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Ulmanis un 15.maijs
Pārdomas par Kārli Ulmani 15.maijā
Jānis Krēsliņš, 16. maijs 2014
Par Ulmani un viņa 15. maija režīmu domājot, jāmin, ka parasti to mēdz apcerēt 

tikai latviskās sakarībās. Lai tā režīmu labāk izprastu, tas ir jāredz sava laika un 
kaimiņu zemju kontekstā. Autoratīvi režīmi Ulmaņa laikā un arī jau agrāk bija arī 
daudzās citās Austrumeiropas valstīs, Igaunijā un Lietuvā pat daudz ātrāk nekā 
Latvijā. Paradokss ir arī tas, ka Musolīni Itālijā un Hitlers Vācijā pie varas nāca 
demokrātisku vēlēšanu rezultātā.

Tai pašā laikā ārkārtīgi asiņainas diktatūras valdīja Padomju Savienībā un Hitlera 
Vācijā, kas savos oficiālos valsts nosaukumos ietilpināja arī sociālisma vārdu. Hitlers 
savu asiņaino partiju pat nodēvēja par strādnieku partiju „Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei” (Nacionālsociālistiskā Vācu Strādnieku partija).

Aizritējušā gadsimta 20. gadu beigās un 30. gados komūnistiskā Krievija 
un hitleriskā Vācija ar visādiem nelegāliem līdzekļiem mēģināja graut Latvijas 
neatkarību. Maskavā pat īpaša augstskola sagatavoja pagrīdes darbiniekus Latvijai, 
kuŗu nolūks bija graut tās neatkarību. Par to plašas ziņas Daugavpils Universitātes 
mācībspēka Vitālija Šaldas grāmatā „Latvieši Maskavā 1923-1938” (2010, 533 lpp.).

Pēc Padomju Savienības tā dēvētās sabrukšanas, kad uz brīdi turienes archīvos 
bija iespējams piekļūt svarīgiem dokumentiem, Jeilas (Yale) universitātes apgāds 
ASV publicēja virkni sējumu ar dokumentāciju, kā Padomju Savienība visādā veidā 
gan ar naudu, gan rekvizēto dārglietu sūtījumiem atbalstīja komūnistu pagrīdes 
dažādās valstīs, arī Latvijā.

Komūnisti mēģināja iefiltrēties Latvijas sociāldemokrātu partijā, un tas savā 
veidā arī izdevās. Pāršķirstot sociāldemokrātu gadagrāmatas, kuŗas iznāca 
līdz 1934. gadam, redzam, ka tās ar lieliem sludinājumiem atbalstīja Padomju 
Savienības „Meždunarodnaja Kņiga”.

Šajās gadagrāmatās rakstus ievietoja virkne pagrīdes komūnistu, arī tādi, kas 
vēlāk pēc krievu okupācijas sadarbojās ar komūnistiem. Nav arī noslēpums, ka daži 
ļoti prominenti Latvijas sociāldemokrātu darbinieki, kā Ansis Buševics, sadarbojās 
ar komūnistiem, iestājās to partijā. A. Buševics, Hitlera Vācijai iebrūkot Latvijā, kopā 
ar daudziem komūnistiem evakuējās uz Krieviju, kur miris 1943. gadā.

Ulmaņa laikā intensīvu pagrīdes darbību Latvijā veica Hitlera Vācija. Šā režīma 
atbalstītās darbības rezultātā baltvācu jaunatne gandrīz pilnīgi tika hitlerizēta. 
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SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga
Sidnejas Latviešu namā

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

Nākamais senioru saiets
piektdien, 13. jūnijā, 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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Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši 
cienījamu gadu vecumu sākot ar 

sešdesmitiem gadiem, viņu piecu, desmit 
un virs deviņdesmit gadu mijās.

2014. gada maijā SLB ir apsveikusi 
Liliju Mitroviču, Edvīnu Peniķi, Zentu 
Vanagu, Vitu Kristovsku, Ainu Kārkliņu, 
Lidiju Buduli, Kiru Beikmani. 

Pagā jušomēnes  B ied r ībā  i r 
iestājusies viena biedre – Vaira Šeparda 
(Shepherd). 

SLB valdes sēde  
7. maijā

Sēdi vadīja valdes priekšsēdis Jānis 
Grauds un protokolēja Ināra Graudiņa.

Kasieris Imants Līcis ziņo, ka pašlaik 
Biedrībā sastāv 493 biedri, no kuŗiem 
21 ir goda biedri un 114 mūža biedri. 
Ritumu abonē 65 tautieši. Pēdējā mēnesī 
uz Latviju ir aizsūtīti 9 biedru naudas 
pārvedumi kopsummā $8,556.

Pieslēgšanās bezvada internetam 
(WiFi) Latviešu namā tagad ir pieejama 
Mārtiņa Siliņa zālē un augšstāva klašu 
telpās.

Senioru saiets  
13. jūnijā

Tā kā senioru saiets ir dienu pirms 
Aizvesto piemiņas dienas, pirmā daļā 
skatīsimies galvenokārt materiālu, kas 
piederas šai dienai – „Litene – Latvijas 
Katiņa” un „Sarkanā migla”, kas ir vācu 
okupācijas laika filma par Padomju 
okupāciju un vāciešu ienākšanu Latvijā, 
gan ar manāmu propogandas piegaršu. 
Tad īsu dokumentālo filmu „Latvijas 
vēsture”. Pēc starpbrīža  pavisam 
citā novirzienā redzēsim un dzirdēsim 
pazīstamas operu ārijas un mūzikļu 
izrāžu izvilkumus, īsts potpouri, bet 
interesants.

Ivars Šeibelis

SLB Jāņu sarīkojumu 28. jūnijā rīkos 
KD rīcības komiteja. Par saimniekošanu 
gādās SLB Dāmu kopa. 

Zemskatuves telpa un virtuve tiks 
izremontēta pirms Kultūras dienām šā 
gada beigās.

Šā gada jūnijā vidū paiet 5 gadi 
kopš SLB pirka lielo Rituma drukātāju. 
Valde pārrunā jauna drukātāja iegādes 
izmaksas salīdzinot ar tagadējā 
drukātāja uzturēšanas un drukāšanas 
pulvera (toner) izmaksām.

Jānis Čečiņš pārstāvēs SLB 
Adelaides Latviešu biedrības 65 gadu 
jubilejas svinībās, kas beigsies ar svētku 
pusdienām svētdien, 25. maijā.

Pēteris Kļaviņš
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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  Fax: (02) 9555 7239
E-pasts: abirzulis@bigpond.com
 Aldis Birzulis

Latvijas pases
Ir paredzēts ka Sidnejā darbosies 

Latvijas Republikas mobīlā pasu darbstacija 
šā gada 14.,15.,16. un 17. augustā, 
Sidnejas latviešu namā.

Lai saņemtu jaunas Latvijas pases ir 
vajadzīgs iepriekšējs rakstisks pieprasījums 
Latvijas Republikas goda konsulam Sidnejā 
pirms šā gada 26. jūnija.

Aldis Birzulis
LR goda konsuls

Guntis Gailītis 
Sidnejā
17. maija pēcpusdienā 

Sidnejas Latviešu nama 
Mārtiņa Siliņa zālē Sidnejas 
latvieši tikās ar Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) priekšnieku 

un Rīgas piemiņekļu aģentūras 
direktoru Gunti Gailīti, kas Austrālijā 
ieradies, lai apsveiktu Adelaides latviešu 
biedrību tās 65 gadu pastāvēšanas 
jubilejā. 1949. gadā Austrālijā ieradās 
arī vairums latviešu ieceļotāju, un, 
zīmīgi arī, ka Guntis Gailītis dzimis pirms 
65 gadiem 1949. gada 11. februārī. 
No 1975. gada līdz 2006.gadam viņš 
strādājis Latvijas Nacionālā operā par 
režisoru. 2006. gadā viņš kļuva par 
Rīgas pieminekļu aģentūras direktoru, 
bet 2011. gadā arī par priekšsēdētāju 
Rīgas Latviešu biedrībā, kuŗu turpmāk 
apzīmēšu ar RLB un kuŗā viņš iestājies 
2002. gadā. Par Sidneju viņš teica, 
ka te apmēri esot no 10 vai 20 reizes 
lielāki nekā Latvijā, bet Zilos Kalnos, 
kuŗus vakar apmeklējis, apmēri apņem 
tik lielu teritoriju, ka tur varētu novietot 
visus Latvijas iedzīvotājus.

Sarīkojumu atklāja SLB priekšnieks 
Jānis Grauds. Viņš pirms sarīkojuma 
esot bažījies, vai to nevajadzēšot pārcelt 
uz lielo sarīkojumu zāli. Tas gan nebija 
vajadzīgs, jo apmeklētāju skaits mazliet 
pārsniedza 20, kas sirsnīgi apsveica 
tālo viesi. 

Runas ievadam, vispirms parādīja 
īsfilmu par RLB dibināšanu, Ir svarīgi 
zināt par RLB, jo 50 gadus pirms 

(Turpinājums 7. lpp.)
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Vācijā tai laikā bija Padomijas „Sakaru 
komitejām ar tautiešiem ārzemēs” 
līdzīgas iestādes, kas aicināja baltvācu 
jaunatni ciemoties Hitlera Vācijā, 
apgādāja ar propagandas materiāliem 
un visādā veidā to indoktrinēja. Hitlera 
valdības iestādes slepeni finansēja arī 
ilggadīgo Rīgas vācu avīzi “Rigasche 
Rundschau”, lai tā kļūtu labvēlīga Hitlera 
Vācijai.

Rezultātā baltvācu kopiena Latvijā 
trīsdesmito gadu beigās nokļuva 
hitleriski noskaņotu personu vadībā. 
Nebija arī nekāds noslēpums, ka 
jau pēc 1905.gada revolūcijas un 
pēc Pirmā pasaules kaŗa daudzi uz 
Vāciju pārcēlušies baltvācieši vēlējās 
likvidēt Latvijas valsti, lai tur atjaunotu 
baltvācu muižniecības privilēģijas 
Vācijas virskundzībā.

Zīmīgi, ka visu Latvijas Saeimu 
baltvācu kopienas deputāts Pauls 
Š īman is  b i ja  an t ih i t l e r ie t i s  un 
neaizbrauca kopā ar daudziem citiem 
savas kopienas brāļiem un māsām uz 
Hitlera poļiem atņemto Vācijā iekļautiem 
apgabaliem.

Hit ler iskā pagrīde ieguva arī 
simpātijas zināmās pērkoņkrustiešu 
un tiem radnieciskās aprindās, kuŗām 
likās visai simpātiskas daudzas Vācijas 
nacionālsociālistu idejas. Ulmanis 
Pērkoņkrusta organizāciju tā agresīvā 
antisemītisma un citu iemeslu dēļ 
bija slēdzis. Tās vadonis Gustavs 
Celmiņš tika apcietināts un izraidīts no 
Latvijas. Sava veida paradokss - ja vācu 
okupācijas pašā sākumā G.Celmiņš 
bija ar mieru sadarboties ar hitlerisko 
režīmu, vēlāk kļuva par tā pretinieku un 
tika iespundēts koncentrācijas nometnē.

Manuprāt, Latvijas valdība Ulmaņa 
režīma laikā bija samērā labi informēta 

par komūnistu un hitleriešu nelegālām 
izdarībām, ja arī to pie lielā zvana 
nedrīkstēja kārt, jo tas neapšaubāmi 
izraisītu oficiālus PSRS un Vācijas 
valdības protestus.

Ideā la  demokrā t i ja  ta i  la ikā 
nepastāvēja arī Amerikas Savienotajās 
Valstīs un pat Anglijā. Starp citu, 
Franklins D.Rūzvelts savu brīdi apbrīnoja 
Musolīni, tāpat kā Vinstons Čērčils. 
Kad latviešu bēgļi pēc Otrā pasaules 
kaŗa iebrauca ASV, turienes dienvidus 
štatos, un ne tikai tur, melnādainie tika 
smagi diskriminēti un balsstiesību nebija 
visiem ASV iedzīvotājiem.

Lai cik nesimpātiskas, ar šodienas 
brillēm skatoties, šķiet dažas Ulmaņa 
režīma laika izdarības un vadoņa 
godināšanas ar goda vārtiem utt., 
līdzīgā veidā godināja arī F.D.Rūzveltu 
tā vēlēšanu kampaņās un autokrātus 
daudzās Austrumeiropas valstīs, nemaz 
nerunājot par Hitlera Vāciju un Padomju 
Savienību.

Ulmaņa režīma laikā nevienu 
politisko ienaidnieku nenogalināja. 
Skumji, ka viņš parakstīja Padomju 
Savienības uzspiestos kapitulācijas 
dokumentus. Bet tādus parakstīja arī 
Igaunijas un Lietuvas valstsvīri.

Starp citu, igauņi pirmie, nesazinoties 
ar Latvijas valdību, 1939.gada 29. 
septembrī parakstīja līgumu par krievu 
militāro bāzu ierīkošanu Igaunijā. 
Padomju Savienības armi ja jau 
17.septembrī bija iebrukusi Polijā, 
gandrīz vienlaicīgi ar Vācijas līdzīgu 
iebrukumu. Abas lielvaras arī likvidēja 
Polijas valsti. Somijas valdība atteicās 
piekāpties Staļina valdības ultimātam, 
un 30. novembrī Padomju armija 
bombardēja Helsinkus un tās bruņotie 
spēki iebruka Somijā. Pēc ļoti varonīgām 
cīņām, somiem tomēr bija jākapitulē, 
nesaņemot nekādu atbalstu no rietumu 
lielvalstīm, kuŗu prioritāte bija cīnīties 

Ulmanis un 15. maijs
(Turpinājums no 1. lpp)
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pret Hitlera armiju. Hitlera bruņotie spēki 
1940.gada 14.jūnijā okupēja Parīzi un 
tā paša gada 17.jūnijā Padomju armija 
iebruka Latvijā. Samērā vienlaicīgi 
Padomu armija okupēja arī Igauniju un 
Lietuvu.

Noslēgumā ir jautājums – kā 
attiecīgajā laikmetā Latvijā varēja būt 
ideāla demokrātija un kā Otrā pasaules 
kaŗa notikumu gaitā gūsteknis pilī, 
lietojot Raimonda Staprāna Ulmaņa 
apzīmējumu, varēja novērst nelaimi 
Latvijai?

Ir vairāk nekā skaidrs, ka Ulmanim 
nebija nekādu ilūziju par Staļina un Hitlera 
impēriju nolūkiem. Tam pierādījums ir 
Latvijas valdības 1940. gada 18. maijā 
piešķirtās ārkārtējās pilnvaras Latvijas 
sūtņiem Anglijā un Amerikas Savienotās 
Valstīs nepieciešamības gadījumā 
rīkoties Latvijas valsts valdības vārdā, 
arī aizsūtītais Latvijas zelta krājums 
uz Angliju. Ulmanis ar savu izrīcību, 
Padomju Savienībai okupējot Latviju, 
vēlējās novērst asinsizliešanu Latvijā. 
Īslaicīgi tas viņam izdevās, bet diemžēl 
tikai īslaicīgi.

Autors ir vēsturnieks, bibliografs, 
bibliotekārs un dzejnieks, Ņujorkā,

Jānis Krēliņš

Populārākie viedokļi
Ulmaņa laikā intensīvu pagrīdes 

darbību Latvijā veica Hitlera Vācija. 
Šā režīma atbalst ī tās darbības 
rezultātā baltvācu jaunatne gandrīz 
pilnīgi tika hitlerizēta. Vācijā tai laikā 
bija Padomijas „Sakaru komitejām 
ar tautiešiem ārzemēs” līdzīgas 
iestādes, kas aicināja baltvācu jaunatni 
ciemoties Hitlera Vācijā, apgādāja ar 
propagandas materiāliem un visādā 
veidā to indoktrinēja.

Vajag tikai nomainīt dažus vārdus 
– Hitlera Vācija, baltvācu jaunatne utt 
ar Putina Krieviju utt, un šī rindkopa 

ir tieši par šīs dienas Latviju un mūsu 
problēmām. Izskatās, ka nemākam 
mēs mācīties no savām pagātnes 
kļūdām.

Ja tieši par Ulmani, un ja saistām 
viņu tikai ar 15. maiju, tad mēs 
apzogam paši sevi. Taisnība ir raksta 
autoram, ka 30. gadi - tas bija laiks, 
kuŗā “vadonisms” bija modē gan 
Eiropā, gan citur, nu gluži tā pat, kā 
šodien liberālisms :). Taču šodien 
vienīgie, kuŗi var LR sarīkot apvērsumu 
un ieviest savu diktatūru Latvijā, tas 
ir SC un viņu kremlini, un arī tikai 
Krievijas tanku “ paēnā”.

Ir vērts palasīt to, ko Ulmanis pats 
ir rakstījis, gan arī par Ulmani, viņa 
lomu LR izveidošanas laikā. Piemēram 
atcerējos tādu faktu, ka Liepājas puča 
laikā, kad Niedres “valdība” griezās 
pie Kalpaka ar kaut kādu rīkojumu, tad 
Kalpaks viņus aizraidīja, sakot, ka viņš 
Latvijā zin tikai vienu – Ulmaņa valdību. 
Ja vēl atceras to, ka tajā brīdī Ulmanis 
bija patvēries uz kuģa “Saratov”, un 
iespēja atgūt varu Ulmaņa pagaidu 
valdībai bija tikai teorētiska, var 
saprast, ka Ulmanis tiešām bija spēcīga 
personība, ja tāds virsnieks, kā Kalpaks 
viņam palika uzticīgs līdz galam.

