkst. 17.00 – Jāņu vakars. /Johns night
(Latvian Midsummer festival) 5 pm,
garland weaving from 3 pm. „Bonfire”
music, singing, food, drinks.
Ceturtdien, /Thursday, 5. jūlijā,
plkst. 12.00 Saiets un draudzības
pēcpusdiena.
Monthly lunch: meat-filled pancakes
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Sestdien, /Saturday, 7. jūlijā plkst.
13.00 – sarīkojums atzīmējot Zemitāna
ienākšanu Rīgā 1919. gada 9. jūlijā
(lūdzu ievērojiet datuma kļūdu maija
Ritumā). Referēs Elmārs Vanags DV
Sidnejas nodaļas priekšsēdis.
Ieeja pret ziedojumiem. Ja vēlaties,
pusdienas ($15) no plkst. 12.00.
Ceturtdienās plkst 19.00 līdz
21.00. Latviešu valodas (un līdztekus
arī angļu valodas) klases.
Thursdays from 7pm to 9pm: Latvian
(and at the same time, English)
language lessons. Free for Daugavas
Vanagu members.
Tuvāka informācija /for more
information: Ph: 9790 1140 or mob.
0432 671 285.
Every Friday, 3pm - 8pm. Novuss
(Latvian “pool” played with cues &
wooden pucks instead of balls).
Every Tuesday 10am - 2pm. Pool.
2012 Annual full/associate membership $25 / concession $20.
Katru piektdienu no plkst. 15.00
līdz plkst. 20.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas
vadītājs Richards Puisēns, tālr. (02)
9481 8658.
Katru otrdienu no plkst. 10.00 līdz
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām
jaunus biedrus.

Atgādinājums
Nokārtojamas DV biedru maksas par
2012. gadu. Čeki un naudas pārvedumi
rakstāmi uz Latvian Relief Society
Sydney Branch Ltd. vārda un sūtāmi

uz PO Box 94, Bankstown NSW 1885.
Biedru maksas strādājošiem $25.00,
pensionāriem $20.00, mūža biedriem
$240.00
DV Mēnešraksta abonements
$48.00 par vienu gadu.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 13.00 līdz 16.00. un piektdienās
no 14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var
pasūtināt sudraba gredzenus un rotas lietas.
Biedrziņa birojs atvērts darbdienās no
plkst. 11.00 – 13.00.
Daugavas Vanagu un Latvijas Okupācijas
mūzeja sadarbībā ir iznākusi vērtīga
lielformāta grāmata Latviešu leģionāri.
Grāmatā sakopoti vēl nepublicēti foto
uzņēmumi no leģionāru cīņām un dzīves
frontē. Attēliem paskaidrojumi latviešu
un angļu valodās. Grāmatas cena $A
98.– ar piesūtīšanu un tā pasūtināma un
nauda iemaksājama Okupācijas mūzeja
pārstāvei Austrālijā Inārai Graudiņai, 141
Darley Rd RANDWICK, NSW 2031, tel.
(02) 9399 3708. Grāmatu piesūtīs tieši
no Okupācijas mūzeja Rīgā, un parasti
aiziet tikai 10 – 12 dienas no samaksas
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt no Jāņa Vējiņa
Melburmā.

DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 9790 1140; fax 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown 1885,
E-pasts: rsl.DV@myacn.net.au.
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgais redaktors Elmārs Vanags.
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Pistole un margarīns

K

a nbe r a s la tv ieš u bie dr ība s
rīkotais saiets Kanberā.
Šī gada 28. aprīlī, KLB rīkotajā
saietā, viesojās sabiedrisks darbinieks
Kārlis Brēmanis no Melburnas ar
priekšlasijumu par humoru latviešu
literatūrā.
Stāstijumu iesākot Brēmanis
pieminēja, ka jau mūsu dainās
izskan latvieša humoristiskais dzīves
skatījums. Turpinājumā viņš pieskārās
mūsu rakstnieku darbiem sākot ar
Ķenča lūgšanu ( Brāļu Kaudzīšu
‘Mērnieku laiki’), un pabeidzot ar
Rirdāna ‘Pistole un margarīns’ ( ‘Sirds
emigrācija’).
Kas ir buča un kas ir skūpsts,
un ka lauku ļaužu pieeja mīlestībai
ir savādāka kā pilsētniekiem,
noskaidrojās, klausoties Rūdolfa

No kr.: Kanberas latviešu biedrības
priekšnieka vietnieks Juris Jakovics un
viesis Kārlis Brēmanis.

Blaumaņa fragmentu no ‘Īsa pamācība
mīlēšanā’
Visvairāk klausītājus izsmīdināja
Brēmaņa lasītais un dažu Kanberas
saimes locekļu vizuāli attēlotais Rirdāna
fragnents ‘Pistole un margarīns’.
Šis ir stāsts par trīs mīlētājiem
– Amāliju, kas dzīvo daudzstāvu
nama trešā stāvā, Ojāru, kas dzīvo tā
paša nama bēniņos, un kriminālistu
Seska kungu, kas dzīvo pāris ielas
tālāk. Seska kungs, kuŗam ir sieva
un bērni kuŗus viņš itin bieži piekauj,
draud nošaut Ojāru un Amāliju, ja viņa
draudzēsies ar Ojāru. Amālija piekrīt
atteikties no Ojāra. Ojārs, to zinādams,
nolemj doties pašnāvībā, izlecot pa logu
no šī daudzstāvu nama.
Šis lēciens ir pagrūts, jo logs ir slīpi
jumtā. Ojāram ir krietni jāpiepūlās,
līdz viņš tiek pa šo logu ārā. Krītot gar
Amālijas logu, kas dzīvo trešā stāvā,
viņš cer vēl pēdējo reizi viņu redzēt. Un
patiesi, viņš redz Amāliju raudot ar viņa
ģimetni piespiestu pie lūpām. Nu viņš
grib dzīvot, bet savu kritienu nespēj
apstādināt.
Bet, tieši tanī brīdī namam tuvojās
Seska kungs, kas nāk pie Amālijas.
Dzirdot Ojāra saucienu ‘Ardievu Amālij’
Seska kungs apstājas un paceļ savu
skatu uz augšu. Viņam virsū uzkrīt
Ojārs, kas paliek dzīvs, bet Seska
kungs tiek aizvests uz morgu.
Saieta
dalībnieki vēlreiz
pārliecinājās, ka smiekli ir veselīgi.
Paldies Kārlim Brēmanim par jauko
pēcpusdienu.
Saieta noslēgumā visi pakavējās pie
kafijas un uzkodām.
Skaidrīte Dariusa
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LASĪTĀJU DOMAS
Mīļie teātŗa draugi!

Dienu iepriekš bija pamatīgi uzsnidzis, bet
svētdien no sniega vairs ne miņas
Par godu Austrālijas viešņai, mastā
plīvoja attiecīgs karogs. Bildē redzams kā
Silva to nolaiž. Fonā Dzintra un es.
Vēlreiz paldies.
Andris Kaņepe, Ikšķilē.

Paldies

Paldies

L

iels paldies par Maksi un Moricu. Tiešām
bija ļoti jauki visu noskatīties. Cik
brīnišķīgs uzvedums! Lai gan tā bija bērnu
spēle, pieaugušiem bija daudz ko redzēt un
pārdomāt. Visi ir nopelnījuši lielus aplausus
un pateicību. Mīmika bija vienreizēja.
Un arī mīļš paldies Viktorijai par tik lielo
darbu un uzņēmību. Mūzika un klavierspēle
bija tik ļoti piemērota, kas visu laiku gāja
līdzi stāstam.
Staigāju ar smaidu, kad padomāju
par redzēto.
Liels paldies,
Maija.

V

ispirms liels paldies par apsveikumu
dzimšanas dienā. Priecājos par
jauno RITUMA vāka ietērpu.
1. aprīlī pie mums ciemojās Silva Kazis.

L

PBLA ZIŅU APSKATS

pirmkārt, uzlabojot tiesu varas darbību, jo
ASV uzņēmējus visvairāk satrauc situācija
šajā jomā, šodien (18. maijā) Saeimas
Eiropas lietu komisijas sēdē sacīja ASV
vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere. Uz
nepietiekamo abu valstu ekonomisko
sadarbību sēdes laikā norādīja komisijas
priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica

21. maijā
Gārbere: ASV uzņēmējus visvairāk
satrauc problēmas ar tiesu varas
darbību Latvijā
Latvijai ir jāuzlabo investīciju klimats,
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iels paldies par mīļajiem sveicieniem
un laba vēlējumiem manā dzimšanas
dienā.
Maruta Pogule.

(RP). ASV vēstniece akcentēja, ka
ekonomiskā sadarbība pēdējo divu gadu
laikā ir dubultojusies, kas “gan nenozīmē,
ka nevaram darīt vairāk un mums ir
jādara vairāk”, lai panāktu to līmeni,
kāds valda politiskās un drošības jomas
attiecībās. ASV pārstāve piebilda, ka ir
informēta par to, ka Saeima ir aktualizējusi
jautājumu par tiesu darba uzlabošanu.
Svarīgi ir nodrošināt to, ka tiek ievērots
ar ārvalstu investoriem noslēgto “līgumu
svētums” un tie tiek pildīti. Tāpat Latvijai
ir intensīvi jācīnās ar korupciju un pelēko
ekonomiku. “Gūstot panākumus šajās
jomās, Jūs gūsiet pieaugumu investīciju
jomā,” uzsvēra Gārbere. Vēstniece atzinīgi
novērtēja sadarbību ar Latviju Ziemeļu
distribūcijas jeb apgādes tīkla darbības
jomā, kurš nodrošina kravu piegādi uz
Afganistānu. Amerikāņu puse nebija
domājusi, ka pēc trīs gadiem būs runa jau
par tik daudz - 66 000 konteineru kravu pārvešanu. (leta.lv)
Latvijas PVN likme ir piektā augstākā
ES
Latvijas pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) likme ir piektā augstākā
Eiropas Savienībā (ES), liecina ES
statistikas biroja “Eurostat” apkopotie
dati. Latvijas PVN pamatlikme ir 22%,
savukārt samazinātā nodokļa likme ir
12%. Vislielākā pārdošanas nodokļa
likme ES ir Ungārijā - 27% apmērā, otra
augstākā likme 25% apmērā ir Dānijā
un Zviedrijā, turklāt Dānija nepiemēro
samazinātās nodokļa likmes. Trešā
augstākā PVN likme ir Rumānijā - 24%,
bet ceturtā augstākā likme 23% apmērā ir
Īrijā, Grieķijā, Somijā, Polijā un Portugālē.
Piektā augstākā likme 22% apmērā ir
Latvijai, bet sestā augstākā PVN likme
21% apmērā ir Beļģijai, Itālijai un Lietuvai.
Viszemākā PVN likme ir Luksemburgā 15% apmērā. Otra zemākā PVN likme ir
Kiprā - 17%, bet trešais zemākais PVN
līmenis ir Spānijā un Maltā - 18%. Ceturtajā

