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Valsts interesēs ir cīnīties pret vēstures 
falsifikāciju

Latvijas Avīze – 12. jūnijs, 2015.
Informācijas kaŗš ar Krieviju ir pastiprinājies ar ziņām, ka Eiropas Savienība (ES) 

izveidojusi stratēģiskās komunikācijas komandu, kuŗu vadīs ES augstā pārstāve 
ārlietās un politikas jautājumos Federika Mogerīni. ES vadītāji martā bija devuši 
Mogerīni trīs mēnešu laiku, lai izstrādātu plānu, kā atbalstīt mediju brīvību un 
eiropeiskās vērtības Krievijā. Darba grupai paredzēts uzsākt darbu rudenī.

Eiropas Parlaments jau šā gada 15. janvārī pieņēma rezolūciju, kuŗā stingri 
nosodīja “Krievijas agresīvo un ekspansīvo politiku, (..) kas ietver nelikumīgu Krimas 
aneksiju un nepieteiktu hibrīdkaŗu pret Ukrainu, kuŗā apvienoti kiberkaŗa, regulāro 
un neregulāro spēku izmantošanas, propagandas, ekonomiskā spiediena, šantāžas 
enerģētikas jomā, diplomātijas un politiskās destabilizācijas elementi”. ES diplomāti 
jau ir atzinuši, ka ES jāatrod veids, kā stāties pretī Krievijas dezinformācijai gan 
pašā Krievijā, gan Rietumeiropas zemēs, un arī Krievijas ES kaimiņvalstīs ar lielu 
krievu tautības iedzīvotāju skaitu, kā tas ir Baltijas valstīs.

Svarīga daļa no šā informācijas kaŗa ir vēstures viltošana, kas arī tiek vērsta pret 
Latviju. Atslēgvārdi un frāzes ir labi zināmas – latvieši ir “fašisti” un nebija nekādas 
okupācijas. Šie vēstures kaŗi cenšas noslēpt šodienas apstākļu patiesos cēloņus 
un radīt iespaidu, ka Maskava ir vienmēr godīgi izturējusies pret mums. Mērķis ir 
likt mums zaudēt modrību un atņemt mums sabiedrotos.

Ja mūsu valsts interesēs ir cīnīties pret šo vēstures falsifikāciju un izklāstīt 
patiesos faktus, tad, protams, pretējai pusei ir grūtāk likt kādus faktus pretī, bet ir 
vieglāk vērsties pret Latvijas iestādēm, kas izplata patiesību.

Redzamākais ir Latvijas Okupācijas mūzejs, kuŗš ne tikai strādā ar parastiem 
apmeklētājiem un augstiem viesiem, bet kā reģistrēta izglītības iestāde vada 
nodarbības tūkstošiem skolēnu katru gadu un sniedz seminārus vēstures 
skolotājiem (gan no latviešu, gan mazākumtautību skolām), tādā veidā vēl vairāk 
izplatot patiesās zināšanas par mūsu neseno vēsturi un tās sekām šodien.

Vai tas ir likumsakarīgi, ka šogad ir izvērtusies intensīva kampaņa pret Okupācijas 
mūzeju, kas prasīs no ziedotāju līdzekļiem tūkstošiem eiro lielus papild izdevumus 



2

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9745 1435 vai 9744 8500

Nākamais senioru saiets
piektdien, 10. jūlijā, plkst. 12.00 Latviešu namā (skat. 3. lpp.).

Naudas sūtījumi uz Latviju

Sidnejas 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 eiro.

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.
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Mūžībā aizgājis
SLB biedrs

Gints Stīpnieks
Dzimis 1927. g. 23. februārī, Latvijā

Miris 2015. g. 2. jūnijā, Kanberā, Austrālijā

Piemin Sidnejas Latviešu biedrība

Daudz baltu dieniņu
SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 

c ienī jamu gadu vecumu sākot  ar 
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2015. gada jūnijā SLB ir apsveikusi  
Jānis Bormani, Dainu Jaunbērziņu, Jāni 
Trumpmani, Mirdzu Kalniņu, Elmāru 
Zaļumu, Jāni Blūmu, Edīti Ochoterenu, 
Benitu Ēri, Pēteri Manasu un Nikolaju 
Sproģi ■

Senioru saiets  
10. jūlijā 

Jūlija saietu iesāksim paviesojoties 
Cēsīs, un tad redzēsim dokumentālfilmu 
„Atgiezšanās Eiropā 1997-1999. gads.

Pēc pačalošanas, un pamielošanās 
ar Damu kopas gādātiem gardumiem, 
skatīsimies Latvijas filmu „Vella Kalpi” ■

Ivars Šeibelis

SLB valdes sēde  
10. jūnijā

Sēdi vada biedrības priekšsēdis Jānis 
Grauds un sedē piedalās Ivars Šeibelis, 
Dimis Pešudovs, Pēteris Kļaviņš,  Janis 
Grauds, Imants Līcis Ināra Graudiņa. 
Atvainojās Inese Pētersone. Klāra 
Brūvere, Ilona Brūvere, Marita Lipska, 
Andris Galviņš, Rūdolfs Nemme, Jānis 
Čečiņš.

Lielās zāles gaisa dzesinātāja 
atjaunošana. Ir pieņemts Frost Air 
piedāvājums un darbi sāksies pēc Jāņiem. 

Valde aicinās Frost Air sagatavot tāmi 
gaisa dzesinātājiem skolas klasēm. 

Valde nolemj ka sākot ar 1. jūliju, 
biedriem uz Latviju Ritumu nosūtīs 
elektroniski, jo pasta izdevumi gadā katram 
biedrībam izmaksā $80. Ja kāds īpaši vēlas 
saņemt Ritumu pa pastu, tad jāmaksā 
pasta izdevumi. Bibliotēkām un Valsts 
iestādēm Ritumu turpinās sūtīt pa pastu 

Valde pārrunā reizi gadā rīkot 
sarīkojumu par labu Nama remonta 
darbiem. ■

PK.
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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
 Aldis Birzulis

14. jūnija piemiņa
14.jūniju jau vispirms 

pieminēja no rī ta abās 
Sidnejas baznīcās, bet 
laicīgā piemiņa bija Sidnejas 
Latviešu namā. Kā jau 
vienmēr aktu rīkoja Baltijas 

Valstu tautu piederīgie, to pamīšus 
vadot pēc kārtas. Bija arī gleznu izstāde 
Baltā zālē ar māksliniekiem no visām 
Baltijas tautām. Latviešus gleznu 
izstādē pārstāvēja Biruta Klarka (Clark), 
Dzidra Mičela (Mitchell), Debra Filipa 
(Phillip). Gleznu izstāde būs atvērta līdz 
28. jūnijam. 

Aktu Lielajā zālē ievadīja Austrālijas 
un Baltijas valstu karogu ienešana, 
pēc kuŗas visi nodziedāja Austrālijas 
himnu. Aktu sarīkojumos pieteica 
un atk lā ja  Apv ienotās ba l t iešu 
komitejas priekšniece Rasa Blansjāra 
(Blansjaar), nolasot arī ielūgto viesu 

vārdus. Aktā piedalījās lūgti viesi no 
Austrālijas polītiskām partijām un 
baltiešu organizācijām, to starpā: 
Berovras (Berowra) iecirkņa deputāts 
Filips Radoks (Ruddock); senators 
Sams Dastyārī (Dastyari), opozīcijas 
vadītāja Bila Šortena (Shorten) vietā; 
Džodi Makaja (McKay) Stratfildas 
iecirkņa deputāte, pavalsts opozīcijas 
vadītāja vietā; Latvijas goda konsuls 
Aldis Birzulis ar kundzi; Lietuvas goda 
konsule Ginta Viliūnas; Igaunijas goda 
konsule Malle Tohvera Tinnī (Tinni), 
Jānis Grauds, SLB priekšnieks un citi. 

Rasa Blansjāre ievada runā pieminēja 
aizvestos un pieminēja, ka viņu vietā 
uz Baltijas valstīm atveda krievus un 
nesenie notikumi Austrumukrainā 
atjauno bažas par krievu nolūkiem. 

Senatore Končeta Fieravanti-Vels 
(Fierravanti –Wells) nolasīja apsveikumu 
no ministru prezidenta Tonija Abota 
(Abbott) pēc kuŗa lūgšanas vārdus 

katru mēnesi, – šonedēļ Rīgas Būvvalde 
nav apstiprinājusi tehnisko projektu par 
mūzeja ēkas remontu un pārbūvi, bet, 
pieprasot papildu dokumentus, ir atlikusi 
lēmumu uz vairākiem mēnešiem.

Eiropas Savienība veido jaunu 
komandu informācijas kaŗam, bet spēki 

Latvijā darbojas tā, lai iznīcinātu jau 
labi strādājošu un laikam pārāk efektīvu 
komandu. 

Gunārs Nāgels
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teica mācītājs Kolvins Makfersons 
(MacPherson). 

Galveno runu teica Lietuvas 
Republikas goda konsule Ginta 
Viliūnas. Savā runā viņa vispirms 
pieminēja 1941.gada 14. jūnija 
deportācijas, kad , sekojot padomju 
valsts drošības komisāra vietnieka 
Ivana Serova instrukcijām vairākus 
desmitus tūkstošus latviešu, 
lietuviešu un igauņu izsūtīja uz 
Sibiriju, par ko viņa jau runāja 
2009.gadā, kad par runas galveno 
punktu bija izvēlējusies kāda 
ukraiņa vārdus: “Ja nepieminējam 
un melojam par to, kas noticis, 
tad esam vainīgi, ja tādas pašas 
neaprakstāmas briesmas var 
atkārtoties.”

Serova instrukcijas bija, ka 
deportācijām jānotiek slepeni, 
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Apvienotās baltiešu komitejas priekšniece Rasa Blansjāra atklāj sarīkojumu.
Vijas Spoģes-Erdmanes un Pēteŗa Erdmaņa skatuves iekārta.

Klāra Brūvere, Mārtiņš Gulbis un Madara 
Birzniece
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klusi un cik ātri vien iespējams. Ģimeņu 
vīriešus sūtija uz Sibirijas gulagu spaidu 
darbu nometnēm, kur daudzi nomira. 
No sievietēm un bērniem kāda puse 
palikusi dzīva. 

Iepriekšējās deportācijas pieredze, 
izmēģināta un pārbaudīta, vēlāk 
izmantota 1949. gada 25. marta 
deportācijās pret tiem, kas nevēlējās iet 
kolhozos jeb bija palīdzējuši partizāniem. 
Vai nevērības vai iepriekšējā nodomu 
dēļ izsūtītie nebija apgādāti ar siltām 
drēbēm vai apmetnēm un pirmos gados 
Sibīrijā bija liels mirušo skaits.

30,000 ģimeņu ar pāri par 90,000 
izsūtīto aizvešanai bez Baltijas valstu 
okupācijas armijām piedalījās vēl 
kādi 13,000 kaŗavīri. Izsūtīšanas laikā 
tika mobilizētas visas civīlās telefona 
centrāles. Tika pieaicināti 2,210 
sazināšanās dalībnieku. Noorganizētas 
arī 8,422 smagās automašīnas. 
Satiksmei bija iekrātas 1,250 tonnas 
degvielu, bruņošanās vajadzībām 
pievienoja vēl  5,025 mašīnpistoļu un 
1,900 šauteņu.

Izsūtīto vidū bija 72% sievietes 
un bērnu. Operācijas nosaukums 
bija `Priboj` (ko latviski var tulkot kā 
`krasta banga`). Gala punktā izsūtītiem 
bija jāparakstās, ka tiem nav tiesību 
atgriezties dzimtenē un draud 20 
gadu grūts spaidu piespiedu darbs par 
izbēgšanu. No deportācijas vadītājiem 
75 apbalvoja ar Sarkanā karoga ordeni 
un 17 ar Lielā patriotiskā kaŗa ordeni. 

Dabas katastrofa laikā tagad 
cietušajiem pasaule sniedz palīdzību 
, bet tā laika deportētiem nebija ne 
medikālā ne apģērba palīdzība, ne 
palīdzība pajumtes sagādāšanā. Vai 
šodien te sapulcējoties mēs varam 
cerēt, ka deportētie nav cietuši un miruši 
par velti? Vai varam cerēt, ka nākotnē 
šīs ciešanas neatkārtosies?

Aktam sekoja koncerts,  kuŗā 
vispirms igauņu ansamblis Loke 
nodziedāja trīs dziesmas, pēc tam 
piecu lietuviešu sieviešu ansamblis ar 
tulkotu nosaukumu Atspulgs (Atspindys) 
nodziedāja sešas dziesmas.

S idne jas  la tv iešu v ī ru  kor is 
nodziedāja Dainas Jaunberziņās vadībā 
piecas dziesmas; Imanta Kalniņa 
Lūgšanu ar Knuta Skujenieka vārdiem; 
Zigmāra Liepiņa Zibsnī zvaigznes aiz 
Daugavas ar tautas dziesmas vārdiem 
un Toma Mačēna solo; Imanta Līča 
Nesmejat sveši ļaudis ar Kārļa Skalbes 
un tautas dziesmas vārdiem un Oskara 
Štubja solo; Romualda Jērmaka Div` 
dūjiņas ar tautas dziesmas vārdiem un 
Brigitas Ritmanes Manai tautai ar Andŗa 
Ritmaņa vārdiem.

Pēc tam Voicehs Višņevskis 
(Wojciech Wisniewski), kas bija devis 
klavieru pavadījumu igauņu ansamblim 
un latviešu vīru korim un vēlāk pavadīja 
l ietuviešu jaukto kori, nospēlēja 
Frederika Šopēna Bēŗu maršu (Sonāta 
Nr.2, Opus 35) un etīdi (Opus 25, Nr.11). 
Koncerta beigās četras dziesmas 
dziedāja lietuviešu jauktais koris Daina.

Koncerta noslēgumā visi kopā 
nodziedāja Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas himnas. 

Jāpiemin, ka skatuvi bija dekorējusi 
Vi ja Spoģe-Erdmane un Pēteris 
Erdmanis, skatuvi apgaismoja Gints 
Kārkliņš, Baltiešu mākslinieku gleznu 
izstādi bija kārtojis Ojārs Greste un 
Dzidra Mičela un programmas vāku 
zīmējis Juris Dukurs.

Pēc koncerta akta dal ībnieki 
pulcējās Mārtiņa Siliņa zālē, kur vieglus 
atspirdzinājumus bija gatavojuši SLB 
dāmu komiteja un Baltiešu komiteja.

Juris Krādziņš
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Gluži kā teātrī
Aivas Birbeles “Zaļā Zona”, SLT 

izrādēs 30. un 31 maijā, Jāņa Grauda 
režijā.

Pirmajā iestudējumā 
kopš Kultūras Dienām, 
SLT atkal piedāvāja kaut 
ko no Latvi jas. Nebija 
nepieciešams Aivas Birbeles 
lugu programmā raksturot 
kā “komēdiju”, jo komēdija 

tā nepārprotami bija, un cītīgi sekoja 
sen iemītās komēdiju pēdas, izmantojot 
to pazīstamās taktikas. Šeit bija viss: 
pārpratumi, mīlas sarežģījumi, 
dzimumu maiņas, kopā ar jautriem 
apsurduma pieskārieniem un 
fārcisku steigu un slēpšanos.

To skatot ies,  v isspi lgtāk 
prātā nāca ilgi iemīļotā un ļoti 
populārā angļu komēdija “Čarlija 
Krustmāte” (Charley’s Aunt). 
Nezinu vai  pr iekšvārdu un 
radniecību sagadīšanās – Kārlis 
(Charley), onkulis (Krustmāte) – 
lugas centrālajā smieklu cēlonī, 
bija tieša iedvesma, vai tikai 
laimīga sagadīšanās. Lai kā, 
Kārļonkuļa loma Jānim Čečiņam 
deva lielisku iespēju komiskam 
tēlojumam, kuru viņš arī lieliski 
satvēra (kopā ar parādīšanos vairākos, 
teiksim ‘’interesantos’’ kostīmos).

Ir vienmēr patīkami SLT sastapt 
uz skatuves. Bet šoreiz, sastapšanās 
notika zāles vidū. Režisors Jānis Grauds 
bija saprātīgi izvēlējies lugas darbību 
pasniegt vienā līmenī ar skatītājiem, tos 
sēdinot apkārt, trejpusīgā formātā. Kā 
režisors bija paredzējis, šāds sakārtojums 
radīja intīmāku ambienci starp aktieriem 
un publiku. Šeit tas ļoti atmaksājās, 
tuvāk pienestos komiskās reakcijas 
un izteiksmes nianses – kā piemēram 
Indijā ‘’atdzimušās’’ Norvaišu mātes (Lija 

Veikina) acis un seju.
Skatuves iekārta, arī režisora pārziņā, 

bija praktiski un ekonomiski organizēta, 
veicinot piemērotu ātru skatuves darbību. 
Meža ainās tā bija drusku par nabadzīgu, 
lai gan aizmugurē projektētie skati, putnu 
un dabas skaņas, un labi izvēlēta viegla 
mūzika to pa daļai atsvēra. (Ekrānu būtu 
derējis ciešāk savilkt, asākam iespaidam). 
Gaismas un skaņas pārzināja Gints 
Kārkliņš. Suflieris bija Pēteris Kļaviņš.

Kā viens slavens angļu aktieris reiz 
atzina: ‘’Ar traģēdijām es spēju tikt 
galā, bet komēdija ir nopietna lieta.’’ Ar 
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Baņķieris (Jānis Grauds un Marika (Linda 
Ozere)
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Policists Kristaps (Andris Kariks) un 
Agnese (Ilze (Bonija) Viluma).
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traģēdijām reizēm varbūt nav tieši tik 
viegli. Bet komēdija vienmēr ir nopieta 
lieta. Šo patiesību apstiprinās katrs, kaut 
cik pieredzējis tēlotājs. Komēdija pieprasa 
fizisku un vokālu ‘’finessi’’, izveicību reaģēt 
uz skatītāju reakcijām, un nekļūdīgu 
instinktu kad palaist un kad piespiest 
komiskos pedaļus.

Tas ir pieprasīgi augsts līmenis, un Lija 
Veikina to šeit sasniedza divās lomās; kā 
skaidrīte, un itsevišķi kā Norvaišķu māte 
ar savām aurām, mantrām, kristāliem, 
‘’Reikiem – Šmeikiem’’ utt. Ilgi nebiju tā 
smējusies un nebiju dzirdējusi citus zālē 
tik pagarināti smejoties, kā par viņas 
indiešu deju ietekmētajām galvas un acu 

kustībām.
Jāni Čečiņu jau esmu minējusi. Ojārs 

Greste arī izcēlās  kā Alberts – iedomu 
slimnieks, lētu preču meklētājs un ilggadīgi 
atraidīts precinieks. Norvaišu mājas jaunie 
iemītnieki, marihuānas pasākuma (un 
lugas darbības) iniciatori, Marita Lipska 
(Janīna) un Edgars Pudāns (Brunis), pēc 
drusku nedrošas pirmās ainas, godājami 
iedzīvojās savās lomās.

Brunim arī bija piešķirtas dažas 
no labākajām rindām. Viņa atzinums 
Norvaišu mātei, tās indiešu transā: ‘’Tu 
runā skaidri, bet nesaprotami. Gluži kā 
teātrī” ir jāieraksta kā klasisks citējums 
katram kas darbojās uz skatuves.

Linda Ozere kā Marika, dārzniece, 
stādu dziedinātāja, Vestkāju saimniece, 
bija stabila un apņēmīga, pirms tā devās 
nelikumības gaitās. Viņas stingrais 
solījums nekad nezaudēt tēva saimniecību 
arī pazuda kā nebijis (vienā no vairākām 
teksta/raksturu nesakarībām).

Vienas meitas Agneses loma bija kā 
rakstīta Ilzei (Bonijai) Viļumai, bet drusku 
vieglāks pieskāriens būtu šeit labāk 
iederējies. Andris Kariks tika atstāts ar 
nepateicīgo policista Kristapa lomu, vairāk 
situācijas nepieciešmība nekā raksturs. 

Varbūt  ar ī  tādē ļ  v iņa 
romance ar Agnesi pilnīgi 
nepārliecināja. Tāpat arī 
Jānis Grauds pildīja lugas 
darbībai faktiski nevaidzīgo 
banķiera lomu.

Turpretīm ‘’Ašās Kaijas’’ 
no novada Kultūras Nama 
(Klāra Brūvere,  Ani ta 
Kaze, Solvita Kugrēna) 
bija ašas, smīdinošas un 
pilnīgi nepieciešamas, lai 
veicinātu augošo darbības 
chaosu.

Bi rbele i  i r  ļo t i  asa 
satīriska acs mūsdienu 
absurdumu paķeršanai. 
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Rasma (Anita Kaze), Marika (Linda Ozere), Ausma 
(Solvita Kugrēna), Vēsma (Klāra Brūvere).
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Alberts (Ojārs Greste) un Skaidrīte (Lija 
Veikina).
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Ārlietu ministrs 
Sidnejā

Uzzinājis par Latvijas ārlietu ministra 
Edgara Rinkēviča negaidīto ierašanos 
Austrālijā pirms kādas nedēļas, goda 
konsuls Aldis Birzulis ātri noorganizēja 
Sidnejas latviešu satikšanos ar viņu 
18. jūnijā regulārās ceturtdienas 
pusdienas ietvarā. Kopā ar ministru 
delegācijā piedalījās Eduards Stiprais, 
valsts sekretāra vietnieks – polītiskais 
direktors; Ivita Burmistre, ekonomisko 
attiecību, tirdzniecības un attīstības 
sadarbības direkcijas vadītāja; 
Inga Ozola, ministra biroja vadītāja 
vietniece; Mārtiņš Drēģeris, ministra 
padomnieks un Judīte Dobele, Āzijas, 
Āfrikas un Okeānijas nodaļas vadītāja. 
Edgars Rinkēvičs ir Austrālijā lai 
satiktos ar Austrālijas ārlietu ministri.

Sakarā ar ierašanās laika maiņu 

(Ar prieku atceros ‘’Tāda Es Esmu’’šīs 
lugas abās Sidnejasizrādēs.) Arī šeit 
viņas satīriskie mērķi bija plaši: Latvijas 
ekonomika un iespēja to izglābt ar masīvu 
marihuānas ražošanu, vadības un likumu 
stulbumi, ‘’New Age’’ aplamības, Rīgas 

delegācija netika apmeklēt kapus un arī 
Latviešu namā ieradās ar nokavēšanos.  
Tur delegāciju sagaidīja Baltajā zālē 
jau ieradušies pusdienu apmeklētāji, 
un Aldis Birzulis viņus iepazīstināja 

teātrī, aktieru un režisoru pretenzijas 
– un protams cilvēcīgas vājības un 
pašmīlības.

Bet fārciska komēdija, kāda šeit 
bija, pastāv kā kontrolēta anarchija. 
Anarchija šad un tad sāka rikšot: 
žēl, ka tai netika dots plašāks ceļš. 
Bet ‘’Zaļā Zona’’ pietrūka ‘’Čārlija 
Krustmātes’’ nevainojamās loģikas. 
Otrais cēliens sākās ļoti sološi , bet 
pamazām atšķetinājās. Tēlojumi šeit 
saglāba lugu un tās vājās nobeigas.