Un arī tā ir taisnība, ka tā morāle, 
savas tautas, valsts mīlestība, kāda 
tika iekopta un uzturēta “ulmaņu 
laikos” kļuva par pamatu tam, kādēļ 
mēs spējām izdzīvot kā tauta arī visus 
PSRS okupācijas gadus un saglabāt 
sevi, bet Atmodas laikā spējām atgūt 
savu neatkarību.

Šodien gan no visa tā nekas liels 
nav palicis vairs pāri, šodien mums ir 
“citas vērtības” priekšplānā.

riņķī visapkārt
Pirmpublicēts žurnālā ir #20(214)
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Latvijas valsts dibināšanas tā vadīja 
latviešu sabiedrisko un kulturālo dzīvi 
un tādējādi ir uzlūkojama par Latvijas 
valsts priekšteci un pat tās  iesākumu un 
tādēļ Latvijas valsts vēsturi jāsāk mācīt 
no 1868. gada. Biedrība jau sākumā 
nolēma, ka šis Latvijas centrs nedrīkst 
būt zem kāda polītiska spiediena.

Pēc dzimtbūšanas laikiem vecākie 
dēli mantoja māju, bet jaunākie brauca 
studēt. Tā radās tautsaimnieki, kas 
dibināja biedrību. Biedrības sākumi 
meklējami Tērbatas un Dzirnavu 
ielas stūrī, bet pēc gada iegādājās 
„gruntsgabalu” Merķeļa ielā un architekts 
Jānis Frīdrichs Baumanis cēla veco 
biedrības ēku. Tā nodega 1908. gadā, 
bet pēc diviem gadiem atklāja jauno 
ēku. Zīmīgi, ka līdzīga biedrība Igaunijā 
dibināta jau 4 gadus agrāk, 1864. gadā, 
bet latviešu biedrība, dibināšanas 
iemeslus meklējot,  lai iegūtu Krievijas 
cara valdības atļauju, savu biedrību 
dibināja badā cietušo igauņu palīdzībai, 
kādam nolūkam savākto naudu nodeva 

igauņiem.
Rīgas Latviešu biedrības fasādi rotā 

Jāņa Rozentāla freskas, vispirms jau 
seno baltu mītoloģiskie tēli: Pērkons 
(spēks), Potrimps (daile) un Pīkols. 
Citās freskās simboliski paradītas 
jomas, kuŗās jādarbojas, lai valsts 
varētu pastāvēt, un tās ir: Zemkopība, 
Rūpniecība, Zinātne un Māksla. 

Sekoja norādījumi par to, kādās 
jomās RLB darbojusies un kādus 
pasākumus organizējusi. Šis saraksts ir 
gaŗš un tajā ietilpst, cita starpā: Dziesmu 
svētki, Teātris, Latviešu grāmatniecība, 
Augstskolas, Mūzeji, Zinātņu akadēmija, 
Jūrniecība, ar ko visu vēl saraksts nav 
nobeigts. 

Kristaps Bergs dibināja biedrības 
teātŗa komisiju, kas 1870. gadā dibināja 
latviešu teātri, kuŗā par direktoru 
uzaicināja vispirms Ādolfu Alunānu, pēc 
viņa Rodi-Ebelingu un vēlāk citus, bet 
1918. gadā to dāvināja Latvijas valstij. 
Tur izrādīja visas R. Blaumaņa lugas. 
R. Blaumanis arī esot vēlējies kļūt par 
teātŗa direktoru.

Kad 1896. gadā notika Krievijas 
impērijas kongress, Latvijā vākuši 
dažādus vēsturiskus un etnogrāfiskus 

materiālus, no kuŗiem vēlāk izauga 
vēstures mūzejs un etnogrāfiskais 
mūzejs. 

Biedrībā arī radās ideja par 
pieciem dziesmu svētkiem. 1872. 
gadā nolēma darināt dziesmu 
svētku karogu, kuŗu pasūtināja 
Leipcigā. Tas palika RLB īpašumā.

1869. gadā savāca ziedojumos 
250 rubļu latviešu drauga Garlība 
Merķeļa piemineklim Katlakalna 
kapos, viņa 100. dzimšanas gadā.

Biedrībā bija jūrniecības 
nodaļa, kuŗā Krišjānis Valdemārs 
vadīja komisiju, kas sprieda par 
jūrniecības skolām. 

Mūzikas komisi ja par 5. 

Guntis Gailītis Sidnejā
(Turpinājums no 4. lpp)

Guntis Gailītis pasniedz Jānim Graudam 
fotografiju no Jāņa Rozentāla kompozīcijas 
“Saules sveiciens” (1910), kas ir iestrādāta 
RLB fasādē.
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dziesmu svētku diriģentu aicināja 
profesoru Jāzepu Vītolu, kas pēc 
Rimska-Korsakova nāves 1908. gadā 
vadīja formu un praktiskas kompozīcijas 
klasi Pēterburgā.

Dibināja arī derīgu grāmatu nodaļu, 
kuŗas darbības kulminācija bija 1910. 
gadā Latviešu konversācijas vārdnīca 
4 grāmatās vecā ortografijā. Biedrība 
izdeva arī notis. Biedrībā nodibinājās 
un darbojās arī Latviešu ārstu biedrība. 
Biedrībā kādu laiku mitinājās arī kaŗa 
ministrija.

Tur 1915. gadā aizveda arī trīs 
kritušos strēlniekus, kuŗus vēlāk 
novietoja kapu kalniņā vēlāko Brāļu 
kapu vietā. 

Pirmo dziesmu svētku laikā biedrībā 
1873. gadā pirmo reiz skanēja vēlākā 
Latvijas himna gan ar Baltijas vārdu 
Latvijas vietā. Biedrības motto bija:: 
„Stāvi stipri, strādā droši”. Biedrību 
sauca arī par Māmuļu, tā norādot, ka 
viņa ir valstij māte. 

Biedrībā bija stipendiju fonds 
augstskolu studentiem.

Gunta Gailīša vectēvs no mātes 
puses, būvinženieris Artūrs Krūmiņš, 
kas 1903. gadā piedalījās biedrības 

rīkotā pirmās latviešu operas libreta 
sacensībā, par labāko iesniegto libretu 
saņēma 200 zelta rubļus. Pēc I Pasaules 
kaŗa, Latvijas neatkarības laikā, mūziku 
operai sacerēja Alfreds Kalniņš. Operu, 
Baņuta, uzveda Nacionālajā operā 
1920. gada 29. maijā. 

Krievi slēdza biedrību 1940. gadā 
padomju okupācijas laikā, kad tās telpās 
iegāja sarkanarmija.

Ja pagājušā gadā pasaulē svinēja 200 
gadu jubilejas komponistiem Vāgneram 
un Verdi, tad latviešiem šogad būtu 
jāpiemin Jāņa Cimzes (3. 7. 1814 - 22.10. 
1881) 200 gadu dzimšanas diena. Viņu 
iecēla par jaundibinātā skolotāju semināra 
direktoru Valmierā, kuŗu 1849. gadā 
pārcēla uz Valku, lai igauņu skolniekiem 
tur būtu ērtāka notikšana. Jānis Cimze 
bija saistīts ar dziesmu svētkiem, viņš 
harmonizēja tautas dziesmu melodijas, 
kļūdams par koŗa dziesmu tēvu, izdeva 
arī pirmo nošu krājumu Dziesmu rota. 
Bijis arī RLB goda biedrs. 

RLB goda biedrs i r  vecākais 
apbalvojums, īpaša zīme, plāksnīte 
sudrabā. Biedrībā ir ap 50 goda biedru, 
kuŗu starpā, aiz Cimzes, te pieminot 
tikai dažus, ir arī Jurjānu Andrejs, 
Jāzeps Vītols, Raimonds Pauls, Viktors 
Hausmanis, barons Vrangels (kas 
Cimzes semināram dāvinājis Lugažu 
muižas zemi un māju), Vilhelms Purvītis, 
ģen. Jānis Balodis, Dr. Kārlis Ulmanis, 2 
gubernātori un citi.

Kā Rīgas pieminekļu aģentūras 
direktors Guntis Gailītis pārzin arī 
Brīvības pieminekli un Brāļu kapus un 
rūpējas par to uzturēšanu un kopšanu. 
Pie Brāļu kapiem strādā 23, bet pie 
Brīvības pieminekļa 3. Bet blakus 
tiem ir arī daudz citu pieminekļu. Ir 
jau arī tādi vācu laika pieminekļi kā 
Herderam veltītais. No nacionāliem 
pieminekļiem kā pirmo pieminēja 6. Rīgas 
kājnieku pulka kaŗavīru godināšanai 

Guntis Gailītis (labā pusē) pasniedz 
Jānim Graudam pirmo dziesmu svētku  
(1873) karoga plakātu.
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veltīto Sudrabkalniņā. Bumbu kalniņā, 
Bolderājas kāpās ir piemineklis veltīts 
Rīgas atbrīvošanas kauju piemiņai, kur 
piedalījās arī ģen. K. Berķis. Pulka un 
Slokas ielas stūrī atrodas piemineklis 
Autotanku pulkam, kas neizpratnes dēļ 
palicis krievu nenojaukts. 11. novembŗa 
krastmalā atrodas piemineklis francūzim 
Brisonam Žanam Žozefam, kas vadīja 
sabiedroto floti, kuŗas kuģi šāva uz 
bermontiešiem. Kr. Valdemāra ielā ir 
piemineklis prezidentam Dr. Kārlim 
Ulmanim, bet Esplanādē pulkvedim 
Oskaram Kalpakam veltītais, kas abi 
ierīkoti nesen un tāpēc visiem Latvijas 
apmeklētājiem pazīstami. 

42,7 metru kopējā augstuma Brīvības 
piemineklis atklāts 1935. gada 18. 
novembrī, kuŗa tēlnieks ir Kārlis Zāle, 
bet architekts Ernests Štālbergs. Par 
šo pieminekli rakstīts, ka tajā redzamo 
tēlu intensitāte ir lielāka nekā jebkuŗam 

citam piemineklim pasaulē. Ideja par šo 
pieminekli radusies jau 1920. gadā. Tēli 
ir no ainām no visiem vēstures posmiem, 
un piemineklis veltīts brīvības cīņu 
noslēgumam. Interesanti piezīmēt, ka 
tēlu grupā Darbs vienā no tēliem K. Zāle 
atveidojis pats sevi. Piemineklī atrodas 
arī goda telpa ar goda grāmatu. 3046 
Latvijas armijas kaŗavīri krita brīvības 
cīņās.

Brāļu kapos vēl pirms to sākšanas 
jau 1915. gadā apbedīti trīs strēlnieki: 
Gavens, Stūre un Timms. Brāļu kapu 
noteikumi nosaka, ka tur drīkst apbedīt 
tikai I Pasaules kaŗā un Brīvības cīņās 
kritušos, ko ne vienmēr varēja ievērot. Arī 
Brāļu kapu tēlnieks ir Kārlis Zāle(1888-
1942). Tie celti un ierīkoti no 1924. līdz 
1936, gadam un iesvētīti 1936. gada 11. 
novembrī. Brāļu kapiem nepieciešamas 
regulāras finances no valsts. Jānis Vējiņs 
no Austrālijas sagādāja ziedojumus, 

Gunša Gailīša referāta dalībnieki: Marita Lipska (no kr. puses), Pēteris Kļaviņš, Ieva 
Trankele, Inese Rone,  Zintis Dakmantons, Ivars Šeibelis, Kārlis Gulbergs, Jānis 
Ronis, Guntis Gailītis, Vija Spoģe-Erdmane, Lūcija Ločmale, Raimonds Krauklis, 
Lauma Krādziņa, Valdis Krādziņš, Gunārs Freimanis, Jānis Grauds, Valentīns 
Trankelis un Jānis Čečiņš.
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Īsfilmu konkurss – 
„PĪRĀGS”

Australijas Latviešu 55. kultūras 
dienās (AL55.KD) 

Katrai kultūrai ir savs raksturīgais 
rausis. Australijā tas ir tautai pazīstamais 
„meat pie”, ķīniešiem ir „dumplings”, 
japāņiem ir „gjoza”, krieviem ir „pelmeņi”. 
Bet tikai latviešiem ir brīnišķīgie PIRĀGI, 
pildīti ar speķi un sīpoliem, kas ir obligāti 
jebkuŗās viesībās, no kristībām līdz 
bēru mielastam un visos citos svinīgos 
gadījumos pa starpu! 

Austrālijas Latviešu 55. kultūras dienās 
PĪRĀGAM ir vēl cita īpaša nozīme – 
PĪRĀGS ir AL55.KD īsfilmu konkurss! 

AL55.KD aic ina visus latv iešu 
filmētājus, kā jauniešus, tā sirdī jaunus 
sirmgalvjus, kuŗi mīl fi lmu mākslu, 
piedalīties šajā konkursā. Piedāvājam 
BAGĀTAS GODALGAS un SLAVENĪBU! 
Būs divas kategorijas – Atvērtā kategorija 
jebkura vecuma dalībniekiem ar godalgām 
$750, $400 un $200, un kategorija 
Jauniešiem līdz 17 gadiem (2014. g. 31. 
dec.) ar godalgām $350, $200 un $100. 
Godalgas izvērtēs žūrija kopā ar skatītāju 
balsošanu izrādes laikā.

No kr.: Līsa Perejma, Ērika Marozekija 
(Marosszeky), Māris Celinskis, Ella 
Mačēna.
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lai savestu kartībā četras būves – 
depozitorijas. No tām pirmā ir vieta 
visu Lāčplēša kaŗa ordeņa saņēmēju  
piemiņai. Otra depozitorija veltīta 
svešumā kritušiem latviešu tautības 
kaŗavīriem. Vēlāk Hermanis Dzelzkalns, 
kas atgriezies Latvijā un dzīvo Siguldā, 
ziedojis 1000 latu. Viņu vienmēr apmeklē 
sidnejietis Raimonds Krauklis, kad 
ierodas Latvijā. Trešā depozitorija veltīta 
godam un pateicībai visiem ziedotājiem. 
Ceturtā depozitorijā iekalti vārdi visām 
militārām vienībām, kas cīnījās par 
Latviju.

Brāļu kapos ir arī varoņu terase ar 
svēto uguni, Mātes Latvijas tēls un vārtu 
veidojumi ar tēliem. Atjaunoti visu pilsētu 
ģerboņi un izveidots degošs krusts zem 
Mātes tēla. Uzliktas plāksnes visiem 
baigā gadā izsūtītiem latviešu ģenerāļiem, 
kuŗus nogalināja Padomju Savienībā 
(piemēram, ģenerāl im Mārt iņam 
Hartmanim). Vaira Paegle atveda uz 
Brāļu kapiem iepazīstināšanai ASV 
kongresa locekļus. Atjauno centrālajā 
daļā celiņus un plāksnes kritušiem un 
turpina arī bijušo kritušo pārbedīšanu, 
piemēram ģenerālim Andrejam Auzānam 
un citiem. 

Guntis Gailīt is pateicās Jānim 
Graudam un Sidnejas Latviešu biedribai 
un dāvināja plakātus par Cimzi, Jāņa 
Rozentāla RLB fasādi, dziesmu svētku 
karogu, Kārļa Baumaņa Latvijas himnu, 
kā arī Goda zīmi, Cimzes kalendāru, 
sarakstu ar RLB goda biedriem biedra 
goda zīmi veicinātājiem un tvartu ar 100 
Rīgas pieminekļiem un RLB informācijas 
pamfletu. 

Jānis Čečiņš pateicās Guntim 
Gailītim un dāvināja 55. Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienu kreklu. Ar to un 
neoficiālām sarunām pēc tam pabeidzās 
ļoti informatīvais Gunta Gailīša stāstījumu 
sarīkojums.

Juris Krādziņš. 
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Dāmu kopas 40 gadi
Sidnejas Latviešu biedrības (SLB) 

Dāmu kopa 27. aprīlī svinēja savas 40 
gadu pastāvēšanas jubileju Sidnejas 
Latviešu nama lielajā zālē. Iesāka jau 
pusdienas laikā ar jubilejas mielastu, 
vispirms silto ēdienu ar ceptu kumpi un 
kartupeļiem un sutinātiem sarkaniem 

kāpostiem, vīnu pēc izvēles, sākot ar 
karstvīnu un nobeigumā kūkas, torti un 
kafiju. 