vietā ierindojas Vācija un Nīderlande
ar 19% likmi. Francijas PVN ir 19,6%,
bet Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Austrijā,
Slovēnijā Slovākijā un Lielbritānijā PVN
likme ir 20%. ES dalībvalstīs kopumā tiek
piemērotas 12 dažādas PVN likmes. Visās
valstīs, izņemot Dāniju, vairākām produktu
grupām tiek piemērota samazinātā PVN
likme 5%-18% robežās. Augstāka likme
nekā Latvijā ir deviņās dalībvalstīs. Kā
jau ziņots, valdība iesniegusi Saeimā
likumprojektu, kas paredz PVN likmi no 1.
jūlija samazināt par vienu procentpunktu
- no pašreizējiem 22% uz 21%. (leta.lv)
22. maijā
Čikāgā piemin ģenerāli Kureli
Līdzās oficiālajiem NATO Čikāgas
samita pasākumiem Latvijas amatpersonas
Čikāgā tikušās ar vietējiem latviešiem un
pieminējuši ģenerāli Jāni Kureli, kura
atdusas vieta atrodas Čikāgā. Uz samitu
no Latvijas devās Valsts prezidents
Andris Bērziņš, aizsardzības ministrs
Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku
komandieris ģenerālmajors Raimonds
Graube, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs,
kā arī citas amatpersonas. Nedēļas nogalē
piemiņas brīdī pie ģenerāļa atdusas vietas
tika atklāta Latvijas okupācijas muzeja
uzstādītā piemiņas plāksne, uz kuras
bija rakstīts: «Pat vistumšākajos brīžos
nenodzisa cerība, ka reiz Latvija atkal
būs brīva.» Kā ziņo Aizsardzības ministrija
(AM), nedēļas nogalē notikušajā pasākumā
ministrs uzsvēris, ka arī visgrūtākajos
laikos ģenerālis J. Kurelis valkājis Latvijas
armijas formastērpu, skaidri paužot vēlmi
pēc neatkarīgas valsts. «No ģenerāļa
Kureļa ikviens no mums var mācīties
mīlestību pret dzimteni. Viņa augstākā
vērtība bija Latvijas brīvība, kam viņš
palika uzticīgs visu savu dzīvi,» piemiņas
brīdī teicis A. Pabriks. Jānis Kurelis
piedalījās Pirmajā pasaules karā, bet Otrā
pasaules kara laikā uzņēmās vadīt militāro
vienību – kureliešus –, kuras mērķis bija
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cīņa par neatkarīgu Latviju, nepakļaujoties
nevienai no okupācijas varām. Pēc nacistu
veiktā aresta un aizvešanas uz Dancigu,
izbēgšanas no sarkanās armijas zonas
un Vācijā pavadītā laika ģenerālis 1951.
gadā kopā ar ģimeni emigrēja uz ASV,
kur 1954. gada 5. decembrī mira. Valsts
prezidents Andris Bērziņš nedēļas nogalē
tikās ar Čikāgas Ciānas latviešu draudzes
pārstāvjiem, piedalījās svētbrīdī, kā arī
noklausījās kora priekšnesumus. Čikāgas
latvieši uzdevuši jautājumus par krīzes
pārvarēšanu un to, kā tā izpaužas reālajā
dzīvē Latvijā, uz ko prezidents atbildējis,
ka krīze ir pārvarēta, taču valstij šobrīd
jānodrošina apstākļi tiem, kas paši to
nespēj. Valsts prezidents skaidroja arī
Latvijas pilsonības politiku, kā arī Latgales
reģiona ekonomiskās un politiskās
aktualitātes. Prezidents tautiešus Čikāgā
aicināja līdzdarboties Latvijai nozīmīgu
jautājumu risināšanā. Krišjāņa Barona
skolas bibliotēka no prezidenta rokām
saņēma grāmatu dāvinājumu no Latvijas,
bet visi klātesošie tautieši ciemakukulī
saņēma rudzu maizes klaipus un medu.
Vakar (21. maijā) Baltijas valstu prezidenti
uz īsu laiku tikās ar ASV prezidentu
Baraku Obamu un kopīgi nofotografējās.
Samita laikā Valsts prezidents neilgi ticies
arī ar Somijas prezidentu Sauli Nīnisto.
Valsts prezidents sniedzis arī intervijas
vairākiem ASV televīzijas kanāliem,
kā arī vizītes sākumā ticies ar Čikāgas
mēru Rāmu Emanuelu. Bet A. Pabriks
kopā ar NBS komandieri ģenerālmajoru
Raimondu Graubi apmeklēja Mičiganas
Greilinas poligonu, kur tikās ar senu
Latvijas draugu – Mičiganas nacionālās
gvardes ģenerāli Gregoriju Vedneisu.
Ar Mičiganas nacionālo gvardi Latvijas
bruņotos spēkus saista sadarbība kopš
1993. gada, kad tā sākās starp gvardes
vīriem un zemessargiem. Ģenerālmajors
G. Vedneiss pērn viesojās Latvijā
18.novembra svinībās, un toreiz intervijā
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«Latvijas Avīzei» pauda vēlējumus vēl
2000 un vairāk gadu Latvijai plaukt kā
neatkarīgai un demokrātiskai valstij, kā
arī augsti novērtēja Latvijas karavīrus,
ar kuriem ASV militāristi esot lepni doties
kaujās. Tikšanās laikā pārrunāts kopīgi
uzsāktais projekts Libērijā, kur šobrīd
atrodas divi Latvijas armijas instruktori.
(Latvijas Avīze, autors Ģirts Vikmanis)
Nodibinājums Rīga|2014: 9. maija
Uzvaras dienas svinības nav iekļautas
Eiropas kultūras galvaspilsētas
programmā
20. maija tv raidījumā „Nekā personīga”
vairākkārt izskanēja informācija, ka
2014. gada Rīgas kā Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmā ir iekļautas
9. maija svinības. Nodibinājums „Rīga
2014” paziņo – šī informācija ir nepatiesa.
„Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas programmas plānošanā
nekad nav bijis, nav un nebūs iekļauta
9. maija manifestācija pie Uzvaras
pieminekļa. TV tika apspriests teksts
no Rīga 2014 brošūras, kas dēvēta par
„nesen izdotu oficiālo tūrisma ceļvedi”.
Vēlamies uzsvērt, ka Rīga 2014 pārziņā
nav tūrisma ceļvežu izdošana.
Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas kandidatūras pieteikums
radās 2009. gada sākumā. Mākslinieciskā
padome strādā ar starptautiski atbalstīto
Rīga 2014 mākslinieciskās programmas
koncepciju, neraugoties uz valdību un
Rīgas domes sastāvu maiņām kopš
2009. gada. Pirms diviem gadiem radītā
Rīga 2014 brošūra īsumā stāsta par
māksliniecisko koncepciju. Stāstot par
dažādo Rīgu, par pretmetiem, kādi
sastopami dažādās pilsētas apkaimēs,
tiek minētas dažādas norises un vietas,
fiksējot Rīgas realitātes. Brošūrā neizskan
aicinājumi apmeklēt kādas vietas vai
pasākumus, tajā netiek nosaukti konkrēti
projekti vai programmas pasākumi.
Rīga 2014 programmas ieceres ir

tapušas sešu neatkarīgu ekspertu –
Mākslinieciskās padomes – vadībā,
un tas ir viens no Eiropas Komisijas
nosacījumiem, ka mākslinieciskās
programmas veidošana nedrīkst tikt
politizēta,” uzsver Nodibinājuma „Rīga
2014” vadītāja Diāna Čivle. Viens no
atzītākajiem ekspertiem kultūras laukā,
kurš veicis padziļinātu pētījumu par
Eiropas kultūras galvaspilsētām, Roberts
Palmers savā pētījumā „Eiropas pilsētas
un kultūras galvaspilsētas” norāda, ka
vieni no kritērijiem, kas garantē kultūras
galvaspilsētu programmas sekmīgu norisi
ir „politiskā neatkarība un mākslinieciskā
autonomija”. „Uzsveru vēlreiz – Rīga kā
2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta
nekad nav bijusi un nekļūs par politisko
iespaidu laukumu. Mēs vēlamies, lai Rīga
un Latvija kļūtu par piemēru citām kultūras
galvaspilsētām. Ir pilsētas, kurās politiskās
cīņas ir radījušas nelabvēlīgu iespaidu
uz valsts un pilsētas tēlu un kultūras
procesu. Līdz šim mēs varējām lepoties,
ka, lai arī valsts un pilsētas vadībā ir
dažādu politisko spēku pārstāvji, Eiropas
kultūras galvaspilsētas projektā visi strādā
pragmatiski, un ļoti ceru, ka varēsim tā
arī teikt turpmāk,” izsaka cerību Diāna
Čivle. Mākslinieciskā padome nodrošina
neatkarīgu Rīga 2014 programmas
mākslinieciskās koncepcijas attīstību.
Padomes uzdevums ir rūpēties par
2014. gada programmas sastādīšanu
un īstenošanu. Padomes sastāvs: Gints
Grūbe, Solvita Krese, Gundega Laiviņa,
Diāna Čivle, Aiva Rozenberga, Vita
Timermane-Moora, Uģis Brikmanis.
(Nodibinājums Rīga|2014)
Pēc kažoka – tikai ar kredītkarti
Valsts vēlas kontrolēt ne vien savu
iedzīvotāju uzkrājumus, bet arī grasās
arvien stingrāk uzmanīt ikvienu skaidras
naudas darījumu. Līdztekus nesen
ieviestajai nulles deklarācijai šobrīd Saeimā
finiša taisnē nonākušas likumdošanas

izmaiņas, kas noteiks, ka būs jādeklarē
ikviens skaidras naudas darījums, kas
lielāks par 1000 latiem. Parlaments otrajā
lasījumā atbalstījis grozījumus likumā
Par nodokļiem un nodevām, nosakot, ka
tirgotājiem būs jāsniedz ziņas par visiem
darījumiem virs tūkstoš latiem, ja klients
norēķinājies ar skaidru naudu. Jāpiebilst,
ka jaunā kārtība trīs reizes samazina
slieksni, no kura valsts vēlas iegūt
informāciju par skaidras naudas darījumu
– no pašreizējiem 3000 līdz 1000 latiem.
Tāpat arī paredzēts samazināt slieksni,
kuru sasniedzot vispār nedrīkstēs veikt
darījumus skaidrā naudā – no pašreizējiem
10 000 līdz 5000 latu nākotnē. Kā sarunā
ar Neatkarīgo klāsta Saeimas Budžeta
komisijas vadītājs Jānis Reirs, likuma
grozījumu mērķis ir paaugstināt nodokļu
kontroles un administrēšanas efektivitāti,
lai novērstu izvairīšanos no nodokļu
nomaksas un nelegālās naudas ieplūšanu
ekonomikā. «Šī ir visā pasaulē pieņemta
prakse, kas sekmē pelēkās ekonomikas
apkarošanu, tostarp aplokšņu algu
izskaušanu,» sacīja J. Reirs, piebilstot,
ka «nekā apgrūtinoša jaunajā sistēmā
nebūs». Viņaprāt, cilvēkiem atliks vienīgi
iemaksāt naudu savā bankas kontā un
norēķināties elektroniski vai arī izvēlēties
skaidras naudas darījumu, rēķinoties,
ka šādā gadījumā naudas saņēmējs,
t.i., pakalpojuma sniedzējs, informēs
Valstsieņēmumu dienestu par ikvienu
darījumu virs tūkstoš latiem. Līdz ar to
likumprojekts paredz noteikt pienākumu
juridiskajām personām deklarēt visus
iepriekšējā mēneša laikā skaidrā naudā
veiktos darījumus, kas pārsniedz 1000
latu. Kā klāstīja J. Reirs, viņaprāt, nedz
tirgotājiem, nedz pircējiem jaunā kārtība
nebūs apgrūtinoša, jo jau šobrīd visas
juridiskās personas ir VID elektroniskās
sistēmas lietotājas, tāpēc «tām nebūs
sarežģīti reizi mēnesī elektroniski aizpildīt
vienu lieku ailīti». Tiesa, neatbildēts
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paliek jautājums, cik sarežģīta plānotā
novitāte būs, piemēram, individuālajiem
amatniekiem lauku reģionos, kuri klientiem
pārdod guļbūves, dārza mēbeles,
mūrē kamīnus u.tml. Nevienam nav
noslēpums, ka norēķini par šādiem
darbiem – jo īpaši attālākos novados –
lielākoties tiek veikti skaidrā naudā, jo
amatniekiem nav banku termināļu, lai
pieņemtu bezskaidras naudas norēķinus,
un arī banku pārskaitījumi perifērijā
ir daudz mazāk populāri par naudas
saņemšanu tieši rokās. Likumdevēji arī
paredzējuši paplašināt gadījumu loku,
kuros komersanta darbība var tikt apturēta.
Apturot saimniecisko darbību, tiks veikti
papildu komersanta darbību ierobežojošie
pasākumi, piemēram, speciālo atļauju, t.i.,
licenču, anulēšana, norēķinu operāciju
apturēšana, struktūrvienību vai citu
saimnieciskās darbības veikšanas vietu
noplombēšana u.tml. (Neatkarīgā Rīta
Avīze Latvijai, autore Ilze veģe)
Britu žurnālista Edvarda Lūkasa
grāmata liek uzdot jautājumu – cik
spiegu ir Baltijas valstīs?
Nesen angļu valodā iznākusi
autoritatīvā britu žurnālista Edvarda
Lūkasa grāmata «Maldināšana. Spiegi,
meli un kā Krievija māna Rietumus», kurā
interesanti lasīt par Rietumu specdienestu
neveiksmīgajiem mēģinājumiem neilgi pēc
II pasaules kara iesūtīt aģentus Baltijas
valstīs. Mūsdienu kontekstā grāmatā
ar Igaunijas lielākā nodevēja Hermaņa
Simma stāsta starpniecību izskan
brīdinājums par Krievijas specdienestu
un iekšējo aģentu klātbūtni Baltijas un citās
postkomunisma valstīs. [...]
Latviešu lasītājiem interesanta būs
nodaļa, kas veltīta Rietumu specdienestu
mēģinājumiem nodibināt sakarus ar
nacionālajiem partizāniem Baltijas valstīs
neilgi pēc II pasaules kara. Lielākoties
mēģinājumi bijuši neveiksmīgi, jo aktīvi
darbojusies VDK. 1945. gada oktobrī