Šī izrāde bija pelnījusi kuplāku 
publiku. Tie kas nebija pieņēmuši 
SLT ielūgumu tikt krietni pasmīdināti, 

kopā ar atļauju, uz divām stundām, justies 
dumpīgiem pret likuma un sabiedrības 
normām – tie var tikai nožēlot savu 
prombūtni.

Inta Rodžera (Rogers)
Sidnejā.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Sidnejas 
Latviešu biedrības priekšsēdis Jānis 
Grauds un Latvijas goda konsuls Aldis 
Birzulis
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Janīna (Marita Lipska), Karlis (Jānis Čečiņš) 
un Brunis (Edgars Pudāns)
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ar delegācijas locekļiem. Savukārt 
Sidnejas Latviešu biedrības priekšnieks 
Jānis Grauds apsveica delegāciju ar 
ierašanos šajā namā un aicināja to 
iepriekš aplūkot nama sarīkojumu zāli. 

Pusdienu galdi bija 
klāti Mārtiņa Sil iņa 
zā lē ,  kur  v isp i rms 
runāja ministrs Edgars 
Rinkēvičs, izteikdams 
s a v u  p r i e k u  p a r 
viesošanos Sidnejā, 
kur viņš esot pirmo 
reizi un nožēloja, ka 
šī viesošanās ir tik 
īsa. Viņš tiksies ar 
ministriem Austrālijā, lai 
pārrunatu par polītisko 
u n  e k o n o m i s k o 
s a d a r b ī b u .  V i ņ š 
zinot, ka Austrālijas 
l a t v i e š i  g a i d o t 
Latvijas vēstniecības 

atvēršanos. Tā noteikti ir plānota, bet 
kādu laiku vēl jāpagaida. Patlaban 
pamatuzdevums ir valsts drošības 
stiprināšana, jo Krievijas rīcība ir 
agres īva . L a t v i j a  p a t l a b a n  i r 
prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. 

P a l d i e s  a r ī 
konsulam par 
darbu. Bet tik 
l ie lu  zā l i ,  kā 
Sidnejā,  v iņš 
neesot redzējis 
ne Amerikā, ne 
Kanādā.  

S e k o j a 
j a u t ā j u m i . 
Vispirms Jānis 
Ronis jautāja 
par Vienotības 
p a r t i j a s 
sadarb ību  ar 
Zaļo partiju, kam 
atbildēja, ka tā ir 
nepieciešamība, 
jo citādi nevar 
izveidot koalīciju 
valdībai.

A n d r e j s 

Ārlietu ministrs atbild uz jautājumiem. no kreisās: Ivita 
Burmistre, Aldis Birzulis, Edīte Birzule, Edgars Rinkēvičs, 
Jānis Grauds un Eduards Stiprais.
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Atvadoties no Sidnejas. No kreisās: Inga Ozola, Eduards 
Stiprais, Jānis Grauds, Edgars Rinkēvičs, Aldis Birzulis, Ivita 
Burmistre un Judīte Dobele.
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Intervija ar Edgaru 
Rinkēviču

Latvijas ārlietu ministrijas delegācija, 
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vadībā 
šā gada 18. jūnijā viesojās Sidnejas 
latviešu namā. Šeit sniedzam Vitas 
Kristovskas interviju ar Latvijas ārlietu 
ministru.

Vita Kristovska: Vispirms gribētu 
izteikt visu latviešu paldies par palīdzību 
un atbalstu kādu Latvija sniedza Pēterim 
Grestem, kad viņš bija cietumā Ēģiptē  
. Lūdzu Jūsu komentāru par Latvijas 
līdzdalību Pēteŗa Grestes atbrīvošanā.

Mednis jautāja, vai Austrālijas sadarbība 
ar Ķīnu iespaido sakarus starp Austrāliju 
un Latviju. Atbilde nē, jo Latvija arī 
vēlētos brīvas tirdzniecības līgumu starp 
Eiropas Savienību un Austrāliju. Ņemot 
vērā stāvokli ar Krieviju, vēlas attiecības 
ar Austrāliju un Ķīnu. 

Uz Valža Krādziņa jautājumu, vai 
grieķu attiecības ar Eiropas Savienību 
ies-paidos Latviju bija atbilde, ka grieķu 
val-dība strīdās ar Eiropas Sa-vienību 
naudas jautājumos, bet pēc tam, kad 
grieķu ministru prezidents aizbrauca uz 
Krieviju, viņš atgriezās ar tukšām rokām, 
jo krieviem pa-šiem ir grūts ekonomiskais 
stāvoklis. Visas 28 Eiropas Savienības 
valstis nobalsoja par sankcijām pret 
Krieviju un paredz, ka nākošo pirmdien 
(22. jūnijā) Luksemburgā sankcijas 
apstiprinās. 

Ināra Graudiņa pieminēja, ka Rīgā 
architekti nevēloties Okupācijas mūzeja 
pārbūvi, jo baltā nama piebūve sabojāšot 
strēlnieku laukumu, un melnais nams 
esot kultūras piemineklis, kur kādreiz 
bijis revolūcijas un strēlnieku mūzejs. 
Jautājumam, vai pārbūvi turpinās un 
vai pabalstu dotu parakstu saņemšana 
no Austrālijas, bija, ka valdība domā, 
ka būve jāturpina, bet palīdzētu arī 
pabalstu saņemšana. 

Akselis Ritenis jautāja, vai palīdzētu 
kā pretspiediens krieviem kādu migrantu 
grupu  ievešana un daudzkultūru grupas 
izveidošana. Šim jautājumam atbilde 
bija, ka Latvija ir pret Āfrikas valstu 
migrantu ievešanu un nevar ievest 
citu tautu piederīgos tikai tāpēc, ka 
paši netiek ar problēmu galā. Redzam, 
kas notiek valstīs ar daudzkultūru 
sabiedrībām, no kuŗām  pēc tam tās 
locekļi dodas uz ārzemēm kaŗot, kā, 
piemēram Sīriju. Arī krievi Latvijā gribot 
dzīvot mierā un nevēloties tādu stāvokli 
kā Ukrainā. 

Uz Juŗa Reinfelda jautājumu par 

enerģētikas neatkarību atbilde bija, ka 
degvielas Latvijā neesot atkarīgas no 
Krievijas, kaut gan gāzes ziņā atkarība 
ir 100%, bet Krievija neesot vērsusies 
pret mums gāzes ziņā, jo mums esot 
liela gāzes krātuve Inčukalnā, kur 
uzkrātā gāze pietiktu 2 vai 3 gadiem. 
Arī Lietuvā ir gāzes termināls, pie kuŗa 
varētu griezties vajadzības gadījumā. 
Cietis gan šprotu un piena eksports uz 
Krieviju. 

Kad Aldis Birzulis jautāja vai nākotnē 
būšot iespēja izsniegt vīzas ar tiesībām 
strādāt, atbilde bija, ka par šo jautājumu 
runāšot ar  Austrālijas ārlietu ministri.

Noslēgumā Jānis Grauds sirsnīgi 
pateicās par delegācijas pavadīto laiku 
Sidnejā un tad aicināja Jāni Čečiņu, kuŗš 
pasniedza ministram dāvanas:  grāmatu 
par Austrālijas latviešu māksliniekiem, 
AL55. Kultūras dienu programmas 
grāmatu, video tvartu ar izvilkumiem 
no KD sarīkojumiem, kreklu no kultūras 
dienām, tūbiņu ar vedžemītu un Tim Tam 
biskvītu paciņu. Pēdējās divas saņēma 
visi delegācijas dalībnieki.

Juris Krādziņš
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Edgars Rinkēvičs: Pēteris Greste 
ir brīvībā un tas protams ir galvenais. 
Man bija iespēja iepazīties ar viņu un 
viņa ģimeni maija sākumā un tagad arī 
Kanberā sestdien no rīta man būs vēl 
viena tikšanās, kur mēs pārrunāsim viņa 
lietas tālākvirzīšanu. Mēs nedrīkstam 
aizmirst ka, lai gan viņš ir izlaists no 
Ēģiptes cietuma un ir šeit brīvībā 
Austrālijā, viņš vēl arvien ir apsūdzēto 
statusā.

Mans viedoklis ir, un es par to esmu 
runājis ar viņu pašu un viņa ģimeni, 
ka mums ir jādara viss lai viņš tiktu 
attaisnots, jo tas pirmkārt ir jautājums 
par cilvēka nevainību, un es domāju 
ka mēs visi zinām ka viņš cieta sava 
profesionālās darbības dēļ, tas ir 
fundamentāls jautājums par preses 
brīvību. Tas ir arī viens no jautājumiem 
par kuŗiem es noteikti šo pēcpusdien 
runāšu ar savu kolēģi Austrālijas ārlietu 
ministri.

VK: Mums ir jauns aizsardzības 
ministrs. Vai būs kādas izmaiņas?

ER: Vēl nav.Drīz būs. Es domāju ka 
tad, kad Vējoņa kungs noliks pilnvaras 
un uzņemsies pildīt valsts prezidenta 
amatu, tad arī būs balsojums par 
jauno aizsardzības ministru (Raimondu 
Bergmani red.) un es zinu ka viņš ir 
teicis ka viņš nevēlās neko radikālu 
mainīt tajos attīstības virzienos ko ir 
uzņēmusies aizsardzības ministrija un 
bruņotie spēki, sevišķi šobrīd šajos ļoti 
sarežģītajos drošības apstākļos. Tātad 
es domāju ka viņš turpinās iesākto 
kursu. Tā nu ir sanācis ka Bergmaņa 
kungs ir bijis mans padomnieks laikā 
kad es strādāju aizsardzības ministrijā 
(biju valsts sekretārs). Un es domāju ka 
viņš, kuŗš labi zin bruņoto spēkus un arī 
ir diezgan daudz dienējis, viņš spēs pildīt 
pienākumus un vadīt aizsardzības nozari 
ne pārāk vieglos apstākļos.

V K :  M ū s u  r o b e ž a s  i r  g r ū t i 

aizsargājamas. Saprotams, ka sastāvam 
NATO. Vai varat komentēt par technoloģiju 
kuŗu tagad lieto. Daudz tiek rakstīts par 
„drones” [lidmaparātiem] (lietojot angļu 
vārdu). Vai varat pastāstīt ko tuvāk.

ER: Redziet, ir lietas, kas ir saistītas 
ar NATO kopīgo plānošanas procesu 
gan pagāšgad aprīlī gan septembrī 
lēmām par to ka Baltijas valstīs un Polijā 
ir jāizvieto gan atsevišķi komandvadības 
elementi, kas būtu gatavi krīzes situācijā 
reaģēt, gan jāzvieto zināms militārais 
aprīkojums. Un arī regulāri ir jātrenē 
NATO valstu kaŗavīri aizsargāt Baltijas 
valstis gadījumā ja notiek uzbrukums, 
un ne tikai klasisks uzbrukums, bet 
kautkas līdzīgs tam ko mēs redzējām 
Krimā. Protams mēs šeit runājām gan par 
lidmašīnām, gan par tankiem, gan arī par 
bezpilotlidmašīnām, arī tā ir technoloģija 
kas tiek izmantota aizsardzībā. Bet es 
nedomāju ka mums vajadzētu  atklāt 
visus NATO noslēpumus un veidu kādā 
tiek nodrošināta Latvijas aizsardzība.

VK: Cik noprotu, ka Krievija pēc 
sankcijām ir ierobežojusi latviešu polītiķu 
iebraukšanu Krievijā. Vai tas tā ir? Vai Jūs 
varētu braukt uz Krieviju, tas ir vai Jūs 
domājat, ka saņemtu vīzu iebraukšanai?

ER: Es biju Krievijas Federācijā 
šā gada janvārī. Uzņemoties Eiropas 
Savienības prezidentūru es apmeklēju 
gan Kievu gan Maskavu un mums 
bija sarunas par Ukrainas krīzi, par 
divpusējām lietām un parasti jāsaka 
tā ka Eiropas Savienība lemjot par 
sankcijām par noteiktu cilvēku iekļaušanu 
tā saucamajā melnajā sarakstā balstās 
uz diviem apsvērumiem: pirmais 
apsvērums ir šo cilvēku līdzdalība Krimas 
pretlikumīgajā aneksijā un notikumu 
attīstībā Ukrainas austrumos, bet otrs 
apsvērums protams ir kad gan ārlietu 
ministrijas darbinieki, ārlietu ministri un 
valstu vadītāji netiek iekļauti melnajā 
sarakstā, jo, lai cik slikta būtu situācija, 
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sarunas ir jāved un ir jāsatiekās, tāpēc es 
domāju ka tas Krievijas saraksts par kuŗu 
mēs daudz esam dzirdējuši pēdējā laikā 
tapa kā atbilde pagāšgad, mēs to zinām. 
Mēs nezinājām precīzus uzvārdus, 
bet piemēram Kalnietes kundze netika 
ielaista kad viņa devās uz Krievijas 
opozīcijas līdera Ņemcova bērēm un arī 
pāris Latvijas, Bundestaga un  Eiropas 
parlamenta deputāti netika ielaisti un 
tad Krievijas puse nodeva šo sarakstu 
Eiropas pusei un viņš tapa publisks. Taču 
mēs redzams, ka šis saraksts ir sastādīts 
nepamatoti. Mēs zinām kāpēc mēs 
liekam cilvēkus melnā sarakstā, tāpēc ka 
viņi piedalījušies pretlikumīgās darbībās 
pretēji starptautiskajās attiecībās 
noteiktām, tad šis saraksts vienkārši bija 
„aci pret aci, zobs pret zobu” reakcija un 
jāsaka, ka tas tikai liecina, ka mums ir 
pilnīgi dažādas izpratnes par vērtībām 
un lietām.

VK: Vēlētos , lai Jūs pastāstītu, kā 
Latvija, arī Eiropas Savienība cīnās, 
lai atspēkotu Kremļa demagoģiju un 
dezinformācijau. Krievijai ir savi TV kanāli 
kuŗus uztver Latvijā. Tie nepārtraukti raida 
sagrozītus faktus, tā ir dezinformācija. 
Kas tiek darīts šajā lietā?

ER: Pirmkārt, faktiski jau mūsu 
prezidentūras sākumā, mums izdevās 
panākt to ka ir uzdevums Eiropas 
komisijai un ārlietu dienestam sagatavot 
rīcības plānu kuŗā ir iezīmēts konkrēts 
virziens un arī financējums, lai cīnītos 
pret šo propogandu. Es nerunāju par 
pretpropogandu, tas ir bezjēcīgi, nu 
teiksim mēs labi zinām, ka var bloķēt 
televīzijas kanālus, bet tas kas ir mums 
jādara, un darbs pie šī plāna vēl turpinās, 
pirmkārt tas ir daudz aktīvāks gan 
polītisķu, gan valsts institūciju, gan 
Eiropas institūciju darbs, lai atspēkotu 
vienkārši melus. Ja mēs redzam ka ir 
meli tad mums ir jābūt tādai sistēmai 
kas nekavējoties saka un parāda faktus. 

Otra lieta ir ļoti jūtīga žurnālistiem gan, 
bet jāsaka ka kautkādā veidā ir jāceļ 
žurnālistu profesionalitāte. Jo bieži vien 
sevišķi tagad interneta laikmetā jūs 
redzat vienu ziņu kuŗa nav patiesa un viņa 
netiek pārbaudīta bet tiek pārpublicēta 
un pārpublicēta un beigās tu pasaki ka 
nebija tā, ka bija savādaki, bet tad jau 
daudziem aizķerās jau tā pirmā ziņa un 
tāpēc lielā mērā ir darbs uz to lai mēdijiem 
būtu spēja un kapacitāte daudz kritiskāki 
izturētie pret to ko mēs dzirdam ir būtisks. 
Trešā lieta ir Latvijā, kas zinu arī ir strīdīgs 
jautājums, bet mums ir jāstiprina tie 
sabiedriskie mēdiji kas raida krieviski. 
Latvijas Radio 4 ir ļoti laba apraide, tas ir 
viens no ļoti labi klausītiem raidījumiem, 
jāstiprina arī teiksim Latvijas televīzijas 
7. kanāls Es nedomāju ka jaunu kanālu 
izveide, tas ir tikai krieviiski runājošu 
kanāla izveide, būtu prātīga. Es vienmēr 
esmu teicis ka Eiropas Savienībai ir 
jāveido arī savs kanāls, bet šeit ir ļoti 
dažādi viedokļi Eiropas Savienībā un es 
baidos ka mēs tik ātri vēl vienotu viedokli 
nepanāksim. Tagad jūnija beigās mūsu 
pēdējā vispārējo lietu padomē mūsu 
prezidentūras laikā es rīkoju speciālu 
diskusiju kuŗā es aicināšu arī Eiropas 
Savienības struktūras pārstāvi Snē dot 
ieskatu ciktāl darbs pie šī plāna ir paveikts 
un ko mēs varam darīt kā dalībvalsts lai 
šis plāns būtu pieteikami apjomīgs un 
efektīgs un sāktu darboties pēc iespējas 
ātrāk.

VK: Šosvētdien, kas starp citu bija 
14. jūnijs mūsu sēru diena, Sidnejas 
avīzē ”The Sun-Herald” parādījās 
raksts ar virsrakstu – Putina beigu spēle 
Austrumeiropā – (Putin’s endgame for 
Eastern Europe). Lūgšu Jūsu komentārus 
par dažām domām, ko izsaka žurnālists 
Miks Millers. Putins itāļu avīzei Corriere 
della Sera teica ka tikai kāds trakais 
savā sapnī pēkšņi uzbruktu NATO. 
Taču Dr Igors Sutjagins (Sutyagin), kas 
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gan nav nedz traks nedz sapņotājs bet 
ir apsūdzēts kodolieroču spiegs, ko 
izmainīja Rietumi, to var iedomāties. 
Citējot Sutjaginu „Nedomāju, ka Krievija 
uzbruks kādai NATO valstij, bet viņas acu 
priekšā stāv trīs Baltijas valstis”. Tālāk 
Sutjagins saka: Nedomāju ka Krievija 
plāno okupēt Baltijas valstis, jo tas ir 
bīstami, bet viņš domā ka Krievijas spēle 
ir lai NATO sairtu. Lūdzu komentēt.

ER: Bieži vien gan daudz starptautiskie 
mēdiji, gan eksperti kautkā piemirst ka 
Baltijas valstis ir NATO valstis – nav 
Baltijas valstis un NATO, ir NATO. Un 
jebkāda veida provokācija vai potenciāla 
agresija pret Baltijas valstīm ir agresija 
pret visu NATO. Man jāsaka ka manās 
diskusijās ar kolēģiem un NATO valstu 
ministriem gan pagājušogad gan šogad, 
pat tās valstis kuŗas tradicionāli tiek 
uzskatītas kā būt par draudzīgākām 
Krievijai, skaidri un tiešām tieši un 
cieši pasaka ka NATO piektais pants 
ir saistošs viņām, ka tā ir absolūta 
sarkana līnija un jekkādas mazākā veida 
provokācijas tiks atspēkotas vienprātīgi. 
No tāda viedokļa raugoties es piekrītu 
tam ka ir iespējams ka Krievija vēlētos 
redzēt, ka NATO un Eiropas Savienība 
vienkārši sabruktu. Pat tās valstis kuŗām 
ir savādāks viedoklis kā mums vienkārši 
saprot ka NATO ir kolektīvā aizsardzība 
arī viņām un ka viņas nevar atļauties, ka 
šī organizācija teiksim kļūst mazefektīva 
vai pārstāv eksistēt, tāpēc arī visi lēmumi 
par NATO kaŗaspēka klātbūtni Baltijas 
valstīs un Polijā tika pieņemti vienprātīgi. 
Mani kolēģi no NATO dienvidvalstīm ir 
tiešām skaidri teikuši ka arī viņām tas ir 
šīm valstīm NATO teritorijas aizsardzība 
ir absolūti sarkanā līnija. Pie tam ne tikai 
skatoties tīri tādā tradicionālā militārā 
uzbrukuma veidā kas vispār ir maz 
ticams, bet arī tādu līdzīgu provokāciju 
kā „zaļie cilvēciņi” Krimā līmenī arī. Tā kā 
šeit, lai arī kādi būtu apsvērumi teiksim 

mūsu kaimiņvalstij Krievijai ko darīt ar 
NATO, es teikšu tā ka pašlaik es redzu, 
ka tieši NATO ietvaros ļoti nopietnu 
vienprātību.

VK: Interesanti ka šinī rakstā ir aptauja 
ka 38% vācieši ir par militāru iejaukšanos, 
lai aizstāvētu NATO sabiedrotos, itāļi 
balsoja 40%, Lielbritānija 49% un ASV 
56%. Jo man liekas ka daži saka ka tas 
5 paragrāfs var  nozīmēt ne tieši karu. 

ER: Tas var nozīmēt pilna mēra 
konfliktu tas ir skaidrs jo NATO aizstāv 
savu dalībvalsti tad tas ir ar visiem NATO 
rīcībā esošiem līdzekļiem. Es domāju ja 
mēs paskatītos šo dinamiku vēl tālākā 
varbūt plašākā laika posmā tomēr kamēr 
nav reālu tiešu draudu cilvēku viedokļi 
bieži vien ir samērā dažādi un pat daudzi 
par to nedomā ikdienā. Būtu interesanti 
apskatīt dinamiku mūsu pašu valstī 
Baltijas valstīs kā tur skatītos uz vienu 
otru lietu jo cilvēki negrib kaŗu pašu par 
sevi nekad. Taču es domāju, ka brīdī 
kad tu saproti ka tas apdraud arī tavu 
neatkarību, tavu drošību tad tas viedoklis 
mainīsies. Es būtu ļoti piesardzīgs izdarīt 
lālejošus secinājumus kad NATO ir 
neefektīvs, NATO ir efektīvs gan militāri 
gan arī polītiski. Bet ar sabiedrību 
protams ir jāstrādā un sabiedrībai apziņa 
ka pasaule atkal mainās, un ne tai 
labākā virzienā, gan NATO dalībvalstīs, 
gad Eiropas dalībvalstīs, nāk ļoti lēni. 
Joprojām nespējām noticēt kā tas varēja 
būt ka 21. gadsimtā viena valsts ņem 
un pievieno citas valsts teritoriju bez 
jebkāda likumīga pamata. Kā tas var 
būt ka pasažieru lainers ar turpat 300 
cilvēkiem tiek notriekts tikai tāpēc ka 
notiek kaŗa darbība un ka izmeklēšana 
un cilvēku mirstīgo atlieku nogādāšana 
dzimtenē tiek brutāli kavēta. Tas izskatās 
vairāk pēc viduslaiku barbarismu. Pie 
tādām lietām ir grūti pierast un par tām 
sabiedrības `un polītiķu apjausme nāk 
daudz lēnāk nekā pašu notikumu norise. 
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Senioru saiets  
12. jūnijā

Saieta pirmajā daļā redzēja 5 
minūšu dokumentāro filmu „Latvia under 
Communism”. 

Komunisti uzbruka Somijai  1939.
gada 30.novembrī. Somi zaudēja 
Karēliju un radās ap 400,000 bēgļu. 
Latvijā komunisti iebruka 1940.gada 
17.jūnijā. No cietumiem tie izlaida 
noziedzniekus un komunisti viņus 
iecēla vadošos valsts amatos, kā 
arī policijā. Citus iesauca strādnieku 
gvardē. Latviešu patriotus vajāja un 
daudziem izpildīja nāves spriedumu, tos 
nošaujot. 1941.gada 14.jūnijā ap 15,000 
Latvijas pilsoņu izsūtīja uz Sibiriju.