Pēc mielasta „Atmiņu skate” Reiz kādā 
mazā kafejnīcā, ko, uz Ileānas Zvirbules 
pamatraksta, bija  sakopojušas Vita 
Kristovska un Ināra Krūmiņa. Galvenās 
lomās Vija Bruzgule, Ieva Eikena, Ilona 
Glebe, Ināra Krūmiņa, Maruta Pogule, 
Ināra Tomsone, Ieva Trankele un Pēteris 
Kļaviņš (Incītis) un, pavadījumā vēl citas 
Dāmu kopas dāmas. Uzvedums sākās 
ar dziesmu, kuŗas pirmais pants skanēja:

 Kafejnīcas dāmas esam, 
 Lielus upuŗus mēs nesam
 Tik dēļ jums, valdes vīri, dēļ jums,
Sekojošiem citi pantiem, kuŗos 

pieminēja arī vairākas dāmu kopas 
locekles. Dāmas jau gan darbojušās kopš 
Sidnejas Latviešu biedrības dibināšanas 
1952. gadā, bet 22 gadus vēlāk, 1974. 
gadā, SLB valdes priekšsēdis Vidvuds 
Koškins ierosināja Dāmu kopas 
dibināšanu ar saviem statūtiem un valdi. 

Humor i s t i s k ā s  s p ē le s  g a i t ā 
dalībnieces dialogos pastāsta par 
dibināšanas laika notikumiem, pastāstot, 
vispirms jau par 50. gadu notikumiem, par 
to, kādēļ tad vēl nebija dāmu kopas, un 
žēlojās, ka pie spriešanas var darboties 

Loterijas izloze.– no kr.: Jānis Čēčiņš, 
Ilga Mačēna, Ina Rone, Laura Moļņika 
un Dace Bogdanoviča.
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Kur pirms desmit gadiem 
filmu producēšānai vajadzēja 
specializētu techniku, šodien 
ikkatrs, kam ir vienkāršākā 
digitālā kamera vai mobīlais 
te lefons spēj  f i lmēt !  Un 
samontēt filmu ar visiem titriem 
un to izplatīt pa internetu var 
paveikt ar jebkuŗu datoru, jo montēšānas 
funkcija tagad ir standarta lieta. Vajag tikai 
labu izdomu!

Filmas temats un žanrs (dokumentālā, 
mākslas, animācija u.c.) nav ierobežoti, 
bet ar noteikumu, ka filma nedrīkst būt 
gaŗāka par 7 minūtēm, un filmā jāparādās 
objektam PĪRĀGS. Kā šo latviešu tautas 
iemīļoto gardumu iekļaut filmā, tā ir Jūsu 
izvēle! 

20 labākās filmas, kuŗas izvēlēsies 
žūrijas komisija, tiks rādītas KD filmu 
vakarā. Būs izdevība KD laikā noskatīties 
arī pārējās filmas. Un pēc AL55.KD 
paredzam filmas izrādīt citos latviešu 
centros.

Aicinām visus pasaules latviešus 
piedalīties AL55.KD īsfilmu konkursā! 
Sīkāki noteikumi par konkursu, filmu 
izvērtēšanu, filmas formātu, kā arī dalības 
anketa ir atrodami AL55.KD tīmekļu vietnē 
http://al55kd.com/. Lūdzam Jums paziņot 
savu vēlēšanos piedalīties līdz 2014. gada 
30. jūnijam, rakstot uz info@al55kd.com. 

Baudiet PĪRĀGU!
Ojārs Greste

AL55.KD 
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Otrā	  filma	  plkst.	  15:00	  

Plkst.	  14:00	  

Biļešu	  cenas:	  	  
$10	  viena	  filma	  
$15	  divas	  filmas	  
SLB	  biedriem	  bonusu	  karte.	  Bērniem	  ieeja	  bez	  maksas.	  
	  
	  

Visa	  peļņa	  >ek	  ziedota	  55.	  Kultūras	  dienām	  Sidnejā.	  
kinoklubs.sidneja@gmail.com	  vai	  0499	  145	  824	  

Tikšanās	  ar	  filmas	  veidotāju	  

Lauru	  Zusters	  
un	  filmas	  

Stās>	  par	  ugunsgrēkiem	  
izrāde	  

	  

2013	  (dokumentālā	  filma)	  

sestdien,	  2014.	  g.	  21.	  jūnijā	  
Sidnejas	  Latviešu	  namā	  

	  

Darbosies	  arī	  kafejnīca	  

No	  Bārtas	  līdz	  Vislai	  
	  

2.	  filma	  no	  filmu	  sērijas	  "Dzintara	  ceļš"	  
1993	  	  (dokumentālā	  filma)	  

Angļu	  valodā,	  bez	  subMtriem.	  Filmas	  garums	  33	  min.	  
Režisors:	  	  Laura	  Zusters	  

	  

Latviešu	  valodā,	  bez	  subMtriem.	  Filmas	  garums	  40	  min.	  
	  

Režisors:	  Rodrigo	  Rikards	  
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tikai vīri. Dāmām atļāva tikai cept tortes, 
vārīt skābus kāpostus, cept desas un 
pasniegt visu ar Bērziņa cepto rupmaizi. 
Bet tad, 1974. gadā, pēc Vidvuda 
Koškina ierosinājuma, dibinās Dāmu 
kopa. Par pirmo priekšnieci ievēlēja 
Vandu Treimani, kas piedalījusies 
arī valdes sēdēs, bet Paula kundze 
apsolījusi katru sestdienu skolas laikā 
cept smalkmaizītes, lai bērniem un 
vecākiem būtu omulīgi. Cita  dāma lūdz 
vīru palīgā aizvest uz biedrību viru, jo, ar 
autobusu braucot iepriekšēja nedēļā, tas 
strauji bremzējis, un zupa gandrīz klēpī. 
Vēlāk par nākošo priekšnieci ievēlēja 
Mirdzu Polikēviču (1982-1984) pēc 
Vandas Treimanes, kas rīkoja apmācības 
kā likt krūzītes: visas ar osiņām uz vienu 
pusi. Rīko talkas, lai iemacītos, kā cept 
piparkūkas un pīrāgus, rīko izbraukumus 
kopai uz Ziliem kalniem, trīs reizes izrāda 
Čaukstenes, arī Vāveres „Kad kāzas būs 
pāri” bet citu sanikno plastiskās puķes, 
kuŗas viena met ārā, bet otra velk ārā no 
atkritumu kastes.

Priekšnieces amatā seko Ināra 
Krūmiņa (1984-1992), tad atkal Vanda 
Treimane (1992-1995), bet vēlāk Edīte 
Soboļevska (1995-2003),  kas „studējusi 
latvisko virtuvi un viņas biezpiena maizītes 
ir burvīgas.” Dāmu kopa rīko arī viesības, 
dzimumdienas un, diemžēl, bēres un 
neaizmirst arī senioru pusdienas un no 
ienākumiem ziedo okupācijas mūzejam 
pāri par 40,000 dolāru. 

Vēl daži panti par kankana dancošanu 
un tad beigu fināle, ko iesāk:

 Dažām iznāk laba torte,
 Citām pīrāgi ir forte.
 Tik dēļ jums, mīļās kundes, dēl jums.
un vēl tālāk, lai nobeidzot:
 Visam mums ir viena raize,
 Ka tik kafējnīcā maize
 Tik dēļ jums, mīļie ļaudis, dēļ jums.
Pēc 2003. gada vēl priekšnieces 

bija Vaira Dortiņa (2003-2007), Edīte 
Soboļevska-Birzule, (2007-2014) un no 
2014. gada atkal Ināra Krūmiņa, jo, kā 
skatuves darbā teikts:

„Edītei Birzulei, tagad kā konsula 
kundzei, jāceļo pa pasauli. Viņai jāiet 
uz pieņemšanām,  jākniksē princesēm. 
Latvijā viņa pat tikās ar prezidentu. Viņa 
teica, ka esot grūti dāmu kopu vadīt no 
ārzemēm.”

Visus šos gadus Ina Rone bijusi 
vienīgā Dāmu kopas kasiere. No Dāmu 
kopas atbalstītas arī skolas, slimnīcas, 
bāreņu nami, trūcīgas ģimenes un 
Okupācijas mūzejs. 40 gadus pēc 
dibināšanas Dāmu kopā vēl ir Vija 
Bruzgule, Ināra Krūmiņa, Ilga Mačēna 
un Ina Rone. 

Jāpiemin arī, ka sarīkojumā par 
gaismām, skaņu un techniku rūpējās 
Jānis Grauds, par ziediem Dace Celinska, 
par programmu Pēteris Kļaviņš, par 
loteriju Ina Rone un Ināra Upīte un par 
karstvīnu Inese Rone.

Pēc sarīkojuma Dāmu kopai no 
Okupācijas mūzeja un arī savā vārdā 
pateicās Ināra Graudiņa un teica, ka  
tieši no Okupācijas mūzeja  Dāmu kopu 
jubilejā mūzeja darbinieku vārdā sveic 
Latvijas okupācijas mūzeja direktores 
vietnieks Gunārs Nāgels un Latvijas 
okupācijas mūzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs. 

SLB valdes priekšsēdis Jānis Grauds 
aicināja dāmas 40 gadu jubilejā pacelt 
glāzi šampānieša. Visi apmeklētāji 
dziedāja Augstu laim’ un prieku un Lai 
dzīvo sveiks.

Nobeigumā Ināra Krūmiņa pateicās 
visiem apmeklētājiem par ierašanos 
Dāmu kopas sarīkojumā, vēlēja arī 
Sidnejas Latviešu biedrībai augt un 
plaukt, jo arī Dāmu kopa ir daļa no tās, 
un visiem sirsnīgs paldies.

Juris Krādziņš
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SLB biedra maksa jeb „Rituma” abonēšana 2014. gadam

2014. gada biedru maksa ir:
strādājošiem $33.00
pensionāriem $27.50
studentiem $15.00

Visi SLB biedri maksājot biedra naudu saņem Ritumu pa brīvu.

Tie, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu:
2014. gada abonēšanas maksa ir $44.00

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

a) 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

b) Nosūtīt pa pastu uz P.O. Box 457, Strathfield NSW 2135
Čeki vai Australian Money Order rakstāmi uz 

„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.

c) Pārskaitīt naudu Sidnejas Latviešu biedrības kontā:
 Banka – Latvian Australian Credit Co-op Society Ltd
 Konta vārds – Sydney Latvian Society
 BSB – 704723
 Konts numurs - 205250301
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SLB pamatskolas  
Ģimenes dienas 

sarīkojums
SLB pamatskola šāgada Ģimenes 

dienas Sarīkojumu svinēja sestdien, 
10. maijā, piedaloties skolas saimei, 
vecākiem, vecvecākiem un viesiem.  
Ienākot Mārtiņa Silina zālē mūs saņēma 
balti klāti galdi ar ziedu rotājumiem.  
Varējām jaukā noskaņā baudīt skolnieku 
sagatavotos pr iekšnesumus, ar 
dziesmām, dzejoļiem un mūziku.  Skolas 
klases tagad saucās dzīvnieku vārdos 
un koncertu sāka “Zaķīši” ar mātes 
dienas dzejoļiem, kam sekoja “Lācīši” 
ar dziesmiņu ‘Cielava Baltgalve’ un 
tautas deju. Mūzikālos priekšnesumus 

Sidnejas ev.-lut. 
draudzei 65 gadi

Sidnejas ev.-lut. latviešu draudzes 
65 gadu pastāvēšanas jubi lejas 
dievkalpojums 4. maijā Sv. Jāņa baznīcā 
sākās ar dziesmu Cik jauki, cik skaisti, 
kad tuvi un tāli nu kēniņa pagalmos 
pulcēties sāk Ināras Gedgovdas 
ērģeļu pavadījumā. Sākuma liturģijā 
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin S. 
MacPherson) nolasīja 23. psalmu un 
Jāņa evaņgēlija 15. nodaļu no 1. līdz 5. 
pantam. Draudzes ansamblis pēc tam 
izjūtīgi dziedāja B. Kleina Tas kungs 

sniedza Minna Teilora (Taylor) jauki 
nospēlējot flautu un Sofija (Sophie) 
Poulos mūs iepriecināja ar vijoles 
spēli. “Pūcītes” mūs iepazīstināja ar 
labiem padomiem un to nozīmi. Gaŗāks 
priekšnesums kopā ar attēliem bija 
“Stārķu” lasījums no Jaunsudrabiņa 
sacerējuma, kas saucās ‘Mīla’. Tas lika 
mums visiem padomāt par šo jauko 
vārdu ar kuŗu satiekamies katru dienu, 
kad mūsu mīļie vecāki gādā par saviem 
bērniem. Pēc tam noklausījāmies 
Karlas Tuktēnas perfekto klavieru 
prieksnesumu. Koncerts noslēdzās ar 
skolas koŗa trim dziesmām. 

Tad visi tikām aicināti pie bagāti klāta 
pusdienu galda, kur netrūka ne dažādi 
interesanti salāti nedz siltas vistas 
cepeša. Lai svinīgi atzīmētu ģimenes 
dienas sarīkojumu, mūs sagaidīja 
īpašs pārsteigums – visi pieaugušie tika 
pacienāti ar glāzi šampanieša!  Svinības 
nobeidzām ar kafiju un garšīgām kūkām. 

Paldies visiem skolotājiem, bērniem, 
vecākiem un vecvecākiem par svinīgo 
un bagātīgo sarīkojumu no kuŗa visi 
priecīgi un pacilāti devās mājās.

Skaidrīte Veidnere 

Jubilejas sarīkojums
Laiks aizsteidzies kā ar vēja 

spārniem. 27. aprīlī atzīmējām Sidnejas 
Latviešu biedrības Dāmu kopas 40 gadu 
pastāvēšanu.

Toreiz, kad biedrības nama pārbūve 
bija pabeigta ar ieplānotu kafejnīcas telpu 
un virtuvi, bija vajadzīgas saimnieces 
ar spējīgu vadītāju priekšgalā. Ilgi 
nebija jāmeklē, jo namā jau darbojās 
sestdienas skola un viena no tās 
darbiniecēm bija Treimaņa kundze, 
kas uzņēmās sazināties ar iespējamām 
kafejnīcas darba kandidātēm. Tā radās 
SLB Dāmu kopa. Treimaņa kundze 
nebija parasta sieviete, viņa bija dāma 
visā savā būtībā un arī kafejnīcas 
darbinieces sauca par dāmām. 

Dāmu kopu, tās dibinātāju un visas 
citas bijušās un tagadējās vadītājas 
un darbinieces pieminot un suminot 
svinējām Dāmu kopas 40 gadu 
pastāvēšanu.

Aina Sveile.
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Svinēsim Jāņus visi kopā 

sestdien š. g. 28. jūnijā,      pusdienas no plkst 12.00 

Latviešu namā, Stratfīldā 

Būs jautra dziedāšana un dejošana- krāšņi priekšnesumi, gan izdevība 

pašiem dziedāt un dejot līdz. 

Piedalīsies arī Jautrais pāris un  SLB skolas bērni. 

Varēs iegādāties garšīgas pusdienas, 

atspirdzinājumus ,karstvīnu, kafīju/tēju, kūkas 

 

Jūs visus mīļi aicina  AL55.KD rīcības komiteja 

 

Ieeja 
brīva ! 
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ir mans gans un S. Hofera Sava gara 
straumes liešu.

Svētrunai mācītājs bija izvēlējies 
Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 13. pantu: 
„Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls 
nederīgs, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs 
nekam, kā vien ārā izmetama un no 
ļaudīm saminama”. Teiktais ir no Kalnu 
sprediķa turpinājuma pēc rindām par 
svētīgiem. Sāli, kad nebija saldējamo 
ierīču, lietoja ēdiena, īpaši gaļas, 
uzglabāšanai. Sāls arī padara ēdienu 
garšīgāku. Mācītājs arī, cita starpā, teica, 
ka šodien mēs pateicamies Dievam par 
65 gadiem, kuŗus esam pavadījuši, 
Viņam kalpojot. Pēc svētrunas draudzes 
ansamblis dziedāja S. Vesleja (S. 
Wesley) Vadi  Kungs un S. Vennerberga 
(S. Wennerberg) 139. Dāvida dziesmu. 

Lūgšanu iesākot, mācītājs aicināja 
draudzi ar klusuma brīdi pieminēt 
mirušos mācītājus, mirušos draudzes 
priekšniekus un citus mirušos draudzes 
locekļus. Pēc lūgšanas Sidnejas 
Latviešu vīru koris diriģentes Dainas 
Jaunbērziņas vadībā skaļi un vareni 
dziedāja J. Sieriņa Dievam slava ar K. 
Eliasa vārdiem, Bruno Skultes Dieva 
varenību ar K. Kundziņa vārdiem, 
Raimonda Paula Pacel galvu, baltā 

māt’ ar J Petera vārdiem, Zigmāra 
Liepiņa Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas  
ar dainu vārdiem un Toma Mačēna 
basa solo un Miervalža Ziemeļa 
Alelujā ar J. Baruša vārdiem.  Kori ar 
klavierēm pavadīja J. Ronga (Jiahui 
Rong). Katram priekšnesumam atsevišķi 
neaplaudēja, bet Draudzes ansamblim 
un Vīru korim pēc ziedu pasniegšanas 
klausītāji pateicās ar skaļiem aplausiem. 
Dievkalpojumu pabeidza ar Mārtiņa 
Lutera himnu K. Fīrekera atdzejojumā 
Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. 

Pēc dievkalpojuma visi pulcējās 
Draudzes namā, kur tos ar sintezatora 
mūziku sagaidīja Imants Līcis.  Pēc 
draudzes dāmu sagatavotām  pusdienām 
(gaļas pankūkas ar buljonu vai  cepta 
cūkgaļa ar skābiem kāpostiem un 
rupjmaizi, pēc izvēles). 