uz Latviju no Zviedrijas devās laiva ar
četriem aģentiem, kurus noķēra VDK, bet
viņu radioierīces nonāca spējīgā Latvijas
VDK virsnieka Jāņa Lukaševiča rokās.
«Gaidīt nākamos spiegus un mēģināt
tos nomedīt bija pārāk ķēpīgi un riskanti:
daudz labāk bija ievilināt britu aģentus
lamatās,” raksta E. Lūkass. 1946. gada
martā J. Lukaševičs iesaista latvieti
Augustu Bergmani, kurš kara laikā sūtījis
ziņas britiem, atsākt darbību, apgalvojot,
ka iepriekš noķertie aģenti viņam nodevuši
kodus un raidītāju. Britu specdienests
SIS bez lieliem pārsteigumiem atbildēja.
Otrajā misijā SIS uz Latviju sūtīja aģentus
Rihardu Zandi un Ēriku Tomsonu. Abi tika
arestēti. Cits emigrants, Fēlikss Rūmnieks,
saņēma instrukciju atgriezties Latvijā un
uzņemt kontaktus ar VDK, lai strādātu kā
dubultaģents. Tomēr arī viņu arestēja un
viņš atzinās.
Spriežot pēc E. Lūkasa rakstītā,
Baltijas valstis bija nozīmīgs intereses
punkts, jo PSRS kļuva aizvien gražīgāka
attiecībā pret Rietumiem, to apliecina kaut
vai Rietumberlīnes blokāde 1948. gadā.
«Iedzīvotāji bija noskaņoti antikomunistiski.
Mežos, pēc aplēsēm, partizānu spēkos
atradās desmitiem tūkstoši cilvēku. (..)
Tas bija arī padomju priekšējais bastions:
ja tiktu gatavots uzbrukums Rietumiem,
zīmes no Baltijas būtu nekļūdīgas,»
raksta žurnālists. Rietumu specdienesti
arī baltiešu emigrantos saskatījuši spēcīgi
motivētu materiālu aģentiem. SIS izveidoja
spiegu skolu Zviedrijā, starp tiem vadībā
bija igaunis Alfons Rebane, kā arī lietuvietis
Stass Žimants un Oksfordu beidzis jurists,
lidotājs, latvietis Rūdolfs Silarājs. Tomēr
partizānu kustība Baltijā kļuva vājāka.
Nesnauda arī J. Lukaševičs. «1948.
gada oktobrī viņš sarīkoja viltus bēgšanu
aģentam Vidvudam Šveicam, kurš sevi
pozicionēja kā Latvijas pretošanās
kustības pārstāvi,» raksta E. Lūkass.
Viņš aizbēga uz Rietumiem, kur kļuva
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par sešu cilvēku grupas līderi. Rezultāts:
komanda izsēdās netālu no Palangas,
Šveics atdalījās no pārējiem un brīdināja
padomju robežsargus – divi igauņi un viens
latvietis tika nogalināti. Arī VDK virsnieks
Jānis Lukša it kā «aizbēga» uz Zviedriju un
tika rekrutēts SIS rindās. Vēlāk kā grupas
vadītāju ar četriem aģentiem SIS viņu
nosūtīja uz Latviju. VDK kontrolēja ne tikai
aģentu darbības, bet viņiem vairs nebija
cerību sasniegt Londonu. Šajā grāmatas
nodaļā aprakstītas arī dažas veiksmīgas
baltiešu operācijas, kā arī vēlākā kontaktu
pārtraukšana ar partizāniem. [...]
Grāmatas atslēgas vārds ir Igaunijas
augsta ranga Aizsardzības ministrijas
amatpersona Hermanis Simms,
kuru pieķēra spiegošanā Krievijas
specdienestiem. Par to rakstīts grāmatas
priekšpēdējā nodaļā, kas lieliski iederas
grāmatas kopējā kontekstā par spēka
struktūru darbiniekiem, Annas Čepmenas
spiegu skandālu un Krievijas uzņēmēja
Sergeja Magņitska mīklaino nāvi.
Žurnālists pieļauj, ka H. Simma biogrāfijai
specdienestiem bijis jāpieiet rūpīgāk.
Aizdomas raisa H. Simma daudzie ārzemju
ceļojumi padomju laikos kā milicijas
virsniekam, kas varēja liecināt par saistību
ar VDK. Rūpīgāk analizējot H. Simma
biogrāfiju, specdienesti atklātu, ka 1985.
gadā viņu rekrutējusi VDK. Pēc Igaunijas
neatkarības atgūšanas H. Simms kļuva par
Harju rajona policijas priekšnieku. Kad par
iekšlietu ministru kļuva Edgars Savisārs,
viņš tika atlaists. Tas bijis ap 1995. gadu.
Nodevējam esot ekscentriski pasaules
uzskati – viņaprāt, pār pasauli valdot ebreji,
masoni un slepenas organizācijas. “Kaut
arī viņš nebija īsts izlūkdienestu darbinieks,
viņu tieši piesaistīja šīs pasaules spožums,”
raksta autors. Žurnālists Igaunijas lielāko
nodevēju apmeklējis Rietumu standartiem
atbilstošā cietumā Tartu, kur ceļš uz
tikšanās vietu vedis caur astoņām durvīm
un divām drošības pārbaudēm. “Tātad
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jūs strādājat MI6,” žurnālistam teicis par
valsts nodevību notiesātais Krievijas
spiegs H. Simms. E. Lūkass atbildējis
– ja tā būtu tiesa, viņam nevajadzētu
tikties ar H. Simmu. “Bet daudzdimensiju
prāta cīņas vairāku stundu garumā bija
visizaicinošākās manā 30 gadu žurnālista
pieredzē,” atceras E. Lūkass. 1995. gadā
H. Simmu, kurš bija nesen zaudējis darbu
policijā un attiecības ar jaunāku draudzeni,
uzmeklēja kādreizējais Igaunijas VDK
virsnieks Valērijs Zentsovs, aicinot
sadarboties ar Krieviju. Lielā kaimiņvalsts
bija “satraukusies” par Igauniju, bīstoties
no tās iesaistīšanās NATO un militāro
bāzu izvietošanas tajā. “Simms piekrita
sadarboties ar Krievijas izlūkdienestu,
bet ne kā nodevējs (viņš uzstāj), bet
kā virsnieks, ar slepenu pakāpi, algu
un pensiju,” raksta E. Lūkass. Pēc V.
Zentsova pensionēšanās kontaktus ar H.
Simmu uzņēmis Krievijas spiegs Sergejs
Jakovļevs, kurš maskējies zem portugāļu
uzņēmēja Antonio identitātes. [...]
Spiegošanas produktivitāte
H. Simmam pieaugusi, kad Igaunija
pievienojās NATO. H. Simms uzskata,
ka viņš nodevis kontaktpersonai
“divus vai trīs” noslēpumus, kas bija
patiešām nozīmīgi. Kā uzsver E. Lūkass,
satraukumu aliansē radījušas ziņas, ka
Krievijas rokās nonāk augsta līmeņa
NATO politisko sarunu detaļas, piemēram,
par kiberkariem un raķešu aizsardzību.
Pirmais uzdevums Rietumu spiegu
ķērājiem bijis identificēt noplūdi, nevis
nodevēju. 2008. gada aprīlī Lietuvas un
ASV specdienesti atsevišķos ziņojumos
norādīja – H. Simms, uzticamākā persona
Igaunijas Aizsardzības ministrijā, ir
Krievijas spiegs. Tālāk turpinājusies
izlikšanās spēle līdz spiega arestam 2008.
gada 19. septembrī pie kāda tirdzniecības
centra Keilā. Tomēr H. Simms bijis
dubultaģents – viņš spiegojis arī Vācijas
specdienesta BND labā, jo Vācijai esot

bijusi interese pārbaudīt, cik drošas ir
topošās dalībvalstis. [...]
Uzziņa. Edvards Lūkass dzimis 1962.
gadā Lielbritānijā. Beidzis respektablo
Londonas Ekonomikas augstskolu, kā arī
studējis poļu valodu Krakovas Jageloņu
universitātē. Bez dzimtās angļu perfekti
pārvalda vācu, krievu un poļu valodu,
zina arī igauņu, lietuviešu un čehu valodu.
Pašlaik E. Lūkass ir starptautiskā žurnāla
«The Economist» starptautiskās sadaļas
redaktors. Vairāk nekā 20 gadus viņš
raksta par Austrumu un Centrālo Eiropu,
turklāt savulaik ilgāku laiku dzīvojis
Viļņā un Tallinā. No 1998. līdz 2002.
gadam žurnālists vadīja «The Economist»
Maskavas biroju. 2008. gadā iznāca
viņa pirmā grāmata «Jaunais aukstais
karš» (izdota arī latviski), kurā vēstīts par
Krievijas virzību uz autokrātiju pēdējos
gados un Eiropu apdraudošo politiku.
E. Lūkass ir precējies ar britu laikraksta
«The Daily Telegraph» komentāru autori
Kristīni Odonu. (Latvijas Avīze, autors
Ģirts Vikmanis)
Mirusi dzejniece un atdzejotāja Ludmila
Azarova
Pagājušajā naktī 77 gadu vecumā
mirusi dzejniece un atdzejotāja, dzejnieka
Ojāra Vācieša dzīvesbiedre Ludmila
Azarova, aģentūru Leta informēja
kinorežisore, žurnāliste un Azarovas
krustmeita Vija Beinerte. Azarova dzimusi
1935. gada 11. aprīlī Maskavā. Azarovas
māte bija latviešu valodas skolotāja
Emma Dimpēna, tēvs - inženieris Timofejs
Azarovs. Latvijā viņa dzīvoja kopš 1945.
gada. 1957. gadā Azarova absolvēja
Latvijas Valsts universitātes Vēstures
un filoloģijas fakultāti un sāka strādāt
par tulkotāju laikraksta «Rīgas Balss»
redakcijā. Pagājušā gadsimta 60. gados
Azarova bija vairāku Maskavas laikrakstu
korespondente Latvijā, tostarp tajos laikos
inteliģences vidū ļoti populārā iknedēļas
laikraksta «Literaturnaja Gazeta»