Sekoja Dzintras Gekas filma „Sibirijas 
bilance”. 2010.gada vasarā  cilvēki, kuŗi 
1941.gadā kā bērni tika  izsūtīti uz 
Sibiriju, viņu bērni un filmēšanas grupa 
devās uz tālajiem Ziemeļiem- Noriļsku, 
Dudinku, Karaulu un Ustpjortu. Anna 
Kauliņa stāsta: 

„Mūs izsēdināja Karaulā, aiz 
Dudinkas. Ar mazu kuģīti aizveda uz 
Tolstij nos. Tur bija ēka, kur taisīja 
mucas, veikals- kopā sešas ēkas. 
Dzīvojām bēniņos. Vēlāk vēl atveda, tie 
dzīvoja teltīs. Tad atveda kokmateriālus, 
ķieģeļus, lai būvējam”. Juris Andrēns 
stāsta: 

„Br igādē b i jām forš i  pu ikas, 
mūs gribēja paturēt Diksonā, taču 
VDK neatļāva, un mūs aizveda uz 
Ustpjortu. Izsēdināja tur 3.oktobrī, bet 
nākošajā naktī bija -20 grādi. Telts- 
vidū muca kurināšanai. Zagām ogles, 
lai nenosaltu.” Vairāk kā 500 tūkstoši  
dažādu tautību ieslodzīto izgājuši caur 
Noriļskas  soda nometnēm, Šmita kalns 
šķiet tik biedējoši drūms, pat putni 
vairās to pārlidot. Laimonis Krūmiņš 
stāsta: „Latvieši Noriļskā nokļuva tikai 
kā izsūtītie. Daudzus esot izsēdinājuši 

Bet tā ir demokrātija.
VK: Nu pēdējais jautājums ir par 

Okupācijas mūzeju. Kas Jūsuprāt notiks 
ar OM paplašināšanu. Pēdējā laikā mūs 
satrauc tas ka Rīgas architektu biedrība 
ir pieprasījusi lai nepaplašina Okupācijas 
mūzeju jo tas neiederoties Vecrīgā.

ER: Pirmām kārtām es domāju ka 
mēs esam demokrātiska sabiedrība un 
ka viedokļi var būt dažādi, bet es domāju 
ka architektu grupa, kas nāca klajā ar šo 
paziņojumu, varēja to darīt daudz agrāk 
un šī disksija varēja būt daudz, daudz 
agrāk nevis tagad pēdējā mirklī, kad mēs 
pamostamies un skrienam kautkur ratiem 
pa priekšu un dīvainā kārtā imitējam 
diskusiju. Bet es uzskatu ka mums šis 
projekts ir jāpabeidz kā tas tika uzzīmēts 
un es zinu ka tas ir valdības un kolēģu 
viedoklis cik nu tas ir atkarīgs no valdības. 
Es šeit domāju ka šī lieta ir jāturpina un 
jāpabeidz. Diskutēsim un skatīsimies kā 
var kautko darīt labāk, bet es domāju ka 
šeit kas ir sākts ir jāpabeidz un es atbalstu 
šī mūzeja rekonstrukciju. Pie tam es 
teikšu tīri no ārlietu ministrijas viedokļa 
jo ātrāk jo labāk. Jo neaizmirsīsim 
ka Okupācijas mūzejs ir arī daļa no 
mūsu valsts protokola. Ir jau ļoti labi 
vest cilvēkus uz to izstādi kas ir šobrīd 
bijušā Amerikas vēstniecības ēkā, bet 
es zinu ka ļoti daudzi mani kolēģi ved 
valsts vadītājus oficiālās vizītes laikā uz 
Okupācija mūzeju. Viņi bieži vien saprot  
mūsu vēsturi  tajās 15 vai 30 minūtēs, cik 
nu kuŗam tā laika ir, daudz labāk nekā 
ja mēs teiksim taisītu milzīgus referātus 
vai kautkādā veidā mēģinam  dāvināt 
kādu grāmatu. Tās 15 vai 30 minūtes 
Latvijas vēstures skaidrošanā ir bieži vien 
daudz efektīgākas kā biezu monografiju 
dāvināšana.

VK: Pateicos Jums  Rinkēviča kungs. 
Lai Dievs Jums dod enerģiju cīnīties!

Vita Kristovska
Speciāli Ritumam.
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upes krastos neapdzīvotās vietās 
zvejojot zivis. Tādā vietā nokļuva Rīgas 
pilsētas „galvas” Andreja Frīdenberga 
dēls Varis ar māti un divām māsām. Bija 
jādzīvo teltī vai zemnīcā, bet tur taču ir 
mūžīgais sasalums.”

Lamas ezera krastā 1942.gadā 
nogalināti 42 Baltijas valstu virsnieki. 
Ivans Sidorovs stāsta: „1941.- 1942. 
gada ziema bija ļoti smaga Lamas 
iedzīvotājiem. Nepietiekoši pieveda 
produktus. Cinga pļāva cilvēkus ne tikai 
Noriļskā, bet arī Lamā. Bet kad cinga 
sadraudzējās ar  dizentēriju, lielākā 
daļa sāka slimot. Ziemā apglabājām 
14 cilvēkus. Viņi visi bija no Baltijas. 
Dažus izdevās smagā stāvoklī aizsūtīt 
uz Noriļsku ar lidmašīnu vai citu 
transportu.” Krasnojarskas apgabalā 
joprojām dzīvo  deportāciju upuri un 
viņu pēcteči. Nolikām piemiņas plāksni 
Latvijas mātēm un bērniem, deportāciju 
upuriem 1941.- 1949.

Trešā filma bija „Būt latvietim”. 
Intervēja latviešus no visādām pasaules 

valstīm. Vispirms Sidnejas pilsētā 
Austrālijā  ģimenes locekļi dziedāja 
Ziemsvētku koraļļus latviski un angliski. 
Tbilisī pilsētā Gruzijā gāja rotaļā Kas 
dārzā. Niagaras apkārtnē Kanadā 
Mārtiņš Vāgers izrādīja savu vīnu dārzu, 
kur ražoja Pinot noir vīnu. Jeruzālemē 
Izraēlā Dana Eine- Eli, kas apprecējusi 
ebreju, ar bērniem runā latviski. Viņas 
vīrs Herzls domā, ka no neviena nevar 
atņemt tautību. Sidnejā, Austrālijā 33.JD 
laikā intervēja Dainu un Voldi Kainus, 
P.Strungu, Artu Kainu un arī Tiju Lodiņu, 
no Brisbanes. Viens latvietis, kuŗš labi 
runā latviski, uzskata, ka neesot latvietis, 
jo viņam nav Latvijas pase. Tija stāstīja, 
ka skola vecākiem ieteikusi mājās runāt 
angliski ar bērniem, lai labāki iemācītos 
angliski. Tādēļ viņa tik labi nerunājot 
latviski. Rūdis Dancis, no Adelaides, 
teica, ka tautas deju mēģinājumos dejas 
māca angliski, ja ir tādi, kas neprot 
latviski. Ance Deksne, no Latvijas, kas 
tagad dzīvo Brisbanē domā, ka cilvēks 
ir latvietis, ja viņš tā jūtās. Toronto, 
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Latvijas Ārlietu  
ministrs Kanberā

Šā gada jūnijā, laikā no 18. līdz 
20. jūnijam, Kanberā, darba vizītē pie 
Austrālijas valdības, viesojās Latvijas 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs 
un pieci Latvijas valdības delegāti: 
Valsts sekretāra vietnieks – politiskais 
direktors Eduards Stiprais, Ekonomisko 
attiecību, tirdzniecības un attīstības 
sadarbības direkcijas vadītāja Ivita 
Burmistre, Padomniece – Āzijas, Āfrikas 
un Okeānijas valstu nodaļas vadītāja 
Judīte Dobele, Ministra biroja vadītāja 
vietniece Inga Ozola un Ministra 
padomnieks Mārtiņš Drēģeris.

Piektdien, 19. jūnijā, Ārlietu ministrs 
un delegāti viesojās Kanberas latviešu 
biedrības rīkotajā saietā, Imanuela 
baznīcas zālē, Lyons.  

Saietu atklāja KLB priekšnieks Ēriks 
Ingevics, sveicot viesus latviešu saimes 
saietā.

1099

Kanadā Elizabete Ludvika domā, ka 
latvieši zaudē valodu, ja neiekļaujās 
pilnu laiku latviešu sabiedrībā. Sidnejā, 
Austrālijā intervēja Ritu Vīksniņu un 
Tomu Mačēnu. Springvudā, Austrālijā 
intervēja 3 reiz 3 dalībniekus Gitu un 
Petras Nasteckus, kas ieradušies no 
Latvijas un tagad dzīvo Melburnā. 
Klausījāmies, ko domā Toronto Kanadā 
kluba „Neviens pulkvedim vairs 
neraksta” apmeklētājus. Sv.Andreja 
baznīcas Toronto locekle Ilze Kupliņa 
domā, ka valodai ir dziļa nozīme un 
cilvēks ir latvietis, ja viņš jūt, ka viņš ir 
latvietis. Vēl rādīja Ziedoni Bambaku, 
kas ieceļojis no Latvijas Anglijā un vāc 
kāpostu ražu Bostonā. 2 gados 60.000 
latviešu esot pametuši Latviju. 

Valdis Krādziņš

Turpinājumā viņš iepazīstināja 
klausītājus ar saieta viesi, nolasot viņa 
īsu biogrāfiju un apbalvojumus. Viņš 
teica, ka Rinkēviča vizīte Kanberā 
ir ievērojams notikums Latvijas - 
Austrālijas attiecībās. Tā ir pirmā 
Latvijas Ārlietu ministra viesošanās 
Austrālijā kopš 1993. gada kad tā laika 
Ārlietu ministrs, Georgs Andrejevs, bija 
Kanberā.

Savā uzrunā Ārlietu ministrs runāja 
par Latvijas prezidentūru Eiropas 
Padomē, kas tagad tuvojās beigām. 
Viņš pieminēja sasniegumus Latvijas 
prezidentūras laikā, kā arī problēmas 
kas vēl nav atrisinātas, piemēram, 
Grieķijas finanšu  krīze un imigrācija 
kas saistīta ar patvēruma meklētāju 
plūdiem no Āfrikas. Viņš runāja arī  par 
notikumiem Ukrainā, un to iespaidu 

Delegācija, no kreisās: Valsts sekretāra 
vietnieks, politiskais direktors Eduards 
St iprais,  Ekonomisko at t iecību, 
tirdzniecības un attīstības sadarbības 
direkcijas vadītāja Ivita Burmistre, 
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, 
Ministra biroja vadītāja vietniece Inga 
Ozola un Āzijas, Āfrikas un Okeānijas 
valstu nodaļas vadītāja Judīte Dobele. 
Iztrūkst Ministra padomnieks Mārtiņš 
Drēģeris.
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ATGĀDINĀJUMS
SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana

 2015. gadam
2015. gada biedru maksa ir:

strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00

mūža biedra maksa $440.00 
Visi SLB biedri saņem Ritumu pa brīvu.

Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2015. gada abonēšanas maksa ir $44.00

Ja neesat vēl samaksājuši šī gada biedra maksu jeb Rituma 
abonēšanas maksu, lūdzam Jūs to steidzīgi nokārtot. 

Maksājumus var personīgi nokārtot SLB grāmatnīcā Rīga, 
32 Parnell Street Strathfield NSW 2135, tās darba laikā:

pirmdienās no plkst. 14:00 – 18:30
otrdienās no plkst. 14:00 – 17:00

ceturtdienās no plkst. 10:00 – 13:00
Un sestdienās no plkst. 9:00 – 12:30

jeb nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda
Maksājumus var arī nokārtot elektroniski:

Banka:
Konta vārds:

BSB:
Konta numurs:

 Westpac
 Sydney Latvian Society Limited
 032069
 448256

Lūdzu uzdodat savu vārdu un par ko maksājat.

Latvijā.
 Pēc tam viņš atbildēja uz daudziem 

jautājumiem. To starpā bija jautājumi par: 
1.termiņa uzturēšanās atļaujām Latvijā, 
2.obligātu latviešu valodas ievešanu 
skolās, 3. Latvijas un Austrālijas 
studentu izmaiņu un iespēju  studēt un  
strādāt gan Austrālijā, gan Latvijā. 4. 
Latvijas pilsonības piešķiršanu Latvijas 

pilsoņu sveštautiešu dzīves biedriem,  
5. patvēruma meklētāju uzņemšanu 
Latvijā, 6.Baltijas valstu savstarpējo 
sastrādāšanos attiecībā uz ārpolitiku, 7. 
tā saukto čekas maisu atvēršanu. 

Ārlietu ministrs šiem jautājumiem 
atbildēja sava posteņa robežās.

Noslēgumā saieta dal ībniek i 
pakavējās sarunās pie glāzes vīna un 
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uzkodām.
 Bagātīgs bija uzkodu galds, 

kā arī neparasti kupls apmeklētāju 
skaits, aptuveni ap 50 klausītāju, 
un v iņu v idū ar ī  jaunākās 
paaudzes.

Saieta izkārtošanā piedalījās 
a r ī  c i t i  l a t v i e š u  s a i m e s 
locekļi, un Egons Eversons 
izdeva ārpuskārtas Ziņotāju 
ar paziņojumu par saietu, un 
tikšanos ar Ārlietu ministru..   

Bez tikšanās ar Kanberas 
latviešiem, Latvijas delegācijas 
locekļiem bija formālas vakariņas, 
ceturtdien, 18. jūnijā, ko  rīkoja 
Austrāl i jas Ārl ietu ministra 
parlamentārais sekretārs Steven 
Ciobo. Starp vakariņu  viesiem 
bija arī Kanberas latviešu saimes 
pārstāvji. 

Skaidrīte Dariusa

No kreisās: Kanberas ev.lut. draudzes 
priekšnieks Egons Eversons, KLB priekšnieks 
Ēriks Ingevics, tautu deju kopas „Sprigulītis’’ 
pārstāve Benita Beer, Latvijas Ārlietu ministrs 
Edgars Rinkevičs, DV Kanberas nodaļas 
vanadžu vadītāja Inta Skrīvere, LAAJ 
vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics un DV 
Kanberas nodaļas priekšsēdis Edvīns Peniķis.
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Tūdaliņ, tagadiņ...
Kanberas sprigulīši māca dejot.

Kanberā, austrāliešu sabiedrības 
plāksnē, ir organizētas kopas, kas savā 
vaļas laikā nododas dejas priekam, it 
sevišķi mācoties dažādo tautu dejas.

Viena no šādām kopām ir Canberra 
Folk Dance Group. Viņu sanākšana dejā 
notiek sestdienu pēcpusdienās. Parasti 
viņi ieaicina kādas attiecīgas tautības 
tautas dejas speciālistus, kas viņiem 
pastāsta, un māca šīs tautas dejas.

Šā gada 16. maija sestdienā, ieaicināta 
bija Kanberas latviešu  tautas deju kopa 
Sprigulītis.

Spr igu l īš i  –  Ēr ika Marosek i ja 
(Marosszeky), Līsa Bruzgule, Laura  
Daenke, Olivija Vorda (Ward), Tomas Volšs 
(Walsh) un Toms Dārziņš, Valda Strazda 
vadībā, mācīja  viņiem latviešu tautas deju.

Vispirms, īsumā, Strazds pastāstīja par 

latviešu tautas deju, tās pamata soļiem - 
teciņus, palēciena, galopa un polkas soli, 
kā arī par dejas formācijām.

Pēc deju soļu apgūšanas, kā pirmo 

Foto: Līsa Bruzgule, Valdis Strazds 
(vadītājs), Ērika Marosekija, Toms 
Dārziņš, Laura Daenke,Tomas Volšs un 
Olivija Vorda. Fotografs nezināms(viens 
no sprigulīšiem)
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Mūžībā aizgājis mūsu visu miļotais
vīrs, tēvs, vectēvs un vīra tēvs

ALBERTS ZĀLFELDS
Dzimis Rīgā, 1929. gada 31. augustā
Miris Sidnejā, 2015. gada 20. maijā

Viņu neaizmirstamā piemiņā paturēs
sieva Judīte, dēli Roberts un Pēteris 

mazbērni Stephanie, Brent, Kelsy un Cody,
vedekla Fiona, Merry un Kate.

Rietot saule skumji mirdz,
Klusas sēras glabā sirds.

deju, viņi mācījās Tūdaliņ, Tagadiņ, tai 
sekoja Mugurdancis , Palēciens un citas 
sarežģītākas dejas. Šī dejotāju saime 
jau ir  daudz mācījusies un dejojusi 
daudzu citu tautu deju soļus, un ātri 
apguva mācīto. Nelielas grūtības, kā 
visiem iesācējiem, bija ar apaļo polku, un,  
mācoties Plaukstiņpolku.  

Paziņojums par iespēju mācīties 
latviešu tautas deju bi ja ievietots 
Kanberas laikrakstā  Canberra Times. 
Šajā pēcpusdienā bija sanākuši ap 30 
dejas entuāzisti.   

Skaidrīte Dariusa

Gints Stīpnieks 
mūžībā

Viņa lielais devums Kanberas latviešu 
saimei.

Gints Stīpnieks, dzimis 1927. gada 23. 
februārī, Ludzā, Latvijā, mūžībā aizgāja 
šī gada 2. jūnijā, Kanberā, Austrālijā. 
Otrā pasaules kara laikā, 1943. gadā 
viņš tiek iesaukts Gaisa izpalīgos, un 
kara beigās nonāk amerikāņu/franču 
gūstā, kur bieži vien draud izdošana 
Padomju Savienībai.

1947. gadā nonāk Anglijā kur strādā 
dažādus melnstrādnieka darbus.

1951. gadā nonāk Austrāl i jā, 
Pertā, kur strādā kā mežstrādnieks, 
zvejnieks kā arī citus gadījuma 
darbus. Līdztekus dienas darbam, viņš 
studē Rietumaustrālijas universitātē, 
tautsaimniecības fakultātē, un 1964. 
gadā iegūst Bachelor of Economics 
(BEC) grādu.

 1969. gadā Jaundienvidvelsas 
universi tātē iegūst bibl iotekāra 
diplomu, un tanī pat gadā  pārceļas 
uz dzīvi Kanberā, un iesaistās darbā 
kā bibliotekārs Austrālijas Nacionālā 
bibliotēkā. Ir līdzautors bibliogrāfijai: 
‘’Latvija, bibliotēkas materiāli Austrālijas 
Nacionālā bibliotēkā’’

1969. gadā Gints apprecas ar Liju 
Pāvulu, un abi kļūst rosīgi Kanberas 
latviešu saimes sabiedriski darbinieki. 
Lija ir viena no Kanberas rokdarbnieču 
kopas dibinātājām un, vēlāk, uz laiku, 
ir tās vadītāja.

Gints, savukārt, iesaistās politiskās 
aktivitātēs, un, ir ļoti rosīgs, it sevišķi 
lielajās 1974. gada 19. septembra 
demonst rāc i jās ,  Kanberā,  pre t 
toreizējās Vitlama valdības iespējamo 
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l ēmumu a t z ī t  
Balt i jas valstu 
i n k o r p o r ā c i j u  
P a d o m j u  S a -
vienībā.

Ginta St īp-
nieka kapitāldarbs 
un l ie la is  de-
vums Kanberas 

latviešu saimei ir viņa sagatavotā un 
izdotā grāmata ‘’Kanberas Latviešu 
Saime – Piecdesmit gadi 1947-1997.’’

Gints Stīpnieks uzņēmās šo darbu – 
grāmatas saturu un iekārtošanu – veikt 
viens pats, ar paša izvēlētiem palīgiem. 
Visus financiālos izdevumus viņš sedza 
personīgi. Vēlāk, pārdotās grāmatas sedza 
viņa izdevumus, un,  tīro atlikumu viņš 
noziedoja labdarībai.

Grāmatas ievadlapā viņš raksta „Šī 
rakstu krājuma mērķis ir trimdas dzīves 
dokumentēšana. Tas cenšas atspoguļot 
Kanberas latviešu kulturālos, garīgos 
politiskos un sabiedriskos pasākumus, kā 
arī dažu kanberiešu personīgo pieredzi 
pirmajos gados Austrālijā.’’

Grāmatā i r  rakst i  par v isām tā 
laika Kanbēras latviešu organizācijām, 
Kanberā rīkotajām trīs Austrālijas latviešu 
Kultūras Dienām, par polītislo aktivitāti un 
demonstrācijām Kanberā.

Alfabetiskā kārtībā ir ievietots saraksts 
par gandrīz visiem šajos 50 gados, Kanberā 
dzīvojošiem latviešiem, ar viņu dzimšanas 
un miršanas datiem, un ierašanās datumu 
Kanberā, kā arī saraksts par akadēmiski 
izglītotiem, Kanberā dzīvojošiem, latviešiem.

ŠI grāmata ir ievietota vairākās 
bibliotēkās un archīvos, Austrālijā un Latvijā, 
un ir ziņu avots kā šodienas lasītājiem, tā 
arī nākotnes vēsturniekiem.

Kanberas latviešu saime izsaka mūžībā 
aizgājušam, Gintam Stīpniekam, savu 
dziļāko pateicību.

Skaidrīte Dariusa

Iz Jautrā pāŗa pūra 
lādes 

Pagājušos 65 gados 
Jautrā pāra daudzie 
dalībnieki nav tikai ļoti 
daudz dejojuši bet arī 
daudz darba ie l ikuši 
pielokot savu pūra lādi.

Sākuma gados meitas valkāja katra 
savu personisko tautas tērpu un puiši 
dejoja pelēkās biksēs ar izrakstītu kreklu, 
adītām zeķēm un, šinīs dienās vairs 
nepieņemamo, prievīti ap kaklu un meitas 
rakstaino jostu ap vēderu. Drīzi vien, jau 50. 
gadu beigās, puišiem sāka šūt Bārtas īsos 
pelēkos svārkus, bet meitas vēl ilgi lepojās 
ar savu individuālo tērpu.

Tad 70. gadu sākumā meitām uzšuva 
Abrenes baltos Šķilbēnu tautas tērpus un 
puišiem Nīcas garos baltos svārkus, klāt 
piepērkot melnos zābakus un platmales.  
Sekoja meitām Alsungas tērpi ar grezni 
izrakstītām aprocēm un zeķēm, kā arī, ar 
laiku, ne tikai baltās rakstītās sagšas, bet 
vēl bronzas „lapiņām” izrotātās mēlenes 
un beidzot greznās villaines, vai „trakās 
drānas”.

Kur pirmos gados lūdzām palīdzību 

Jautrais pāris ražo tērpus 1976. gadā.
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Rotas lietas
Nameja 7-dienu u.c.gredzenus, kā arī dažāda lieluma sudraba latviskās rotas lietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
Jauns izdevums
Lidijas Mednes „Atmiņas” Vētras traukti dziedātājputni, cena $40.
Birutas Clark „Domu kamols” Dzejas un patiesi stāsti, cena #20.

Vēl dabūjama
„THE LONG ROAD TO RēZEKNE” – A journey to Eastern Latvia, by 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:
„SKORPIONA SLAZDĀ” $23 – Jauna grāmata
„SIBĪRIJAS VĒSTULES UZ BĒRZA TĀSS” $33
„VIŅI, CEĻĀ” $20.50
„A STOLEN CHILDHOOD” $25
„WITH DANCE SHOES IN SIBERIAN SNOWS” $43
„SVEŠA VARA” $18.50
„VIA DOLOROSA” – piektā grāmata $21
„VIA DOLOROSA” – sestā grāmata $33.50

SPECIĀLS IZDEVUMS dubult-CD „LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas „Laikmets” dziesmas ierakstītas divos 
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām, Ziemsvētkiem u.c. Cena $20. 