Draudzes mācītājs savā runā  aicināja 
draudzes locekļus atcerēties, kas bija 
pirmie draudzes dievkalpojumu vadītāji 
(pirmais bija mācītājs Arvīds Buģis 1949. 
gada 20. maijā, pēc tam divas reizes 
mācītājs Pēteris Laiviņš pirms Jāņa 
Kraukļa ierašanās Sidnejā). 1950. gada 
2. aprīlī iesvētīja pirmos jauniešus (7 
zēni un 7 meitenes) , no kuŗiem viena, 
Karīna Baumane, vēl arvien kalpo 

draudzē. Draudzes 
locekļu kādreiz bija 
krietni pāri par 1000, 
bet šodien 302. 

Pirmais draudzes 
īpašums bija Redfernā, 
kuŗu vēlāk pārdeva 
un šo nopirka 1962. 
gada 20. maijā. Baz-
nīcai pamatakmeni 
lika 1967. gada 22. 
aprīlī, bet baznīcu 
iesvētīja 1968. gada 
10. novembrī,  kur 
piedalījās, tāpat kā 
šod ien ,  S idne jas 

Sidnejas Latviešu vīru koris dzied, Dainas Jaunbērziņas 
vadībā un ar Džiahuijas Rongas (Jiahui Rong) klavieru 
pavadījumu.
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Sidnejas ev. lut. 
Latviešu draudzei 65

Svētdien, 2014. gada 4. maijā 
Sidnejas Ev. Lut. Latviešu draudze 
atzīmēja 65 pastāvēšanas gadus ar 
svinīgu dievkalpojumu un pēc tam ar 
bagātu mielastu draudzes namā.

Dievkalpojumu vadīja draudzes 
mācitajs Kolvins Makfersons (Colvin 
MacPherson). Savam sprediķim mācitāja 
tema bija „sāls”. „Pārdomas par sāli ir 
daļa no Jēzus kalna sprediķa. Viņš tikko 
izsacījis svētības vārdus, norādot uz 
kristīgo cilveka īpašībām, un tad saka ‘Jūs 
esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar 
ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā 
vien ārā izmetama un ļaudīm saminama’( 
Mat.ev.5:13)… Sālim ir divas galvenās 
funkcijas mūsu dzīvē: mēs izmantojam 
sāli, lai pasargātu ēdienu no bojāšanās 
un to arī lietojam lai dotu garšu savam 
ēdienam. Vairums teologi un komentātori 
uzskata, ka tas ir ko Jēzus arī domāja, ka 
Viņš teica saviem sekotājiem - Jūs esat 
zemes sāls. ... Šodien, mūsu draudzes 
jubilejā pateiksimies Dievam par 65. 
nokalpotiem gadiem, un apņemsimies 
katrs savā sirdī cieši un tieši turēties 
pie Dieva caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu. 
Atgādināsim sev, ka bez Viņa nekas nav 
un nebūs. Turēsimies pie Viņa kā zars pie 
vīna koka un nesīsim daudz augļu Viņa 
valstībai. Būsim sāls, kas aptur bojā eju, 
un kas dod dzīvei garšu.”

Dievkalpojumu kup-lināja Draudzes 
ansamblis ar četrām dziesmām – Tas 

Latviešu vīru koris. Durvis baznīcai 
ziedoja Jānis Mačēns, arī baznīcas soli 
ir draudzes locekļu ziedoti. Baznīcas 
architekti bija Aivars Drēziņš un Arnis 
Kārkliņš. Varbūt ir interesanti atcerēties, 
ka prāvests Arnolds Grosbachs gribējis 
mācītāju Jāni Kraukli atrunāt no baznīcas 
celšanas, jo mēs drīz atgriezīšoties 
Latvijā, bet mācītājs palicis pie sava 
nodoma. 

1972. gadā l ika pamatakmeni 
draudzes nama zālei, kur tāpat kā pie 
baznīcas pamatakmens likšanas bija 
klāt archibīskaps Arnolds Lūsis. 

Patreizējo mācītāju ordinēja 1986. 
gadā, kuŗš sāka vadīt draudzi 1987. 
gadā pēc mācītāja J. Kraukļa. Sidnejas 
latviešu Sv. Jāņa baznīca bija pirmā 
Austrālijā, pēc tam cēla Sv. Pēteŗa 
baznīcu Adelaidē un, vēlāk, Sv. Krusta 
baznīcu Melburnā. 

Pēc mācītāja runas, kuŗā daudzkārt 
bija pieminēti J. Kraukļa nopelni, 
draudzi apsveica Lauma Reinfelde 
no Volongongas draudzes, nododot 
sveicienu arī no Arta Medeņa un 
pasniedza ziedus draudzes dāmu 
priekšniecei Tamārai Koškinai, Daina 
Jaunbērziņa no Sidnejas  Latviešu Vīru 
koŗa ar ziediem draudzes priekšniekam, 
Ināra Graudiņa savā un Okupācijas 
mūzeja un biedrības vārdā pateicās 
par ziedojumiem Okupācijas mūzejam 
un Ivars Šeibelis no Sidnejas Latviešu 
biedrības.

Draudzes pr iekšn ieks Eig i ts 
Timermanis pateicās visiem par 
piedalīšanos un par lielo atbalstu no 
draudzes dāmām, tāpat mācītājam un 
Tam Kungam augšā. Tad aicināja visus 
pacelt iepriekš izdalītās, piepildītās 
šampanieša glāzes.

Pēc kūkām vai tortes gabala ar 
kafiju visi nodziedāja pirmo kopdziesmu 
Zilais lakatiņš Imanta Līča sintezatora 
pavadījumā, pēc mazās loterijas 

kopdziesmu Bēdu manu, lielu bēdu, un 
pēc lielās loterijas Te bij laba saimeniece. 
Visām draudzes dāmām pateicība 
un Imantam Līcim par nenogurstošo 
sintezatora spēli. 

Juris Krādziņš
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Kungs ir mans Gans, Sava Gara straumes 
liešu, Vadi Kungs, un 139. Dāvida 
dziesma. Sidnejas Latviešu vīru koris 
piedalījās ar piecām dziesmām - Dievam 
slava, Dieva varenība, Pacel galvu baltā 
mat’, Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas, un 
Alelūja - Dainas Jaunbērziņas vadībā 
un ar Džiahuijas Rongas (Jiahui Rong) 
klavieru pavadījumu.

Pēc dievkalpojuma draudze pulcējās 
draudzes namā, kur Dāmu kopa, Tamāras 
Koškinas vadībā, bija sagatavojušas 
greznu un bagātu mielastu. Varēja 
izvēlēties cūkas cepeti ar skābiem 
kapostiem, vai ar gaļu pildītas pankūkas 
un buljonu. Un pie kafijas un tējas varēja 
iegādāties daudz un dažādas gardas 
smalkmaizītes un tortes. Paldies dāmām!

Protams bija arī vairākas loterijas, 
kuŗas piedāvāja dažādus gardumus - 
sālitu lasi, žāvētas foreles, sierus, viņus 
un arī citas vērtīgas lietas. 

Pēc mielasta mācītājs pastāstīja 
par draudzes vēsturi. Draudze iesāka 
darbību 1949. gadā, kad neliela saujiņa 
otrās pasaules kara bēgļi nolēma 
dibināties kā draudze, lai varētu uzņemt 
Dieva vārdu savā dzimtajā 
valodā. Draudzi dibināja 
tā gada 20. maijā pēc 
dievkalpojuma, ko noturēja 
mācītājs Buģis. Draudzes 
pirmais mācītājs bija Jānis 
Krauklis. 

P i r m ā  j a u n a t n e s 
iesvēte draudzē notika 
1950. gada 2. aprīlī. Tika 
iesvētīti 14 jaunieši, no 
kuŗiem vēl arvien aktīvi 
kalpo Karīna Baumane.

1962. gadā draudzes 
īpašumu Redfernā pārdeva 
par $9,000 un nopirka 
tagadējo baznīcas zemi, 
kopā ar māju, par $10,600. 
Ar draudzes ziedojumiem 

sāka celt baznīcu un 1967. gadā ielika 
baznīcai pamatakmeni. Baznīcas arhitekti 
bija Arnis Kārkliņš un Aivars Drēziņš (kuŗš 
aizgāja mūžībā 2011. gadā). Draudzes 
dievnamu iesvetīja 1968. gada 10. 
novembrī Prāvests Grosbachs, kopā 
ar māc. J. Kraukļa un māc. V. Voitkusa 
līdzdalību. Iesvētīšanas dievkalpojumā 
piedalījās Sidnejas Latviešu vīru koris, 
kuŗam kopš tā laika pastāv tuvas saites 
ar draudzi. Ieejas durvis jaunajai baznīcai 
noziedoja galdnieks Jānis Mačēns, kuŗš 
vēl jo projām ir aktīvs draudzes loceklis. 
Draudzes namam ielika pamatakmeni 
1972. gadā un to iesvētīja 1974. gadā. 

Liela maiņa notika 1987. gadā, kad 
māc. Jānis Krauklis aizgāja pensijā 
un draudzes mācītāja darbu pārņema 
Kolvins Makfersons. Draudzes locekļu 
skaits 1967. gadā bija 1524. Šodien 
locekļu skaits ir 302.

D r a u d z e s  m ā c ī t ā j u  K o l v i n u 
Makfersonu un priekšnieku Eigitu 
Timermani apsveica Lauma un Juris 
Reinfeldi no Vollongongas latviešu ev. 
lut. draudzes; Ivars Šeibelis no Sidnejas 
Latviešu biedrības; Daina Jaunbērziņa 

no Sidnejas Latviešu vīru 
koŗa; un Ināra Graudiņa 
no Okupācijas mūzeja. 
I. Graudiņa pateicās par 
naudu, kas laiku pa laikam 
ir nākusi no draudzes 
kolekta Okupācijas mūzeja 
darbam.

Lauma Reinfelde nesa 
arī īpašus sveicienus no 
Volongongas draudzes 
priekšnieka Arta Medeņa, 
kas nereti ir bijis viesis 
Sidnejas draudzes vidū. 
Abām draudzēm ir kopējs 
m ā c ī t ā j s  u n  k o p ē j a 
ērģelniece. L. Reinfelde 
v e l t ī j a  z i e d u s  v i s a i 
draudzei bet ziedi paši tika 

D r a u d z e s  m ā c ī t ā j s 
Kolvins Makfersons, Linda 
Makfersona un Tamāra 
Koškina.
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Trīsreiztrīs Austrālijā 
 

Nākošais 3x3 Sidnejas saiets notiks 
2015. gadā no 2. - 8. janvārim 

 
LUTANDA YARRAMUNDI 

Atpūtas centrā 
 

River Park, 761 Springwood Rd 
Yarramundi NSW 2753 
www.lutanda.com.au 

 
 

 
 
Aicinām dalībniekus uz 2015. gada 3x3 saietu !!! 
Trīsreiztrīs saiets domāts visām paaudzēm, ģimenēm un vieniniekiem. Tas veltīts 
latvisko zināšanu paplašināšanai, latviskās kopības veicināšanai, latvisko ģimeņu 
stiprināšanai un draudzību sekmēšanai. 
Esam pieteikuši ļoti skaistu vietu stundas braucienā no Sidnejas, netālu no 
Ričmondas, Zilo kalnu tuvumā. 
Šis centrs mūsu sagaida ar brīnišķīgu apkārtni, kas piemērota arī nodarbībām ārā, 
pastaigām un atpūtai svaigā gaisā. Atpūtas centrā ir peldbaseins, vēsinātas telpas, 
plaša sarīkojumu zāle ar modernu video un audio iekārtu. 
Kā parasti, būs dažādas nodarbības un izklaides gan lieliem un maziem, gan jauniem 
un ne tik jauniem. Saietā sagaidām vairākus viesus no Latvijas, tai skaitā dalībniekus 
no folkloras grupas “Laimas Muzykanti”.  
 

 
 
Sīkāka informācija par saieta programmu un norisi drīzumā sekos Austrālijas latviešu 
presē un elektroniskajos saziņu līdzekļos. 
 
Sidnejas 3x3 2015 vadība: 
Pauls un Ieva Svilāni 
Valda Taylor 
Sandra Dragūna  
Baiba Harrington 
Epasts: valda.email@gmail.com,  
Tel: 0416 036 423 
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Trīs svecītes  
un viena kūka

Karlsons, kuŗš dzīvo uz jumta, savā 
dzimšanas dienā būtu vēlējies vienu 
svecīti un tik daudz kūku, cik nu paliek 
gadu, bet mēs savus trīs cienījamos 
jubilārus tomēr sveicām ar vienu torti 
un trīs svecītēm.

Jau kādu laiku Vienības 
draudzē esam ieviesuši 
tradīciju, ka Bībeles stundā, 
kas notiek katra mēneša 
otrajā svētdienā, sveicam 
savus aktīvos draudzes 
locekļus dzimšanas dienā. 
Šā gada 11.maijā iesākot 
Bībeles stundu Stratfildas 
baznīcas nama zālē - 
sirsnīgi sveicām draudzes 
priekšnieci diakoni Gundegu 
Zariņu, diakoni Birutu Apeni-
Klarku un Olafu Šicu, jo 
visiem trim nesen kā bija 
dzimšanas dienas.

P ē c  ī s a  s v ē t b r ī ž a 
baznīcā parasti Bībeles 

stundas tiek noturētas baznīcas zālē 
omulīgā gaisotnē ar kafiju un maizītēm, 
ko gādīgi sarūpējušas draudzes dāmas.

Kad runājam par Bībeles stundām, 
dažam varbūt tas saistās ar akadēmisku 
un formālu Bībeles sižetu apspriešanu, 
bet to noteikti nevar teikt par Vienības 
draudzes nodarbībām. Kā nesen 

Mācītājs Raimonds Sokolovskis, Andrejs Mednis, 
Ingrīda Rēbauma un jubilāri Olafs Šics, Gundega 
Zariņa un Biruta Apene-Klarka.
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nodoti „tam mazam brīnuma lodziņam 
aizmugurē (zāles virtuvē) no kuŗa tik 
daudz laba nāk”.

Daina Jaunbērziņa savā uzrunā 
uzsvēra, ka „Sidnejas ev. lut. latviešu 
draudze ir viena no latviešu sabiedrības 
pamatiem, kuŗš tika nolikts pirms 65 
gadiem. Novēlu draudzei augt un turpināt 
mācītāja Kraukļa iesākto darbu vēl ilgus 
gadus un smelt spēku un izturību no sava 
draudzes gana un no Dieva vārda”.

Draudzes priekšnieks E. Timermanis 
pateicās par izteiktiem sveicieniem, 
pateicās draudzei, ka bija atnākuši svinēt 
šo jubileju tik kuplā skaitā, un it sevišķu 
pateicību izteica Dāmu kopai par rosīgo 

darbu sagādājot tik brīnišķīgu mielastu. 
Dievkalpojumā himnas uz ērģelēm 

pavadīja Ināra Gedgovda. Mielastā 
mūziku spelēja un kopdziesmas pavadīja 
Imants Līcis, spēlējot elektroniskās 
ērģeles.

Īss foto pārskats par dievkalpojumu un 
turpmāko jubilejas atzīmēšanu ir redzams 
video filmā ar vīru koŗa pavadījumu šeit:  
https://www.youtube.com/watch?v=-
gGjUVNpxUQ. 

Fotografijas var atsevīšķi skatīt un 
lejuplādēt šeit: https://www.dropbox.
com/sh/myzzl0s8f3t8u4g/AACLYRA-
Zpms3grV_Odo0KSea

Ojārs Greste
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Kurzemes cietokšņa 
atcere

Kurzemes cietokšņa un Mātes 
dienas sarīkojumu 10. maijā Daugavas 
Vanagu namā atklāja Sidnejas nodaļas 
priekšniece Gundega Zariņa. Gundega 
nolasija Māras Lībekas rakstu par 
9. maiju – Otrā pasaules kaŗa upuŗu 
piemiņas dienu. Tajā viņa piemin Oskara 
Perro grāmatu „ Neuzvarēto traģēdija”, 
kas tāpat kā „Holmas cietoksnis” un 
„Vēstures veidotāji” izdota trimdā  un 
tāpēc vairākumam Latvijas lasītāju nav 
zināma. Tajā Oskars Perro, cita starpā, 
rakstījis: „šeit gan vietā 
bažas, vai mūsu jaunie 
kādreiz tā īsti sapratīs, 
kāpēc jāmīl tēvzeme. 
Kāpēc asinis vārās naidā 
kaujas laukā un kāpēc nav 
grūti mirt par to, ko mīl?”