korespondente. No 1974. līdz 1990.
gadam Azarova strādāja par redaktori
izdevniecībā «Liesma». 1957. gadā
Azarova sāka publicēt savus pirmos
dzejoļus, 1961. gadā klajā nāca dzejnieces
pirmais dzejoļu krājums - «Most» («Tilts»).
Izdevniecības anotācijā šim dzejoļu
krājumam tika rakstīts, ka Azarova
pazīstama kā mūsdienu latviešu dzejas
atdzejotāja. Viņas liriskie, saviļņojuma
pilnie, muzikālie dzejoļi piesaista ar savu
tēlu oriģinalitāti, poētiskumu. Dzejniece ne
tikai sacerēja dzeju, bet nodarbojās arī ar
latviešu dzejas atdzejošanu, tostarp viņa
atdzejoja sava dzīvesbiedra, izcilā latviešu
dzejnieka Vācieša dzejoļus. Kopā ar Viju
Kaņepi viņa izveidoja Vācieša kopotos
rakstus desmit sējumos. Azarova atdzejoja
arī citu slavenu latviešu dzejnieku dzejoļus
- Raiņa, Aleksandra Čaka, Edvarta Virzas,
Ārijas Elksnes, Mirdzas Ķempes, Imanta
Ziedoņa, Māras Zālītes, Knuta Skujenieka,
Montas Kromas un daudzu citu. Azarova
tulkojusi operu «Baņuta» un «Zelta zirgs»
libretus, pazīstamu latviešu dramaturgu
Gunāra Priedes, Pētera Pētersona,
Ārija Geikina un Zālītes lugas. No franču
valodas viņa atdzejoja krievu valodā Annas
Vitanas dzejoļu krājumu “Atkala tuksnesī”
1997. gadā. 1987. gadā Vācieša un Māra
Čaklā atdzejojumā klajā nāca Azarovas
dzejoļu krājums “Magnētiskais Māras
ezers”, 2005. gadā - «Tev un ugunij», kurā
iekļauta arī viņas latviski rakstītā dzeja. 20.
gadsimta 80. gadu beigās Azarova aktīvi
iesaistījās Latvijas sabiedriskajā dzīvē,
piedalījās cīņā par Latvijas valstiskās
neatkarības atjaunošanu. Pagājušā
gadsimta 90. gados Azarova turpināja
nodarboties ar daiļradi, atdzejojumiem un
tulkojumiem. 1996. gadā krievu valodā
tika izdoti Latvijas Valsts prezidenta Gunta
Ulmaņa memuāri «Prezidenta ceļš», kuru
tulkotāja bija Azarova. Dzejniece bija Triju
Zvaigžņu ordeņa virsniece, kopš 1998.
gada - Latvijas Zinātņu akadēmijas goda
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locekle. Viņa tika apbalvota ar Andreja
Upīša un Raimonda Gerkena literārajām
prēmijām, kā arī 2004. gadā - ar Mūža
balvu par ieguldījumu literatūrā. (leta.lv)
23. maijā
Baltijas līderi fotomirklī tiekas ar Obamu
Visu triju Baltijas valstu līderi NATO
samita laikā Čikāgā kopīgi nofotografējušies
ar ASV prezidentu Baraku Obamu un īsajā
foto iemūžināšanas mirklī pārmijuši arī
vārdus par aktuālāko NATO lietās un
operācijā Afganistānā. Lai arī Lietuvas
medijos jau izskanējušas ziņas, ka Baltijas
valstu līderi īpaši tikušies ar Baraku
Obamu, tomēr, kā norāda Valsts prezidents
Andris Bērziņš, par tikšanos to īsti vis
nosaukt nevar, jo sastapšanās mirklis
bijis īss. «Šajā gadījumā Baltija parādīja
vienotību. Tas bija Baltijas ģimenes
foto ar Obamas kungu. Viss notika
kustībā, un, protams, pa šo īso laiciņu
mēs apmainījāmies domām, pateicām
paldies par NATO gaisa patruļām Baltijas
debesīs un īsi aprunājāmies par NATO un
Afganistānas attīstību. No savas puses
uzsvēru, ka mēs aktīvi sadarbojamies ar
Centrālāzijas valstīm Ziemeļu transporta
koridora jomā, ka šīs valstis izrāda interesi
attīstīt sadarbību ar Baltiju un Latviju un
ka šajā virzienā arī strādāsim,» atklāj A.
Bērziņš. Tā kā prezidentam B. Obamam
šis ir saspringts laiks un jau rudenī ASV
gaidāmas prezidenta vēlēšanas, viņš nav
devis solījumu viesoties Baltijas valstīs.
(Latvijas Avīze, autore Ina Strazdiņa
Čikāgā, speciāli «LA»)
Ziņas par kara upuru apbedījumiem
plāno apkopot reģistrā
Aizsardzības ministrija (AM) rosina
veidot kara upuru apbedījumu reģistru
Latvijā, jo pašlaik ziņas par kapavietām
apzina un datus uzglabā biedrības, kas
to dara pēc pašu iniciatīvas. Aizsardzības
ministrija izstrādājusi likumprojektu Par
kara upuru apbedījumiem, kas ceturtdien
pieteikts Valsts sekretāru sanāksmē, un
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tas vēl būs jāskata valdībā un Saeimā.
AM uzsver, ka pašlaik likums neaizsargā
Otrā pasaules karā kritušo karavīru un
nacionālo partizānu piemiņas vietas kā
kultūras pieminekļus. Tas attiecināms
arī uz Pirmā pasaules karā un Brīvības
cīņās kritušo apbedījumiem un piemiņas
vietām. Latvijā nepietiekami tiek regulēta
arī kara upuru apbedījumu saglabāšana,
norāda AM. Pēc aptuveniem aprēķiniem,
Latvijā pašlaik ir 3000‒5000 kara upuru
apbedījumu. To vidū ir gan tādas kara upuru
kapsētas un kapuvietas, kurām ir dabā
noteiktas robežas, gan tādas kara upuru
apbedījumu vietas, par kuru apbedījumu
esamību ir tikai liecības. Šo kara upuru
apbedījumu apzināšanu, izpēti un datu
uzglabāšanu galvenokārt uz pašiniciatīvas
pamata veic biedrības un nodibinājumi.
Tāpēc AM uzskata, ka būtu lietderīgi
pieņemt likumu, kas noteiktu gan atbildīgo
institūciju, gan noteiktu kārtību, kā būtu
jāvāc un jāuzglabā dati par kapavietām.
Plānots, ka AM būs atbildīgā institūcija
par kara upuru apbedījumu saglabāšanas
organizēšanu. Ministrija šo pienākumu
varēs deleģēt citai iestādei, biedrībai vai
nodibinājumam. AM būs atbildīga par kara
upuru apbedījumu reģistru, nosakot, ka
fiziskās un juridiskās personas informāciju
kara upuru reģistram sniedz bez maksas
līdz 2013. gada 31. decembrim. Valdībai
gan vēl būs jāizdod atsevišķi noteikumi,
kas noteiks kārtību, kādā tiek apzināta
informācija par apbedījumiem un kāda
informācija jāiekļauj reģistrā. Atbildīgajai
institūcijai būs arī jāuzrauga normatīvo
aktu ievērošana kara upuru kapsētu
un atsevišķu kapavietu saglabāšanas
jomā un jādod norādījumi par kapuvietu
uzturēšanu un saglabāšanu. AM varēs
arī ierosināt vai dot atzinumu par jaunas
kara upuru kapsētas un kapuvietas
izveidošanu, kā arī par to iekļaušanu
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā.
Ministrija arī izsniegs atļaujas kara upuru

pārbedīšanai. Likumprojekts noteic, ka
fiziskajām un juridiskajām personām
jānodrošina, lai atbilstoši šā likuma
mērķim tiktu saglabātas un uzturētas
kara upuru kapsētas un atsevišķas
kapuvietas, kas atrodas to īpašumā
(valdījumā). Dokumentā arī paredzēts ‒ ja
tiek atrasta kara upuru apbedījuma vieta
vai mirstīgās atliekas, par to nekavējoties
jāinformē atbildīgā institūciju, kas
savukārt lems, kā nodrošināt kara upuru
piemiņas saglabāšanu un cieņas pilnu
attieksmi pret kara upuru mirstīgajām
atliekām. Likumprojekts arī dod uzdevumu
valdībai noteikt kārtību, kādā izsniedz
atļaujas kara upuru pārbedīšanai.
Vienlaikus likumprojekts paredz, ka
kara upuru pārbedīšanu neveic kara
upuru apbedījumam nepiemērotā vietā.
Likums attieksies uz Pirmā pasaules
kara, Latvijas Neatkarības kara un Otrā
pasaules kara, genocīda un noziegumu
pret cilvēci darbību dēļ bojāgājušo personu
(bruņoto spēku pārstāvju, militārpersonu
un karavīru) mirstīgajām atliekām, esošām
Latvijas teritorijā, kā arī kara darbības
rezultātā bojā gājušo upuru apbedījumu
vietām. Likumprojekts nenosaka to
Latvijas izcelsmes kara upuru apbedījumu
aizsardzības tiesisko regulējumu, kuri
atrodas ārpus Latvijas teritorijas. Šo
apbedījumu tiesisko regulējumu, kā
arī ar to izpēti, uzturēšanu un kopšanu
saistītos jautājumus nosaka noslēgtās
starptautiskās vienošanās. Plānots, ka
likums stāsies spēkā 2013. gada 1. janvārī.
(kasjauns.lv)
Liepājnieks Anglijā paverdzina latviešu
viesstrādniekus
Kādreizējais liepājnieks Juris Štāls jau
dažus gadus Anglijā vairākus desmitus
savus tautiešus padarījis par vergiem. Viņš
viesstrādniekus aplaupa un tur pastāvīgās
bailēs. Solīda darbā iekārtošanas firma un
dāsnas atlīdzības solījumi ir tikai aizsegs
tam, lai no Latvijas uz Angliju tiktu sūtīti

darba meklētāji, kuri pēc tam spiesti
nelegāli, bez jebkādiem īres līgumiem un
darba tiesiskām attiecībām smagi strādāt,
lai, dzīvojot pusbadā, kaut ko atlicinātu
sev, raksta Liepājas laikraksts „Kurzemes
Vārds”. [...] Liepājas laikraksts stāsta
par murgu, kas Anglijā bija jāpiedzīvo
Ivetai un viņas vīram Imantam. Licencēta
darbā iekārtošanās firma „Aventus Latvia”
viņiem par 300 latiem solījusi pakošanas
darbu uzņēmumā „Kerry Foods Limited”
Linkolnšīras provinces Spaldingā. Solīta
40 stundu darba nedēļa, saņemot 6,08
mārciņas stundā. Mutiski firmā arī
apgalvots, ka par virsstundu darbu viņi
saņemšot 11 mārciņas stundā. Tāpat
strādājošajiem piesolīja dzīvesvietu par
65 mārciņām nedēļā. Iveta un viņas
vīrs nokārtojuši visas formalitātes,
sēdušies lidmašīnā un devušies prom.
Kad nokļuvuši Spaldingā, pazvanījuši uz
„Aventus Latvia” norādīto tālruni puisim
vārdā Oļegs, kurš, kā norunāts, ieradies
pēc viņiem ar mikroautobusu. „Jau tajā
pašā vakarā Oļegs pavēlēja samaksāt 260
mārciņu – par divu nedēļu dzīvošanu. Tas
nekas, ka nedēļa bija jau pusē. Oļegs vēl
paziņoja, ka nezina, kad būs darbs. Taču,
kad pati stingri iebildu, ka neesmu šeit
atbraukusi maksāt par sēdēšanu istabā,
nākamajā rītā tomēr jau strādājām,” stāsta
Iveta. Viņa ar vīru tur pabijusi nepilnas 3
nedēļas, līdz sapratusi, ka tā ir viena labi
izplānota naudas slaukšanas un tautiešu
izkalpināšanas mašinērija, un viņus aptīra,
cik vien iespējams. [...] Vispirms jau
neviens pat neieminējās kaut ko par darba
vai īres līguma slēgšanu. Dzīvoja viņi abi
vienā no trim mājiņas istabām, kur bija
sabāzti pa diviem cilvēkiem. Katrs no tiem
maksāja nedēļā 65 mārciņas plus vēl 10
par komunālajiem pakalpojumiem. Nedēļā
viņi pa sešiem samaksāja 450 mārciņas,
lai gan visa šī trīsistabu mitekļa īres tirgus
cena ir tikai ap 120 mārciņām. Peļņa tikusi
kādai galvenajai personai, kas tur visu
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rīkojot. Viņam vārdā Juris. Strādnieki paši
viņu neredzot, Juri pat nedrīkstot traucēt
bez ļoti būtiska iemesla. Viņa labā roka –
Oļegs - arī dzīvojot uz strādnieku rēķina,
no katra par vešanu uz darbu ik dienas
iekasējot pa piecām mārciņām. Atšķirībā
no solītā darba „Kerry Foods Limited”
nebija ne smakas. Tā vietā cilvēki katrreiz
vesti uz savu vietu – te mizot kartupeļus,
te stādīt puķes. [...] Ivetai algu maksāja
aploksnē, vīram – kaut kādos mistiskos
čekos, ko varēja atprečot naudā pārdesmit
kilometru attālajā Spaldingā. Lai tur
nokļūtu, jāmaksā Oļegam 5 mārciņas. Un
vēl – šos čekus ļoti bieži nebija iespējams
atprečot. Viendien, kad Ivetas vīrs šo
čeku nav varējis atprečot naudā, Oļegs
izgrābstījis no Ivetas aploksnes visu naudu
un vēl licis no kaimiņiem aizņemties, jo,
lūk, Jurim parādā palikt nedrīkstot. Tā viņi
tur vadījuši dienas, badojoties vai ēdot
ceptus kartupeļus un saprotot, ka te ir īsta
21. gadsimta verdzības iekārta. Sūdzēties
nedrīkstot, pārējie brīdinājuši. Tad veselu
nedēļu darbu nedod vai vispār uz ielas var
izmest. Reiz Imantam darbā pat čeks nav
iedots. Mērs nu bijis pilns, un Iveta Oļegam
veltījusi skarbākus vārdus - pavēstījusi,
ka grasās sūdzēties. Tad viņu tālrunī
atskanējis zvans no paša Jura. „Ko jūs te
iedomājieties kaut kādas pravas kačāt,”
viņš bļaustījies. Kad Iveta teikusi, ka viņš
ir parādā naudu, Juris pavēlējis vīram, lai
aizverot muti savai sievai, kamēr vīri runā.
Piedraudējis, ka tūlīt pat varot aizbraukt un
izmest viņus laukā. Un lai nekur nedomājot
sūdzēties, jo viņam ar Rīgas firmu neesot
nekāda sakara. „Nebiju gaidījusi, ka
kaut kas tāds iespējams 21. gadsimtā,
turklāt tādā labklājīgā valstī. Mēs vairs
negribējām atbalstīt šādu biznesu, tādēļ
devāmies prom. Loģiski, ka iedzīvojāmies
zaudējumos, tāpēc prasīsim atpakaļ naudu
no firmas,” piebilda Iveta. [...] To, ka Štāla
aktivitātes nav pārspīlētas, apliecināja arī
Signe Millere no Pierīgas, kura sociālajā
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portālā atsaucās uz aicinājumu sniegt
ziņas par „lielo Juri no Spaldingas”. Viņa
pastāstīja, ka kopā ar vēl trīs jauniešiem
pērn augustā atsaukusies sludinājumam,
un esot notikusi sarakste ar Štāla māti,
kura tobrīd dzīvojusi Liepājā. „Viņa mājās
dzīvosiet. Viņš arī piemeklēs darbus. Viņa
iestrādātajai disciplīnai jāpakļaujas…
Sākumā darbs šķitīs smags, kamēr
pieradīsiet,” brīdinājusi Jura mamma.
Signe un vēl trīs jaunieši devušies turp.
Signe stāsta, ka pats mokošākais bijis,
ka visu laiku vajadzēja būt gatavam
doties uz darbu. „Varēja septiņos no
rīta piezvanīt un pateikt, ka pēc 10
minūtēm jādodas uz darbu. Ja atteiksies,
var izmest uz ielas. Tas bija vājprāts!
Pat uz veikalu gājām ar darba drēbēm
somā,” atceras Signe. Un, protams, par
īri maksājuši trīskārt, un alga, ko Juris
pamatīgi apcirpis, saņemta aploksnēs.
Tādēļ jaunieši samērā ātri laidušies
no turienes prom. Vēlāk, kad saņemts
nodokļu paziņojums, apstiprinājies, ka
darbs pie Jura bijis absolūti nelegāls. [...] Ar
pašu Štālu „Kurzemes Vārdam” sazināties
neizdevās. Zināms tikai, ka viņš ir ap 30
gadu vecs liepājnieks, kurš biznesu, kas,
kā tagad izrādās, ir ļoti savdabīgs, uzsācis
pirms apmēram trim gadiem. Viņa labā
muguras lokot ap 60 iebiedētu tautiešu pēc
noregulētas shēmas – viņi visi maksājot
reālai tirgus situācijai neadekvātu cenu
par dzīvesvietu un transportu, tāpat pastāv
aizdomas, ka šī liepājnieka kabatā ieplūst
arī viņu virsstundu darba samaksa. SIA
„Aventus Latvia”, ar kuras starpniecību
Latvijas ļaudis nonāk Štāla beztiesiskā
verdzībā, pārstāve Aleksandrina atzina,
ka viņai Jura Štāla vārds ir zināms, bet
ar šo personu sadarbošanās notiek tikai
par dzīvesvietām. Viņai neesot bijis ne
jausmas, ka Štāls organizējot kaut kādus
darbus. „Aventus Latvia” par to neesot
atbildīga. Vaicāta pēc Štāla tālruņa
numura, Aleksandrina atzina, ka viņai