LATVIJAS PRODUKTI
Rīgas Šprotes
Nēģi želejā 
un citi.
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skroderiem, audējām un rotkaļiem – it 
sevišķi jāpiemin Rūdis Bernhards, Elza 
Mieze, Magda Veide un Ivars Birze – mēs 
drīzi vien sākām no meistariem mācīties 
un tā vēlāk paši tik pat kā visu paveicām. 
Meitas šuva, adija, auda, izšuva un pina. 
Puiši taisīja pastalas, jostas un citus ādas 
kā arī visādus metāla izstrādājumus. 
Neskaitāmas nedēļas nogales pavadītas 
Ruņģu mājās talkā, kopīgi gatavojot 
daždažādas tērpu sastāvdaļas. Neticami, 
cik ātri pieaug respekts tautas tērpam, ja 
pats esi pie tā piestrādājis. 

Tādā veidā radās meitu un puišu 
senlatviešu tērpi ar metāla vainagiem, 
saktām, aprocēm, važām un pat maziem 
– maizes – nazīšiem.Tad nāca vēl meitām 
Piebalgas (ar villainēm), Vidzemes 
vidienes (ar snātenēm), Smiltenes, jauni 
baltie Abrenes un, kā pēdējie, Kuldīgas 
tautas tērpi. Puišiem šuvām Rundēnu 
„krunkotos” mēlos svārkus ar pītām jostām 
un Abrenes baltos muduraiņus ar celos 
austām jostām.

Pirmos tērpu komplektus gatavojām 
galīgi vienādus, bet vēlāk meklējām 
dažādību vienlīdzībā. Tā, piemēram, lai 
gan mūsu Vidzemes vidienes meitu brunči 
izskatās vienādi gaiši zili ar tumšākām stāvu 
svītrām, šīs svītras tomēr ir atšķirīgas, jo 
brunču aušanai tika izmantoti līdzīgie 
Valmieras, Tūjas un Kosas pagastu brunču 
varianti. Tā arī izmantojām Šķilbēnu, 
Baltinavas un Liepnas pagastu variācijas 
atjaunotos Abrenes kreklos un vainagos, 
kā arī brunču jostās un apaudos.

Un tad nu vēl beigās japiemin tērpi, 
kas radušies sadarbībā ar Kanberas 
Sprigulīti Saules jostas uzvedumiem, kā  
piemēram meitām Alūksnes tautas tērpi, 
lakati, priekšauti, un puišiem Skrundas īsie 
rūtainie svārki, vestes, salmu cepures ... 
liste nebeidzās. Žēl tikai, ka mūsu 65 gadu 
jubilējā nespēsim visu šo lielo, skaisto 
bagātību parādīt, jo tīri vienkārši pietrūks 
laika izrādē tik daudzas reizes pārģērbties.

Uz redzēšanos Jautrā pāŗa jubilejā, 
5. septembrī, Latviešu namā, Sidnejā.

Sarma Strazda un Sane Upeniece

P.S. Ceram tuvā nākotnē atjaunot 
puišu Abrenes svārkus, bet esam 
sastapuši grūtības atrast piemērotu 
smalku, vieglu, dabiski baltu vilnas 
drēbi. Ja kāds no šo rindiņu lasītājiem 
mums varētu sniegt kādu padomu vai 
palīdzību, mēs būtu no sirds pateicīgi

Šūšanas bitīte Vēsma Putniņa 
 2006. gadā
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Dimantu māsu  
koncerts Sidnejā

Par to jau plašs ievadraksts un 
intervijas ar Dimantu māsām Austrālijas 
Latvieša 3233. numura ( 27. maijā) 2. 
un 7. lappusēs. Tiem, kas to nav lasījuši, 
varu paziņot, ka māsas ir no Baldones, 
Latvijā, viņām ir 4 brāļi, kas nebija līdzi 
paņemti un viņas dzied tautas dziesmas 
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ar folklorā pazīstamām melodijām. 
Nesagaidot lielu apmeklētāju skaitu, 
koncertu rīkoja Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē, un labi vien bija un 
pietika vietas kādiem 50 apmeklētājiem. 
Māsas bija tērpušās puķainos brunčos ar 
melnu ģērba augšējo daļu, kam nezinu 
nosaukumu, un ar puķu vainadziņiem 
galvā. Bija paredzētas kādas 18 
dziesmas, bez starpbrīža, kas visas 
pieminētas programmas lapiņā. Lielāks 
skaits no tām bija Jāņu dziesmas, dažas 
ar piedziedājumu „rotā, rotā” vai arī „rūtā, 
rūtā” un kādas pāris bija augšzemnieku 
dialektā. 

Laikraksta ziņās jau lasījām, ka 
māsas spēlē vairākus instrumentus, 
bet šajā koncertā Laimai bija vijole, 
Alīsei kokle un Katrīnai čells. Neviena 
nespēlēja ne klavieres, ne stabuli, ne 
vargānu. Visas ari dziedāja dažreiz kopā, 
citreiz atsevišķi. Kāds mūzikas lietpratējs 
varbūt iesūtīs rakstu par māsu mūzikas 
māku, bet es neiejaukšos jomās, no 
kuŗām nekā nesaprotu, tikai dodu ziņas 
par notikušo, jo ir sacīts, ka sarīkojums, 
par ko nav avīzēs nekas ierakstīts, vispār 
neesot noticis. 

Nepieminēšu arī visas dziesmas, bet 
tikai dažas paraugam. Tā nu dziesmu 
Neba lielas lietas dēļ  dziedāja Laima 
ar Alīsi, bet Katrīna tikai spēlēja čellu, 
nākamo dziesmu Aiz upītes zaļa zāle 
dziedāja tikai Laima, un Alīse un Katrīna 
spēlēja savus instrumentus, bet dziesmu 
Visi vēji mani pūta dziedāja visas trīs un 
spēlēja arī ar kokli un čellu. Augšzemnieku 
dialektā dziedāja dziesmas Jau sauļeite 
un Joņu dīna, svēta dīna. Interesanta 
bija dziesma Jāņos gāju, Pēterosi, 
kuŗā kāda meita stāsta, ka, ja nedabūs 
Jānīti, tad Pēterīti, bet, ja ne Pēterīti, tad 
Jēkabiņu. Ja ne Jēkabiņu, tad Bērtulīti, 
ja ne Bertulīti, tad Labrencīti. Bet, ja ne 
Labrencīti, ne Miķelīti, ne Andrējiņu, tad 
arī neviena nevajaga.  

Māsu balsis bija spēcīgas un skaļas, 
melodijas tradicionālas un ne jauno 
komponistu pārstrādātas un tā tūliņ 
ieguva apmeklētāju simpātijas. Pa 
starpam māsas kādus paskaidrojumus 
labā angļu valodā deva arī tiem trim, kas 
latviešu valodu nesaprata, lai tie zinātu 
par ko dzied, bet latvieši jau saprata 
bez paskaidrojumiem. Pēc sarīkojuma 
māsām pasniedza katrai pa sarkanu 
rožu pušķi, un tad viņas jautāja, kādu 
dziesmu piedevai vēlamies. Tomēr 
ieteikto dziesmu Trīs jaunas māsas sēd 
rožu dārzā viņas nevēlējās dziedāt, un 
tad visi kopā nodziedāja Bēdu manu 
lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Tā kā 
koncerts bija arī Melburnā un būs vēl  
Adelaidē un Brisbanē, tad arī no tām 
kāds varbūt iesūtīs savus iespaidus. 

Juris Krādziņš  

Dainai  
Jaunbērziņai 60

Sidnejas latviešu vīru koŗa diriģentei 
Dainai Jaunbērziņai parastā vīru koŗa 
mēģinājuma laikā pirmdien 15. jūnijā 
nosvinēja 60. jubileju. Daina ir dzimusi 
Melburnā, kur vēl dzīvo viņas vecāki. 
Daina ir vadījusi Sidnejas latviešu vīru 
kori ar godu jau 34 gadus. Gluži 60 
dzīves gadus viņa vēl nebija sasniegusi, 
jo dzimšanas diena bija nākamā dienā, 
16. jūnijā. Viņai un Pēterim Erdmanim, 
kam tieši 15. jūnijā ir dzimšanas diena, 
koris nodziedāja Lai dzīvo. Diriģente tad 
iegrieza Ārijas Zodiņas ceptā kliņģerī. 
Galdiņu pušķoja arī pasniegtie ziedi. 
Gunārs Zodiņš, koŗa priekšnieks, nolasīja 
apsveikuma rakstu no koŗa:

Sidnejas latviešu vīru koris ar 
pateicību, atzinīgi novērtē viņas izcilos 35 
gadus darbojoties ka vīru koŗa diriģente 
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un kā mākslinieciskā vadītāja. Daina 
Jaunbērziņa jau agri savā mūžā sāka 
un nenogurstoši turpina skandināt un 
popularizēt latviešu mūziku Austrālijas 
latviešu sabiedrībā. 

Koris vēl uzdāvāja diriģentei skaistu 
sudraba saktiņu un kartiņu ar koŗa 
dalībnieku parakstiem. Raimonds Krauklis 
no koŗa bija uzdzejojis sekojošas rindiņas: 

Daina stājas koŗa priekšā, 
Ārā velk, kas vīriem iekšā.
Klausītāji teic: tai ķēriens
Skaidri mājieni un vēriens.
Dziesma līgo, dziesma zeļ
Nama zālei jumtu ceļ.
Jubilejā apaļā, 
Gavilējam līksmībā,
Dzied no visas sirds kad vīri, 
Dainai daudzbalsīgi tīri.”
Mācītājs Kolvins Makferson (Colvin 

Macpherson) no Sidnejas evanģeliski 
luteriskās latviešu draudzes bija atsūtījis 

apsveikumu, kā arī Melburnas Rotas koŗa 
diriģents Viktors Bendrups. Jānis Grauds, 
Sidnejas latviešu biedrības priekšnieks, 
personīgi no SLB pasniedza ziedus un 
nolasīja apsveikumu, kur, starp citu, 
bija rakstīts, ka „vīru koris ir viena no 
stiprākām vienībām biedrībā”.

Diriģente tad, pateicoties korim, it 

Fo
to

: P
ēt

er
is

 K
ļa

vi
ņš

Vija Spoģe-Erdmane, Daina Jaunbērziņa 
un Pēteris Erdmanis
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sevišķi pateicās priekšniekam Gunāram 
Zodiņam, koŗa valdei un dāmām, 
kas strādā biedrības kafejnīcā katru 
pirmdienas vakaru, piegādājot korim 
zupu,  uzkožamos un atspirdzinājumus. 
Dāmas arī strādā visos sarīkojumos. 
Ivars Štubis jau bija apsveicis Dainu 
Jaunbērziņu. Tad Vija un Pēteris Erdmaņi 
uzdāvināja albūmu ar fotografijām no 
pagājušā gada sarīkojumiem kur diriģente 
un koris bija iesaistīti. 

Vēl Dainu un vīru Andri nofotografēja 
pie puķu galdiņa, kā arī Dainu ar  Āriju un 
Gunāru Zodiņiem. Ārija Zodiņa pasniedza 
diriģentei ziedus no vīra un sevis. Arī 
nofotografēja Dainu ar Pēteri un Viju 
Erdmaņiem. Vijai Spoģei- Erdmanei 
nodziedāja Lai dzīvo, jo viņai ir jubileja 
17. jūnijā. Tad visi klātesošie pakavējās 
pie kliņģera un šampanieša galda,  
draudzīgās pārrunās.

Valdis Krādziņš
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Ārija Zodiņa, Daina Jaunbērziņa un 
Gunārs Zodiņš



26

Jāņi Sidnejas 
Latviešu namā

Jau vairākus gadus Jāņus rīko 
Sidnejas Latviešu biedrība kopā ar 
biedrības skolu un sestdienas rītu 
skolnieki ir vieni no cītīgākiem sarīkojumu 
dalībniekiem. Sarīkojumu 20. jūnijā 
atklāja Jānis Čečiņš, apsveicot ieradušos 
Jāņu svinībās. Sarīkojums norita 
Lielā zālē, kur skatuvi ar pārsteidzoši 
dzīvu meža skatu bija dekorējusi Vija 
Spoģe-Erdmane ar Pēteri Erdmani. Par 
apgaismojumu gādāja Gints Kārkliņš, par 
atskaņojumu Voldis Kains, programmu 
sastādījis Jānis Čečiņš, Jāņu dziesmu 
tekstus iespiedis Pēteris Kļaviņš. Diemžēl 
trūka saraksta ar citu dziedāto dziesmu 
un deju nosaukumiem un to kārtības 
seci, tā kā tos varēja noskaidrot tikai 
vēlāk, ja kāds tos nezināja pats. 

Visa Lielā zāle bija pilna ar galdiem, 
pie tālākās sienas pretim skatuvei galdi ar 
ēdieniem, pīrāgiem, dzeltenmaizi, kūkām, 
smalkmaizi, torti un dzērieniem, kuŗus 
apkalpoja biedrības dāmu komitejas 
darbinieces. Galvenais ēdiens bija 
cīsiņi ar sautētiem kāpostiem un maizi. 
Kad ēdiens bija iebaudīts, 
pie skatuves nostājās Jāņa 
tēvs (Valdis Krādziņš) ar 
Latvijas alus krūzi un Jāņa 
māte (Ināra Krūmiņa) ar 
siera gabaliņiem, abi tautas 
tērpos ar vainagiem galvā un 
staigāja apkārt, alu un sieru 
piedāvājot apmeklētājiem. 

Kā p i rmo v is i  kopā 
nodziedāja Jāņu dziesmu 
N ā c  n ā k d a m a ,  J ā ņ u 
diena. Pieteicējs bija Jānis 
Čečiņs, dziesmu vai deju 
melodijas ar vijoli iesāka 
Andris Kariks un pavadītāja 
bija Sandra Dragūna. Pēc 
pirmās dziesmas sestdienas 

skolas koris dziedāja Šurp Jāņa bērni. 
Sekoja bērnu (kopā ar skolotājiem vai 
vecākiem) rotaļa Zaļā dārzā bijām mēs 
un pēc tam dancis Tūdaliņ, tagadiņ. 
Pēc otrās Jāņu kopdziesmas Sit, Jānīti, 
vaŗa bungas, sestdienas  skolas koris 
dziedāja vispirms Cīrulītis alu dara, kam 
sekoja Ar vilciņu Rīgā braucu. Katrā ziņā 
bērni bija nopietni piestrādājuši pie sava 
uzdevuma un dziesmu izpildījuma.

Kad bija nodziedāta arī nākamā 
Jāņu kopdziesma Visu gadu Jānīts 
nāca, sākās tautas deju kopas Jautrais 

pāris  deju izpildījumi. Ja 
dz iesmu nosaukumus, 
tos iepriekš nezinot, var 
dažkārt noklausīties, tad 
ar tautas dejām ir grūtāk, 
jo tās ir bez vārdiem un, ja 
kāds ir nosaukumu iepriekš 
paziņojis, tad tas noteikti nav 
dzirdēts apkārtējās kņadas 
dēļ  un redzētās dejas 
nosaukums tad jānoskaidro 
vēlāk. Melodija pirmai dejai 
bi ja l īdzīga pazīstamai 
dziesmai Projām jāiet, projām 
jāiet, es nevaru šeit palikt, 
kādēļ jāšaubas vai tāds 
bija pirmās, ievada dejas, 

Turpinājums 31. lpp.

Jāņa tēvs (Valdis Krā-
dziņš un Jāņa māte 
(Ināra Krūmiņa). Foto: 
Ojārs Greste
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Roņu dzimta pie karstvīna katla – Andra, 
Inese un Iveta.
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2015. gada jūlijā

Veco ļaužu aprūpes 
un Daugavas Vanagu 

Jāņi
Sidnejas Daugavas Vanagu namā 

tos svinēja 19. jūnijā ap pusdienas 
laiku. Daugavas Vanagu nams bija 
kļuvis par namu ar atvērtām durvīm, 
kā tas pie vārtiem bija pavēstīts, 
kur var iepazīties ar Jāņu parašām 
un latviskiem ēdieniem (Jāņu sieru, 
pīrāgiem). Durvis bija atvērtas jau no 
10:00, kad nama apakšējās telpās 
varēja iegādāties dažādus priekšmetus 
un mantas. Ap 11:00 augšējā zālē 
apmeklētāju vidū ieradās vainagos 
Ivars Štubis ar akordeonu un Elga 
Raša (Rush) ar Jāņu sieru. Sarīkojumu 
atvēra Ivaram spēlējot un visiem kopā 
dziedot pirmo programmā ierakstīto 
Jāņu dziesmu Sit Jānīti vaŗa bungas. 
Ivars arī paskaidroja angļu valodā tiem, 
kas latviski nesaprot, par Jāņiem, kā 
tos svin un ko ēd un pateicās visiem 
par ierašanos. Elga staigāja apkārt, 
piedāvādama Jāņu sieru. Apmeklētāju 
vidū vienīgais Jānis bija Jānis Vadzis. 

Pusdienās pasniedza frikadeļu viru, 
sutinātu vistas gaļu ar rīsiem un gaŗām 
zaļām pupiņām, bet saldā ēdienā 
šokolādi ar krējumu. Ivars spēlēja un 
dziedāja Čikāgas piecīšu Jāņu dziesmu 
un pēc tam otro Jāņu dziesmu Jāņu 
nakte, svēta nakte. Pa ēšanas laiku 
Ivars spēlēja arī mierīgu mūziku, tā 

kā bija iespējams arī sarunāties, ko 
izmantoja tie, kas nebija ilgāk tikušies. 

Vēlāk dziedāja vispirms Bēdu manu, 
lielu bēdu un Dažu skaistu ziedu. Pēc 
tam tie, kas to vēlējas un to spēja, 
gāja rotaļā Ādamam bij’ septiņi dēli 
un dejoja Plaukstiņu polku. Kā trešo 
Jāņu dziesmu dziedāja Kas tos Jāņus 
sagaidīja, kam pēc kada laika sekoja 
O sole mio, jo veco ļaužu aprūpē ir 
labs skaits itāļu. Atklājās, ka vienam 
no viesiem bija dzimšanas diena, kuŗu 
apsveica ar Happy birthday to you. 

Veco ļaužu aprūpes kopas vadītāja 
Hezere (Heather) teica, ka šodien ir 
slapja diena un dzirdēts, ka arī Latvijā 
pa Jāņiem līstot. Viņa izteica pateicību 
par darbu Gundegai, Edgaram Štubim, 
Aivaram Štubim un Vinnai Jumiķei, 
pēdejiem trim pasniedzot atzinības 
rakstus. Gundega Zariņa pateicās 
par to, ka sarīkojums rīkots kopā ar 
aprūpes ļaudīm.  

Pēc ceturtās Jāņu dziesmas Te 
būs laba saiminiece, iesāka loterijas 
laimestu vilkšanu un vienu – Birutas 
Apenes-Klarkas grāmatu laimēja 
Jānis Vadzis. Staņislavs Kašs laimēja 
pārtikas groziņu. Nezinu vārdus tiem, 
kas laimēja pārējos divus laimestus: 
suņa portretu un 1 stundu aprūpes 
palīdzības. Ar šo loteriju arī Jāņu 
sarīkojums pabeidzās, jo bija jau 14:00 
stunda.

Juris Krādziņš
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Daugavas Vanagi dziļās sērās piemin savu mūžībā aizgājušo biedri
Edīti Lāčgalvi – dzimusi 1931. g. 16. augustā, Latvijā

mirusi 2015. g. jūnijā, Sidnejā, Austrālijā
viņa nodaļā sastāvēja no 1992. gada (23 gadus)

Par viņu sēro Daugavas Vanagu organizācijas biedri.

2015. gada Daugavas 
Vanagu Centrālās Valdes 
(DV CV) sēdes lēmumi un 

rezolūcijas
Lēmumi
1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 

sēde 2015. gada 13. jūnijā lūdz 
DV CV Revīzijas komisijai iesniegt 
jaunu 2014. gada revīzijas komisijas 
ziņojumu, kas uzrāda pilnu revīziju, 
piemēram, rādot vai bankas izraksti 
saskan ar DV CV kases dokumentiem.

2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā lemj pacelt 
DV CV Pārstāvniecības budžetu 
2015. un 2016. gadam uz 41 000 eiro, 
sedzot iztrūkumu no DV CV rezervēm.

3. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā lemj pacelt 
DV CV Prezidija budžetu 2015. un 
2016. gadam uz 20 000 ASV dolāriem, 
sedzot iztrūkumu no DV CV rezervēm.

4. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā iesaka veikt 
sekojošas izmaiņas DV CV darbības 
noteikumos, mainot 47. punkta pēdējo 
rindkopu: DV CV balsstiesības ir 
DV priekšniekam, DV organizācijas 
vanadžu priekšniecei un katram 
loceklim. Zemei, no kuŗas izraudzīts 
prezīdijs, ir piešķirtas vismaz divas 
locekļu balsis (kaut arī ar to būtu 
pārsniegts šai zemei pienācīgais 
DV CV locekļu skaits) un attiecīgā 
DV zeme ievēl savus balstiesīgos 

locekļus, kam nav jābūt prezidija 
locekļiem.

5. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā atbalsta DV 
CV Prezidija izteikto domu sagatavot 
skrejlapas, kas izskaidro vēsturiskus 
faktus kas saistīti ar Daugavas Vanagu 
organizāciju.

6. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā atbalsta 
DVL rīkotās Daugavas Vanagu 70. 
gada jubilejas svinības ar 2000 eiro 
ziedojumu, to sedzot no DV CV 
rezervēm.

7. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā izsaka 
pateicību Silvi jai Kaugerei par 
veikto darbu sakarā ar DV CV jauno 
mājaslapu.

8. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā izsaka 
pateicību Okupācijas Muzejam un 
vēsturniekam Andrejam Feldmanim 
par vērtīgās dokumentālās filmas 
par Cēdelghemas gūstekņu nometni 
izdošanu.

9. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā lemj 
papildināt Gunāra Astras fondu, lai tas 
taptu par „Gunāra Astras Piemiņas-
Patiesības” fondu, mainot fonda mērķi 
un noteikumus sekojoši:

MĒRĶIS:
- godināt mūžībā aizgājušā Latvijas 

brīvības un latviešu tautas tiesību 
cīnītāja GUNĀRA ASTRAS un citu 
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Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu;
- aizstāvēt DV organizācijas un 

DV biedru cieņu un godu, kā arī 
paust un atbalstīt Latvijas un 
latviešu tautas patiesās vēstures 
pasākumus un projektus; 

-  sagādāt  l ī dzek ļus  r ī c ība i  un 
pasākumiem, kas kalpo minēto 
mērķu sasniegšanai, kā arī Latvijas 
valsts un tautas nacionāl-politisko 
mērķu īstenošanai.