G u n d e g a  Z a r i ņ a 
nolasīja arī Skrastiņu 
Induļa rakstu Divu maija 
dienu pārdomas, kur 
salīdzināts Kurzemes 
kapitulācijas 8. maijs 1945. 

gadā ar Mātes dienu, ko atzīmējam 
maija otrajā svētdienā. Otrā pasaules 
kaŗā krita pāri par 20 miljoniem kaŗavīru 
un tikpat daudz civiliedzīvotāju, bet 
Mātes dienā jāpārdomā par to, kas 
gan uzaudzinājis varonīgos Kurzemes 
cietokšņa aizstāvjus. 1945. gada 8. 
maijs liedza latviešu mātes cerību 
piepildīšanos, l iedza arī latviešu 
jaunatnes lielākajai daļai atgriezties 
tēva mājās un, nobeigumā, rakstā 
salīdzināts, ka mātei un kareivim ir 
bezgala  līdzīgs uzdevums: vispirms jau 
aizmirst sevi, savas ērtības, pašlabumu 
un arī tas, ka viņi nedzīvo sev, bet 
savai tautai, un, nobeidzot, „Tāpēc, 

atzīmēja Olafs: ”Ir tik interesanti, ka 
negribas iet projām, bet jāsteidzas, 
lai nenokavētu vilcienu uz mājām”. 
Bieži vien skatāmies dažādus video 
un filmu fragmentus, diskutējam par 
modernākajiem virzieniem filozofijā, 
zinātnē un kosmosa pētniecībā, 
regresijas psihiatrijas metodēm un 
citiem pētījumiem.

Īpašu apbr īnu  iz ra isa  mūsu 
aktīvo draudzes locekļu zinātkāre un 
progresīvā domāšana. Neskatoties uz 
cienījamo vecumu - ir saglabāta asa 
uztvere un spēja sekot līdzi notikumiem 
bez iesīkstējušiem aizspriedumiem.

Te gribas izteikt komplimentu mūsu 

draudzes mācītājam Raimondam 
Sokolovskim, kuŗš iet laikam līdzi –- 
aktīvi seko visam jaunajam garīgajos un 
zinātnes jautājumos un ar to nekavējas 
dalīties. Kādā reizē diakone Biruta 
izteicās par savām sajūtām: „Man nav 
bail nomirt, jo es zinu, ka gars dzīvo 
mūžīgi...” Un kā ir ar Tevi – dārgo lasītāj? 
Visus, kuŗus nodarbina garīgi jautājumi 
un arī tos, kuŗi vienkārši ir atvērti visam 
jaunajam un vēlas interesanti pavadīt 
kādu svētdienas rītu – mīļi  aicinām uz 
mūsu Bībeles nodarbībām (arī tos, kuŗi 
nav draudzes locekļi ) un šis laiks mums 
visiem nāks par svētību.

Valdes locekle Marita Lipska
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atceroties Kurzemes cietoksni, tā cīņas 
un cīnītājus, mēs reizē atceramies un 
godinām māti – latviešu māti, kas šos 
jaunekļus un vīrus par tādiem, kādi viņi 
bija līdz pēdējam brīdim, audzināja.” 
Pēc šī lasījuma Raimonds Sokolovskis 
dziedāja „Ave Maria.”

Labdarības sarīkojumā pusdienās 
apmeklētaj iem pasniedza vi l toto 
zaķi ar kartupeļiem, burkāniem un 
salātiem. Ēdienu bija gatavojusi Biruta 
Apene-Klarka un virtuvē viņai palīdzēja 
Gundega Zariņa un Monika Incekalna. 
Sekoja  kafija ar kūku un šokolādi un 
mātēm pasniedza baltas kamēlijas. 

Pēc pusdienām Artis Medenis vadīja 
dziesmas: Dziedāj’ tautu tīrumā, Div’ 
dūjiņas, Dažu skaistu ziedu un Še kur 
līgo priežu meži. 

Ingrīda Rēbauma nolasīja Kārļa 
Kāres humoristisko dzejoli Mūsu laiku 
vīrieši. Biruta Apene-Klarka lasīja no 
savas vēl Latvijā neizdotās grāmatas 
„Sen, tik sen”, no atmiņām rakstīto, ka 
ar meitenēm un sievietēm no 13-55 
gadiem un zēniem un vīriešiem no 12-
60 gadiem kaŗa laikā rakusi tranšejas 
Liepājas pilsētas apkārtnē. Saņemtas 
īpašas papildu pārtikas kartiņas ar 
kuponiem, uz kuŗām bija jāieraksta tās 
dienas nodarbību datumi. Ja neieradās 
trīs dienas, tad ar to kartiņu pārtiku 
vairs neizdeva. Visi sapulcējās pilsētas 
galvenā stacijā preču un lopu vilcienu 
pusē. Darbu beidza plkst. 6:00 vakarā. 
Vilcienu apstādināja ar roku vicināšanu. 
Viņas grupā bijušas 2 meitenes un 4 
zēni.  Bērni briesmas neparedz un tādēļ 
braukuši sēdot uz grīdas un dziedot. 
Tad kādu vakaru dzirdējuši eksplozijas 
un bumbošanu, vilcieni nav pienākuši 
vairākas stundas, bet beidzot viens 
atnācis ap 10:00 vakarā. Pa ceļam arī 
mestas bumbas. Tad pienākusi pavēle 
vilcienu atstāt un skriet. Iekritusi kādā 
bedrē; mājās pārnākusi ap pusnakti visa 

Saulessvece
Pagājušā sestdienā (10. maijā)

Sidnejas latviešu Kino klubs sapulcēja 
vienkopus gan jauno paaudzi, gan 
vecākā gadu gājuma ļaudis noskatīties 
filmu Saulessvece, kas mums vēsta par 
sirsnību, par mīlestību – ne tikai vienam 
pret otru, bet arī pret dabu un apkārtējo 
pasauli, kuŗā strādājam, dzīvojam un 
kuŗu mīlam. Filmā bieži ievītais humors 
ir spilgts papildinājums un akcents 
pamatdomai.

Režisore Lūcija Ločmele kino 
mīļotājus sagaidīja silti un atvērti. 
Uz pleciem viņai ar īpašu domu bija 
dzeltens džemperis. Kā saules puķe. 
Lūcija ievada runā teica, ka cilvēkiem 
ir jāsāk pašiem ar sevi, ja gribam ko 
mainīt citos, apkārtējā vidē. Filmā tas 
ir uzskatāmi parādīts, kā mūsu sliktie 
un labie darbi var daudz ko ietekmēt. 
Bet stāsts patiesībā ir par ticību sev 
un citiem un ticību tam, ja tu smaidīsi 
pasaulei, tad pasaule smaidis tev preti. 
Filma aicina novērtēt un ieklausīties visā 
tajā, kas ir mums apkārt, būt labestīgiem 
un atsaucīgiem.

Ļoti svarīgi, ka latviešiem šeit 
svešumā ir savs kino klubs, kuŗā ne tikai 

cauri slapja. Māte uzsildījusi ūdeni uz 
plīts, viņu kārtīgi nomazgājusi un likusi 
viņai kārtīgi izgulēties. Nākamā dienā 
māte gājusi uz pilsētas valdes namu 
lūgt izceļošanas atļauju.

Raimonds Sokolovskis dziedāja 
„Kamola tinēju” ar Vizmas Belševicas 
vārdiem, pēc kuŗas Biruta Apene-Klarka 
dziedāja humoristisko Daugavmalas 
Žaņu dziesmu, ko Ulmaņlaikā dziedājuši 
Riksis un Piksis ar ziliem deguniem. 
Toreiz viņai bijuši pieci gadi.  Sarīkojuma 
nobeigumā visi dziedāja Pūt vējiņi.

Juris Krādziņš
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APVIENOTĀ BALTIEŠU KOMITEJA
AICINA JŪS PIEDALĪTIES

14. JŪNIJA DEPORTĀCIJU 
PIEMIŅAS SARĪKOJUMĀ

Svētdien, 2014. gada 15. jūnijā plkst. 14.00
Sidnejas Latviešu namā

Piemiņas runu teiks Pēteris Manass
Runas temats: “Vēstules no Sibīrijas uz bērza mizas”.

Sarīkojumu kuplinās latviešu vīru koris, lietuviešu jauktais koris,   
igauņu  vokālais ansamblis  

un pianists Wojciech Wisniewskii

Gaidam Jūs kuplā skaitā pieminēt okupācijas laikā deportētos  
un bojā gājušos Baltiešus 

Jaunumi  Sidnejas 
latviešu Kino klubā
Šis ir tikai mazs atgādinājums par 

to, ka Kino klubs, pēc pēdējās izrādes 
februārī, turpina savu darbību. Šajā 
gadā visu sidnejiešu uzmanības centrā 

ir 55. Austrālijas latviešu kultūras dienas, 
kas notiks gada beigās – decembrī. 
Šajā sakarībā arī mūsu darbība būs 
vērsta uz mērķi  atbalstīt Kultūras dienu 
pasākumu organizēšanu. To  mēs 
darīsim ziedojot savu peļņu īsfilmu 
konkursam “Pīrāgs”, kas notiks Kultūras 
dienu ietvaros. Šobrīd saziedotā suma 
jau ir sasniegusi $733. Par konkursa 
noteikumiem  un paredzētajām balvām 
varat lasīt Kultūras dienu mājas lapā un 
„Facebook”.

Pēdējās divas Kino kluba izrādes  
šajā pusgadā vieno kopīga tema – 
mīlestība uz dabu, rūpes par apkārtējo 
vidi, stāsts par cilvēka un dabas 
mijiedarbību. 

Šajos saietos esmu uzaicinājusi 
piedalīties arī filmu režisores. Režisore 
no Latvijas, Lūcija Ločmele ar filmu  
“Saulessvece” bija satiekama  Sidnejas 
Latviešu namā 10. maijā, un Austrālijas   

pulcēties un noskatīties interesējošās 
f i lmas, bet arī aktīvi iesaistīt ies 
diskusijās, kas parasti notiek mājīgajā 
latviešu nama kafejnicā. Mēs esam 
gandarīti un ar pateicību uztveram to, 
ka ir bijuši apņēmības pilni cilvēki un 
radījuši šādu kino diskusiju klubu, kas 
ikvienu rosina domāt izteikt viedokļus 
un salīdzināt. Domāju, ka no šī kluba 
idejām un dzirksts varētu mācīties mūsu 
tautieši Latvijā.

Zanda Krūze
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Turpinājums 31. lpp.

režisore, Laura Zustere, ar filmu “Stāsti 
par ugunsgrēkiem” (Fire Stories) 
21. jūnijā iepazīstinās visus ar pēdējos 
gados paveikto.

Saiets 10. maijā jau ir noticis un 
mēs pavadījām pēcpusdienu gaišā 
un saulainā noskaņā. Režisore 
Lūcija Ločmele pastāstīja par filmas 
“Saulessvece” uzņemšanas gaitu un tā 
laika priekšnoteikumiem kino radīšanā.  
Tie, kas ieradās, bija ļoti priecīgi par 
šo tikšanos. Sarunas vēl ilgi pēc filmas 
noskatīšanās turpinājās kafejnīcā.

Kino kluba pirmā pusgada pēdējā 
kino saietā varēsiet noskatīties filmu 
par Zilo kalnu ugunsgrēkiem 1957. un 
1958. gadā un tai laikā gūto mācību. Jūs 
varēsiet noklausīties Lauras stāstījumu 
un uzdot viņai jautājumus. Lauru Zusteri 
sidnejieši vislabāk pazīst kā gleznotāja 
Reiņa Zustera meitu, bet šoreiz jums 
būs izdevība iepazīt viņu kā kino 
režisori!

Šā gada aprīļa sākumā mūžībā 
aizgāja režisors Rodrigo Rikards, 
kuŗš ilgus gadus ir pētījis dzintaru un 
gājis “Dzintara ceļu”. Savā laikā viņš 
devās kinoekspedīcijā un iemūžināja 
tās laikā sastaptos cilvēkus – dzintara 
meklētājus, pētniekus, apstrādātājus, 
unikālu dzintaru kolekcionārus. 

Dzintara burvības savaldzināts, 
autors  to pēta caur kino kameras aci. Tā 
radās filma par dzintaru Latvijā, Lietuvā, 
Polijā, Krievijā, Akvilejas pilsētā Itālijā 
un senajā Romā. Dzintara ceļš, kas 
senatnē saistīja daudzas tautas un tālas 
zemes, vēlreiz iziets trīs filmu sērijā, 
pētot folkloru, vēsturi, tautas medicīnu, 
senās rotas un tā visu saistību ar Baltijas 
vienīgo pusdārgakmeni – dzintaru. 

Režisora Rodrigo Rikarda otrā filma 
no sērijas “Dzintara ceļš” stāstīs par 
dzintara kultūrvēsturiskajiem aspektiem 
Baltijas jūras reģionā. Šoreiz ceļš 
vedīs no Bārtas Latvijā līdz Vislai, 

Senioru saiets maijā
Senioru saietu 9. maijā Sidnejas 

Latviešu nama Mārtiņa Siliņa zālē Ivars 
Šeibelis atklāja ar diskā iespēlētām 
tautas dziesmām par māti. Viņš 
paskaidroja, ka referāta vietā pakavēsies 
atmiņās par mātēm un sirsnīgos vārdos 
pieminēja mātes savā dzimtā. Viņa 
vecā māte, laikam Pirmā pasaules kaŗa 
laikā, dzīvojusi pie Melnās jūŗas, kur 
nomiris vīrs. Māte Otrā pasaules kaŗa 
laikā zaudēja vīru. Visas mātes ģimenē 
strādājušas. Tagad  jaunām mātēm 
grūti saprasties ar bērniem, kam viss 
pieejams un pusaudžiem citāda pieeja 
pret ģimeni. Mātes dienas piemiņu 
pabeidza ar dzejolīti, rakstītu uz ekrāna, 
par eņģeļīti, kam vārds ir māmiņa. 

Pusstundu gaŗā dokumentālfima 
angļu valodā ar nosaukumu „Latvia” 

Polijā. Uzzināsiet par tradīcijām un 
ticējumiem, kuŗos tiek minēts dzintars. 
Filma ierunāta latviešu valodā, kamēr 
fonā varēsiet dzirdēt oriģinālvalodu – 
lietuviešu un poļu.

Lūdzam visus nākt uz kino 21. 
jūnijā! Ņemiet līdzi ģimenes locekļus, 
draugus un mazbērnus un galvenais 
– labu garastāvokli, lai jauki pavadītu 
sestdienas pēcpusdienu Sidnejas 
latviešu namā. 

Neaizmirstiet paņemt līdzi savas 
atlaižu kartes, Sidnejas latviešu 
biedrības biedriem katra devītā filma 
ir par brīvu!

Par to, kas būs nopērkams kafejnīcā 
– tas lai paliek kā pārsteigums.

Sekojiet reklāmai un laipni gaidām 
Kino klubā!

Inese Pētersone
Tel. 0499 145 824
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Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca “Rīga” piedāvā:

Biedrības 2014. gada KALENDĀRS

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

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi

Grāmatas
„TO BONEGILLA FROM SOMEWHERE” – by Wanda Skowronska. Stāsts 
par diviem DP emigrantiem, angļu valodā.

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

CD – “Mīlas lidojums” Trīs Latvijas tenori

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 - $3.00
Nēģi želejā - $6.00
Rīgas Balzāms - $36.00
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DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS
2014. gada jūnijā

Lieldienu sveicieni no 
Latvijas

Priecīgas Lieldienas!
Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz,
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.

Latvijas Vanadžu saimes vārdā 
sveic  Vanadžu nozares vadītāja – Klāra 
Mētra.

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Sirsnīga pateicība DV labvēlim 
Herbertam Tirziņam par dāsno naudas 
ziedojumu Latvijas Daugavas Vanadžu 
darbības atbalstam.

Ciemos pie ilggadēja DV darbinieka
Ir saulaina pēcpusdienas stunda, 

kad piestājamies pie veco ļaužu 
aprūpes nama Grīneikerā,  la i 
apciemotu Elmāru Vanagu. Daudzus 
gadus viņš bija sastopams DV nama 
birojā Benkstaunā, pildot DV Sidnejas 
nodaļas priekšnieka pienākumus. 
Ar dzīves biedri Asju, kuŗa aizgāja 
mūžībā 2009.gadā, viņi apdzīvoja 
blakus māju un kopā rūpējās par DV 
kluba un īpašuma  apsaimniekošanu. 
Diemžēl, vecai paaudzei aizejot, trūkst 
rosīgu cilvēku, kuŗi gribētu turpināt 
sabiedrisko darbu organizācijā. 

1944.gadā Elmāru,  kopā ar 
daudziem citiem Latvijas jaunekļiem, 
no skolas sola iesauca vācu aviācijas 
izpalīgos. Uzlidojumā pie Ventspils viņu 
smagi ievainoja. Pēc tam turpinājās 
ārstēšanās kaŗa lazaretēs Vācijā. 
Ievainojuma sekas Elmāram bija 
jācieš visu mūžu. Šodien sastopam 
viņu smaidīgu, kaut kāja ir apsieta 
un stipri sapampusi. Ir arī ilgāks laiks 
pavadīts slimnīcā un kreisā roka 
vairs neklausa. Pārvietoties palīdz 
invalīdu ratiņi un aprūpes nama 
darbinieces. Vienīgā izklaide ir TV 
filmas, kuŗas viņam piegādā labs 
draugs. Vienmēr gaidīti ir ciemiņi, 
sevišķi, ja līdzpaņemts kāds latviešu 
uzkožamais. Elmārs pieminēja, ka 
labprāt ēstu galertu. Es kādreiz 
apciemoju vienu vīru, kas gribēja tikai 
rupjo maizi un siļķi.