esot tikai Jura palīga Oļega numurs. Un
tā arī nespēja atbildēt uz jautājumu, cik
nopietni var paļauties uz sadarbību ar
cilvēku, ar kuru viņi pat nespēj sazināties.
(kasjauns.lv)
Šāvējs Kuzmins Londonā startēs savās
devītajās olimpiskajās spēlēs
Pieredzējušais Latvijas šāvējs Afanasijs
Kuzmins šogad Londonā startēs savās
devītajās olimpiskajās spēlēs, aģentūrai
Leta apstiprināja Latvijas Šaušanas
federācijas (LŠF) ģenerālsekretārs
Valērijs Vaskis. Lai arī iepriekš Kuzmins
nespēja kvalificēties Londonas Olimpiādei,
neizpildot kvalifikācijas normatīvu,
Starptautiskā Šaušanas federācija
piešķīrusi Latvijai vienu īpašo ielūgumu
jeb «wild card» dalībai olimpiskajās spēlēs.
Īpašais ielūgums piešķirts tieši Kuzmina
pārstāvētāja disciplīnā - ātršaušanā ar
pistoli. Kā apstiprināja Vaskis, jau izpildītas
visas formalitātes un 65 gadus vecais
Kuzmins apstiprināts Latvijas komandas
sastāvā. Pašlaik sportists trenējas Itālijā
un Vācijā, kur startē sacensībās, lai pēc
iespējas labāk sagatavotos Olimpiādei.
Kuzmins pirmajās olimpiskajās spēlēs
piedalījās 1976. gadā, bet izlaida 1984.
gada olimpiskās spēles. Viņš savas
karjeras laikā ticis pie divām olimpiskajām
godalgām - zelta 1988. gadā un sudraba
1992. gadā. Kuzmins ir arī daudzkārtējs
Eiropas un pasaules čempions, pasaules
rekorda īpašnieks šaušanā ar revolveri, kā
arī otrais cilvēks pasaulē, kas sasniedzis
fantastisku rezultātu - 600 trāpījumi no 600
šāvieniem. Pirms četriem gadiem Pekinā
Kuzmins ātršaušanā ar pistoli 25 metru
distancē ieņēma 13.vietu. Līdz šim diviem
sportistiem tomēr ir izdevies piedalīties
deviņās Olimpiādēs - austrietis Hūberts
Raudašls no 1964. līdz 1996. gadam
piedalījās burāšanas sacensībās, izcīnot
arī divas godalgas, bet kanādietis Aiens
Torps no 1972. līdz 2008. gadam, izlaižot
1980. gada Olimpiādi, piedalījās jāšanas

sporta sacensībās un tika pie vienas
godalgas. (leta.lv)
24. maijā
PVN likmi līdz 21% samazinās no 1.
jūlija
Pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
likme no 1. jūlija tiks samazināta par vienu
procentpunktu - no pašreizējiem 22% uz
21%, to paredz ceturtdien (24. maijā)
Saeimā kā steidzami otrajā un galīgajā
lasījumā pieņemtie grozījumi likumā
par PVN. PVN likmes samazināšana
no 22% līdz 21% no šā gada 1. jūlija
šogad no budžeta prasīs 16,5 miljonus
latu, bet nākamgad - 40,5 miljonus latu.
Tomēr Finanšu ministrija (FM) sagaida,
ka šā gada budžeta likumā apstiprinātais
ieņēmumu plāns tiks izpildīts, ko nodrošina
sasniegtā pārpilde gada pirmajā ceturksnī.
Aprēķinos iekļautas prognozējamās
patēriņa pozitīvās izmaiņas, norāda FM.
Ministrija skaidro, ka likuma par
PVN grozījumu mērķis ir samazināt
PVN standartlikmi, lai tuvinātu PVN
likmes kaimiņvalstīs piemērotajām
likmēm, kas sekmētu Latvijas reģionālo
konkurētspēju un mazinātu pasaules
cenu kāpuma izraisīto inflācijas spiedienu
uz iedzīvotājiem. Patlaban Lietuvā PVN
standartlikme ir 21%, Igaunijā - 20%. [...]
Saeima ceturtdien faktiski vienbalsīgi
galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus
iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumā,
nolemjot ar nākamo gadu nodokļa likmi
samazināt par vienu procentpunktu
- no pašreizējiem 25% uz 24%, ziņo
aģentūra Leta. Grozījumi likumā par IIN
paredz, ka trīs gadu laikā IIN likme tiks
samazināta par pieciem procentpunktiem no pašreizējiem 25% līdz 20%. Paredzēts,
ka no 2013. gada 1. janvāra IIN likme būs
24%, 2014. gadā tā būs 22%, bet 2015.
gadā - 20%. (ir.lv)
Pētījums: piektā daļa latviešu apprecas
ar citu tautību pārstāvjiem
Jau daudzus gadus aptuveni
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piektā daļa latviešu apprecas ar citu
tautību pārstāvjiem, un šo proporciju
nav spējuši ietekmēt nekādi nacionālā
jautājuma satricinājumi. Etniski jaukto
laulību statistika liecina, ka pēdējos
trijos gados apmēram 20 procenti gan
latviešu līgavaiņu, gan līgavu izvēlas
citas tautības partneri, ziņo laikraksts
«Neatkarīgā». Līdzīgi, statistikas datiem
mainoties vien pāris procentu robežās,
latvieši precējušies jau kopš 2000. gada.
Arī krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem,
poļiem un citu tautību iedzīvotājiem
situācija Latvijas laulību tirgū ir bijusi
prognozējami stabila un, visticamāk,
tāda arī saglabāsies – krievu līgavaiņi un
līgavas ar citas tautības partneri laulības
ostā stūrē vismaz 40 procentos no kopējā
laulību skaita, bet pārējās valstī dzīvojošās
minoritātes – vēl biežāk, vēstīts laikrakstā.
Interesantāka aina atklājas, pētot latviešu
līgavaiņu noslēgtās laulības vairs ne ar
citas tautības, bet ar citu valstu pilsonēm.
Kopš 1997. gada, kad 21,2 procenti no
visiem togad apprecējušamies Latvijas
pilsoņiem par sievu apņēma citas valsts
pilsones, 2010. gadā šādu līgavaiņu skaits
saruka līdz 8,7 procentiem. Tas ir otrs
zemākais rādītājs 14 gadu periodā. Toties
Latvijas pilsones ar citu valstu pilsoņiem
gredzenus mijušas gandrīz skaitliski
nemainīgi – tikpat daudz kā 1997., tā arī
2010. gadā. (kasjauns.lv)
Latvijas airētāja kvalificējusies
Olimpiādei Īrijas izlasē
Latvijā dzimusī Sanita Pušpure
trešdien kļuvusi par pirmo Īrijas airētāju
vēsturē, kura kvalificējusies olimpiskajām
spēlēm. Iepriekš tikai viena Īrijas airētāja
bija piedalījusies 1980. gada Maskavas
olimpiskajās spēlēs, tomēr toreiz viņa
nespēja kvalificēties. Šveices pilsētā
Lucernā notikušajās noslēdzošajās
kvalifikācijas sacensībās Londonas
Olimpiādei sieviešu konkurencē tika
sadalītas četras ceļazīmes. A finālā
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Pušpure finišēja tieši ceturtajā vietā un
izcīnīja noslēdzošo ceļazīmi. «Pēdējos
500 metros izliku visus spēkus. Tas bija
liels risks, bet priecājos, ka atmaksājās,»
pēc sacensībām teica Pušpure. Airētāja
pārstāvēja Latviju vēl U-23 līmenī, tomēr
2006. gadā viņa ar vīru pārcēlās uz Īriju.
2009. un 2010. gadā viņa uzvarējusi šīs
valsts čempionātā. Kā ziņots, Latvijas
pārairu divniekam Laurim Šīrem un Dairim
Adamaitim trešdien (23. maijā) neizdevās
kvalificēties Olimpiādei. Līdz ar to Latviju
olimpiskajās spēlēs nepārstāvēs neviens
airētājs. (leta.lv)
Kanādā atklāj Baltijas un Ziemeļvalstu
filmu festivālu «Gaišās naktis»
Monreālā, Kanādā, atklāts Baltijas un
Ziemeļvalstu filmu festivāls «The Bright
Nights» jeb «Gaišās naktis», kas notiek jau
otro gadu un tradicionāli tiek rīkots divās
pilsētās - Otavā un Monreālā. No Latvijas
kanādiešus šogad ieradies priecēt mazais
un radošais Rūdis no režisora Roberta
Rubīna dokumentālās filmas «Kā Tev
klājas, Rūdolf Ming?». Filmas pirmizrāde
Monreālā paredzēta 24.maijā, bet Otavā
tā notika 27.aprīlī, iemantojot neviltotas
skatītāju simpātijas un labas atsauksmes.
Festivāla atklāšanas svinīgo pieņemšanu
Monreālā šogad bija apņēmušies rīkot
latvieši un lietuvieši, tostarp Monreālas
Latviešu biedrība, goda konsuls Kvebekas
provincē Roberts Klaiše, kā arī Latviešu
Nacionālās apvienības Kanādā priekšsēdis
Andris Ķesteris, kurš ir viens no festivāla
galvenajiem organizētājiem. «The Bright
Nights» filmu festivālu rīko Baltijas valstu
un Ziemeļvalstu vēstniecības Kanādā
sadarbībā ar goda konsuliem Kvebekas
provincē, Kanādas Filmu institūtu un
Kvebekas filmu institūtu «Cinématheque».
(apollo.lv)
25. maijā
Atbalsta politiskās reklāmas liegumu
Saeima vakar (23. maijā) konceptuāli
atbalstīja jauno priekšvēlēšanu aģitācijas