NOTEIKUMI:
- līdzekļus dod DV organizācijas kase, 

DV zemju valžu un nodaļu/apvienību, 
kopu iemaksas, kā arī atsevišķu DV 
biedru un citu personu un organizāciju 
ziedojumi;

- līdzekļus dod arī sarīkojumu atlikumi, 
loterijas un cita veida pasākumi;

- iegūtie līdzekļi nosūtāmi DV CV 
k a s i e r i m ,  k a s  t o s  i e m a k s ā 
atsevišķā kontā un ir atbildīgs par 
ienākumu un izdevumu atskaiti, 
sniedzot ik ceturkšņa pārskatus DV 
priekšniekam;

Revīziju izdara DV CV revīzijas komisija 
pastāvošā kārtībā;

Fonda līdzekļi var tikt izlietoti tikai tādai 
rīcībai un tādiem pasākumiem, kuŗus 
ir apstiprinājis DV priekšnieks, saziņā 
ar abu prezidija locekļu piekrišanu.

Šis lēmums atceļ 2013. gada lēmumu 
par patiesības fonda dibināšanu.

10. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā apsveic 
Gaŗezera latviešu centru savā 50. 
gadu jubilejā.

11. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā izsaka 
pateicību Vašingtonas Daugavas 
Vanagu nodaļa i ,  Vaš ingtonas 
Evanģeliski Luteriskai draudzei un 
Vašingtonas latviešu sabiedrībai par 

viesmīlību un lielo darbu saistībā ar 
DV CV 2015. gada sēdes rīkošanu. 

12. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā lemj 
rīkot nākamo DV CV sēdi Anglijā, 
Straumēnos, 2016. gada septembrī.

Rezolūcijas
1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 

sēde 2015. gada 13. jūnijā, kas 
pārstāv organizāciju, kas simtos 
tūkstošos eiro ir financiāli atbalstījusi 
Okupācijas Muzeju, izsaka nelokāmu 
atbalstu Latvijas Okupācijas Muzeja 
Gunāra Birkerta izplānotā projekta 
piebūvei „Nākotnes Nams”, tā noraidot 
Z. Gailes un viņas kolēģu mēģinājumu 
to apturēt. Sēdes dalībnieki stingri 
iesaka Rīgas Domei un Būvvaldei šo 
ļoti svarīgo projektu veicināt, un, cik 
vien ātri iespējams, dot atļauju, lai 
varētu sākt nama būvdarbus atbilstoši 
ziedotāju vēlējumam. 

2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes 
sēde 2015. gada 13. jūnijā atgādina, 
ka valsts pirmā un vissvarīgākā 
loma ir aizsardzība un lūdz Latvijas 
valdībai un Saeimai  iespējami ātrāk 
paaugstināt aizsardzības budžetu 
līdz 2% no Latvijas iekšzemes 
kopprodukta.

DV valde

Uzmanību leģionāriem.
Sakarā ar Daugavas Vanagu 70 

gadu jubileju lūdzu palīdzību gatavot 
aprakstu par mūsu piedzīvojumiem 
gūstā Cedelghēmā un citās gūstekņu 
nometnēs. 

Helmuts Vabulis 
Tālr. 02 9771 1162
4 Stiles Ave Padstow NSW 2211
e-pasts:  helmut32@bigpond.com
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DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140; fax 02 9796 7777
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,  

E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.

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

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

     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 
paiet tikai 10 – 12 dienas no samaksas 
saņemšanas un grāmatas piesūtīšanas.
   For those interested in the Latvian 
Legion, the Daugavas Vanagi organization 
and the Occupation Museum of Latvia 
have joined forces and produced quarto 
sized book LATVIAN LEGIONAIRES 
which includes never before published 
photographs of battles and life on the 
frontline. All commentaries are in English 
and Latvian.

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens 
     Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās  
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no 
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt 
sudraba gredzenus un rotas lietas.
    The office and bookshop is open every 
Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.

Biedru maksas  strādājošiem 
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža 
biedriem $240.00

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership  $25/$20.

Please send cheques or money orders 
payable to “Latvian Relief Society, Sydney 
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown, 
NSW, 1885

     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.

Sarīkojumi DV namā
Ceturtdien, 2. jūlijā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Ceturtdien, 6. augustā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena
Latviešu un angļu valodas 

stundas .  Ie in teresēt iem lūdzu 
sazināties DV biroju 02 9790 1140 
vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai 
varētu vienoties par dienu un laiku.

Katru piektdien no plkst. 13.00 līdz 
plkst. 17.00 notiek novusa spēles. Gaidām 
jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards 
Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Katru otrdien no plkst. 10.00 līdz 
14.00. Biljards. Visi laipni lūgti. Gaidām 
jaunus biedrus.
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Jāņi Sidnejas ...  Turpin. no 27. lpp.

nosaukums. Otrai dejai nosaukums 
varētu būt bijis Jautrais pāris, kā man 
kāds blakus sēdētājs teica. Sākumā 
dejas bija mierīgas, ar sīkiem solīšiem 
drīzāk nekā ar palēcieniem vai tautas 
dejām parasti raksturīgo polkas soli. 
Vēlāk kāju palēcieni kļuva stingrāki un 
skaļāki. Kā vēlāk noskaidrojās, vienas 
dejas nosaukums bijis Paleciens. 

Jāņu rīkotāji bija ierosinājuši pīrāgu 
cepēju sacensības, kur, kā Jānis Čečiņš 
pastāstīja, piedalījušās Solvita Kugrēna, 
Kristīne Kugrēna un Māra Sproģe. 
Visas nopelnījušas augstus punktus, 
tomēr novērtējumā par labāko atzina 
Solvitu Kugrēnu, kas, kā mans blakus 
sēdētājs teica, esot Kristīnes Kugrēnas 
brāļa sieva. Otra sacensība bija gotiņu 
konfekšu kūku cepējām, kuŗā, ka Jānis 
Čečiņš stāstīja, piedalījušās Solvita 
Kugrēna un Kristīne Kugrēna un par 

labāko atzīta Solvita Kugrēna. Vainagu 
vijēju sacensībā pirmo vietu ieguva 
Iveta Bogmale, bet par kuplāko un ozolu 
vainagam tuvāko vainagu atzina to, kas 
bija galvā Edgaram Grestem. 

Skolas koris vēl nodziedāja kādu 
Jāņu dziesmu, pēc kuŗas visi kopā 
dziedāja A. Legzdiņa Līgo dziesmu 
sākotnēji sacerētu Čikagas piecīšu 
izpildījumam. Vēlāk dziedāja arī Jāņu 
dziesmu Jānīts nāca pa gadskārtu. 

Sestdienas skolas bērnu koris
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Jāņa māte dala sieru
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Svētā Gara dienas 
dievkalpojums un 

referāts
Pierastais nosaukums gan i r 

Vasarsvētki, bet tā kā šis nosaukums 
īsi pirms ziemas iestāšanās liekas 
mazliet nedabisks, tad šoreiz tos 
atzīmēja kā Svētā Gara svētkus. Tomēr 
dievkalpojumu 24. maijā Sv. Jāņa 
baznīcā iesāka ar dziesmu Ak tu priecīga, 
ak tu svētīga Vasarsvētku dieniņa! 
Jau sākuma liturģijā mācītājs Kolvins 
Makfersons (Colvin S. MacPherson) 
mums parādīja, ka par Svētā Gara 
parādīšanos jau lasāms pravieša Joēla 
grāmatas 3. nodaļas sākumā: „Un tad 
notiks, ka Es izliešu savu Garu pār visu 
miesu un radību... Arī pār kalpiem un 
kalponēm Es izliešu tais pašās dienās 
Savu Garu.” Par kristīgās draudzes 
dibināšanu Sv. Gara dienā rakstīts 
Apustuļu darbu 2. nodaļā no 1. līdz 4. 
pantam.

Ar pārtraukumu, pa vidu, Jautrā pāŗa 
dejas norita sekojošā secībā un arvien 
spēcīgāk: Rupumdeja, Rupmaizkukuls, 
Augškojnieks un Laid iekšā, kaut gan šo 
nosaukumu uzrakstīšana nedod  liecību 
par to saturu un izpildījumu, bet par to 
būtu jāraksta kādam lietpratējam. 

Mazs starpbrīdis bija domāts papildu 
loteriju iegādei un apbalvoto pīrāgu 
un gotiņkūku „notiesāšanai”. Šim 
starpbrīdim sekoja Apdziedāšanās. 
Tā iesākās ar puišu dziesmu: Mēs, 
puisēni, jaun’ būdami, kā mums tika, 
tā darām; ejam meitas brāķēdāmi, 
kā auziņas braucīdami, un no meitu 
puses: Puiši gāja sienu pļaut, trīs kažoki 
mugurā. Nenopļāva gailim nastas, ne 
kazai kumosiņa. Apdziedāšanās beigās 
jau nonāca tik tālu, ka puiši dziedāja: 
Gaŗi mati, īss padoms tām Sidnejas 
meitiņāmi: kaķi cepa, vistu slauca pašā 
Jāņa vakarā., bet meitas atbildēja: Kas 
to teica, kas meloja: Sidnejā smuki puiši? 
Citam mute ka vilkam, citam kājas ka 
lāčam. Sekoja izlīgšana, visiem dziedot: 
Saderami mēs tautiņas pašā Jāņu 
vakarā. Neba mēs visu mūžu ienaidiņu 
turēsim.

Loterijas ienākumi bija domāti tautas 
tērpu iegādei pamatskolniekiem. Pēc 
laimestu izvilkšanas no jauna iesākās 
vispārēja piedalīšanās tautas dejās, 
kas iesākās ar Pērkonīti, kam sekoja 
Cūkas driķos, Tūdaliņ, tagadiņ un vēl 
kādas citas. Sarīkojumu pabeidza ar 
kopēju līgo dziesmu Ej ar Dievu, Jāņa 
diena. Tīri nemanot bija pagājušas 
kādas trīs stundas gan ēdot čaklo dāmu 
kopas darbinieču sagādāto ēdienu, 
gan klausoties pamatskolnieku rūpīgi 
sagatavotos un izpildītos priekšnesumus, 
gan vērojot priecīgās un veiklās 
Jautrā pāŗa dejas, sekojot rīkotāja un 
pieteicēja Jāņa Čečiņa lietpratīgiem 
norādījumiem un Andŗa Karika un 
Sandras Dragūnas gandrīz nepārtrauktai 

un sirdi aizkustinošai mūzikas spēlei. 
Atkārtojot beigu dziesmas pēdējās rindas 
vārdus: Tā sacīju vadīdamis: nāc, Jānīti, 
citu gadu!

Juris Krādziņš

Pateicība
Pateicos Sidnejas Latviešu biedrības 

priekšniekam Jānim Graudam un SLB 
valdei par viesmīlību uzņemot LR ārlietu 
ministru Edgara Rinkēviča kungu un 
Ārlietu ministrijas delegāciju Sidnejas 
Latviešu namā šā gada 18. jūnijā.

Sevišķi pateicos Inārai Krūmiņai un 
SLB dāmam par garšīgām pusdienām.

Aldis Birzulis
LR goda konsuls



33

Svētrunai bija izvēlēts teksts no 
Pāvila vēstules romiešiem 5. nodaļas 
5. panta, bet pieminēja arī Lūkasa 
evanģelija 11. nodaļas 9.-13. pantu, 
kur pieminēti trīskārtīgi pamudinājumi: 
lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un 
jūs atradīsat, klaudziniet un jums atvērs. 

D i e v k a l p o j u m a m  s e k o j o š ā 
priekšlasījumā Draudzes namā pēc 
pankūku azaida mācītājs pastāstīja 
par trīsvienību jeb trīs reiz trīs, kas 
atklājas gan Dieva, gan cilvēkā, gan arī 
bībeles rakstos. Kā to jau manījām no 
Lūkasa eveņģelija (lūdziet, meklējiet un 
klaudziniet). Trīsvienība atklājas mums 
kā Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais 
Gars, kas nav atšķiŗams un ir pastāvējis 
vienmēr, arī jau kopš Mozus laika, jo 
iesākumā bija Vārds (grieķiski logos), 
kas pēc iemiesošanās Dēlā kļuva par 
Jēzu. Kad Jēzus pēc kristības iznāca 
no ūdens, Svētais Gars parādījās kā 
balodis.

Tālāk mācītājs pieminēja, ka Dievs 
radīja cilvēku, kas sastāv no trim daļām: 
miesas, dvēseles un gara. Radot cilvēku, 
Dievs deva tam savu dvašu, ko piemin arī 
kā vēju vai elpu (grieķu vārdā - pneuma). 
Apustulis Pāvils cilvēka trīsvienību iesāk 
ar garu, kam seko dvēsele un tikai tad 
miesa. 

 Evaņģelijos piemin trīs patiesības par 
to, ka Jēzus mira par grēkiem, tika guldīts 
kapā un trešā dienā cēlās augšā. Pāvila  
1. vēstulē korintiešiem 13:13 trīsvienību 
rāda kā ticību, cerību un mīlestību, no 
kuŗām mīlestība ir tā lielākā, bet 2. vēstulē 
korintiešiem 13:13 atkal atzīmētas trīs: 
Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība 
un Svētā Gara sadraudzība. Pāvila 2. 
vēstulē korintiešiem 12:2 pastāstīts par 
kādu cilvēku pirms 14 gadiem, kas ticis 
pacelts trešās debesīs, kas norāda, ka 
ir trīs debesis: pirmā, ko redzam šodien, 
otrā, ko nevaram redzēt un kur kārtojas 
garigā pasaule un trešā, kur atrodas 

Dieva valstība, par kuŗu rakstīts Jāņa 
Atklāsmes grāmatā, par Trīsvienību 
debesīs.

Draudzes namā atzīmēja arī Ināras 
Gedgovdas dzimšanas dienu pirms 
dažām dienām, visiem kopā nodziedot 
viņai: Pie rokas ņem un vadi. 

Juris Krādziņš

Vadonis
Sidnejas Latviešu teātris svētdien, 

26. jūlijā plkst. 14.00 izrādīs 2010. 
gadā uzņemto mūzikālo drāmu par Kārli 
Ulmani – VADONIS. Izrādē piedalās 
Latvijas Nacionālā teātŗa aktieri un 
Latvijas Kultūras akadēmijas studenti.

”Zigmara Liepiņa un Kaspara 
Dimitera mūzikālā drāma tapusi, 
atsaucoties uz pēdējo gadu notikumiem 
Latvijā. Morālā un finansiālā krīze raisa 
pārdomas un liek uzdot jautājumus 
visiem, kas ar Latviju saista savu dzīvi 
šodien un nākotnē. Kāpēc latviešiem 
izdodas vienoties tikai ekstrēmos 
apstākļos?

Vai latvieši prot izmantot demokratiju 
savas valsts pārvaldei? Vai prezidentāla 
republika nav vienīgais veids, kā 
pārvaldīt šo mazo valsti? Vai viens 
cilvēks var uzņemties atbildību par 
tautas likteni? Kam jānotiek valstī un 
kam pašā cilvēkā, lai viņš par šādu 
soli izšķirtos? Kāda ir maksa par valstij 
un tautai ziedotu mūžu? Zemnieks 
Kārlis Ulmanis stāvēja pie neatkarīgās 
Latvijas šūpuļa, piedzīvoja tās ziedu 
laikus, uzņēmās mesijas lomu un... vai 
zaudēja? Bija vai nebija vērts uzņemties 
Vadoņa lomu?”  Filma ir ieraksts no 
Nacionālā teātra izrādes.

Pirms izrādes, no plkst. 12.30 
kafejnīcā pusdienās varēs iegādāties 
zupu.

Jānis Čečiņš
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1984
„Karš ir miers”, „Brīvība ir ver-
dzība”,”Nezināšana ir spēks”

Maijā daba plaukst un zaļo, un 
Liepājas teātris ar izrādēm būs Rīgā. 
Izrāde, kas mani piesaista ir Džordža 
Orvela futūristiskā vīzija, romāna 
1984 dramatizējums latviešu valodā. 
Pirmizrāde šai izrādei, notika 2014.g 
decembrī, bet ziemā bija dziļi sniegi, 
apledojuši, bedraini ceļi un uz Liepāju 
neuzdrošinājāmies braukt. Izrādes 
režisore, Laura Groza-Ķibere jau savu 
varēšanu pierādījusi Dailes teātrī ar 
dramatisko izrādi  M. Butterfly, tāpat arī 
Liepājas teātrī ar izrādi Piafa. Ražena, 
jauna režisore ar virkni izrādēm, kas 
nominētas <<100 g >> kultūras balvai. 

Orvela 1984 varētu izrādīties par 
cietu riekstu, tomēr dzirdētais par izrādi 
sola interesantu režiju, tādēļ jāpērk 
biļete kamēr vēl nav izpārdotas.

Programmā ievietota Skaidrojošā 
vārdnīca, tur tad arī atrodami šie 
trīs augšminētie Part i jas saukļi . 
Paskaidrots arī, ka Partijas paspārnē 
darbojas četras ministrijas – Mīlestības 
ministrija (izspiego un apspiež cilvēkus), 
Patiesības ministrija (falsificē faktus un 
vēsturi), Pārticības ministrija (organizē 
resursu mobilizēšanu kaŗam) un Miera 
ministrija (rūpējās par kaŗa lietām).

Nacionālā teātŗa skatuvi scenogrāfs 
Mārtiņš Vilkārsis iedalījis trīs stāvos: 
pagraba telpa, no kuŗas tumšās mutes 
izkāpj un nokāpj izrādes tēli; pamattelpa, 
kas neuzkrītoši iedalīta Vinstona Šmita 
istabā ar skrejceliņa trenažieri, partijas 
biedru ēdamtelpa ar sterili auksto, balti 
flīzēto galdu un sienu (telpa pārtop par 
pratināšanas, inkvizīcijas celli), slepenā 
mīlnieku tikšanās vieta ar platu gultu, 
pārklātu ar sarkanu magoņu raksta segu 
(Vinstona un Džūlijas mīlas skatiem). 
Trešais spēles laukums, stāvu augstāk, 

ir šaurs balkons ar lielu ekrānu, no kuŗa 
biedrus uzrunā Lielais Brālis. Ekrāns 
kalpo arī citiem biedējošiem nolūkiem 
(teicams video mākslinieka Andra 
Vētras darbs) piemēram: Partijai nelojāla 
pilsoņa asiņaina nāves soda izpilde; 
žurku skriešana pa caurredzamiem 
vadiem, kas novedīs pie Vinstona galvai 
piemontētā krātiņa. Balkonā atrodas arī 
atejas pods, kur Partijas pilsoņi, paredzot 
sev neglābjamu situāciju bendes rokās, 
pēc vajadzības var izvemties. 

Kā tukšas acis pie sienām karājās 
televizora ekrāni, kas šad un tad blisina 
zilu gaismu. Ik reizes ejot tiem garām, 
aktieri, visi kā viens, veic rituālu kustību, 
jo ekrāni tiek uztverti kā svētbilde, 
kā altāris kam jāveic „krusta” rituālā 
pārmešana Lielajam Brālim bijības 
apstiprināšanai. Pateicoties horeogrāfei 
Lienei Gravai visi ansambļa dalībnieki 
enerģiski izpilda līnijdejas kā Partijai 
slavinošus vingrojumus. Vinstona 
(Egona Dombrovska) un Džūlijas 
(Agneses Jēkabsones) kaislīgie mīlas 
skati ir fiziski komplicēti, pat akrobātiski, 
ko abi aktieri apbrīnojami spēj izpildīt.  

Kos t īmu  māks l i n ieces  I l zes 
Vītoliņas košās, dzīvelīgās krāsas 
šajā scenogrāfijā labprāt izmanto arī 
Vilkārsis, radot veiksmīgu mākslinieku 
sadarbību. Tapešu musturi, mēbeļu 
krāsojumi parādās Ilzes Vītoliņas 
veidotos aktieru kostīmos, ļaujot kā 
hameleoniem saplūst ar sienām, 
mēbelēm, krēsliem, lai šie tēli nekustīgi 
klausītos, vērotu. Vītoliņa, pratināšanas 
skatam, O’Braienu (Gati Maliku) ietērpusi 
stilīgā kombinezonā, kam musturis ir 
identisks tapetēm no mīlnieku istabas 
– sarkanas magones ar sulīgi zaļām 
lapām. Šovmens /spīdzinātājs O’Briens 
ir fiziski spēcīgs, bezkaislīgs monstrs 
un šāds kostīms ironiski pastiprina visa 
skata necilvēcību, jo spīdzināšanas 
skatā piedalās un ņirdzīgi vēro arī pārējie 
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Partijas lojālie. Visbiedējošakais tēls ir 
zombētais, nežēlīgais bērns (Terēze 
Laukšteina) kas, ietērpts sarkanā samtā 
ir pratināšanas skata dalībnieks.

Agnese Jēkabsone IR Džūlija; 
Egons Dombrovskis IR Vinstons, bez 
piebildēm no manas puses. Režisore 
Laura Groza-Ķibere ir saliedējusi izcilu 
mākslinieku ansambli.

Bija vērts izrādi apmeklēt un iesaku 
to arī citiem drosmīgiem skatītājiem. 
Izrādes tēls O’Braiens pareģo, ka ļaudis 
nesacelsies, nepacels acis no ekrāniem, 
lai pamanītu, kas īsti ap viņiem notiek. 
Pārbaudiet paši, cik daudz jūsu dzīve, 
pasaule ir mainījusies kopš 1948.gada, 
kad Džordžs Orvels sarakstīja savu 
antiutopisko romānu 1984.

Anita Apele

Žana Anuija  
Antigone

Latvijas Nacionālā teātrī (LNT) Žana 
Anuija Antigone, izrāde, ko es ļoti vēlējos 
redzēt, gan tādēļ, ka režisors ir Elmārs 
Seņkovs, kuŗa veidotā izrāde Ezeriņš  
LNT vēl vienmēr ir izpārdota, gan arī 
tādēļ, ka Anuija Antigoni jau 1972.gadā, 
ar panākumiem, iestudēja Sidnejas 
Latviešu teātris (SLT). LNT aktieru zāle 
neiedveš cerību uz telpiskumu, plašu 
ainavu, kas atspoguļotu Antigones cīņu 
tuksnešainā ainavā apbedīt brāļa līķi, lai 
klaiņojoši suņi, maitas putni to nepostītu, 
un brāļa dvēsele nokļūtu pie miera.

Scenogrāfē, Evija Pintāne, atrisina 
telpiskumu iežogojot baltu, cīkstoņu 
paklāja spēles laukuma podestu 
spoži baltās sienu plāksnēs. Telpas 
minimālismam baltā krāsa piešķir 
plašuma dimensiju. Izrādes gaitā aktieru 
stāja, pozas maksimālistiskā emociju 
cīņā sevišķi izcēlās uz baltā fona.

1942.gadā Anuijs uzrakstīja savu 
„melno lugu” Antigone, balstoties 
uz Sofokla traģēdijas tēliem, tomēr 
Anuijs izveidoja savu Antigones versiju 
ar būtiskām atšķirībām no Sofokla. 
Šajās atšķirībās pastāv Anuija lugas 
sāls: prologs, aukle, Kreona tēls. Šīs 
atšķirības kalpo Antigones tēla un 
motivācijas ekspozīcijai. Par Anuija 
Antigoni ir spriests un pārspriests, tekstā 
meklēts, sijāts ik vārds, tomēr režisora 
pienākums, iestudējot šo traģēdiju 
būtu nevis izcelt savas iegribas, bet 
to kas Anuija tēliem ir nepieciešams – 
ekspozīcija, tad skatītājam ir iemesls 
pārdomām, tad skatītājs var kļūt vērīgs 
izrādes līdzdalībnieks. 