Par savu darbu DV organizācijā 
Elmārs ir saņēmis atzinības rakstus un 
DV nozīmi zeltā. Jāpriecājas par viņa 
možo garu vecumdienās un interesi 
par notikumiem DV organizācijā.Tā 
nemanot ir pienācis laiks atvadīties, jo 
arī man un manam pavadonim gadu 
skaits nav mazs: 87 un 91. Satiksme 
uz Sidnejas ceļiem ir pārbaudījums 
pat jaunākiem braucējiem.

Ilga Niradija
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DV Sidnejas vanadžu kopas 
gadskārtējais labdarības sarīkojums,  
Kurzemes cietokšņa atcere un mātes 
dienas sarīkojums. 2014.g. 10. maijā 
Sidnejas DV namā.

Katra gada maijā Sidnejas vanadzes 
rīko labdarības sarīkojumu kuŗa ienākumus 
un piesūtītos ziedojumus tālāk nodod 
Rīgas DV pārstāvniecībai, sadalīt pēc 
vajadzības DV atbalstītām organizācijām 
grupām ģimenēm vai personām kuŗām 
pienākās vai ir pieprasījuši dažādu veidu 
aprūpi. Sarīkojumā arī atzīmējam 8. maiju 
kā Kurzemes cietokšņa atceri un arī 
mātes dienu (vai kā citreiz mēdza atzīmēt, 
ģimenes dienu). Nodaļas vanadžu 
priekšniece Gundega Zariņa atklājot 
sarīkojumu nolasīja Māras Lībekas 
Brīvajā Latvijā (diemžēl nezināma gada) 
ievadrakstu Oskara Perro grāmatas 
„Neuzvarēto traģēdija” izvilkumam kā arī 
nolasīja garaku Induļa Skrastiņa 1985.g. 
DV mēnešrakstā ievietoto rakstu kuŗu 
klātesošie pacietīgi noklausījās. Skrastiņš 
savu rakstu iesāk... „Maijā mūsu domas 
apstājas pie divām dažādām dienām – 
Kurzemes kapitulācijas 1945. g. 8. maijā 
un Mātes dienas, ko atzīmējam tā paša 
mēneša otrajā svētdienā. Savā ziņā šīm 
abām dienām ir noteiktas un zināmas 
saistības, kas grūti atdalāmas viena no 
otras, kaut gan, pavirši skatoties, liekas 
ka tie ir divi dažādi jautājumi.” 

Šo rakstu un arī visu sarīkojumu Juris 
Krādziņš ir plaši aprakstījis šī paša Rituma 
(jūnija) izdevumā  22-23 lpp. (Ja neesat 
SLB biedrs vai arī neabonējat Ritumu 
Juŗa rakstu pievienosim izsūtītās Ziņās).

Sarīkojumā piedalījās arī Ingrīda 
Rēbauma ar Kārļa Kāres zobgalīgo 
dzejoli „Mūsu laika vīrieši” un Raimonds 
Sokolovskis, nodziedāja, pats sevi 
pavadot pie klavierēm, Šuberta „Ave 
Marija” ar latviešu tekstu un Vizmas 
Belševicas/Raimonda Paula „Kamola 
tinēja”. Nodaļas daudzpusīgi talantīgā 

valdes locekle Biruta Apene-Klark bija 
pēcpusdienas saimniece un sagatavoja 
garšīgas pusdienas (falšais zaķis ar 
kartupeļiem, saknēm un salātiem). Viņai 
nāca palīgā Monika Incekalna un Ināra 
Rumba-Tomsona gādāja par plašo loterijas 
klāstu uzstādīšanu. Saldais ēdiens arī bija 
Birutas gatavotā slavenā izcilā kompota 
vira ar vanil-putu krējumu. Un ja vēl Birutai 
nepietrūka darbs un energija viņa uzstajās 
ar bijušo kaleidoskopa skici un nolasīja 
manuskripta  izvilkumu no viņas topošās 
grāmatas „Sen, tik sen” ko laidīs klajā 
cerams šogad Latvijā. Kamēr baudījām 
kafiju ar „dzeltenmaizi” un šokolādi 
Raimonds Sokolovskis novadīja loterijas 
izlozi savā aspratīgā un uzjautrinošā 
veidā. Pēcpusdienas dziedāšanu pārzina 
Artis Medenis un sarīkojumu nobeidza 
ar izjusti klusi nodziedātu „pūt vējiņi”, 
itkā klātesošiem Kurzemes jūrmalas 
viļņi un krasts bija acu priekšā bet aiz 
tā skaistuma rēgojās sāpīgā traģiskā 
īstenība, kur mātes dēlu dvēseles palika 
ieslodzītas vai atstāja šo zemes stūri 
nākošajam lidojumam..

Paldies visiem apmeklētājiem, kas ar 
savu ierašanos un uz vietas ziedojumiem  
atbalstīja vanadžu darbību un paldies 
arī sekojošiem naudas un loterijas 
mantu ziedotājiem: Ingrīdai Garofali, 
Inesei Drēziņai, Terēzei Dzītarei, Inārai 
Tomsonai, Rasmai Gulbei, Dzintrai 
Jurenovskai, Skaidrītei Veidnerei. Atkal 
liels paldies, ka vienmēr, Irēnei Dzirneklei 
par lielo klāstu loterijas mantu un  Krādziņa 
ģimenei par dāsno ziedojumu.

Gundega Zariņa

Grāmata Brīvības ēnā, 
Egils Kalme
Readers Digest redakcijā
Neparasti interesants romāns. Tēli ir tik 

ļoti spilgti aprakstīti, ka tie rēgo lasītāja acu 
priekšā. Attēls par šiem kaŗagūstekņiem ir 
pārliecinōši reālistisks.
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Tas ir daiļdarbs, kas balstās uz autora 
reāliem dzīves piedzīvojumiem. II Pasaules 
kaŗa laikā, autors un viņa līdzgaitnieki 
cīnījās, lai izdzīvotu satricinājumu, ko 
izraisīja Krievijas okupācija Austrumeiropas 
valstīs, un viņi pavadīja daudzus mēnešus 
cīņā pret komūnistiem. Viņš un viņa kolēģi 
partizāni aizbēguši uz brīvo pasauli, bet tika 
turēti angļu cietumā, kamēr apstiprināja viņu 
indentitātes un dzīvesstāstus. Viņi pārcieta 
šausmīgas grūtības, stindzinošu aukstumu 
kad pakāpeniski samazinājās pārtikas 
apgāde. Pēc daudziem piedzīvojumiem 
un laimīgas izkļūšanas, autors devās uz 
Ameriku, un tagad ir Amerikas pilsonis un 
skolotājs Manhatenas koledžā.

Romāns ir par latviešu leģionāriem, kuŗi 
cīnījās pret komūnistiem kopā Austrumu 
frontē un bēga pie amerikāņiem Berlīnē. 
Pārcelti no nometnes uz nometni, viņi 
satika ieslodzītos no divpadsmit citām 
Austrumeiropas tautām arī aizturēti 
amerikāņu un angļu kaŗagūstekņu 
nometnēs Rietumvācijā

Izcili cilvēciskas mijiedarbības starp 
sapņiem un īstenību noris kaŗagūstekņu 
domās.

Egils Kalme, latviešu rakstnieks un 
mākslinieks, ieradās ASV 1951.gadā. Viņš 
pievienojās kopienai Manhatenas koledžā 
un 1957.gadā viņš kļuva par 
ASV pilsoni. Viņš ir publicējis 
divus romānus, divas lugas, 
vairākus īsstāstus, kā arī 
recenzijas latviešu valodā. 
Viņš ir arī sarakstījis angliski 
romānu „Be tween Two 
Midsummer Nights” [Starp 
divām Līgo naktīm]. Šis ir viņa 
otrais darbs angļu valodā.

Gundega Zariņa

An unusually interesting 
novel. The characters are so 
vividly decribed that they walk 
around before the reader’s 

eyes. The graphic picture of these prisoners 
of war is situationally realistic.

This is a work of fiction based on the 
author’s real life adventures. During World 
War II, the author and his friends were 
struggling to survive the turmoil caused 
by the Russian takeover of the Eastern 
European countries, and they spent many 
months fighting against the Communists. 
Eventually he and his fellow guerillas 
escaped to the free world, but were kept in 
an Englsh prison camp until their indentities 
and histories had been confirmed. They 
endured terrible hardships, bitter cold, and 
a steadily diminishing supply of rations. 
After many adventures and narrow escapes 
the author made his way to America, and is 
now a teacher at Manhattan College and 
an American citizen.  

The novel is about Latvian Legionnaires 
who had fought the Communists along the 
Eastern front and fled to the Americans 
in Berlin. Moving from camp to camp 
they met captives from twelve other 
Eastern European nations also detained 
in American and English prisoner-of-war 
camps in West Germany

Great human interaction between 
dreams and reality take place in the minds 
of the prisoners-of-war.

Egils Kalme, a Latvian 
born writer and artist arrived 
in the United States in 1951. 
He joined the community 
o f  Manhat tan  Co l lege 
and in 1957 he became 
an American citizen. He 
has published two novels, 
two plays, numerous short 
stories, and several reviews 
in Latvian language. He 
has also authored a novel 
‘Between Two Midsummer 
Nights’ , in English. This is 
his second work in English.  
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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: rsl.dv@myacn.net.au.
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 

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

DV Mēnešraksta abonements 
$48.00 par vienu gadu.
Annual membership.

Full/associate membership $25 / 
Concession $20.

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

Sarīkojumi DV namā
2014. gada jūnijā un jūlijā.
Ceturtdien, 5. jūnijā, plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien, 3. jūlijā,  plkst. 12.00 

saiets un draudzības pēcpusdiena.
Latviešu un angļu valodas stundas. 

Ieinteresētiem 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.

Tuesday from 9am to 12noon and every 
Friday from 2pm to 4pm.
     Available for purchase at the bookshop 
are Latvian artifacts, souveniers and 
traditional Latvian jewelery.
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izskaidroja gan Latvijas vēsturi, gan 
parādīja ievērojamākās vietas un 
pilsētas. Par agrāko krustnešu pili 
Rīgā paskaidroja, ka tagad tur dzīvo 
valsts prezidents. Rādīja arī Brīvdabas 
mūzeju un skatus no Dziesmu svētkiem. 
Paskaidroja, ka galvenie svētki Latvijā ir 
Jāņi, bet 1510. gadā Rīgā bijusi pirmā 
Ziemassvētku eglīte. Pāri gāja poļu un 
zviedru laiki, bet krievu cars Pēteris I 
izšāvis pirmo lielgabala lodi uz Rīgu. 
Itālis Rastrelli, kas plānoja Ziemas 
pili Pēterburgā, bija arī Rundāles un 
Jelgavas pils architekts. Pēc Polijas 
sadalīšanas 1795. gadā arī Kurzemes 
hercogisti pievienoja Krievijai. Rādīja 
Cēsis ar Svētā Jāņa baznīcu un Cēsu 
pili. Ziemeļos no Rīgas, Duntē atrodas 
barona Minhauzena mūzejs. Latvijai 
500 kilometru gaŗa jūras robeža un 
30 kilometru gaŗa Jūrmala pie Rīgas. 
Komponists Richards Vāgners dzīvojis 
Rīgā 2 gadus, bet pēc tam aizbēdzis no 
saviem kreditoriem. Alberta ielā Rīgā 
viena trešā daļa no mājām ir jūgendstilā, 
kas ir blīvākais vienā vietā.

Ziņās no Latvijas rādīja 150 ameri-
kāņu desantnieku ierašanos Rīgā 24. 
aprīli. Tikpat daudz nosūtīti uz Poliju, 
bet Igaunijā un Lietuvā ieradīsies vēlāk. 
4. maijā rīkoja Latvijas atjaunošanas 
svētkus, kuŗos piedalījās arī desantnieki 
un viņiem  parādīja arī Latviju.

Pirmās daļas noslēgumā redzējām 
armijas parādi Valmierā, kuŗu Raimonds 
Vējonis pieminēja par Hanzas pilsētu. Ar 
Ukrainas notikumiem stāvoklis mainījies 
un bruņoto spēku parādē Raimonds 
Graube apgalvoja, ka vairs nebūs 
tā kā pagātnē, kad visi palika savās 
vietās un nedarīja neko. Parādē, cita 
starpā, soļoja zemessargi un Bruņoto 
spēku štāba bataljona vienība. Tāpat 

Burvis no Oza zemes
Visiem pazīstams stāsts. 

Dorotija atrodas svešā zemē, 
kuŗā dzīvo visādi īpatnēji tipi, 
kuŗi visi spēj runāt, ieskaitot 
viņas leļļu sunīti Toto. Bet 
viņa saprot, ka mājas tomēr  
ir mīļākas nekā šī zeme ar 
saviem brīnumiem, tāpēc 
Dorotijai nu jāatrod ceļš uz mājām. Vai 
viņai tas izdosies? Kas notiks pa ceļam?

Atbilde jau zināma un tas ir labi, jo 
tad visi var nākt uz izrādi – pat tie kas 

kā kādreiz Latvijas patstāvības laikā 
kareivji soļoja raiti un stingriem soļiem, 
nevis ķēmojoties ar „zoss soli”. 

Starpbrīdī piepildīja glāzes ar 
šampanieti un dzēra mātēm uz veselību.

Otrā daļā bija filma par daudzkultūru 
Latviju. Dažādām etniskām kultūrām 
Latvijā ir organizācijas, bet daudzi 
tajās neprot valsts valodu un tādēļ 
sarunājas krievu valodā. Kā pirmos no 
tiem rādīja moldāvus, kuŗu biedrībā ir 
360 dalībnieku.  Ir arī čigānu ansamblis 
ar klasi Sabilē, kur tie mācās latviešu 
valodu. Čigānu likumi neatļaujot vecus 
cilvēkus novietot pansionātos, ne vest 
uz mežu. Par tatāriem – baškiriem 
pastāstīja viņu vadītājs. Gruzīņu esot 
1200. Ja gruzīņu ģimene savu valodu 
nesaprot, tad tā neesot gruzīņu ģimene. 
Ja tikai tēvs runā gruzīņu valodu, tam 
nav nozīmes, jo viņš nevar tikai ar sevi 
sarunāties.

Latvijā ir arī kādi 43 jakuti no 
Austrumsibirijas, bet no tiem tikai 29 
runājot jakutu valodu. Baltkrievi ir 
otra lielākā minoritāte Latvijā. Filmā 
dziedāja viņu vokālais ansamblis ar 
nosaukumu, kuŗa tulkojums latviešu 
valodā ir Vāverīte. 

Juris Krādziņš

Senioru saiets maijā
Turpinājums no 25.lpp
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Sidnejas Latviešu 
Organizāciju 

apvienības sēde
Sēde notiek 2014. gada 8. maijā, 

Sidnejas Latviešu namā. Sēdi vada 
LAAJ vicepriekšsēdis JDV Jānis Grauds 
un protokolē Andra Rone. Sēdē piedalās 
9 Sidnejas organizāciju pārstāvji. 

Saņemts ziņojums no Valža Krādziņa, 
ka Sidnejas latviešu jauktais koris ir 
izbeidzis darbību. Priekšsēdis ierosina 
aicināt jauno KD kori pievienoties SLOA.

Saņemts ziņojums no Ingrīdas 
Veidneres, ka SLB pamatskolas jaunā 
administrātore ir Daiva Tuktēna un viņas 
palīdze ir Ingrīda Veidnere. Skolas 
e-pasta adrese ir sydneylatvianschool@
gmail.com. 

nerunā latviski, jo viegli varēs sekot 
stāstam. Bet tad kāpēc nākt uz izrādi? 
Tāpēc, ka tur tomēr ir laviešu Dorotija, 
raganas, sunītis, malkas cirtējs, lauva 
un putnu biedēklis u.t.t. Viņi dziedās 
dziesmas kuŗas sarakstījis Valts Pūce 
un Pēteris Brūveris. Viss izskatīsies un 
izklausīsies citādāk! Atcerieties Makss 
un Morics un tās izrādes kustību un 
raitumu? Nu tad, itkā Maksa un Morica 
pasaule būtu saskrējušās ar Blaumaņā 
pasauli, bet modernos laikos. Un pa 
laimi, Valts Pūce dosies uz Austrāliju 
strādāt ar SLT ansambli, lai palīdzētu 
aktieriem sagatavot dziesmas. Liels 
prieks ansamblim, bet noteikti tas arī 
dos izrādei pavisam citu sajūtu! 

Dorotija pašā sākumā dzied:

Tēvs ar māti atkal darbā
Vientulība visai skarba
Baigi pelēcīga diena
Apkārt brīnuma neviena – Toto!

Bet drīz viņai brīnumi vien zib 
gar acīm! Ne tikai Dorotija, bet visi 
skatītāji aizceļo uz apburtu zemi kur 
satiks zilos munčus, zaļos smaragda 
pils iedzīvotājus, bailīgo lauvu, putnu 
biedēkli, malkas cirtēju un citus ieskaitot 
RAGANAS!