likumprojektu, paredzot, ka 30 dienu
pirms vēlēšanām televīzijās nevarēs
pārraidīt apmaksātas politiskās reklāmas,
savukārt citos medijos tas nebūs aizliegts.
Politiķiem tiks saglabāta iespēja uz
bezmaksas raidlaiku Latvijas televīzijas
un Latvijas radio pirmajā programmā. Par
likumprojektu pirmajā lasījumā balsoja visi
84 klātesošie deputāti. (Latvijas Avīze)
Baltijas valstis – piemērs cilvēktiesību
jomā
Cilvēktiesību organizācija «Amnesty
International» («AI») atzinusi Baltijas
valstis par pozitīvu piemēru cilvēktiesību
jomā salīdzinājumā ar NVS valstīm.
Ziņojumā par cilvēktiesību stāvokli pērn
pasaulē Latvija pieminēta vienā teikumā.
«Grūti nosaukt vienu no NVS valstīm,
kurā svaru kausi cilvēktiesību ievērošanas
jomā būtu par labu tām. Baltijas valstis,
kaut arī nav NVS, var rādīt pozitīvas
attieksmes piemēru pret cilvēktiesībām,
kaut arī tur ir sabiedrības grupas, kuras
ir neapmierinātas ar esošo situāciju,»
ziņojuma prezentācijā sacījis «AI» Eiropas
un Centrālāzijas programmas direktors
Džons Dālhīzens. Ikgadējā ziņojumā
Latvijas vārds ir pieminēts, tikai atsaucoties
uz to, ka Latvija ir starp valstīm, kas
uzņēmušas bijušos Gvantanamo bāzes
ieslodzītos, kas tiek pozitīvi novērtēts.
2009. gadā «Amnesty International»
ziņojumā bija pieminējusi Latviju kā vietu,
kur pret krievvalodīgajiem tiek īstenota
lingvistiskā diskriminācija, ka nepilsoņi
nevar piedalīties vēlēšanās, nevar
ieņemt amatus valsts pārvaldē. «Ņemot
vērā 2009. gada ziņojuma kontekstu,
es priecājos, ka «AI» izpratusi, kāda
Latvijā ir patiesā situācija cilvēktiesību
jomā,» jaunāko ziņojumu vērtēja Saeimas
Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja
Ināra Mūrniece. Viņa atgādināja, ka bieži
Krievija savā retorikā kā starptautiskā
spiediena instrumentu izmantojusi
cilvēktiesību jautājumu. «Izsaku atzinību

«AI», ka tā izvērtējusi faktus, ka Latvijā
ar cilvēktiesībām viss ir kārtībā, un arī
tā ir atzinība kā ES dalībvalstij,» teica
I. Mūrniece, uzsverot, ka cilvēktiesību
problēmas var meklēt tādās valstīs
kā Krievija un Baltkrievija. Ziņojumā
atsevišķa sadaļa veltīta Lietuvai, kurā
tiek uzsvērts, ka kaimiņvalstī uzsāktajai
kriminālizmeklēšanai par ASV Centrālās
izlūkošanas pārvaldes iespējamajiem
slepenajiem cietumiem draudējusi
slēgšana. Tāpat Lietuva tiek pieminēta
seksuālo minoritāšu diskriminācijas
kontekstā. Savukārt Igaunija ziņojumā
pieminēta kā valsts, kas iestājusies
par ANO īpašā ziņotāja nosūtīšanu uz
Mjanmu, kurai bieži ir pievērsta uzmanība
cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. (Latvijas
Avīze, autors Ģirts Vikmanis)
Āboltiņa: Latviskajām partijām jāmācās
no SC
Apvienība «Saskaņas centrs» (SC) ir
piemērs, no kura latviskajām partijām ir
jāmācās, kā konsolidēt savus vēlētājus,
intervijā aģentūrai Leta atzīst Saeimas
priekšsēdētāja, partijas «Vienotība» līdere
Solvita Āboltiņa. «Vienotības» vadītāja ir
pārliecināta, ka politiķiem ir jākonsolidējas
un jāvar atrast lielās lietas, kuras var
darīt kopīgi. Visas Latvijas problēma, pēc
Āboltiņas domām, ir «viensētas principa»
pārspīlēšana, sašķelšanās dažādos
viedokļos, lai gan arī dažādi viedokļi var būt
vienojoši, ja mērķis ir skaidrs. Latviešiem
kā mazai tautai jāspēj atrast un izvirzīt
lielus mērķus un kopīgi uz tiem iet, norāda
Āboltiņa. Pēdējā laikā tiek izvirzīta ideja,
ka nākamajās Rīgas domes vēlēšanās
latviskajām partijām vajadzētu startēt ar
kopīgu deputātu kandidātu sarakstu, lai
«dabūtu malā no varas» SC un Rīgas mēru
Nilu Ušakovu. Āboltiņa intervijā uzsver,
ka viņai nepatīk, ka mēs atkal sākam tā
vienkāršoti runāt par latviešu un krievu
partijām. Tikko ir pagājis referendums par
krievu valodas statusu Latvijā, kurā valsts
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pamatus līdzās latviešiem aizstāvēt gāja
arī citu tautību cilvēki. To Āboltiņai esot
apliecinājušas daudzas mazākumtautību
kultūras biedrības, ar kurām viņa ikdienā
tiekas un sadarbojas. Saeimā pavisam
nesen notika nevalstisko organizāciju
forums, kurā arī tika runāts par sabiedrības
saliedēšanu. «Mūsu sabiedrību veido
dažādu tautību cilvēki, kas ir lojāli mūsu
valstij, jūtas komfortabli Latvijā, te strādā
un maksā nodokļus,» uzsver Āboltiņa.
Runājot par gaidāmajām pašvaldību
vēlēšanām, Āboltiņa norāda, ka
Ušakovs savas pozīcijas Rīgā stiprina
ar atsevišķiem skaļiem un sabiedrībā
populāriem pasākumiem, piemēram,
ieviešot bezmaksas braukšanu
galvaspilsētas sabiedriskajā transportā
ne tikai nestrādājošiem pensionāriem, kas
ir vēlētāji, bet arī skolēniem. «Protams, no
vienas puses, arī es kā rīdziniece esmu
priecīga, ka divi mani bērni, kuri nākamgad
ies piektajā klasē, Rīgā, tāpat kā citās
normālās Eiropas valstīs, sabiedriskajā
transportā varēs braukt bez maksas. Tomēr
līdzās nelielam personiskam ieguvumam
ikkatram rīdziniekam daudz svarīgākam
jābūt jautājumam - cik tas maksā un vai
Rīgas budžets spēj atļauties šāda veida
sabiedrībā populārus lēmumus, lai Ušakovs
saglabātu mēra amatu,» norāda Āboltiņa.
Lielākā problēma, pēc Āboltiņas domām,
ir tā, ka Rīgas dome šobrīd nepārstāv
visu rīdzinieku intereses. «Vienotības»
līdere uzskata, ka pirms Rīgas domes
vēlēšanām ir ļoti būtiski, lai labējās
partijas spētu vienoties, lai nesašķeltu
šo politisko spēku vēlētāju balsis, kā tas
notika 2009. gadā. Tādēļ «Vienotība»
ir nākusi klajā ar aicinājumu izstrādāt
kopīgu Rīgas attīstības programmu, kas
būtu atšķirīga no Ušakova piedāvātās
programmas. «Labējās partijas varētu
vienoties par darbības pamatprincipiem,
kopīgu programmu, godprātīgu sadarbību
pirms un pēc vēlēšanām. «Vienotībā»
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turpinās diskusijas par to. Vispirms
ir jāizstrādā programma, ko piedāvāt
vēlētājiem, pēc tam var spriest, vai
būs viens kopīgs vēlēšanu saraksts,
tiks veidota pirmsvēlēšanu apvienība
vai katra partija Rīgā startēs ar savu
deputātu kandidātu sarakstu,» pauda
Āboltiņa. Āboltiņa uzsver, ka ir svarīgi, lai
tie politiskie spēki, kas domā citādi nekā
Ušakovs, viens otru neapkarotu un lai
Rīgas domes vēlēšanās netiktu iesniegti
«padsmit» saraksti, kurš katrs saņems
pa pus procentam balsu, bet pretī būtu
viens SC saraksts, kurš savus vēlētājus ir
konsolidējis. Pēc Saeimas priekšsēdētājas
domām, SC vēlētāji balsos par tiem, kas ir
pie varas, savukārt latviešu vēlētāji balso,
ja viņiem patīk viena vai otra maza ideja,
un rezultātā lielu daļu savu balsu pēc
būtības izmet vējā. (apollo.lv)
«Iberia Express» jūlijā sāks lidojumus
no Rīgas uz Madridi
3. jūlijā no Rīgas lidostas sāks
lidojumus jauna Spānijas zemo cenu
lidsabiedrība «Iberia Express». Lidojumi
divreiz nedēļā - otrdienās un sestdienās notiks uz Spānijas galvaspilsētu Madridi,
informē lidostas «Rīga» preses pārstāve
Sarmīte Rinmane. [...] „Spānija ir daudzu
Latvijas ceļotāju iecienīts galamērķis, īpaši
atvaļinājumu laikā. Tagad pasažieriem
ceļojuma plānošana būs daudz ērtāka,
jo uz Madridi būs iespējams aizlidot
ar tiešo reisu,» saka starptautiskās
lidostas „Rīga» valdes priekšsēdētājs
Arnis Luhse. Aviosabiedrība reisu Madride
- Rīga - Madride veiks no 3.jūlija līdz
15.septembrim. «Iberia Express» ir «Iberia»
meitasuzņēmums, kas veic lidojumus īsos
un vidējos maršrutos. «Iberia Express»
floti šobrīd veido A-320 lidmašīnas, kuras
tiek izmantotas lidojumos uz deviņiem
vietējiem galamērķiem (Alikante, Malaga,
Sevilja, Palma, Granada, Menorka, Vigo,
Turpin. 46. lpp.

Svētdien, 24. 	
JŪLIJĀ
Svētdien, 1.

J.Rīmanis
I.Birze

ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 3.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien, 10.
L.MacPherson
Svētdien, 17.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 24.
T.Koškina/V.Parcell
JŪLIJĀ
Svētdien, 1.
R Plikše/V Galviņa
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – Lasītais
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 10. plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 17. plkst. 10.00 – Aizvesto
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 24. plkst. 10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma prāvesta referāts par
garīgu temu.
JŪLIJĀ
Svētdien, 1. plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst.10.00. Tuvāka informācija pie
prāvesta.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien, 3. 	
J.Turmanis
Svētdien, 10. 	
I.Liepiņš
Svētdien, 17.
U.Hāgens

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie draudzes priekšnieka
vai draudzes dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Fakss
(02) 9764 3318
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
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E-pasts cpherson@optusnet.com.au
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

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Jēzu, Tu kas apustuļiem redzot pacēlies
Debesīs, kad padebess Tevi apņēma;
Tu esi teicis : “Kur Es esmu, tur arī jūs
būsiet!” Alleluja.
R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
JŪNIJĀ
Svētdien, 10. jūnijā plkst. 10.00 Tautas sēru dienas dievkalpojums ar
dievgaldu.
Svētdien, 24. jūnijā plkst. 10.00 Jāņu
dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 1. jūlijā plkst. 10.00 dievkalpojums ar dievgaldu. Bībeles stunda.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis, un tie visi ar
dievgaldu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 10. Sigurds Tuktēns
Svētdien, 24. Alberts Zālfelds
Svētdien, 1. jūlijā Olafs Šics
BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 10. Daira Tuktēna
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Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
Telefons
(02) 9449 3716
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mobilais tel.
0421 320 870

Svētdien, 24. Judīte Zālfelde
Svētdien, 1. jūlijā Marita Lipska
Draudzes nodevas
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera
Valdemāra Dūšeļa adresi 263. Old
Northern Road, Castle Hill NSW
2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian
Unity Congregation”, vai “Latviešu
Vienības draudze” vārda. Tās ir
$100, pazeminātā $60, studējošiem
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var
saņemt no zemāk minētiem valdes
locekļiem.
Draudze s mācītājs
Raimonds Sokolovskis
313/95 Station Rd. Auburn, 2144,
Tel. mob.
0438 694 520.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes diakone
Biruta Apene – Clark
2A Melrose St Croydon Park,
NSW, 2133
Telefons
(02) 97471271
Draudzes diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine,
NSW, 2233
Telefons
0432 671 285
Dāmu komitejas priekšniece
Ingrida Krastiņa
Blue Hills Village, Villa 98, Tulich Ave.,
Prestons 2170
Telefons
(02) 8783 5312
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Ojārs Dancis bija sacensībām dāvājis
paša gatavotu balvu ko Selga Pešudova
pasniedza SNK kapteinim Richardam
Puisēnam.