Interesanti, ka intervijā ar Elīnu Gulbi 
(22.aprīlis 2015 KDi) režisors Seņkovs 
pats atzīst, ka izrādei jāpiesaista skatītāja 
uzmanība no sākuma līdz galam, bez 
vērības pievēršanas techniskajiem 
traucējumiem: „Citreiz izrāžu laikā sev 
jautāju – kāpēc es domāju par to, kā viņi 
tās gaismas uzlikuši?” Tādēļ es brīnos 
kādēļ Seņkovs savā izrādē „baļķus„ 
neredz, bet citu režisoru izrādēs šos 
traucēkļus redz. Šajā izrādē traucēkļi 
ir nevērība pret kori, aukli, Hemonu, kā 
arī svilinošo prožektoru tuvums Kreona 
un Antigones spraigā emociju divcīņā. 

Izrāde sākas, uznāk koris (Maija 
Bērziņa) un pūlas sakārtot savu 
mikrofona statni. Bērziņa izskatās 
apslimusi, pat kreņķīga. Kā nu būs? 
Aktrise saslimusi. Tad Bērziņa sāk 
slaveno kora ekspozīcijas tekstu 
monotoni runāt nazālā, aizsmakušā 
balsī.  Vai,  manu! Teds Frīmans 
(T.Freeman) savos komentāros par 
Antigoni raksta, ka 1949.gada Old 
Vic izrādē Sir Lawrence Olivier (šie 
vārdi un uzvārdi nebūs jāpārtulko – 
visiem teātrmīļiem labi zināmi) sevišķi 
iekāroja un izpildīja šo lomu, izbaudot 
ik brīdi teksta, nevainojamā dikcijā 
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un apbrīnojamā balss tembrā (Ted 
Freeman commentary, 2000). Koŗa 
tekstam beidzoties, Bērziņa paziņo, ka 
viņa šajā izrādē būs arī aukle. Bērziņa 
paņem teksta eksemplāru, uzliek brilles 
un turpina aukles tekstu lasīt tādā pašā 
nazālā monotonā kā koŗa tekstu. Man 
nav šaubu, ka šie ir režisora Seņkova 
norādījumi, jo Maija Bērziņa ir izcila 
aktrise, dziedātāja ar nevainojamu 
dikciju, un esmu pārliecināta, ka 
šīs divas lomas Bērziņa, būdama 
profesionāla aktrise, veic pēc režisora 
norādījumiem. Kāpēc Seņkovs  „aprok” 
nozīmīgu tekstu, manuprāt, izcūko 
aktrises spējas? 

 Antigones lomā ir Maija Doveika. 
Doveikas kalsnējais augums, fizio-
nomija atbilst jaunietes, Antigones 
tēlam. Skatos ar aukli Antigone (Maija 

Doveika) savu tekstu emocionāli, 
piesardzīgi izteica baltajai sienai, trūka 
pretspēlētāja. Jau parādoties, Doveika 
bija spriedzes stāvoklī, viņas sejā 
bija manāmi iekšējie pārdzīvojumi, 
traumatiska šoka pēdas, depresija, un 
to visu apstiprināja viņas lūgums auklei 
viņu samīļot, paturēt viņas roku, lai 
aukle aizbaidītu viņas murgu mošķus 
kā bērnībā to bija spējusi, un vispēdīgi, 
lai rūpētos par viņas mīļoto sunīti, kad 
viņa pati te vairs nebūs, un ja viņas 
sunītis gulēs pie viņas durvīm, bezcerīgi 
viņu gaidot, tad varbūt būtu labāk auklei 
sunīti iemidzināt... Šis būtu bijis maigs, 
paklusināts skats, pretstatā spraigajam 
vārdu duelim ar Kreonu.

Skatā ar saderināto Hemonu (Uldi 
Siliņu), režisors vēlreiz nedod Doveikai 
pretspēlētāju. Hemons visu emocionālā 
skata laiku stāv stīvi pagriezis publikai 
muguru (režisora norādījumi). Šis 
būtu vēl viens paklusināts, maigu 
emociju skats, kas atklāj divu jaunu 
cilvēku mīlestību; atklāj Antigones 
alkas pēc mīlestības, ko savā bērnībā 
nav piedzīvojusi, atklāj arī Antigones 
depresīvo dvēseles noskaņojumu. 
Antigone lūdz Hemonu viņu apmīļot, 
atgādina Hemonam par mazo pusīti, 
kas viņiem abiem būtu bijis, par puisīti, 
ko viņa, ka māte būtu pasargājusi no 
glūnīgās tumsas rēgiem, no ēnām, 
no karstās saules... pusīti, kas mums 
nekad nebūs...

Uldis Siliņš ir teicams aktieris, ko viņš 
pārliecinoši pierāda ziņneša lomā skatā 
ar Kreonu. Ar šo jautro, humoristisko 
skatu, manuprāt, sākas izrāde. Siliņš 
kā ziņnesis minstinās, aizbildinās, 
lielās kamēr līdz nepacietībai noved 
Kreonu. Komisko atvieglojumu traģēdijai 
režisors ieved ar īsiem muzikāliem 
starpinājumiem – visiem izrādes 
aktieriem piedaloties ansamblī katram ar 

Maija Bērziņa – aukle
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Maija Doveika – Antigone
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savu instrumentu – Maija 
Bērziņa, neuzkrītoši, 
šad un tad atdzīvojas un 
dungo līdzi.

Kreona (Gundara 
Grasberga) duēlis ar 
Antigoni ir tiešām izcils. 
Šeit abiem aktieriem ir 
spēcīgs pretspēlētājs 
gan skatienos, žestos, 
ķermeņa pozās izaicinot 
vienam otru emocionālai 
tuvcīņai. Kreons var 
būt maigs, Kreons var 
būt fizisks, Kreons var 
veikli apsvērties no 
neveikla argumenta uz 
labāku argumentu, lai 
pārliecinātu Antigoni 
atteikties no nodoma apglabāt savu 
brāli. Kreonam tas beidzot izdodas, 
bet savā pašpārliecinātībā viņš tomēr 
zaudē, jo sola Antigonei laimīgu 
kopdzīvi ar Hemonu. Šeit sākas 
Antigones pretošanās laimīgai dzīvei. 
Anuija ironiskais teksts par solīto 
laimi, ko saēd meli, korumpētība, ko 
saēd ikdienas mietpilsonība, to visu 
Doveikas Antigone publikai pārliecinoši 
pasniedza pārdomām. Varbūt arī 
tas, ka liktenis un nāve, ko koris 
pasludināja Antigonei izrādes sākumā 
ir neizbēgams.

Anuija lugas teksts, sevišķi maigajos 
emociju skatos lugas sākumā, mani 
aizku zrādē, pateicoties režisoram 
Seņkovam, publikai asaras izpalika. 

Šo izrādi ir tiešām vērts redzēt, 
spriest pašiem, pārspriest kopā ar 
domubiedriem, padomāt ko Antigone 
simbolizētu mūsdienās.

Anita Apele 

Sidnejas Latviešu teātŗa izrāde 1972. gadā. K. Gulbergs 
– Kreons,J. Ronis, J. Grauds – sargi, Mirdza Ansule – 
Antigone.

Sidnejas Latviešu teātris ar šo izrādi 
piedalījās XII teātru festivālā Adelaidē 
1972.gada jūnijā, iegūstot sešas Paijas 
(godalgas). Anuija lugas tulkotājs Emīls 
Dēliņš par SLT lugas izvēli, aizvesto 
piemiņas dienu laikā, izteicies, ka 1944.
gada Parīzē bija laiks, kad autori lūkoja 
skatuves un dzejas simbolos izteikt to, 
ko bija aizliegts paust citādi. „Cik līdzīgs 
bija stāvoklis latviešu tautas liktenim 
okupētajā dzimtenē!”

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies mācītājam 

Raimondam Sokolovskim par palīdzību 
un mana vīra Alberta Zālfelda izvadīšanu 
viņa pēdējā gaitā.

Tāpat mūsu pateicība ērģelniecei 
Sandrai Dragūnai, Daugavas Vanadžu 
priekšniecei Gundegai Zariņai, Sidnejas 
Latviešu biedrībai un visiem mīļiem 
radiem, draugiem un labvēļiem, kas 
atvadījās krematorijā un par rakstiski 
izteikto līdzjūtību.

Sērās, ģimene.
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PBLA ZIŅU APSKATS

26. jūnijā
Tieši Latvijas aizsardzības spēju 
nepa l ie l ināšana  būtu  Kr iev i jas 
kacināšana 

Latvijas aizsardzības spēju stiprināšana 
nevar tikt uztverta kā Krievijas kacināšana 
vai provocēšana, šādu viedokli Latvijas 
Radio pauda Aizsardzības ministrijas (AM) 
valsts sekretārs Jānis Sārts, kurš šonedēļ 
piedalījās NATO aizsardzības ministru 
sanāksmē Briselē. Sārta skatījumā, tieši 
pretēji - par Krievijas kacināšanu varētu 
uzskatīt mūsu valsts aizsardzības spēju 
nepalielināšanu. 

Sārts atzina, ka Krievija ir izvērsusi 
skaļu retoriku, pārmetot NATO bruņošanās 
sacensības atsākšanu. AM pārstāvis ir 
pārliecināts, ka NATO bruņošanos noteikti 
nestimulē, bet gan tikai atbild uz Krievijas 
bruņošanos un militāro stiprināšanos pie tās 
rietumu robežām. 

Sārts uzsvēra, ka notikumi Ukrainā ir 
pierādījuši, ka Krievija ir attīstījusi savas 
militārās spējas, turklāt šī valsts ir parādījusi 
arī spējas pieņemt politiskus lēmumus savu 
militāro potenciālu izmantot un iesaistīties 
karadarbībā. 

Ja Krievija turpina militāras aktivitātes 
un uz tām nav nekādas reakcijas, tieši tas 
varētu kacināt Krieviju pamēģināt spert 
arvien jaunus soļus, uzskata Sārts, kurš 
atzīmēja, ka NATO un Krievijas spēku 

samērs ir 10 pret 1, tomēr mūsu valsts 
reģionā šī proporcija ir citāda, tāpēc ir 
jāpastiprina valsts aizsardzības spējas. 

Sārts atzīmēja, ka NATO pēdējā 
sanāksmē pieņemti lēmumi, lai pildītu 
NATO Velsas samita lēmumus. Sanāksmē 
nolemtas trīs svarīgas lietas - palielināt 
bruņotos spēku, kas atrodas pastāvīgi uz 
vietas Austrumeiropā, palielina spēkus, kas 
spēj operatīvi steigties palīgā, un palielina 
gatavību pret hibrīdkaru. 

K ā  z i ņ o t s ,  N ATO  d a l ī b v a l s t u 
aizsardzības ministri trešdien vienojās 
par alianses klātbūtnes pastiprināšanu 
tās austrumu flangā, tādējādi reaģējot uz 
jaunajām drošības problēmām, ko izraisījusi 
Krievijas agresija pret Ukrainu. NATO 
pastiprinās savu klātbūtni Austrumeiropā, lai 
atturētu Maskavu no iespējamās agresijas 
un vairotu Krievijas pierobežā esošo 
sabiedroto pārliecību.Ministri trešdien 
vienojās pastiprināt jaunveidojamo ātrās 
reaģēšanas spēku aviācijas, flotes un īpašo 
operāciju apakšvienības, kopējo vienības 
stiprumu palielinot līdz 40 000 vīru, pavēstīja 
NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. 

Ātrās reaģēšanas spēku sastāvā 
paredzēts izveidot arī 5000 vīru lielu 
triecienvienību, kuru iespējams iesaistīt 
kaujasdarbībā 48 stundu laikā. Ministri arī 
vienojās par pasākumiem, kas nodrošinās 
iespējas ātrāk pārsviest alianses spēkus 
gan manevru, gan krīžu gadījumos. 

Tika ar ī  ga l īg i  saskaņot i  p lāni 
izvietot Austrumeiropā sešus nelielus 
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SIDNEJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
VIETNE TĪMEKLĪ

(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au 

vai arī
www.slb.org.au 

Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās

komandpunktus, kas sniegtu atbalstu 
plānošanā un manevru rīkošanā Igaunijā, 
Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Polijā un 
Rumānijā. Līdz gada beigām, katrā no 
štābiem strādās aptuveni 40 virsnieki. 

Tikmēr jau iepriekš šonedēļ ASV 
aizsardzības ministrs Eštons Kārters 
apstiprināja, ka Vašingtona gatavojas uz 
Austrumeiropu nosūtīt savu bruņutehniku. 
[...] (apollo.lv)
Vīķe-Freiberga saņēmusi augstu 
Azerbaidžānas apbalvojumu 

Vakar (25. jūnijā) Baku bijusī Latvijas 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga saņēma 
augstu Azerbaidžānas apbalvojumu - 
«Dostluq» jeb Draudzības ordeni, aģentūru 
Leta informēja Ārlietu ministrijā. 

Vīķe-Freiberga tikās ar Azerbaidžānas 
prezidentu Ilhamu Alijevu, un par aktīvu 
darbību Nizami Gandžavi starptautiskā 
centra līdzpriekšsēdētājas amatā prezidents 
pasniedza Vīķei-Freibergai Azerbaidžānas 
valsts augsto apbalvojumu. 

Sarunas gaitā tika pārrunāti aktuālie 
ģeopo l i t i sk ie  jau tā jumi ,  s i tuāc i ja 
Azerbaidžānas iekšpol i t ikā, kā arī 
iespējamie sadarbības virzieni kultūras 
jomā, lai veicinātu sapratni, dialogu un 
toleranci starp dažādām pasaules valstīm. 
Pēc Azerbaidžānas prezidenta Alijeva 
personīga ielūguma kādreizējā Latvijas 
prezidente apmeklēs arī Pirmo Eiropas 
spēļu noslēguma ceremoniju 28. jūnijā. 

Nizami Gandžavi starptautiskā centra 

mērķis ir sabiedrības izglītošana, tolerances 
un dialoga veicināšana starp dažādām 
kultūrām. Kopš centra dibināšanas 2012. 
gadā Vīķe-Freiberga un Aleksandrijas 
bibliotēkas direktors Ismails Serageldins ir tā 
līdzpriekšsēdētāji. Vizītē pie Azerbaidžānas 
prezidenta bija klāt arī Imants Freibergs un 
vēstniecības vadītāja pienākumu izpildītāja 
Ieva Majore. (apollo.lv)
Kalnmeiers pieļauj, ka amatus nāksies 
zaudēt atsevišķiem virsprokuroriem 

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers 
nav apmierināts ar atsevišķu virsprokuroru 
darbu, tāpēc viņš pieļauj, ka daļai savu 
amatu nāksies pamest. “Lai es teiktu, ka ar 
visiem 100% esmu apmierināts, protams, 
ka nē. Bet arī viņi zina to. Ne jau visi 
virsprokurori, kad beigsies pilnvaru termiņš 
turpinās darbu šajā amatā. Nevienam tas 
nav mūžīgs amats,” šodien (26. jūnijā) pēc 
tikšanās ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu 
žurnālistiem atzina Kalnmeiers. 

Kalnmeiers pastāstīja, ka, lemjot 
jautājumu par virsprokuroriem, vienmēr 
tiek izvērtēts konkrētās prokuratūras 
struktūrvienības darbs un tā rezultāti, kā 
arī konkrētā virsprokurora attieksme un 
ieguldījums šo darba rezultātu sasniegšanā. 
Tam ir liela nozīme, kā virsprokurors 
sadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm un kā 
viņš reaģē uz pārkāpumiem paša vadītajā 
struktūrā. 

Kalnmeiers gan atturējās nosaukt tās 
prokuratūras, kuras, viņaprāt, strādā sliktāk. 
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«Kad pienāks laiks, uzzināsim,» uzsvēra 
ģenerālprokurors un piebilda, ka ir dažādi 
laiki, kad virsprokuroriem beidzas pilnvaru 
termiņš savā amatā. «Nevienam automātiski 
netiek garantēts, ka virsprokurora amatā 
viņš turpinās darboties. Visi tiek vērtēti,» 
uzsvēra Kalnmeiers. 

Aģentūra Leta jau ziņoja, ka pēc 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 
sāktā kriminālprocesa no amata atstādināts 
Finanšu un ekonomisko noziegumu 
apkarošanas izmeklēšanas prokuratūras 
virsprokurora amata pienākumu izpildītājs 
Vilnis Ulmis. Kalnmeiers pastāstīja, ka šī 
amata pienākumus līdz 6. jūlijam pildīs Olga 
Žilkina, kura pēc tam dosies atvaļinājumā. 
Pēc tam šajā amatā tiks nozīmēta cita 
amatpersona. KNAB sāktā kriminālprocesa 
detaļas Kalnmeiers gan nebija tiesīgs atklāt. 
Tas esot jājautā KNAB. (leta.lv)
Skanot dziesmām dažādu tautu valodās, 
sākas VIII Ziemeļu un Baltijas valstu 
dziesmu svētki 

Skanot dziesmām dažādu tautu 
valodās, 26. jūnijā gājienā devušies VIII 
Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētku 
dalībnieki, ziņo aģentūra Leta. Svētku 
gājiens no Pils laukuma pa Vecrīgu devās 
uz Brīvības pieminekli. Visvairāk cilvēku 
gājiena dalībniekus sagaidīja pie Brīvības 
pieminekļa. Skatītāju rindās ir gan latvieši, 
gan ārzemnieki. Gājienu dokumentē arī 
ārvalstu mediji. 

Gājiena sākumā pirmais tiek nests 
Latvijas karogs. Aiz tā seko Ziemeļu un 
Baltijas valstu dziesmu svētku karogs, kā 
arī visu dalībvalstu un Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē karogi. Aiz 
karogiem seko Latvijas un citu valstu 
oficiālie pārstāvji - ministri, vēstnieki, 
organizatori un virsdiriģenti. Gājiena 
noslēgumā Brīvības pieminekļa laukumā 
kopkoris vienojās dziesmā “Saule, Pērkons, 
Daugava” virsdiriģenta Romāna Vanaga 
vadībā. Pie klavierēm bija dziesmas autors 
Mārtiņš Brauns. 

VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu 
svētki tika atklāti ceturtdienas (25. jūnija) 
vakarā. Svētki ilgs līdz 28. jūnijam. Svētkos 
piedalās 56 ārzemju kori, kuros ir 1383 
dziedātāji, kā arī Lietuvas, Igaunijas, 
Somijas, Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas 
prezentācijas kori ar 160 dziedātājiem. 
Latvi ju pārstāv 251 koris ar 4616 
dziedātājiem. Svētkos piedalās arī astoņi 
latviešu diasporas kori ar 178 dziedātājiem. 

Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu 
svētku tradīcija iedibināta 1995. gadā ar 
mērķi pulcēt kopā Baltijas un Ziemeļvalstu 
amatierkorus, izkopjot Dziesmu un deju 
svētku tradīcijai raksturīgo kopdziedāšanu, 
arī izpildījumā “a cappella”, kura līdz tam 
bijusi raksturīga tikai Baltijas valstīs, un 
sekmēt savstarpēju Eiropas kultūras 
apmaiņu. 

Pirmie svētki notika šīs tradīcijas 
dibinātāju valstī - Latvijā, Rīgā, kopā 
pulcējot gandrīz 6000 dziedātāju no Baltijas 
un Ziemeļvalstīm. Šogad svētku tradīcijai 
aprit 20 gadi - šo gadu laikā svētki sarīkoti 
visās tradīcijā iesaistītajās dalībvalstīs. [...] 
(irir.lv)
25. jūnijā
Eiropas latviešu kopā būšanas un 
kultūras svētki izskanējuši 

Šodien Briseles centrā ik uz stūra vairs 
neskan latviešu valoda un nav manāmi 
latviešu tautas tērpos ģērbti cilvēki kā tas bija 
aizvadītajā nedēļā. Gribas ticēt, ka krāšņie 
Eiropas latviešu kultūras svētki (ELKS), 
kas četru dienu garumā pieskandināja 
Eiropas galvaspilsētu, ir atstājuši paliekošas 
pēdas ne vien svētku dalībniekos, bet arī 
briseliešos un pilsētas viesos. 

Svētku ietvaros Briselē no 18. līdz 21. 
jūnijam varēja baudīt bagātīgu kultūras 
programmu ar teātra izrādēm gan bērniem, 
gan pieaugušajiem, latviešu amatnieku un 
ražotāju izstādi un tirdziņiem, vairākām 
amatnieku meistarklasēm un lekcijām, 
zibakcijām dažādās pilsētas vietās, 
kamermūzikas un dzejas sarīkojumu un, 
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protams, svētku kulminācijas pasākumu – 
dziesmu un deju lielkoncertu. Bija vērojams, 
ka visi pasākumi piesaistīja skatītāju 
uzmanību un rosināja tos uzdot jautājumus 
un uzzināt vairāk par latviešu kultūras 
tradīcijām un vēsturi. 

Savukārt paši svētku dalībnieki katru 
vakaru pulcējās uz kopā būšanu ELKS 
saietu namā – klubā La Tentation, baudīja 
ne vien latviskus ēdienus, bet arī latvisku 
mūziku un dančus kopā ar Imanta Ziedoņa 
fonda „Viegli”, „Raxtu Raxti”,„Kokļu Zaptes”, 
„Astro’n’out”, „Austrumkalns” un „DaGamba” 
mūziķiem. 

Dziesmu un deju lielkoncerts 20. 
jūnijā notika pašā Briseles sirdī, uz Mont-
des-Arts laukumā tapušas brīvdabas 
skatuves. Vairāk kā astoņu simtu dalībnieku 
– dejotāju, dziedātāju un folkloras kopu 
sniegumu vēroja vairāki tūkstoši skatītāju, 
kuru vidū bija ne vien latvieši, bet arī 
vietējie briselieši un tūristi. Par pilsētas 
vadības atsaucību un ieinteresētību ELKS 
kā Latvijas prezidentūras noslēdzošā 
pasākuma norisē liecina jau tas, ka sestdien 
visas dienas garumā tika slēgta viena no 
Briseles noslogotākajām centrālajām ielām. 

Krāšņais lielkoncerts bija veidots 
saskaņā ar Dziesmu svētku tradīcijām 
un tajā izskanēja gan Jāņu dziesmas 
un citas vairāk vai mazāk populāras 
tautas dziesmas, gan skaņdarbi, bez 
kuriem nav iedomājama neviena latviešu 
koru sadziedāšanās – Mārtiņa Brauna 
„Saule, Pērkons, Daugava”, Jāzepa Vītola 
„Gaismas pils”, Raimonda Tigula „Lec, 
saulīte”, „Mazā bilžu rāmītī” ar Renāra 
Kaupera solo un noslēgumā arī „Pūt, 
vējiņi”. Dziesmas mijās ar folkloras kopu 
dziedājumiem un dejām, veidojot dinamisku 
ritmu un krāšņos toņos iekrāsojot kopējo 
koncerta noskaņu. Visa koncerta laikā 
muzikālos pavadījumus dziedātājiem un 
dejotājiem nodrošināja muzikālā apvienība 
“Raxtu Raxti”, bet kā īpašie viesi koncertā 
piedalījās Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” un 

koris no Beļģijas “Le Choeur de Valle”. 
Klātienē svētku dalībniekus uzrunāja 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
Valdis Dombrovskis un Tautas pārstāve 
Briseles galvaspilsētas parlamentā, 
senatore Brigite Grauvelsa, savukārt video 
apsveikumu bija atsūtījis Valsts prezidents 
Andris Bērziņš un svētku patronese, bijusī 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. 