Dorotija ir līdzīga 
Sprīdītim. Viņa meklē 
kaut ko un beigu beigās 
saprot, ka visslabāk 
i r  mājas.  Tāpat  kā 
Blaumaņa rakstī tās 
lugās, te plūst cauri 
liela cilvēces saprašana 
un mīlestība un tieši 
šī mīlestība ir tā kas 
palīdzēs radīt skatītājos 
labsajūtu un priecīgu 
garstāvokli. 

Ko vēl var sagaidīt? 
Lielu ansambli ,  ļot i 
daudz dziemu, izcilu 

mūziku, raibu pasauli, kuŗā uzkavēties 
uz dažām stundām. Vienalga vai jūs 
esiet bērns, pusaudzis vai jau pieaudzis, 
te kaut ko sev varēs atrast ikviens!

Uz tikšanos Sidnejas Kultūras 
dienās!

Ilona Brūvere

Izrādes mēģinājums Rīgas Dailes teātrī
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Priekšsēdis ziņo, ka 18. novembŗa 
aktā šogad runu teiks mākslinieks un 
kritiķis Māris Brancis. 18. novembris 
iekrīt otrdienā. Konsuls interesējas 
par iespējamiem priekšnesumiem. 
Priekšsēdis aicina organizācijas, īpaši 
tās kuŗas nav labu laiku rīkojušas 18. 
novembŗa aktu, padomāt vai nevar 
uzņemties rīkošanu. SLB rīkos 18. 
novembŗa pusdienas svētdien 16. 
novembrī.
Seko organizāciju ziņojumi:

SLB – Jānis Grauds ziņo, ka nama 
pagalmā ierīkotas 2 novērošanas 
kameras (CCTV). Sidnejā viesosies 
Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks 
G. Gailītis un viņam 17. maijā paredzēts 
referāts

Laima – Baiba Liepiņa ziņo, ka 
Laimai pašreiz no 25 klientiem tikai 9 
ir latvieši. Viņa pati augustā iet penzijā. 
Paredzams, ka Laimas birojs pāries uz 
DV namu. Viņas pienākumus pārņems 
viena pašreizējā darbiniece. 2 gadu 
laikā, Laimas vadībai vairs nebūs 
saistības ar SLB, tā vairs nebūs latviešu 
rokās un nosaukums mainīsies, lai gan 
visus latviešu klientus turpinās aprūpēt. 

Jautrais pāris – Iveta Rone ziņo, ka 
kopš SLOA oktobŗa sēdes, Jautrais pāris 
piedalījās tautas deju kopas Ritenīša 
60 gadu jubilejā decembrī, Melburnā. 
Šogad vēl paredzēts piedalīties Jāņu 
sarīkojumā un gada beigās kultūras 
dienās.

SLT – Jānis Čečiņš ziņo, ka SLT 
šogad aizņemts ar gatavošanos KD 
mūzikla izrādei Oža burvis un citas 
izrādes nav paredzētas.

Sidnejas latviešu ev.lut. draudze – 
Eigits Timermanis ziņo, ka notiek regulāri 
dievkalpojumi un Bībeles stundas. 
Pirms nedēļas atzīmēja draudzes 65 
gadu pastāvēšanu ar dārza svētkiem, 

kur piedalījās SLVK. 14. septembrī 
paredzēti Pļaujas svētki un 1. adventes 
svētdienā Ziemassvētku koncerts.

SLVK – Raimonds Krauklis ziņo, 
ka koris dziedāja 4. maijā draudzes 
jubilejā. Šogad vēl paredzēts piedalīties 
14. jūnija aktā, 21. septembrī Dziesmu 
pēcpusdienā, 30. novembrī draudzes 
Ziemassvētku koncertā, decembrī koŗa 
eglītē un kultūras dienās.

AL 55. KD - Jānis Čečiņš ziņo, 
ka rīkošanas darbi virzas uz priekšu. 
Programma vēl mainās un dažiem 
sarīkojumiem nav vēl sarunāti vadītāji. 
Paredzēts rīkot sarīkojumus pēc 
iespējas latviešu namā, izņemot tautas 
dejas kas notiks Paramatā, balli kas 
notiks Bicentennial parkā Homebušā, 
un Ģimenes sarīkojumu un garīgo 
koncertu, kas abi notiks baznīcas telpās 
Homebušā. Vēl jāsarunā telpas dažiem 
mēģinājumiem, kuŗi nevar notikt latviešu 
namā. KD rīcības komiteja arī rīkos Jāņu 
sarīkojumu, lai vāktu papildus līdzekļus 
KD rīkošanai. 

Pēc ziņojumiem, J. Grauds pastāsta 
par paredzēto telpu pārbūvi latviešu 
namā. Kredītbiedrība un SLB birojs 
apmainīsies vietām. Bez tam, paredzēts 
izbūvēt SLB valdes telpu skolas 
vajadzībām un iekārtot sēžu telpu 
agrākajā Rituma istabā.

J.Čečiņš ierosina sekot DLOA 
piemēram un apvienot visu organizāciju 
biedru epasta adrešu sarakstus, lai 
varētu sekmīgāk izsludināt sarīkojumus. 
Tas esot Adelaidē ievērojami palielinājis 
apmeklētāju skaitu sarīkojumos. Visi 
piekrīt, ka tā ir laba doma – jāatrod kādu 
kuŗš to koordinētu, kā arī jādabū cilvēku 
piekrišana, šādus epastus saņemt. 

Nākamā sēde paredzēta 2014. gada 
oktobrī.

Andra Rone
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PBLA ZIŅU APSKATS

23. maijā
EP vēlēšanu iepriekšējās balsošanas 
pirmajās divās dienās nobalsojuši 3,12% 
vēlētāju 

Ei ropas  Par lamenta  vē lēšanu 
iepriekšējās balsošanas pirmajās divās 
dienās (21. un 22. maijā) nobalsojuši 45 
909 jeb 3,11% vēlētāju, liecina Centrālās 
vēlēšanu komisi jas (CVK) sniegtā 
informācija. Vislielākā aktivitāte bijusi Rīgā, 
kur pirmajās dienās nobalsojuši 20 117 jeb 
4,86% balstiesīgo. Vismazāk aktīvie bijuši 
Latgales vēlētāji, kur pie vēlēšanu urnām 
devušies 4309 jeb 1,89% balstiesīgo. 
Vidzemē 21. un 22. maijā nobalsojuši 11 
942 jeb 2,96%, Kurzemē - 4670 jeb 2,34%, 
bet Zemgalē - 4864 jeb 2,14% vēlētāju. 

Kopumā vēlēšanām reģistrēti 1 472 
462 balstiesīgie vēlētāji. Tiek prognozēts, 
ka vēlēšanās varētu piedalīties aptuveni 
40% balstiesīgo. 

Iepriekšējā balsošana sākās ar 
aizķeršanos informācijas apritē - 68 
vēlēšanu iecirkņu darbinieki trešdien 
aizmirsa atsūtīt informāciju par balsotāju 
akt iv i tāt i  EP vēlēšanu iepr iekšējā 
balsošanā, aģentūru LETA informēja 
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne 
Bērziņa. 

Vienmēr i r  jārēķ inās ar  v isām 
varbūtībām, taču pašlaik nav pamata 

lielam uztraukumam, aģentūrai Leta 
apgalvoja CVK priekšsēdētājs Arnis 
Cimdars. Pašreizējo situāciju viņš ilustrēja 
ar piemēru par lidojumu lidmašīnā. Ja 
lidmašīna ir nokļuvusi gaisa bedrē, pilots 
taču nesāks prasīt, vai pasažieriem 
nepieciešams izdalīt izpletņus. 

Vairākas no minēto iecirkņu komisijām 
attiecīgo informāciju ir ievadījušas vēlēšanu 
gaitas žurnālā, taču nav nospiedušas 
nepieciešamo pogu, lai šī informāciju tiktu 
akceptēta un iekļauta kopējā statistikā. 
Ja attiecīgā situācija būtu izveidojusies 
vēlēšanu dienā, iecirkņu vēlēšanu komisiju 
darbinieki tiktu celti augšā no gultām, 
taču šoreiz tas nebūtu samērīgi, norādīja 
Cimdars. 

Kā ziņots, kopš trešdienas līdz 
piektdienai dažas stundas dienā visos 
vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā 
balsošana EP vēlēšanās. Iespēju nobalsot 
iepriekš var izmantot jebkurš vēlētājs, un, 
lai balsotu iepriekš, attaisnojošs iemesls 
nav jāmin. Tomēr, tāpat kā vēlēšanu dienā, 
arī iepriekšējās balsošanas dienās balsot 
drīkst tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kurā 
vēlētājs reģistrēts. [...] (leta.lv)
Austers: No ārzemju latviešiem nav 
gaidāma augsta aktivitāte EP vēlēšanās 

Latviešu diaspora, kas dzīvo citās 
Eiropas Savienības (ES) valstīs, visticamāk, 
nebūs aktīva Eiropas Parlamenta (EP) 
velēšanās un nebalsos ne par mītnes 
zemes, ne Latvijas politiķiem. Tā diskusijā 
Latvijas Radio prognozēja Eiropas Latviešu 
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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

apvienības prezidija priekšsēdētājs Aldis 
Austers. „Nedomāju, ka aktivitāte būs 
augsta no vēlētājiem ārpus Latvijas 
EP vēlēšanās, jo šī procedūra tomēr ir 
sarežģīta. Un uzstādījums, ar ko nāk 
politiķi, nav interesants,” skaidroja Austers. 

Latvieši diezgan kūtri varētu būt arī 
balsojumā par mītnes zemes deputātiem 
EP vēlēšanās. „Jāņem vērā, ka mūsu 
diaspora aizvien ir diezgan jauna, vēl nav 
integrējusies vietējā sabiedrībā. Varbūt 
daži aktīvākie izmantos šo iespēju, jo, 
piemēram, Īrijā ir partijas, kuras vēlas 
uzrunāt tieši imigrantus un viņu jautājumus. 
Bet kopumā mēs negaidām, ka būtu liela 
aktivitāte no latviešu diasporas puses,” 
atzina Eiropas Latviešu apvienības 
priekšsēdētājs. 

Arī komunikācijas pētniece Olga 
Procevska norāda uz kopēju cilvēku 
kūtrumu balsot EP vēlēšanās: „Es neesmu 
tik optimistiska par ieinteresētības līmeni. 
Man liekas, ka cilvēki joprojām jūtas 
nepiederīgi Eiropas kopējām lietām, 
problēmām. Viņiem liekas, ka šeit viss ir tik 
slikti, ka nav vērts domāt par to, kas Eiropā 
notiek…” [...] (lsm.lv)
Deputāti: pētījumu nedrīkst slēpt! 

Sabiedrībai jāļauj iepazīties ar valdības 
pasūtītā un aizslepenotā pētījuma par 
krievvalodīgo iedzīvotāju noskaņojumu 
rezultātiem. Tā uzskata visu Saeimā 
pārstāvēto frakciju pārstāvji – gan koalīcijā, 
gan opozīcijā esošie.

Visstingrāk šadu viedokli izteikuši 
“Saskaņas centra” deputāti, kas jau 
nosūtījuši Ministru prezidentei Laimdotai 
Straujumai oficiālus jautājumus par minēto 
pētījumu. “Noslēpumainības atmosfēra ap 
šā pētījuma rīkošanu diemžēl rada augsni 
politiskām spekulācijām un ažiotāžai,” teikts 
vēstulē. Tādēļ “SC” deputāti, izmantojot 
Saeimas kārtības ruļļa dotās pilnvaras, 
pieprasa no premjeres atbildes uz 
vairākiem jautājumiem: kāpēc pats pētījuma 
veikšanas fakts tiek turēts slepenībā, kas 
tieši veiks šo pētījumu un cik tas valstij 
izmaksās? “Mēs nebūt nenoliedzam šāda 
pētījuma nepieciešamību. Gluži otrādi – tas 
ir pat ļoti vajadzīgs, bet rezultātiem jābūt 
pieejamiem sabiedrībai,” uzsvēra vēstules 
iniciators Valērijs Agešins. 

“Runas par slepenību ir absolūtas 
muļķības un amizants pārpratums. Ir tikai 
nolemts veikt pētījumu, un valdība vienkārši 
nav paguvusi paziņot, ka tāds būs. Es pats 
biju tajā valdības sēdē, kad tika pieņemts 
lēmums par šī pētījuma pasūtīšanu, un 
tur neizskanēja, ka tas būtu slepens,” 
apgalvoja Saeimas Nacionālās drošības 
komisijas priekšsēdētājs Valdis Zatlers 
(RP). Tomēr uz jautājumiem, kas veiks 
šo pētījumu un cik tas izmaksās, Zatlers 
neatbildēja. Vien solīja, ka ar rezultātiem 
sabiedrība noteikti tikšot iepazīstināta. 
Gan Zatlers, gan citi valdošās koalīcijas 
pārstāvji uzsvēra, ka šāds pētījums ir 
ļoti nepieciešams un tā rezultāti būšot 
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Latvijas uzņēmums meklē kontaktus 
Austrālijā!

Meklējam uzņēmumus, kam pieder kravas automašīnas, autobusi, 
traktortehnika, spectehnika (kokvedēji, atkritumvedēji, betonvedēji), 
un kas jau šobrīd vai tuvākā nākotnē patērēs AdBlue produktu.
Meklējam potenciālos klientus un lūdzam Jums palīdzēt ar jebkādu 
kontaktinformāciju.
Mūsu kontakti: tom.macens@crosschem.net.au
Tālrunis: +61412 855 320
AdBlue by CrossChem
VDA licensed product, highest quality, best prices!
www.crosschem.net.au

pieejami. 
Deputāts Kārlis Seržants (ZZS) pieļauj, 

ka ierēdņi kārtējo reizi pārcentušies 
ar dokumentu aizslepenošanu. “Mana 
pieredze Aizsardzības komisijā un 
Nacionālās drošības komisijā, strādājot ar 
ierobežotas pieejamības dokumentiem, 
liecina, ka parasti tajos nav nekāda 
pamata slepenībai, nekā tāda, kas 
nodarītu kaitējumu,” teica deputāts. Arī 
šajā gadījumā viņš neredz pamatu veikt 
pētījumu slepeni, jo tas tikai radīšot spriedzi 
sabiedrībā un ļaus apšaubīt iegūto datu 
ticamību. “Ja pētījuma mērķis ir noskaidrot, 
kā šie procesi var ietekmēt sabiedrību, 
tad sabiedrība ir tiesīga zināt rezultātus,” 
uzsvēra Seržants. 

Bijušais Aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (“Vienotība”) neuzskata, ka būtu 
noticis kas īpašs. Arī laikā, kad viņš bija 
aizsardzības ministrs, ministrija veikusi 
līdzīgus pētījumus un bieži vien tie bijuši 
konfidenciāli. “Esmu pārliecināts, ka šoreiz 
lielāko daļu šī pētījuma rezultātu sabiedrība 
noteikti uzzinās, bet pieļauju, ka atsevišķi 
secinājumi vai aspekti varētu tikt paturēti 
dienesta vajadzībām,” teica Pabriks. Viņš 

prognozēja, ka pētījuma rezultāti varētu 
sagādāt arī nepatīkamas atklāsmes. 

Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis 
Dombrava pieļauj ka tieši nepatīkamā 
patiesība, ka liela daļa krievvalodīgo 
izrādīsies mazāk lojāli, nekā gaidīts, 
varētu būt galvenais iemesls, kādēļ valdība 
cenšas šo dokumentu aizslepenot. “Tomēr 
pareizāk būtu, ka sabiedrība redz, ar ko tai 
jārēķinās. Tādēļ nākamnedēļ šo jautājumu 
pārrunāsim ar saviem pārstāvjiem valdībā,” 
teica Dombrava. Jāpiebilst, ka pētījums 
tiek veikts pēc nacionāļu pārziņā esošās 
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas 
departamenta iniciatīvas. (Latvijas Avīze, 
autors Ģirts Zvirbulis)
Austrālijas ĀM bažījas par žurnālista 
Grestes ieilgušo tiesāšanu Ēģiptē 

Austrālijas ārlietu ministrija (ĀM) pauž 
bažas par Ēģiptē aizturētā Austrālijas un 
Latvijas pilsoņa žurnālista Pētera Grestes 
ieilgušo tiesāšanu Ēģiptē, ziņo Leta/DPA.

Greste un vēl divi telekanāla “Al 
Jazeera” Kairas biroja darbinieki tika 
aizturēti decembrī un apsūdzēti par Ēģiptes 
nomelnošanu un par saistību ar aizliegto 
kustību Musulmaņu brālība. Kaut arī 
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notikušas vairākas tiesas sēdes, Grestem 
nav bijusi iespēja sevi aizstāvēt tiesā. 

Austrālijas ārlietu ministre Džūlija Bišopa 
piektdien norādīja, ka Grestes advokāts 
neieradās Kairas tiesā, kur viņam bija 
jāiepazīstina ar aizstāvības materiāliem. 
Tā vietā prokuratūra demonstrēja 
videomateriālus, kas tika izrādīti bez 
kādiem protestiem no aizstāvības puses. 

“Viņš ir vienīgais ārvalstu žurnālists, 
kas vēl joprojām atrodas apcietinājumā, 
un situācija, ka advokāts neierodas tiesas 
sēdē, ir ārkārtīgi nožēlojama, bet mēs 
turpinām izdarīt spiedienu šajā lietā,” sacīja 
Bišopa. 