Neparastas novusa
sacīkstes

dubultspēlēs. Vienspēlēs spēlē piecu
setu partijas, dubultspēlēs septiņu setu
entrālā Krasta Novusa kopa partiju. Tāpat kā Austrāliju, sacensības
izaicināja vecāko brāli, Sidnejas vadīja sieviete, Selga Pešudovs.
Novusa Kopu sacensībās pēc Davis
Centrālo Krastu vienspēlēs
kausa formāta. Katrā komandā ir pārstāvēja Dimis Pešudovs un Ojārs
četri spēlētāji, divi vienspēlēs, divi Dancis, bet dubultspēlēs Andris Ruņģis
un Arturs Ernšteins.
Viņu pretinieki bija
vienspēlēs Edvīns
Kaufmanis un
Richards Puisēns,
dubultspēlēs Arnis
Kārkliņš un Edgars
Nemme.
Divpadsmit
skatītāji vēroja
progresu un brīžiem
skaļi atbalstīja
sidnejiešus. Centrālam Krastam
neviena piekritēja
Sacīkstes dalībnieki no kreisās: Ojārs Dancis, Artūrs n e b i j a . S N K p i e Ernšteins, Andris Ruņģis, Dimis Pešudovs visi CKN, Edvīns rādīja savu ilggadīgo
Kaufmanis, Edgars Nemme, Arnis Kārkliņš, Richards pieredzi un sasita
Puisēns visi SNK.

C
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mazo brāli 4-1. Edvīns Kaufmanis
uzvarēja abas partijas pieveicot
Pešudovu 3-1 un arī Danci 3-1. Puisēns
sīvā cīņā uzvarēja Danci 3-2, bet
zaudēja Pešudovam 2-3. Dubultspēlēs
CKN sāka vareni, bet SNK pāris
saņēmās un spēli beidz 4-1. CKN bija
iespējas, bet spēlētāji pielaida vairākas
vienkāršas kļūdas.
Dalībnieki un skatītāji bija sajūsmā
par interesantām sacensībām un
norunāja sacīkstes atkārtot trīs mēnešu
laikā.
Juris Zemītis

S

Novusa
meistarsacīkstes

idnejas Novusa kopa (SNK) rīko
Jaundienvidvelsas (JDV) novusa
meistarsacensības. Sacensības notiks
sestdien, 30. jūnijā (vienspēles) un
(PBLA ziņas – turp. no 41. lpp)
Lanzarote un Ibiza). [...] (ir.lv)
Latvijas Universitātē apskatāma izstāde
par Rīgas Politehnikumu
Starptautiskās akcijas «Muzeju nakts
2012» ietvaros šī gada 19. maijā Latvijas
Universitātes (LU) centrālajā ēkā Raiņa
bulvārī 19 tika atklāta Rīgas Politehnikuma
150 gadu jubilejai veltīta izstāde «150 gadi
ar zināšanām», kurā ikviens interesents
var papildināt savas zināšanas augstākās
izglītības vēsturē, kā arī aplūkot unikālu
priekšmetu - autentisku 19. gadsimta
studenta špikeri. Šogad aprit 150 gadi kopš
izveidota pirmā tehniskā daudznozaru
augstākā mācību iestāde Rīgā. Par godu
šim notikumam Latvijas Universitātē šogad
notiks jubilejai veltīts pasākumu cikls, kuru
aizsāk LU Vēstures muzeja veidotā izstāde
par Rīgas Politehnikuma (1862-1919)
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svētdien, 1. jūlijā (dubultspēles).
Pieteikties pie jebkuŗa spēlētāja vai pie
Rcharda Puisēna 02 9980 5670.
Visi laipni aicināti pieteikties –
spēletāji un skatītāji.
Svētdien, 1. jūlijā pēc plkst. 16.00
būs vakariņas un apbalvošana. Cena
$25.00, ieskaitīts vīns.
SNK ziņo, ka 2011. gadā ir notikuši
divi novusa turnīri. DV Sidnejas
nodaļas ceļojošo balvu ir icīnījuši
– Arnis Kārkliņš, Rūdolfs Nemme un
Richards Puisēns. Elmāra Vanaga SNK
Novusa ceļojošā balvu ir izcīnījuši
– Richards Puisēns, Jānis Veiss un
Edgars Nemme.
SNK vienmēr gaida jaunus
spēlētājus, gan gados jaunus, gan ar
dzīves pieredzi.
Uz redzēšanos,
Richards Puisēns

vēsturi. Rīgas Politehnikuma izveidošana
nav parasts vēsturisks notikums, par kuru
var uzzināt vien no vēstures grāmatām, šīs
augstskolas beidzēju devums ieraugāms
katru reizi, kad pārvietojamies pa Rīgu ielu plānojums, savam laikam modernās
mūra celtnes, sabiedriskā transporta tīkla
attīstība, kanālmalu izbūve, tilti - šie ir
tikai pāris piemēri no tā, kas 19. gadsimta
nogalē uzsāka Rīgas modernizēšanu. Bez
praktiskā devuma Rīgas Politehnikuma
ieguldījums augstākās izglītības attīstīšanā
bija nozīmīgs atbalsts, lai gadu pēc Latvijas
neatkarības iegūšanas tiktu nodibināta
Latvijas Universitāte, kuras veidošanā
iesaistījās vairāki Rīgas Politehnikuma
pasniedzēji un absolventi. Izstāde bez
maksas aplūkojama Latvijas Universitātes
centrālās ēkas, kas atrodas Raiņa bulvārī
19, vestibilā līdz šī gada 1. jūlijam. (leta.lv)
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Latvia fails to advance to Eurovision final
Andris Straumanis, May 22, 2012
For the second year in a row, Latvia has
failed to advance to the final of the annual
Eurovision Song Contest, which this year
takes place in Baku, Azerbaijan.
“Beautiful Song,” a tune performed by
singer Anmary, did not impress television
viewers and professional juries in the May
22 semi-final of this year’s Eurovision Song
Contest.
A total of 18 countries competed in the
first of two semi-finals, but just 10 could get
into the final. A second semi-final on May 24
will pit 18 more countries—including Estonia
and Lithuania—against each other, also
for 10 spots in the final. The final contest
is slated for May 26 and will include those
20 contestants plus five core countries that
automatically are slotted (France, Germany,
Italy, Spain and the United Kingdom) and the
host, Azerbaijan.
Anmary (whose real name is Linda
A m a n t o v a ) w o n L a t v i a ’s n a t i o n a l
Eirodziesma competition on Feb. 18. The
tune, “Beautiful Song,” is an homage to
the Eurovision Song Contest and was
composed by Ivars Makstnieks with lyrics
by Rolands Ūdris.
Last year’s entry, performed by the
duo Musiqq, also did not make it past the
Eurovision semi-finals.
Latvia’s Marija Naumova won the
contest in 2002 with the song “I Wanna.”
President in Chicago for NATO summit
Latvians Online – May 19, 2012

Latvian President Andris Bērziņš is on
a three-day visit to Chicago to attend the
NATO defense alliance summit and to meet
with the local Latvian community, according
to his press office.
He was scheduled to meet May 18 with
Chicago Mayor Rahm Emanuel, as well as
with Māris Riekstiņš, Latvia’s ambassador
to NATO, and with Andrejs Pildegovičs, the
ambassador to the United States.
The president also was to take part in
the opening of an exhibit of contemporary
Latvian art in the Richard H. Driehaus
Museum, 40 E. Erie St., Chicago.
Saturday morning, May 19, Bērziņš
is scheduled to meet with the Latvian
community in the Chicago area. The event
is scheduled for 11 a.m. in the Zion Latvian
Ev.-Lutheran Church, 6551 W. Montrose
Ave., Chicago. Admission is USD 15, but
students will be admitted free of charge.
On May 20 and 21, Bērziņš will participate
in various NATO summit events. Other
Latvian officials are traveling with Bērziņš,
including Foreign Minster Edgars Rinkēvičs.
The president is due to return to Latvia
on May 22.
Standard & Poor’s returns Latvia’s credit
rating to investment grade
Latvians Online – May 02, 2012
New York-based Standard & Poor’s, one
of the leading services used by investors to
gauge the degree of risk, has increased its
short- and long-term credit rating of Latvia,
the company announced May 2.
The agency raised its evaluation to
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BBB-/A-3 from BB+/B, marking the first time
Latvia has returned to investment grade
since February 2009.
“The ratings on Latvia,” the agency
announced in a press release, “balance
our view of the government’s proven
political commitment to fiscal discipline,
the economy’s considerable flexibility, and
the material increase in exports as a share
of GDP, against the constraints of large
(albeit decreasing) external debt, relatively
moderate GDP per capita, and a lack of
monetary policy flexibility.”
International investment ratings
agencies—including Standard & Poor’s,
Fitch Ratings and Moody’s Investors
Service—in 2008 and 2009 lowered Latvia’s
rating as the country struggled with the
effects of an overheated economy and the
global recession.
Latvia’s finance minister, Andris Vilks,
reacted with pleasure to the news.
“Latvia at the moment is in a truly unique
situation,” he said in an announcement
posted on the Finance Ministry’s website,
“because at time when the economic activity
in the European Union is falling and the
credit rating of a majority of member states
is being decreased, in our country it is being
increased.”
Bitter Sweet World Hockey Championships for Latvia
Viesturs Zariņš – May 20, 2012
With everything said and done, Latvia
placed 10th at this year’s International
Ice Hockey Federation (IIHF) World
Championships. Victories against Germany
and Italy as well as a goal differential
advantage over Germany and Switzerland
who finished with the same number of points
was enough to propel Latvia from last year’s
13th place finish to 10th.
Despite the jump in the standings,
Latvia’s loss to Norway and then Denmark
which eliminated them from a quarter-final
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berth, stands out as a major disappointment.
Likewise Latvia did not automatically
qualify for the Winter Olympics in 2014 at
Sochi. It will now have to host one of three
final Olympic qualification tournaments
in February 2013 and will have to win
against France, Kazakhstan and a yet to be
determined entrant to get there.
The performance of the team was
criticized by Kirovs Lipmans, head of the
Latvian Hockey Federation (LHF) at a press
conference following Latvia’s final game and
loss to Sweden. He made it clear that the
team had not met its goal of a quarter-final
spot and blasted Dinamo Rīga players who
did not give it their best specifically naming
captain Jānis Sprukts and one of the KHL’s
top forwards Miķelis Rēdlihs. The impact
of Dinamo Rīga on the National Team has
been simmering for a number of years.
Critics argue that before Dinamo Rīga,
Latvia’s players would come to the World
Championships ready to play and hungry
in search of next year’s contract. Now, with
well-paying jobs for about half the National
Team during the season in Rīga almost
guaranteed, their motivation at the World
Championships has been questioned.
Lipmans did compliment a group of younger
players who came out and seized the
moment.
Ted Nolan, first year Canadian head
coach of the Latvian National Team
echoed Lipman’s comments but refused to
criticize anyone while complimenting Miks
Indrasis, Māris Jučers, Koba Jass and Jānis
Andersons as some of the new arrivals who
performed. He pointed out that the National
Team has a solid core of veterans and
promising youngsters who can take Latvia
to the next level with a proper long-term
development plan.
Some of the players that will be a big part
of Latvia’s hockey future were still in North
America and could not make this year’s
championships. That includes Kristians