Šāda mēroga pasākumos milzīgu 
darbu iegulda ļoti daudz cilvēku, sākot 
no kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, 
līdz pat organizatoriem un brīvprātīgajiem 
palīgiem. Siltu paldies par paveikto ir 
pelnījis katrs svētku dalībnieks, bet īpaša 
pateicība jāvelta svētku virsdiriģentiem, kuri 
ne tikai strādāja ar saviem koriem mītnes 
zemēs, bet arī brauca uz reģionālajiem 
kopmēģinājumiem, palīdzot apgūt svētku 
repertuāru, – Ingunai Grietiņai (Īrija), 
Markam Opeskinam (Vācija), Lilijai Zobens 
(Lielbritānija) un Ilmāram Milleram (Somija). 

Lielkoncertā līdztekus šiem diriģentiem 
ELKS kopkora priekšā stājās arī Dziesmu 
svētku virsdiriģenti Agita Ikauniece, 
Romāns Vanags un Kaspars Ādamsons 
no Latvijas. Par krāšņajiem deju rakstiem un 
skanīgajiem folkloras kopu dziedājumiem 
paldies Inesei El Tawil (Vācija) un Laurai 
Šmidebergai (Igaunija). Un, protams, 
lielumlielais paldies arī organizatorisko 
darbu vadītājam, ELKS direktoram un ELA 
prezidija priekšsēdim Aldim Austeram, kā 
arī visai ELKS Mākslinieciskajai padomei. 

Svētku noslēgumā svētdienas (21. 
jūnija) pēcpusdienā Latviešu biedrība 
Beļģijā visiem dāvāja iespēju noklausīties 
Lūcijas Garūtas kantātes “Dievs, Tava 
zeme deg” atskaņojumu vienā no Briseles 
katedrālēm. Kantāti izpildīja vairāki kori 
no Latvijas, Nīderlandes, Luksemburgas 
un Beļģijas diriģentes Vitas Timermanes-
Mooras vadībā, ērģelnieks Aivars Kalējs 
(Latvija) un solisti Aleksandrs Poļakovs un 
Ingus Pētersons (Latvija). 

ELKS dalībnieku vidū bija arī divi kolektīvi 
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Nākamais Ritums būs 2015. gada augustā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
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no Īrijas – Limerikas deju kopa “Nemiers” 
(vadītāja A.Kunicka) un Latviešu biedrības 
Īrijā jauktais koris “eLVē” (mākslinieciskā 
vadītāja Inguna Grietiņa). 

Visā svētku laikā dalībnieku emociju 
gamma mijās no gandarījuma un prieka par 
paveikto līdz pat sajūsmai un aizkustinājuma 
asarām. „Šie mums ir īsti kopā būšanas un 
latviskās kultūras svētki un mēs pierādījām, 
ka spējam tos paši sev radīt” – šāda 
atziņu pauda daudzi svētku dalībnieki. 
Esot visa šī pasākuma viducī varēja 
sajust neizmērojamo prieku, kas staroja 
pāri visam, par spīti sāpošām kājām, 
aizsmakušām balsīm un negulētām naktīm. 
Kopā būšanas prieks deva spēku līdz vēlai 
naktij dziedāt un dancot vakara saietos, bet 
no rīta jau atkal strādāt mēģinājumos vai 
uzstāties zibakcijās un koncertos. 

Pēc svētkiem, šķiroties un dodoties 
ceļā katram uz savu Eiropas malu, katrs 
dalībnieks līdzi aizveda gūzmu brīnišķīgu 
sajūtu un atmiņu. Tās atkal kādu laiku dos 
papildus enerģiju un stimulu dziedāt, dejot 
vai mācīt valodu saviem un citiem latviešu 
bērniem. Dzīvot un darboties svešumā, 
kopjot latviskās tradīcijas un kultūru. 
Neraugoties ne uz ko, būt latviešiem un 
gaidīt nākošos svētkus. (baltic-ireland.ie, 
autore Inguna Mieze)
Austrālijas latvieši izveidojuši mobilo 
viktorīnu par Latviju 

Izveidota mobilā lietotne „Kas, kas, 
ko?”, kas viktorīnas veidā ļauj pārbaudīt 
savas zināšanas par Latviju, aģentūrai Leta 
pastāstīja Melburnā dzīvojošais lietotnes 
izstrādātāja DekSoft pārstāvis Arnis Gross. 

Kā stāsta Gross, jaunās lietotnes 
pamatā ir 1989. gadā Austrālijā izveidotā 
spēle ar tādu pašu nosaukumu, ko 

Melburnas Latviešu vidusskolas vadītāja 
Kārļa Brēmaņa vadībā izveidoja grupa 
Melburnas latviešu skolotāju un aktīvu 
tautiešu. “Spēle tajā laikā bija papīra 
formātā, un jautājumi bija veidoti, lai 
pārbaudītu spēlētāju plašākas zināšanas, - 
ne tikai par Latviju, bet par plašāko pasauli,” 
stāsta Gross. “Modernā spēles versija ir 
galvenokārt vērsta uz zināšanu par Latviju 
pārbaudi, bet ir arī starptautiska rakstura 
jautājumi.” 

“Spēli kopumā veidojām pusgadu, 
un lielāko daļu laika aizņēma oriģinālo 
jautājumu pielāgošana mobilajai videi,” 
turpina Gross. “Tāpat gandrīz 30 gadu laikā 
daudz kas ir mainījies, un daudzi jautājumi 
bija jākoriģē atbilstoši jaunākajiem faktiem.” 

Mobilā lietotne „Kas, kas, ko?” latviešu 
valodā pieejama Android un iOS lietotņu 
veikalos. Lietotne veidota ar Amerikas 
Latviešu apvienības, Melburnas Latviešu 
vidusskolas, kā arī Latviešu fonda atbalstu, 
un to par aptuveni 8000 ASV dolāru (7134 
eiro) izstrādājis uzņēmums DekSoft. (diena.
lv, irir.lv)
NATO vienojas par 40 000 karavīru 
klātbūtni Austrumeiropā 

NATO dalībvalstu aizsardzības ministri 
trešdien (24. jūnijā) vienojās par alianses 
klātbūtnes pastiprināšanu tās austrumu 
flangā, kopējo vienības stiprumu palielinot 
līdz 40 000 vīru, tādējādi reaģējot uz 
jaunajām drošības problēmām, ko izraisījusi 
Krievijas agresija pret Ukrainu. 

NATO pastiprinās savu klātbūtni 
Austrumeiropā, lai atturētu Maskavu no 
iespējamās agresijas un vairotu Krievijas 
pierobežā esošo sabiedroto pārliecību. 
Ministri trešdien (24. jūnijā) vienojās 
pastiprināt jaunveidojamo ātrās reaģēšanas 
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spēku aviācijas, flotes un īpašo operāciju 
apakšvienības, kopējo vienības stiprumu 
palielinot līdz 40 000 vīru, pavēstīja NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. 

Ātrās reaģēšanas spēku sastāvā 
paredzēts izveidot arī 5000 vīru lielu 
triecienvienību, kuru iespējams iesaistīt 
kaujasdarbībā 48 stundu laikā. Ministri arī 
vienojās par pasākumiem, kas nodrošinās 
iespējas ātrāk pārsviest alianses spēkus 
gan manevru, gan krīžu gadījumos. 

Tika ar ī  ga l īg i  saskaņot i  p lāni 
izvietot Austrumeiropā sešus nelielus 
komandpunktus, kas sniegtu atbalstu 
plānošanā un manevru rīkošanā Igaunijā, 
Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Polijā un 
Rumānijā. Līdz gada beigām, katrā no 
štābiem strādās aptuveni 40 virsnieki. Tikmēr 
jau iepriekš šonedēļ ASV aizsardzības 
ministrs Eštons Kārters apstiprināja, ka 
Vašingtona gatavojas uz Austrumeiropu 
nosūtīt savu bruņutehniku. 

Stoltenbergs uzsvēra, ka pieņemtie 
lēmumi ir nepieciešami, lai stātos pretī 
Krievijas agresijai pret Ukrainu, un noraidīja 
Maskavas apgalvojumus, ka tā ir jaunas 
bruņošanās sacensības uzsākšana. (tvnet.
lv)
Rihards Kols: Jāveido jauns likums 
latviešu diasporas atbalstam 

Pirms neilga laika medijos izskanējusī 
informācija liecina, ka latviešu diasporas 
bērnu latviešu valodas zināšanas kļūst 
arvien vājākas – šādu viedokli paudusi 
Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības 
padomes izpilddirektore Anta Spunde. 

Ārpus Latvijas šobrīd dzīvo vairāk nekā 
20 000 latviešu bērnu un viņu valodas 
zināšanu līmenis, protams ir dažāds, 
taču dzīvojot ārzemēs, latviešu valodas 
lietojums ģimenē būtiski samazinās – šādu 
informāciju atklāj arī Latvijas universitātes 
Filozofijas un socioloģijas institūta veiktais 
pētījums Latvijas emigrantu kopienas: 
nacionālā identitāte, transnacionālās 
attiecības un diasporas politika. Diasporas 

pārstāvji, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī 
šogad lūdz Izglītības un zinātnes ministriju 
izstrādāt saīsinātās programmas, lai 
diasporas bērniem būtu iespēja apgūt 
latviešu valodu un literatūru, kā arī, pēc 
iespējām, arī vēsturi un ģeogrāfiju. Kāda īsti 
ir situācija latviešu kopienās ārpus Latvijas 
valsts? 

Šobrīd latviešu valodu ārpus Latvijas var 
apgūt 23 valstīs aptuveni 100 neformālās 
izglītības mācību iestādēs, kas tiek sauktas 
par nedēļas nogales skolām. Latviešu 
valodas aģentūra (LVA) ārvalstīs īsteno 
atbalsta pasākumu kopumu, kurā iekļauta 
metodikas izstrāde un tiešs gan finansiāls 
atbalsts, gan arī izglītojošs darbs ar 
pedagogiem Latvijā un diasporās. Kopējais 
budžets 2015. gadā diasporu atbalsta 
pasākumiem, apvienojot Izglītības un 
zinātnes ministrijas un Jaunatnes politikas 
institūta (JPI) ieguldījumu, veido 195 645 
eiro. 

Finansējums piešķirts gan mācību 
materiālu iegādei, gan metodikas kursiem 
ārvalstu skolotājiem, komandējumiem 
lektoriem no Latvijas, kā arī atbalstam 
diasporu skolām, kur 70% finansējuma 
tiek aizvirzīti uz Eiropas valstīm, bet 30% 
- uz t.s. “tālajām valstīm” – ASV, Kanādu 
un Austrāliju. Tiek organizēta arī 6 dienu 
nometne Latvijā diasporas jauniešiem ar 
mērķi stiprināt latviešu valodas zināšanas, 
kā arī tiek segtas 2 skolotāju algas, kuri 
tiek sūtīti no Latvijas uz Krievijas diasporu 
skolām Omskā, Krasnojarskā un Baškīrijā. 

Uzskaitot paveikto un joprojām īstenoto, 
situācijai latviešu valodas apguvē diasporās 
nevajadzētu būt tik dramatiskai. Taču ir arī 
“monētas otra puse”. Diasporu atbalstam 
paredzētais budžets 2016. gadā būtiski 
nemainīsies; uz 2017. gadu varam jau 
lūkoties ar bažām, jo nav zināms, vai JPI 
turpinās piešķirt savu finansējumu, kas 
sastāda 60 000 eiro – LVA plānotajā budžetā 
2017. gadam vērojams kritums no 2016. 
gadā plānotajiem 200 000 eiro uz 134 
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000 eiro 2017. gadā. Iepriekšminētais LU 
Filozofijas un socioloģijas institūta pētījums 
atklāj, ka, piemēram, par reemigrācijas 
plānu dzirdējuši nav 59% no diasporas 
pārstāvjiem, savukārt tie 7%, kas par to ir 
ne vien dzirdējuši, bet zina, ko tas paredz, 
ir jo pārliecinātāki par to, ka Latvijas valdību 
viņi neinteresē. 

Reālā situācija daudzās diasporu 
kopienās rada drūmu priekšstatu par 
valsts iesaisti tās atbalstā: skolas, kurās 
pasniedz latviešu valodu, tiek uzturētas 
vai nu draudzēm vai biedrībām piederošās 
ēkās, diasporu kopienu pārstāvjiem tās 
uzturot uz pašiniciatīvu un par saviem 
privātajiem finanšu līdzekļiem – skolotāji 
darbojas brīvprātīgi un bez algām, tāpat 
arī skolu direktori. Joprojām vērojams 
milzīgs disbalanss starp diasporu kopienu 
aktivitāti un investīcijām kā latviešu kultūras 
un latvietības saglabāšanā ārvalstīs, tā arī 
Latvijas valsts ekonomikā, 2014. gadā uz 
Latviju nosūtot vairāk kā pusmiljardu eiro, un 
Latvijas valdības atbildes reakciju - mēs šai 
kopienai, kas veic tik būtiskas investīcijas 
gan mūsu kultūrā, gan ekonomikā, varam 
atrast aptuveni 200 000 eiro. Protams, 
valsts finansējuma pieejamību būtiski 
ietekmējusi finanšu un ekonomiskā krīze, 
taču problēmas būtība joprojām slēpjas 
valsts politikā un nacionālajā attieksmē pret 
tiem latviešiem, kas devušies emigrācijā. 

Latviešiem, kas atrodas emigrācijā, 
ir svarīgi, lai viņi bērni brīvi pārvaldītu 
latviešu valodu – to atzīst vairāk kā 70% 
emigrējušo; 21% vēlas, lai bērns latviešu 
valodu zinātu vismaz sarunvalodas līmenī 
. Arī Latvijas valstij tam būtu jābūt svarīgi. 
Latviešiem ir sava valsts – un šai valstij ir 
pienākums pret diasporas latviešiem; ja 
mums nerūp tie mūsu nācijas pārstāvji, kas 
nedzīvo Latvijā, tad varam tik pat labi arī 
aizmirst visu Satversmē un tās preambulā 
deklarēto kā tukšas pļāpas – ignorējot 
diasporu, skaidri parādām, ka latviešu 
kultūras ilgtspēja mums ir būtiska tikai “uz 

papīra”. Latviešu skolas ir daudzu ārpus 
Latvijas izceļojušo vienīgā saikne ar Latviju 
un latvisko kultūru un latviešu valodu – ja 
neatbalstīsim latviešu skolas, būs lieki runāt 
par kādiem reemigrācijas plāniem vai cerēt 
uz šo ģimeņu atgriešanos. 

Ārzemēs dzīvojošie latvieši – mūsu 
diaspora – ir daļa no Latvijas valsts un 
kultūras. Latvieši ārzemēs nedrīkst tikt 
atdalīti no Latvijas un latviešu kopuma – tai ir 
jābūt integrētai Latvijas politikas veidošanas 
sastāvdaļai. Darbam ar diasporu jānotiek 
sistēmiski un sistemātiski, lai nodrošinātu 
latviešu valodas un kultūras pieejamību 
ilgtermiņā. 

Ir jānovērš ikgadējais un apkaunojošais 
cīniņš par finansējumu latviešu valodas 
apguvei un dažādiem kultūrizglītības 
pasākumiem diasporā un jāveido jauns 
likums, kas vērsts uz tautiešu atbalstu 
ārvalstīs. Tādā veidā būtu iespējams 
īstenot pārredzamu un horizontālu politiku 
– apvienojot visus atbalsta plānus un 
programmas – reemigrācijas plānu, 
diasporas atbalsta politiku, ministriju 
atbalsta programmas – vienā visaptverošā 
likumā, kas nosaka valsts atbalstu diasporai 
nevis kā ik gadu lemjamu jautājumu, bet gan 
kā likumā noteiktu nepieciešamību un faktu. 
(diena.lv, autors Rihards Kols, Saeimas 
deputāts, NA)
19. jūnijā
Edgars Rinkēvičs un Austrālijas ārlietu 
ministre pauž gatavību pabeigt līgumu 
abu valstu jauniešu pieredzes apmaiņai 

Kanberā 18. Jūnijā ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs tikās ar Austrālijas 
ārlietu ministri Džūliju Bišopu (Julie 
Bishop), ar kuru pārrunāja abu valstu 
politisko un ekonomisko, kā arī līdzšinējo 
sadarbību starptautiskajās organizācijās. 
Ministri pievērsās arī Eiropas Savienības 
(ES) un Austrālijas savstarpējo attiecību 
jautājumiem. 

“Vēlamies sagaidīt vairāk austrāliešu 
studentu Latvijā. Tāpēc meklējam iespējas 
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Turpinājums 50. lpp

noslēgt sadarbības memorandu par Darba 
brīvdienu shēmu,” uzsvēra E. Rinkēvičs. 
Ministri izteica apņemšanos aktīvi strādāt 
pie darba brīvdienu līguma pabeigšanas 
jau šogad, lai abu valstu studenti varētu 
ieceļot, studēt un strādāt gan Austrālijā, 
gan Latvijā. Līguma mērķis ir sekmēt 
jauniešu mobilitāti un apmaiņu, sadarbību 
un partnerību starp Latviju un Austrāliju, kā 
arī attīstīt iespējas abu valstu jauniešiem 
mācīties, strādāt vai iegūt praktisko pieredzi 
un pilnveidot citas valsts valodas un kultūras 
zināšanas. Līgums paredzētu vienkāršot 
administratīvās procedūras, lai abu valstu 
pilsoņi varētu uzturēties otrā valstī. 

E. Rinkēvičs uzsvēra l īdzšinējo 
ve iksmīgo  abu  va ls tu  sadarb ību 
starptautiskajās organizācijās un aicināja 
Austrāliju atbalstīt Latvijas iestāšanos 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, OECD) 
2016. gada sākumā, kad Latvija pabeigs 
iestāšanās sarunu procedūru OECD. 
Ministrs pauda Latvijas atbalstu ciešākai 
ES un Austrālijas sadarbībai Āzijas un 
Okeānijas reģionos, kas nodrošinātu abām 
pusēm dziļāku ekspertīzi par reģionālajiem 
jautājumiem un nākotnes redzējumu. 

Ārlietu ministrs pateicās Dž. Bišopai par 
Austrālijas valdības aktīvo iesaisti latviešu 
izcelsmes žurnālista Pētera Grestes 
atbrīvošanā no cietuma Ēģiptē, vienlaikus 
vēršot uzmanību uz to, ka pašreiz Ēģiptes 
Krimināltiesā turpinās P. Grestes un viņa 
kolēģu lietas izskatīšana. Ņemot vērā, ka 
februārī P. Greste no Ēģiptes tika deportēts, 
viņam nav iespējams piedalīties tiesas 
sēdē, lai paustu viedokli savai aizstāvībai. 
Abas amatpersonas bija vienisprātis, ka 
ir jāturpina darbs, lai panāktu P. Grestes 
pilnīgu attaisnošanu Ēģiptes tiesā, pretējā 
gadījumā P. Grestes turpmākā profesionāla 
žurnālista darbība Tuvo Austrumu un Āfrikas 
reģionā ir apdraudēta. 

Amatpersonas pārrunāja arī situāciju 

Austrumukrainā un tās ietekmi uz drošību 
Eiropā. Ministri bija vienisprātis, ka Minskas 
vienošanos izpilde ir priekšnoteikums miera 
nodrošināšanai Ukrainā. E. Rinkēvičs 
uzaicināja Austrālijas ārlietu ministri 
apmeklēt Latviju. 

Tiekoties ar Austrālijas parlamentārās 
sadarbības grupas ar Ziemeļeiropu 
pārstāvjiem, E. Rinkēvičs informēja, ka 9. 
jūnijā Saeimā tika izveidota deputātu grupa 
sadarbībai ar Austrālijas parlamentu un 
pauda pārliecību, ka tas sekmēs ciešāku 
saišu nostiprināšanu starp abu valstu 
parlamentiem. 

Savukārt ar Austrāl i jas t iesl ietu 
ministru un ģenerālprokuroru Džordžu 
Brandi (George Brandis) E.Rinkēvičs 
pārrunāja ārvalstu kaujinieku fenomena 
un ISIL (DAESH) teroristiskā grupējuma 
radītos riskus un nepieciešamos tiesiskos 
risinājumus, lai atturētu personas no 
iesaistīšanās šajās organizācijās. 

Sidnejā ārlietu ministrs tikās ar ES un 
Austrālijas Biznesa padomes pārstāvjiem, 
kurus īpaši interesēja sankciju ietekme uz ES 
un Krievijas attiecībām, kā arī turpmākā ES 
ekonomiskās attīstības perspektīva. Ministrs 
vērsa uzmanību, ka līdz ar eiro ieviešanu 
lielākās starptautiskās kredītaģentūras ir 
paaugstinājušas Latvijas kredītreitingu, 
atgriežoties pie ekonomiskās izaugsmes. 
Ministrs tikās arī ar Sidnejas latviešu 
kopienu, un atbildētu uz interesējošiem 
jautājumiem par aktualitātēm Latvijā. No 17. 
līdz 20. jūnijam ārlietu ministrs E.Rinkēvičs 
uzturas oficiālā vizītē Austrālijā, Kanberā un 
Sidnejā. [...] (mfa.gov.lv)

Vējonis dzīvos Ogrē 
Jaunievēlētais Valsts prezidents 

Raimonds vējonis pieņēmis lēmumu 
pagaidām turpināt dzīvot savā privātajā 
dzīvesvietā Ogrē, jo Jūrmalas rezidence 
pašreizējā stāvoklī nav izmantojama ne 
augsta līmeņa reprezentācijai, ne dzīvošanai 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪLIJĀ
Svētdien, 5. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 12.  plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 19. plkst. 10.00 –Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pec dievkalpojuma pusdienas un 
sadraudzības pēcpusdiena. Skat 
atseviško aprakstu.

Svētdien, 26.  plkst. 10.00 - Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

AUGUSTĀ
Svētdien, 2. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. plkst. 10.00 – Dievkalpojums 

angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu.

SKOTIJAS UN ĪRIJAS CIETOKŠNI 
UN PILIS

Svētdien,19.jūlijā pēc dievkalpojuma.
PUSDIENAS ($15.00)
Sandra Graudiņa dalīsies ar iespaidiem 

par Skotījas un Īrijas vēsturiskam pilīm 

un cietokšņiem. Skatīsim fotogrāfijas 
un uzklausīm Sandras stāstījumu par 
redzēto un piedzīvoto.  

GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība 

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

BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās, 

plkst.10.00. Tuvāka informācija pie 
mācītāja. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪLIJĀ
Svētdien, 5. J.Trumpmanis
Svētdien, 12. I.Birze
Svētdien, 19. I.Liepiņš
Svētdien, 26. A.Kristovskis
AUGUSTĀ
Svētdien,2. J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪLIJĀ
Svētdien, 5. L.MacPherson
Svētdien, 12. A. Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 19. R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien, 26. B.Liberta/R.Hāgena
AUGUSTĀ
Svētdien, 2. M. Timermane/A. Zodiņa
Draudzes mājas lapa:
 www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek 

ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD. 
Tos var iegādāties pie draudzes 
grāmatgalda vai mācītāja.

Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam 

griezties pie draudzes priekšnieka 
vai  draudzes dāmu komite jas 
priekšnieces.
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SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus drau-

dzes kancele jā p i rms un pēc 
dievkalpojumiem. Citās reizēs, 
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
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) 9715  3424
 Mobilais telefons  0412 024 476
 E-pasts colvinmacpherson@gmail.com

Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina
 69 Wyomee Ave, West Pymble, 2073
 Telefons  (02) 9449 3716
 E-pasts  tamarakosk@iinet.net.au 

Mobilais tel.  0421 320 870

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS 
DRAUDZE, The Boulevarde, 

STRATFĪLDĀ
Ir viedoklis, ka Laiks plūst kā filma, kas 

sastāv no atsevišķiem kadriem, kur 
katrs no šiem kadriem stāv uz vietas 
kā fotografija. Laiks tek ar ātrumu 
biljoniem kadru sekundē, un tas atbilst 
mūsu Apziņas uztveres ātrumam 
nomoda stāvoklī.

(Bībelē sk. Atkl.1:8 u.c.)
(Sk. arī Darryl Anka/Bashar, Brian Weiss 

u.c.)
R.S.

SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 
JŪLIJĀ

Svētdien, 5. plkst. 9.30 dievkalpojums.

Svētdien, 12. plkst. 9.30 dievkalpojums. 
Bībeles stunda.

Svētdien, 19. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 26. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 

Raimonds Sokolovskis.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS   
Svētdien, 5.  Olafs Šics   
Svētdien, 12.  Olafs Šics 
Svētdien, 19.  Olafs Šics  
Svētdien, 26.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 5.  Gundega Zariņa 
Svētdien, 12.  Marita Lipska
Svētdien, 19.  Gundega Zariņa
Svētdien, 26.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place 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 
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Nr 663 2015. g. jūlijā

Kļūdu labojums
Redakcija atvainojās Richardam 

Puisēnam par viņa paraksta ievietošanu 
zem raksta 2015. g Jaundienvidvelsas 
latviešu meistarsacīkstes novusā, kas 
ir publicēts Rituma Nr.727, 2015. g. jūnija 
izdevumā, 41. lpp. Redakcija uzskatīja, ka 
Richarda Puisēna iesūtītā raksta formats 
ir nepiemērots  Ritumam, bet lietoja 
informāciju no viņa raksta publikācijā.

Redakcija arī atvainojas par ne-
pareizu spēlētāju vārdu parakstīšanu 
zem rakstam pievienotai fotografijai.

No kreisās: Beren Delforce, Richards 
Puisēns,  Linda Pešudova, Dimis 
Pešudovs, Rūdis Nemme, un Edgars 
Nemme

Seko Izlabotie spēlētāju vārdi un 
fotografija.

saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 301 512.
Draudzes mācītājs pieņem draudzes 

locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem 
un citos laikos pēc vienošanās.

Draudzes priekšniece 
diakone Gundega Zariņa

 16 Ferntree Rd. Engadine,NSW, 2233
 Telefons  (02) 9520 8200
Draudzes diakone 
Biruta Apene-Clark
 2A Melrose St Croydon Park, 
 NSW, 2133
 Telefons  (02) 97471271
Draudzes valdes sekretāre 
Ingrīda Rēbauma
 5/1-3 Elsham Rd. Auburn, NSW, 2144
 Telefons  (02) 9643 1090

PBLA ziņas – turpinājums. no 47. lpp.

bez vismaz daļēja remonta, informē Vējoņa 
padomniece Aija Jakubovska. Ogres 
novada pašvaldības domes sēdē 18. 
jūnijā tika akceptēts lēmuma projekts 
ar 1. jūliju nodot bezatlīdzības lietošanā 
Militārajai policijai uz Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa pilnvaru laiku vienistabas 
dzīvokli Valsts Prezidenta apsardzes 
nodrošināšanai. (Latvijas Avīze)
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Russian foreign intelligence services 
activity “moderate” in Latvia

From wire reports  2015-06-26
According to the director of Latvia’s 

Constitutional Protection Bureau, Janis 
Maizitis, the activity of the Russian Foreign 
Intelligence (SVR) is “moderate” in Latvia. 

According to Mazitis, the SVR is interested 
in Latvia’s political situation after it will swear 
in president elect, Raimonds Vejonis, on July 
8, 2015, and NATO’s recent plans to increase 
its number of troops and heavy weaponry 
stationed in the country. 

“We know very well what Russian 
intelligence services are doing in Latvia,” 
said Maizitis. “I would describe their activity 
as moderate.” 

“The new thing is that NATO force in Latvia 
is being expanded, so this has become a 
matter of interest for every country that is not 
so friendly.” 

On June 23, 2015, the United States 
announced it will be deploying heavy weapons 
in the Baltic States as early as the end of 
this year, in order to counter any military 
aggression from the Russian Federation. 
Latvia marks 25 years since independence

 2015-05-07.  By TBT staff
RIGA - On May 4 Latvia marked the 

25th anniversary of the restoration of its 
independence, with a large number of 
events taking place in the capital Riga 
and in other Latvian cities and towns. 
25 years ago, on May 4, 1990, the 
Supreme Council of Soviet Latvia passed 
the declaration “On the Restoration of 

Independence of the Republic of Latvia”, 
re-instituting the Constitution of Latvia of 
1922. Latvia had been part of the Soviet 
Union for five decades prior to that, since its 
forced annexation at the end of World War II. 
The programme of events this year in 
Riga opened with an ecumenical service 
in Riga Cathedral, and performances by 
Latvian schools brass bands at the Freedom 
Monument began at 11 a.m.

As is  t rad i t iona l ,  s ta te  o ff ic ia ls 
participated in a flower laying ceremony 
at the Freedom Monument, the symbol of 
the country’s independence in the centre 
of the capital, and a flower carpet was 
created by residents at the monument. 
The atmosphere at the ceremony was for 
the most part festive and cheerful. But 
speaking to The Baltic Times in a cafe 
close to the Freedom Monument in Riga, a 
number of people were less enthusiastic. 
“I don’t feel concerned about this day; I didn’t 
even go to the demonstration,” said Olga, a 
student at the University of Latvia.

“We don’t have a future, even in 25 
years it will be the same. Either we will 
stagnate or go backwards,” Olga added. 
Meanwhile, the traditional Armed Forces 
parade took place in the city of Jelgava, 
featuring more than 60 military vehicles from 
the U.S. Army and Latvian Armed Forces, 
State Border Guard, State Police, and 
State Fire and Rescue Service, as well as 
demonstration flights by Italian Eurofighter 
Typhoon fighter jets .
Latvia “no less protected”
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The President of Latvia, Andris Berzins, 
made a speech in Jelgava focusing mainly on 
security and Latvia’s membership of NATO: 
“Today is not only an important anniversary 
of the independence of Latvia, it is a period 
of trouble for Europe and the entire world. 
The external security situation has changed, 
we have had to revise our priorities and 
pay much more attention to bolstering our 
defense capacities. Latvia’s accession to 
NATO was, historically, the right decision, of 
crucial importance. During the eleven years 
we have been members of the Alliance, we 
have proved that Latvia is a reliable partner,” 
said Berzins.

Berzins reminded listeners that the crisis 
in southeastern Ukraine began, NATO has 
boosted patrols over Latvian airspace fourfold, 
minesweepers have resumed patrols in the 
Baltic Sea, and the number of allied troops 
in Latvia has been increased; Latvia has 
also done much to enhance its defense 
capacity, Berzins noted, adding that the law 
now specifies that defense spending must 
reach two percent of gross domestic product 
by 2018.

“I wish to emphasise that Latvia is no less 
protected than any other NATO member state. 
I have been confirmed this during my meetings 
with our strategic partners, this was also 
acknowledged during the NATO Summit in 
Wales, and this resolve is proved by our allies’ 
actions ever yday,” the president concluded. 
Inara Murniece, the Speaker of the Latvian 
Parliament (the Saeima), also made a speech 
in which she said that, although much had 
been achieved since the restoration of 
independence, Latvia is still some way from 
the nation that it dreamt of becoming 25 
years ago.

“Today, we are still moving toward the 
future Latvia that we were dreaming of 25 
years ago. Toward a Latvia ruled by the 
principle of fairness, with a more uniform set 
of values and ideas, where the people will 
consider themselves a capable and strong 

nation, where respect and kindness toward 
other people will be a matter of course, and 
where every citizen of Latvia will feel safe for 
him or herself and their future,” said Murniece, 
adding that much had been achieved already. 
She urged the nation not to be afraid of 
difficulties, as achieving the dream of Latvia 
will not be easy.
Still a long way to go

Latvia still has to do a lot to eliminate 
unacceptable defects in the principle of 
fairness that are commonplace in Latvia, said 
Murniece. The authorities have to be equally 
interested in the protection of the interests of 
both the wealthy and indigent residents, and 
the principles of justice and social equality 
have to be equal for all, which will also 
contribute to society’s trust in the state, said 
the Saeima speaker.

After the restoration of independence, 
Latvia, much like the other countries in Eastern 
Europe, experienced an unprecedented 
transition to a market economy, said Murniece. 
“While our friends in the West and we believed 
that the economy of Latvia would quickly and 
successfully adapt to the free market model 
of the Western democracies, the resources 
remained in the hands of those who had 
managed them in the Latvian SSR. Using the 
finances of the Communist Party, KGB and 
Komsomol, and their networks of contacts, the 
conformists and collaborationists of the soviet 
era became wealthy businessmen.”

“Today we can say that oligarchs, although 
not completely, have been ousted from the 
political administration of the country. But in 
the economy they continue to pose threat to 
the strategic interests of the state, concluding 
deals that are dangerous to the security of 
Latvia. Greed and lust for money pose the 
greatest threat to Latvia,” Murniece said, 
explaining that it was demonstrated by the 
influence of these persons on political parties 
and the government of Latvia.

However, even at the hardest times, 
the traditional values of the Latvian nation 
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persevered, which is proved by the restoration 
of freedom following a fifty-year period 
of oppression and stagnation. “We were 
able to claim and restore our freedom,” 
said Murniece, adding that restoration of a 
national, democratic, European Latvia was 
supported by the majority of Latvians and 
ethnic minorities living in Latvia.

Also participating in Saeima’s ceremonial 
meeting today were Lithuanian Parliament 
Speaker Loreta Grauziniene, Estonian 
Parliament Speaker Eiki Nestor and Icelandic 
Parliament Speaker Einar Gudfinnsson, as 
well as a number of former presidents of 
independent Latvia, deputies of the current 
Saeima, Supreme Council members who 
voted for Latvia’s independence, all former 
Saeima speakers, Cabinet ministers, and 
other Saeima officials.

O t h e r  l e a d e r s  B a l t i c  l e a d e r s 
who could not attend chimed in with 
statements and letters of congratulations. 
“I am glad that today, just as 25 years ago, we 
stand together and speak for common values 
such as freedom, human rights and welfare, 
security and peace.” reads the letter of the prime 
minister of Lithuania Agirdas Butkevicius.. 
“I am sure that our unity will continue leading 
our nations towards welfare and prosperity,” 
the letter reads.
United States confirms it will deploy heavy 
weapons in the Baltic States

2015-06-24.  From wire reports and TBT 
staff, TALLINN

On Tuesday June 23, 2015, the United 
States confirmed it will deploy heavy weapons 
in the Baltic States.

In a meeting between U.S. Secretary 
of Defence, Ashton B. Carter, and Defence 
Ministers from Estonia, Latvia and Lithuania 
in Tallinn, it was confirmed the first shipment 
of weapons, which will include tanks, infantry 
vehicles and artillery, will be stationed in the 
region from early 2016. 

The Secretary of Defence confirmed the 
U.S.’ commitment to Estonia, Latvia and 

Lithuania by telling their leaders “an attack on 
one of your countries is an attack on all NATO 
member states.” 

“Robust and credible allied deterrence 
in terms of militarily meaningful forces and 
the pre-positioning of equipment is critical 
to the security of the Baltic region,” said 
Olekas. “Lithuania is by all means ready to 
accommodate a battalion-sized allied forces 
unit and equipment if a decision is made as 
soon as today.”

“This is a visible message to our societies 
that the US stands firmly by,» he said. “Last 
week the Government of the Republic of 
Lithuania approved an inter-governmental 
agreement, which provides the legal basis 
for pre-positioning and stationing US military 
equipment, equipment and vehicles in 
Lithuania, and to enhance Lithuania›s defence 
infrastructure based on US financing.

«We will continue intensive investment 
into our armed forces and defence, including 
preparations to respond to any hybrid warfare 
scenarios. 

“We believe the 1.5 percent of the Gross 
Domestic Product’s defence budget next year 
is a strong financial back-up to that. 

“However, that is not final, and I expect to 
continue moving far ahead of our roadmap 
to reach two percent of the GDP’s defence 
budget by 2020.”

The Baltic Defence Ministers› meeting 
with the U.S. Secretary of Defence was held 
on the eve of the NATO defence ministers› 
meeting in Brussels, which takes place on 
24-25 June.

The Brussels meeting will focus on the 
implementation of the NATO Readiness 
Action Plan agreed on at the NATO Summit 
in Wales in 2014. 

The plan sets out specific defence and 
deterrence measures to reassure allies in 
light of the Russian Federation’s intervention 
in Ukraine.
Raimonds Vējonis Elected President of 
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Latvia
03.06.2015, The Latvian Institute
Today on June 3, the Parliament (Saeima) 

elected current Defense Minister Raimonds 
Vējonis as President of the Republic of Latvia. 

Vējonis (Greens/Farmers party) was 
chosen out of four candidates in five 
successive votes by the parliament where 
each time the candidate with the least support 
is relegated. 55 out of the 100 MPs  voted 
for Vējonis.

The three other candidates for Latvia’s 
highest office were EU Court of Justice 
judge Egils Levits, MP Mārtiņš Bondars 
(Alliance of Regions) and MP Sergejs 
Dolgopolovs (Harmony).

Vējonis will assume the office of President, 
succeeding Andris Bērziņš, who’s first term in 
office  ends on July 7.

Thus, Vējonis will become the fifth 
Latvian president since the restoration of 
independence and ninth in Latvia’s history 
altogether.

The Saeima will meet in emergency 
session Wednesday, July 8 at 9 a.m. to 
witness the Oath of Office being recited by 
President Raimonds Vējonis. Thus, he will 
become the fifth Latvian president since the 
restoration of independence and ninth in 
Latvia’s history altogether.
European Festival of Latvian Culture in 
Brussels

Latvian Institute, 19.06.2015
The European Festival of Latvian Culture 

took place in Brussels from June 18 to 21.
The festival was part of the Latvian 

Presidency’s Culture Program, and lasted 
three days. The event’s honorary patrons were 
Latvian ex-president Vaira Vīķe-Freiberga and 
European Commission Vice-President Valdis 
Dombrovskis.

The festival brought together different 
generations of the Latvian diaspora performing 
in choirs, dance and folk groups and other 
fields of art, with around 1,000 participants 

from a number of European countries and 
beyond. It was a celebration of Latvia’s first 
Presidency of the EU Council in the spirit of 
the Latvian Song and Dance Celebrations 
and demonstrated Latvian cultural traditions 
to staff at the EU institutions and the Belgian 
people.
VIII Nordic-Baltic Choral Festival Begins

Latvian Institute, 25.06.2015
The VIII Nordic-Baltic Choral Festival 

offers more than 20 events in both Rīga and 
Latvia’s region from June 25 to 28.

Romāns Vanags, the artistic director of the 
VIII Nordic-Baltic Choral Festival, says that 
this year’s event will be of high importance, as 
20 years have passed since the first festival, 
and the festival is taking place in Latvia once 
again. “This means that this will not be just 
one concert or initiative, it will be something 
that people will want to follow,” said Vanags.

According to Culture Minister Dace 
Melbārde, the Nordic-Baltic Choral Festival 
is an acknowledgement of Latvian talents 
and personalities. At the same time, the 
festival also showcases the European origin 
of the traditions of the Latvian Song and 
Dance Festival. “The song festival not only 
has national value, but also demonstrates 
our belonging to European culture,” said 
Melbārde.

The first Nordic-Baltic Choral Festival took 
place in Rīga in 1995, bringing together more 
than 6,000 singers from the Baltic States and 
Scandinavia. This year the festival celebrates 
its 20th anniversary.

The VIII Nordic-Baltic Choral Festival 
brings together singers from Latvia, Lithuania, 
Estonia, Finland, Sweden, Norway, Denmark 
and Iceland. For more information visit the 
newly developed app in Facebook Nordic-
Baltic Choral Festival.
Bank of Latvia Issues Collector Coin “500 
Years of the Riga Castle”

19.06.2015. The Latvian Institute
The Bank of Latvia is issuing a new EUR 
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5 silver collector coin “500 Years of the Riga 
Castle”. The price of the coin at the Bank of 
Latvia’s cashier offices is EUR 41.07.

The coin is a dedication to the Riga Castle, 
with its silhouette on the right bank of the 
Daugava River being a characteristic feature 
of the Riga skyline and a witness to the power 
or weakness of the rulers for centuries. Year 
1515 is the accepted date for the construction 
of the Riga Castle.

The coin’s obverse features the stone 
moldings on the gateway of the Riga Convent 
showing the Madonna and Wolter von 
Plettenberg, the Master of the Livonian Order; 
the reverse depicts a bird’s-eye view of the 
stylized Riga Castle.

The graphic design of the coin’s obverse 
and the coin’s plaster model have been 
created by Ivars Drulle, and Ilze Lībiete is the 
author of the graphic design of the reverse. 
The coin has been struck by Switzerland’s 
mint “Faude & Huguenin SA”.

Its maximum mintage is limited to 7,000 
coins.
Latvia Officially Opens an Embassy in the 
United Arab Emirates

Ministry of Foreign Affairs, 03.06.2015
In the beginning of June in Abu Dhabi, 

the capital of the United Arab Emirates, the 
Latvian Foreign Minister, Edgars Rinkēvičs, 
officially inaugurated the Embassy of Latvia 
in the UAE.

During the visit, he was accompanied by a 
delegation of Latvian business representatives 
from a wide range of sectors, participating in 
a business forum, meeting local business 
representatives as well as meeting the 
UAE top officials. The Minister expressed 
confidence that his visit to the UAE together 
with a business delegation confirms the 
intention of further strengthening the political 
and economic relations. 

The Latvian Embassy in Dubai has been 
working since September 2014.  Edgars 
Rinkēvičs noted that already at this point, 

following the opening of the Latvian Embassy 
in the United Arab Emirates, the intensity of 
cooperation has increased in business, culture 
and education
Straujuma Meets Former European Heads 
of State and Government to Talk About 
Eastern Partnership Summit

21.05.2015, Foreign Affairs
In order to discuss matters that concern 

the Eastern Partnership Summit, Prime 
Minister Laimdota Straujuma had a meeting 
with former presidents of Latvia and heads of 
state and government from other European 
countries.

In the meeting with Straujuma the ex-
presidents of Latvia Vaira Vike-Freiberga and 
Valdis Zatlers participated. Also former Serbian 
President Boris Tadic, former Romanian 
President Emil Constantinescu, former 
Bulgarian President Petar Stoyanov, former 
Slovakian Prime Minister Iveta Radicova, 
former Georgian Prime Minister George 
Papandreou and others took a part.

Strategic cooperation between the 
European Union and Eastern Partnership 
countries and also the upcoming Eastern 
Partnership Summit in Riga was discussed, 
during the meeting. 
VI Annual Forum of EU Strategy for Baltic 
Sea Region in Jūrmala

15.06.2015, Foreign Affairs
The VI Annual Forum of the EU Strategy 

for the Baltic Sea Region took place at 
Dzintari Concert Hall in Jūrmala from June 
15 to 16. The forum was entitled “Achieving 
e-Quality by Connecting the Region”, bringing 
together more than 600 participants, and 
was one of the largest events during the 
Latvian Presidency of the Council of the EU. 
The welcome addresses at the forum were 
delivered by Latvian Prime Minister Laimdota 
Straujuma, Lithuanian Prime Minister Algirdas 
Butkevicius, and Her Royal Highness Crown 
Princess Victoria of Sweden.

The main themes of the forum were the 
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future of the EU Strategy for the Baltic Sea 
region (EUSBSR), the Baltic Sea Region’s 
competitiveness and improved e-connectivity. 
During the forum, a “Networking Village” was 
set up with participation of many organizations 
from the region. Ten parallel sessions also 
were held, addressing the funding of projects, 
youth mobility, maritime and coastal tourism, 
social inclusiveness, the energy market, 
communications, culture, science, spatial 
planning, and healthcare.

The annual forum is an important event for 
experts, public officials, business people, NGO 
members, students, university lecturers, and 
other stakeholders from the Baltic Sea Region 
- Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, 
Lithuania, Poland, and Sweden. The annual 
forum provides an excellent opportunity for 
discussing the shared challenges, analyzing 
the achievements of the Strategy and planning 
its future implementation.

The Strategy for the Baltic Sea Region 
is the EU’s first macro-regional strategy 
encompassing 85 million people (17 percent 
from the total EU population) in eight Member 
States: Denmark, Estonia, Finland, Germany, 
Latvia, Lithuania, Poland, and Sweden.
The opening of the exhibition - “Latvia’s 
Tragedy. 1941”- and a symposium conclude 
the public diplomacy programme of the 
Latvian Presidency in Austria

26-6-2015 Ministry of foreign affairs
On 26 June, at the University of Graz, 

a symposium and an exhibition, “Latvia’s 
Tragedy.1941”, concluded the public diplomacy 
programme of the Latvian Presidency of the 
Council of the European Union in Austria. This 
was the first display of the German language 
version of the exhibition jointly arranged by 
the Museum of the Occupation of Latvia and 
the Museum “Jews in Latvia”, enabling wider 
possibilities for raising awareness on Latvia’s 
history in the major German-speaking regions 
of Europe.

The event was introduced by a symposium 
which included Vice Rector of the University 
of Graz, Prof. Dr. Peter Scherer; the Head of 
the LudwigBoltzmann Institute for Research 
into Consequences of War, Prof. Dr. Stefan 
Karner; Head of the Exposition Department 
of the Museum of the Occupation of Latvia, 
Kārlis Dambītis; Director of the Museum “Jews 
in Latvia”, Iļja Ļenskis; Latvia’s Ambassador-
at-Large Kārlis Eihenbaums; and a research 
assistant at the Ludwig Bolzmann Institute, 
Mag. Philipp Lesiak who presented the joint 
work of Austrian and Latvian researchers on 
Jewish refugees in Latvia in advance of World 
War II in 1938 and 1939.

At the opening of the exhibition, the 
audience was addressed by the Ambassador 
of Latvia to Austria, Edgars Skuja, and the 
Permanent Representative of Latvia to 
the OSCE, the United Nations and other 
international organisations, Ambassador 
Bahtijors Hasans. Taking part in the event 
were the official representatives of the Federal 
State of Styria and Graz - the Minister of 
Economy and European Affairs of Styria, Dr. 
Christian Buchmann and a representative of 
the Graz municipal government, Mag. Markus 
Schimautz, as well as the Honorary Consul of 
Latvia in Graz, Mag. Tino Pölzer. The event 
also featured a performance of Latvian folk 
songs by young Latvian singers studying in 
Graz - Sintija Šmite and Helēna Sorokina.

The exhibition in Graz was presented 
in cooperation with the Ludwig Boltzmann 
Institute for Research into Consequences of 
War, which has been working together with 
the Museum of the Occupation of Latvia and 
has a broad network of contacts and followers 
in Austria.

The exhibition, “Latvia’s Tragedy.1941” 
(Die Tragödie Lettlands. 1941) will remain 
open till 10 July at Resowi-Zentrum der Karl-
Franzens-Universität Graz, Bauteil E, 2.Stock.
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