Pelšs, an Edmonton Oilers draft pick
playing in Canada’s Memorial Cup junior
championships and turning pro next season,
Zemgus Girgensons, another junior playing
in the United States and expected to go in
the first round of the NHL’s draft this year
which would be the highest ever for a Latvian
and Artūrs Kulda, a rugged defenseman
who was still playing in the AHL play-offs
and was called up this season to the NHL’s
Winnipeg Jets.
Whether Nolan comes back for a second
year is a hotly debated question in Latvian
hockey circles. He has gone on record
saying that he loved the experience, liked
working with the players, being in Latvia and
Rīga and that he’d be willing to continue
working with and developing the National
Team. Others say that Nolan doesn’t
understand the mentality of Latvian hockey
or that Latvian hockey players are not ready
for a Canadian and former NHL coach.
Ultimately the decision will be with Lipmans
and the Latvian Hockey Federation.
But Latvia will be back at next year’s
championships to be co-hosted once
again by Sweden and Finland. This year’s
semi-finals and finals are being played in
Helsinki while next year they will switch
to Stockholm. Of note is that this will be
Latvia’s 17th consecutive year at the top
level of international hockey. Quite an
accomplishment for a country that has less
than 5,000 registered hockey players of all
sizes and ages.
Midsummer to be celebrated at Straumēni
The annual Jāņi celebration at the
Latvian center Straumēni in rural England is
set June 23. Festivities begin at 11 a.m. with
activities for children. Other events include
a market, lessons on how to celebrate
Jāņi and music. Latvian folk dancers from
Belgium will perform “Jāņu bērni sabraukuši”
at 7 p.m., followed by a open-air dance
at 9 p.m. with music by Bankets. Another
concert beginning at 9 p.m. will feature

Latvian music by the duet Helmuts un Liene.
Purchased by June 22, tickets for adults
are GBP 15; for seniors, GBP 5. Children
to age 14 will be admitted free. Tents and
campers incur an additional GBP 5 charge.
Tickets may be purchased online by June
22 at www.wegottickets.com. Straumēni,
owned by the Daugavas Vanagi Fund, is
located at Catthorpe Manor, Lilbourne Lane,
Catthorpe, Leicestershire.
Where to Look for the Baltic Sea Region
Identity?
By Karina Pētersone
Director, Latvian Institute
People say that a person is what he
eats. Paraphrasing this I would say that
a person is what he reads. My childhood
bookshelf had books by Andersen, Brothers
Grimm, Astrid Lindgren, Latvian and other
fairy tales on it. This reading has shaped
me as personality with a strong sense
of the regional, not only national identity.
These two identities have never been in
conflict, they have entwined and enriched
each other.
The Baltic Sea region has existed as a
territory without fixed borders since times
immemorial, however, institutionalization
of it as a territorial cohesion initiative
has happened only recently. Also, recent
historical political changes have added a
new dimension to the region and its identity.
The honeymoon feelings which
blossomed at the end of the Cold War
and during Velvet and other kind of
revolutions in the Central and Eastern
Europe unfortunately are long since gone.
During early 1990ies, the lost diplomatic,
economic and cultural ties with neighbors
across the Baltic Sea were being actively
re-built, and aspirations in the newcomers
towards the community-based and wellfunctioning models of the Nordic societies
were running high. However, after that the
nations around the Baltic Sea retuned back
to their routines of state building and were
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busy joining the EU and other influential
international nation-clubs.
Currently, the region countries are
looking at each other again and are busy
shaping a European macro-region - the
Baltic Sea Region - the Strategy of which is
a political initiative knitting it together within
the EU.
Part of it is an attempt to brand the
region, and for that matter the question:
whether there is a common Baltic Sea
Region identity, has been posed and
debated over the last 20 years.
Director of the Baltic Development
Forum, Hans Brask, in his Foreword to the
Identity Report of the BSR of 2011, writes:
“…the concept of a common identity in the
Baltic Sea Region is the most difficult and
the most demanding to apply. To speak
about a common identity one has to have
strong shared values and a clear sense of
belonging. (…)Is it at all possible to speak
about a common identity when one of
the most striking features of the region is
heterogeneity?”[2]
Professor Bernd Henningsen, the author
of this Report 2011, in his essay “On Identity
– No Identity”, asserts that “the Baltic Sea
Region is a history of co-operation and
conflict” and looks for a common identity
in history, landscape and climate, trade,
architecture, art and culture, education
and science, eating habits, as well as
in the presence of the sea, to conclude
that to look for a common identity leads
one to a trap: “How can a region have
something in common – “an identity” – or
be regarded as homogeneous, when nine
different languages are spoken within it, it
contains more than nine ethnicities, uses
eight different currencies practices three
different forms of Christianity,…, and last but
not least, which fosters relatively different
political cultures.”[3]
He states that “…all previous attempts to
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understand the Baltic Sea region through its
history, culture, language (…) have failed”,
however he identifies several elements
that “…cause people around the Baltic
sea to develop a “we-feeling”. “The Sea,
its coastlines, its weather and climate,
seasons, summer vacations, yearnings
for freedom, remnants of architecture and
culture, city life, (…), let alone first hand or
passed down memories of the wars, which
people waged against each other.”[4] And
therefore he suggests that we should refer
to this “we-feeling” rather than look for a
common identity.
I dare suggest that in our search for a
common identity for the region we look for
inner and outer denominators. Apart from
those that create the “we-feeling” mentioned
by B. Henningsen, I propose to look at
archetypes. The best place to look for them
is the mentioned fairy tales, common to
the region, which very seldom have happy
endings. The morale is: an individual should
rely on himself and not on some magic,
besides – sadness is enlightening and it is
advisable that one is compassionate and
feels solidarity.
However, if we find it difficult to describe
the Baltic Sea Region as identical to itself,
which is the case with the multitude of
cultures and economic circumstances, then
probably we have to use the relative method
and look for denominators outside trying to
construct the regional identity by method of
defining what the region is not in order to
see its strengths. A good method is that of
juxtaposition:
1) BSR vs the South, is Northern – we
have the change of seasons, snow, seasonal
fruit and vegetables, tourism opportunities;
hardships have made the people creative
and resourceful;
2) BSR vs tyrannies - is democratic,
it respects the rule of law, property and
human rights;
3) vs the East there is lots of green,

unspoiled land, educated work-force,
financial and legal systems in place that
allow for cooperation and even coordination
of policies;
4) vs countries that experience difficulties
in balancing their spending with earnings,
the BSR countries have demonstrated
resilience, solidarity and discipline.
Here I would like to follow professor
Henningsen’s thesis that identity often is not
itself center of discussions or programs, it is
a purpose for political, cultural or scientific
interests. (p.22) Therefore I suggest that we
look for the Baltic Sea Region identity from
the angle of the European Union Strategy
for the BSR, which is a result of political
agreement, expressing the will of all the
nations of the region to cooperate, build
networks and engage all possible actors
for the purpose of enhancing the region’s
prosperity, increasing its accessibility
and attractiveness, as well as enabling
a sustainable environment and ensuring
safety and security in the region.
Therefore, for political reasons and for
the benefit of the peoples who inhabit the
region, our identity search has to be forward
and not backwards directed, its pivot should
be the political will to act in accord, use the
rich potential, the above strengths, in order
to lessen the differences in living standards,
political habits, levels of energy security,
infrastructure durability and accessibility of
territories within the region by land, air, sea
and rail routes.
For branding purposes the BSR can
lean on its sectorial priorities, the 5 “e”-s,
as emphasized by Former president of the
Baltic Development Forum Uffe Elleman
Jensen: Economy, Ecology, Energy,
Education, Euro. However, the Baltic
Sea Region Strategy is an ownership of
participation, where the potential lies in 5 “c”s: Cooperation, Competition, Coordination,
Communication and Creativity.
Estonian president Lennart Meri has

once added to the debate saying that the
axis of the region is the Sea itself.
With the new political commitment the
axis of the region has pivoted from the Sea
itself to the Strategy itself.
Solvita Āboltiņa: EU Presidency is
Latvia’s Opportunity to Set the EU
Agenda
Latvia’s Presidency of the European
Union (EU) in 2015 is our country’s
opportunity to be noticed and to promote
our interests in setting the EU agenda.
Solvita Āboltiņa, Speaker of the Saeima,
emphasised this on Wednesday, 9 May,
at the presentation in the Saeima of
the publication “Latvia’s Interests in the
European Union”, which is dedicated to the
opportunities of small countries to be heard
and to affect decisions at the EU level.
Āboltiņa expressed her satisfaction that
the discussion about the representation of
our country’s interests in the EU takes place
on Europe Day – the day 62 years ago on
which the first cornerstone for the founding
of the European Union was laid. “Today
peace, solidarity, unity, human rights and
fundamental freedoms seem self-evident,
but 60 years ago the founding fathers of
European integration offered them as an
unprecedented vision which meant a major
paradigm shift,” the Speaker of the Saeima
said. Āboltiņa also pointed out that our
country still needs a brave vision for the
future and ambitious goals in order for it to
successfully realise its interests in the EU.
The Speaker noted that as the
presiding country, Latvia not only will have
to demonstrate its professionalism and
abilities but also remind others that the EU
is a project created by us Europeans; it is
a project based on a set of strong values
fixed in the Schuman Declaration of 1950,
namely, peace, security and the rule of law.
Professor Žaneta Ozoliņa, scientific
editor of the publication that was presented
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in the Saeima today, was pleased that
the event was held in the parliament.
Ozoliņa acknowledged that of all the power
structures, the parliament is the most
suitable one for hosting an exchange in bold
and sometimes even risky ideas that may
later turn into political decisions.
Toms Rostoks, Associate Professor at
the University of Latvia, gave a presentation
on the opportunities and challenges that
small EU member states face. He advocated
the use of the smart state strategy which
is based on the capacity to divide efforts
and to focus on top priorities, to choose
the most appropriate moment for affecting
decision making, to act in concert and to
use channels of influence at all levels, as
well as to avoid excess in protecting one’s
national interests.
Full version of the text is available
here: http://saeima.lv/en/news/saeimanews/19692-solvita-aboltina-eu-presidencyis-latvia-s-opportunity-to-set-the-eu-agenda
Latvia’s Emigration Forecast for 2012
Downgraded to 10,000-20,000 People
Baltic News Service
RĪGA, May 14, BNS - This year, some
10,000-20,000 people might leave Latvia
in search of better life and job opportunities
in foreign countries, Ministry of Welfare
parliamentary secretary Arvils Ašeradens
said during a meeting with local authorities’
representatives this week.
In his words, the emigration forecast for
2012 has been downgraded from 25,000
people.
“The Ministry of Economics has retracted
its migration forecast of 25,000 for this year.
Migration this year might reach an estimated
10,000-20,000. The process has stalled,”
Ašeradens said, commenting trends on the
labour market.
The Ministry of Economics would not
give any information about its emigration

forecasts before it finishes work on its
annual report, because the prognosis still
can change, the ministry’s representative
Elita Rubesa-Voravko told BNS.
“The Ministry of Economics is currently
drawing up its annual report on the demand
and supply of workforce in the medium and
long term. The report will include updated
medium term (until 2010), as well as longterm (until 2030) forecasts on the labour
market. All demographical data in the report
will be updated based on the provisional
results of the 2011 population census,” the
ministry representative said.
LNSO season closing concert on 11th
May
On 11th May, the Latvian National
Symphony Orchestra (LNSO) is closing
the 2011/2012 season with an outstanding
performance of works of various composers.
Conducting will be LNSO chief conductor
Karel Mark Chichon.
Prokofiev’s Romeo and Juliet is one
of the most tragic and emotional pieces of
music ever written and who better to bring
it to life than Karel Mark Chichon, whose
interpretations of the Russian classics have
become unforgettable events in Riga for
many years.
Chichon will be joined by the
internationally renowned violinist Guy
Braunstein, 1st concertmaster of the Berliner
Philharmoniker, who makes his debut in
Riga with Mendelssohn’s Violin Concerto.
On the programme are Ludwig van
Beethoven’s Egmont Overture, Op. 84, Felix
Mendelssohn’s Violin Concerto in E minor,
Op. 64, and Sergei Prokofiev’s Excerpts
from Romeo and Juliet Suite.
As all tickets to LNSO season closing
concert are sold out, those who are interested
are welcome to attend the General rehearsal
of the concert on 11th May at 10am in Riga’s
Great Guild.
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