Žurnālista Grestes radinieks Ojārs 
Greste Austrā l i jas la tv iešu av īzē 
“Latvietis” raksta, ka 15. maija tiesas 
sēdē noticis dramatisks pagrieziens - 
prokurors pieprasījis naudu (ap 180 000 
Austrālijas dolāru), lai parādītu līdz šim 
tiesā neredzētas apsūdzības pret Gresti un 
viņa diviem “Al Jazeera” kolēģiem. 

Viens no Grestes advokātiem to atklājis 
un prasījis, lai tiesnesis šo pieprasījumu 
noraida. Taču tiesnesis atteicies to darīt. 

Otrs pavērsiens skāris Gresti tieši 
- viens no viņa advokātiem izstājās no 
prāvas. Tas bija advokāts Farags Fatijs 
Farags. Advokāta atteikšanās no prāvas 
bija Pēterim Grestem negaidīta. 

Trīs žurnālisti tika arestēti 29. decembrī 
Kairas viesnīcā. Astoņi no kopumā 20 
apsūdzētajiem atrodas apcietinājumā, bet 
pārējie patlaban nav Ēģiptē vai joprojām 
nav arestēti. Greste ir vienīgais ārvalstu 
žurnālists, kurš aizturēts šajā lietā. 

Pārējie apsūdzētie ārzemju žurnālisti 
tagad neatrodas Ēģiptē, un viņi tiek tiesāti 
aizmuguriski. Viņi apsūdzēti par «melīgu 
ziņu» pārraidīšanu, lai tādējādi pakalpotu 
tagad par teroristu organizāciju atzītajai 
Musulmaņu brālībai. 

Žurnālisti, kas nav bijuši oficiāli akreditēti, 
savus materiālus esot veidojuši tā, “lai 

ārzemēs nomelnotu Ēģiptes tēlu un kalpotu 
starptautiskās teroristu organizācijas 
interesēm”, apgalvo prokuratūra. [...] (ir.lv)
Dejotājas Vijas Vētras dzīves spēks 
balstās uz trim vaļiem — garīgumu, deju 
un mūziku 

Kopš 1991. gada katru pavasari, kad 
Rīgā sāk smaržot ceriņi un ievas, no 
Ņujorkas pie mums ierodas horeogrāfe un 
dejotāja, savu uzvedumu gleznotāja un 
kostīmu māksliniece Vija Vētra. Pareizāk 
sakot, viņa te atbrāžas kā pavasara 
vējš! Pēc 15 stundu gara ceļa, tikko 
ielidojusi Rīgā un klusajā dzīvoklītī Alksnāju 
un Vecpilsētas ielas stūrī izpakojusi 
čemodānus, – «braucu kā karā ar visiem 
lielgabaliem, līdzi man vienmēr ir divi koferi 
ar kostīmiem un mūzikas instrumentiem» 
– vakarā viņa jau vada meistarklasi, bet 
3. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes 
Mazajā zālē Kaļķu ielā 1 notiks Vijas Vētras 
koncerts. 

Māksliniece mani sagaida indiešu 
tērpā. Kā vienmēr – acis iekrāsotas ar 
tumšu kontūru. Viņa nopietni spriež: 
«Tagad jau mani vajag ierakstīt Ginesa 
rekordu grāmatā, jo otras tādas nav visā 
pasaulē, kas deviņdesmit viena ar pusi 
gada vecumā dejotu uz skatuves! Man jāsit 
pušu Ēvalds Valters, viņam bija simts gadu, 
man vajag nodzīvot par vienu vairāk!» 
Viņa rāda fotogrāfiju, kurā mazs kaķēns 
iekrampējies šķērsstienī, kājiņas tam tirinās 
gaisā. Uzraksts uz bildes – «turies!» «Tā 
arī es – varonīgi turos!» [...] 

Viju Vētru satieku gandrīz ik gadu, jo 
viņa šurp brauc katru pavasari, saka – te, 
Latvijā, veldzējot dvēseli pēc garās ziemas 
Ņujorkā. Vija nespēj dzīvot mierā. Viņas 
reliģija ir deja, tai veltīts viss unikālās 
mākslinieces mūžs. 

Pie mums Vētra vairāk pazīstama kā 
indiešu deju izpildītāja, bet viņas repertuārā 
ir arī klasiskās, grieķu, latviešu un sakrālās 
dejas. Debisī, Ravēla, Baha, Kalniņa 
un Šturma mūziku viņa iemieso savās 
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joprojām vijīgajās kustībās. Jau zinu, ka 
jautājums – kā jūs jūtaties savā cienījamajā 
vecumā – dejotāju aizkaitinātu. Pirmkārt 
– viņa esot piedzīvojusi, bet ne veca. 
Otrkārt, savām acīm pārliecinos, ka strauji 
skrienošais laiks uz Vijas izskatu iespaidu 
neatstāj: «Man ģenētiski ir laba sejas āda. 
Taču liela nozīme ir tam, ko cilvēks pats 
dara ar savu dzīvi. Nedari nekad to, kas 
tev nepatīk vai kas kādam dara ļaunu. Tas 
saēdīs tavu būtību, sagrauzīs dvēseli un 
sagrumbos miesu.» 

Vija Vētra gatava labprāt dalīties 
ar Latvijas senioriem savās atziņās. 
Desmit gadu viņa bija veģetāriete, bet 
tagad garšo viss, kas nāk no jūras. 
Visaugstāk dejotāja vērtē lasi un Latvijā 
šo delikatesi izbauda katros ciemos, jo 
draugi zina, kā Viju iepriecināt. Taču viņas 
galvenais bauslis skan: «Ēd mazāk, būs 
labāk! Cilvēki pārēdas. Franči, piemēram, 
izbauda mazas porcijas. Latviešiem, it 
īpaši vecākajai paaudzei, pusdienas bez 
kartupeļiem, kotletēm un treknas mērces 
nav iedomājamas, bet tas nav lāgā! Esmu 
novērojusi, ka jaunā paaudze gan domā 
par veselīgu ēšanu. Es uzturā lietoju 
zivis un reizumis balto gaļu, taču mans 
pamatēdiens mūža garumā ir jogurts, 
rieksti, dārzeņi un augļi.» 

Vija stāsta, ka Latvijā viņa bauda ne 
tikai sauli, kuras Ņujorkā ļoti pietrūkst, ne 
tikai draugu labestību un sirds siltumu, bet 
arī bubertu, kādu ēdusi tikai bērnu dienās, 
peldošās salas un zemenes. Atpakaļceļā 
viņa vienmēr līdzi ved lielu Lāču maizes 
klaipu. 

Katru rītu dejotāja sāk, izdzerot glāzi 
silta ūdens, kuram pievienota citrona sula 
vai divas ēdamkarotes ābolu etiķa, jo 
«slimības iemiesojas tikai ķermenī ar skābu 
pH līmeni». Vija Vētra saka, ka kustība ir 
galvenais cilvēka dzīvē, un pat tie, kuri 
nav aktīvi sportotāji, var veikt pavisam 
vienkāršus vingrinājumus. Piemēram 
(tas noder arī tiem, kas visu dienu strādā 

pie datora), ik pa laikam izstiep rokas uz 
priekšu un atver pirkstus kā vēdekli secīgi 
vienu aiz otra, tad tāpat secīgi aizver, atver 
– aizver. Tā reizes desmit. 

Ja nākas ilgstoši sēdēt, piemēram, 
lidmašīnā vai sapulcē, izstiepiet kājas un 
rotējiet pēdas uz vienu un otru pusi. Tad ar 
vēdera muskuļiem paceliet uz augšu vienu 
un otru celi. Ilgi sēžot bez kustībām, asinīm 
palīdz cirkulēt sēdmuskuļu savilkšana un 
atlaišana, kas sēdētāju it kā paceļ un nolaiž, 
paceļ un nolaiž. Vēl Vija ieteic, kā aukstā 
laikā sasildīties, piemēram, sabiedrisko 
transportu gaidot: «Tas ir vienkārši un 
neviens neredzēs, ka jūs būtībā vingrojat – 
atkal un atkal iekšķīgi savelciet un atlaidiet 
visus muskuļus, kamēr sasildāties. (Diena, 
autore Tekla Šaitere)
Arhitektam Jānim Frīdriham Baumanim 
- 180 

Pirms 180 gadiem, 1834. gada 23. 
maijā, Zaķu salas pārcēlāja ģimenē 
piedzima Jānis Frīdrihs Baumanis – 
pirmais profesionālais latviešu arhitekts 
ar akadēmisku izglītību, viens no Rīgas 
Latviešu biedrības dibinātājiem. Par 
latviešu arhitektūras ciltstēvu godātais 
Baumanis projektējis tagadējās Latvijas 
Mūzikas akadēmijas, Saeimas, Augstākās 
tiesas un Rīgas cirka ēkas, veidojis Raiņa 
bulvāra un Merķeļa ielas namus. Bet 
atzinību un atpazīstamību 1863. gadā 
vēl jaunajam arhitektūras studentam 
atnesa uzvara konkursā par Vidzemes 
Bruņniecības namu – tagadējo Saeimas 
namu. Darbs pie tā notika kopā ar 
vienaudzi, ne mazāk talantīgo vācieti 
Robertu Augustu Pflūgu. Kopumā pirmais 
latviešu arhitekts projektējis vairāk nekā 
150 ēku, tajā skaitā koka pagaidu estrādes 
pirmajiem trim latviešu Dziesmu svētkiem 
1873., 1880. un 1888. gadā. (latvijas Avīze, 
autors Viesturs Sprūde)
22. maijā
Vēstnieks: ASV uzņēmumi apņēmīgi 
Latvijā jau tuvā nākotnē eksportēt gāzi 
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Nākamais Ritums būs 2014. gada jūlijā.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM

REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2014. g. 15. JŪNIJAM.

ASV gatava jau no nākamā gada 
eksportēt sašķidrināto dabasgāzi uz Eiropu 
un citviet pasaulē, un spētu nodrošināt pat 
divreiz lielāku apjomu nekā Eiropā patērē, 
ceturtdienas rītā intervijā LNT raidījumā 
900 sekundes sacīja ASV vēstnieks Latvijā 
Marks Pekala. 

“Mums ir septiņas licences eksportam, 
spējam eksportēt apmēram 100 miljardus 
kubikmetru gāzes. Tas ir divtik daudz, kā 
Eiropa iztērē gada laikā. Mūsu uzņēmumiem 
ir brīvi paši vienoties par nosacījumiem,” 
teica ASV vēstnieks Latvijā. 

Viņš uzsvēra - Baltijas valstis jau gadiem 
domājušas, kā palielināt enerģētisko 
neatkarību no Krievijas. Iespēja par 
sašķidrinātās dabasgāzes ieguvi no citiem 
avotiem pasaules notikumu kontekstā 
ievērojami pieaugusi. Ir doma par jauniem 
sašķidrinātās gāzes termināļiem Lietuvā, 
Igaunijā un Somijā, kā arī jauniem 
cauruļvadiem un iespējamu piegādi no 
ASV, raksturoja Pekala. 

No ASV eksportējamās gāzes cenas 
dažādās valstīs visā pasaulē būs atšķirīgas 
- tas atkarīgs no sarunām par līgumiem 
ar ASV kompānijām. Vairāki uzņēmumi 
ASV esot ieinteresēti eksportēt gāzi uz 
Baltiju. Pekala gan atturējās nosaukt 
sarunās iesaistīto uzņēmumu vārdus un 
citas komerciālas detaļas, jo uzņēmumi 
savstarpēji spēcīgi konkurē. Taču Latvija 
ir apņēmusies nodrošināt infrastruktūru 
gāzes nodrošināšanai, tiks pārrunāti arī 
pārējie nosacījumi. 

“Ir ļoti patīkami redzēt, ka mēs spēsim 
stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību,” 
rezumēja Pekala. [...] (diena.lv)
Pekala: Risinājums ir nevis aizliegt 
melus, bet stāstīt patiesību 

ASV ļoti labi redz un saprot, kā Krievija 
izmanto visdažādākos kanālus Kremļa 
propagandas un falsificētas informācijas 
izplatīšanai gan savā zemē, gan Latvijā, 
gan arī citviet pasaulē, taču risinājums ir 
nevis aizliegt melus, bet stāstīt patiesību, 
šorīt (22. maijā) telekompānijas LNT 
raidījumā «900 sekundes» atzina ASV 
vēstnieks Latvijā Marks Pekala. 

«Mēs zinām, kas notiek Krievijas 
medijos, kā tie tiek izmantoti, lai atbalstītu 
Krievijas politiskos mērķus Ukrainā, 
Krimā. [..] ASV uzskata, ka dažādība, 
dialogs, sapratne un integrācija ir ļoti labas 
vērtības. Visiem ir jābūt iespējai izteikties 
no saviem dažādajiem skatupunktiem. Ir 
jāpastāv, tā teikt, ideju konkurencei. Mēs 
uzskatām, ka uzvarēs patiesība, [..] un 
Krievijas propaganda, meli un nepatiesības 
pamazām atkāpsies,» pauda Pekala. 

Viņš atkārtoti uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi 
sniegt visiem iespēju pastāstīt stāstu no 
sava skatupunkta, bet «risinājums ir nevis 
aizliegt melus, bet stāstīt patiesību, un tas 
ir svarīgi». 

Komentējot Latvijas sabiedrības 
integritāti, Pekala raidījumam atzīmēja, ka 
visdrošākās valstis ļoti bieži ir tās, kurās 
atbalsta vislielāko dažādību, piemēram, 
ASV, Lielbritānija, Francija, Vācija. 

«Tās ir valstis, kurās atrodama ļoti 
liela etniskā un reliģiskā dažādība. [..] 
Ja Latvijā ir dažādas etniskas grupas, 
dažādas reliģijas un dažādas valodas, mēs 
uzskatām, ka tas ir ļoti spēcīgs aktīvs,» 
atzina vēstnieks. 

P ē c  v i ņ a  t e i k t ā ,  A S V  s t ā s t s 
ir kā pierādījums tam, ka, iedrošinot 
v isdažādākos ci lvēkus piedalī t ies 
politiskajos, ekonomiskajos un kultūras 
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procesos, valsts kļūst tikai spēcīgāka. 
(tvnet.lv)
21. maijā
Būs kriminālsods par PSRS noziegumu 
noniecināšanu

 Pretēji apvienības “Saskaņas centrs” 
(SC) Saeimas frakcijas aicinājumam, 
Valsts prezidents Andris Bērziņš tomēr 
izs ludinās par lamentā p ieņemtos 
grozījumus Krimināllikumā, kas paredz 
kriminālsodu par PSRS vai nacistiskās 
Vācijas noziegumu pret Latviju rupju 
noniecināšanu. To šodien (21. maijā) 
aģentūrai Leta apstiprināja pats Bērziņš. 

Kā ziņots, SC Saeimas frakcija aicināja 
prezidentu neizsludināt parlamentā 
pieņemtos grozījumus Krimināllikumā, 
kas paredz kriminālsodu par PSRS vai 
nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, 
nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret 
mieru vai kara nozieguma pret Latviju rupju 
noniecināšanu. 

SC norādīja, ka vārda brīvība ir viena no 
pamattiesībām demokrātiskā sabiedrībā. 
“Eiropas Cilvēktiesību tiesa vairākkārt 
norādījusi, ka vārda brīvības robežas ir ļoti 
plašas un tajā skaitā ir jāaizsargā tiesības 
izteikt idejas, kuras liekas nepieņemamas 
lielākai daļai sabiedrības,” bija teikts SC 
paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem. 

SC frakcijas priekšsēdētāja vietnieks 
Valērijs Agešins uzskata, ka likumā iekļautā 
norma ir ļoti grūti piemērojama praksē. 
“Kā saprast terminu “PSRS noziegumu 
rupja noniecināšana”? Ar īpašu centību 
šādu formulējumu var piemērot katram 
publiskam izteikumam, kas apšauba 
vēstures notikumu oficiālo interpretāciju,” 
uzskata politiķis. 

“S t r īd īgas  normas iek ļaušana 
Krimināllikumā - tas ir ne tik daudz 
parlamenta valdošā vairākuma nosodījums 
staļiniskajām represijām, cik kārtējais 
mēģinājums pirms Eiroparlamenta un 
Saeimas vēlēšanām padziļināt plaisu 
Latvijas sabiedrībā,” pauda Agešins. 

Viņš arī piebilda, ka “Staļiniskās 
represijas, latviešu deportācijas uz 
Sibīriju ir traģēdija un, bez šaubām, 
noziegums, kam jau ir dots novērtējums 
Latvijā un visā pasaulē”. Kā ziņots, Saeima 
15. maijā galīgajā lasījumā pieņēma 
Krimināllikuma grozījumus, cita starpā 
nosakot kriminālsodu par PSRS vai 
nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, 
nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret 
mieru vai kara nozieguma pret Latviju rupju 
noniecināšanu. (tvnet.lv)
Pusgads pēc Zolitūdes traģēdijas: 
amatpersonas uzsver, ka izmeklēšana 
turpinās 

Trešdien, 21. maijā, aprit pusgads kopš 
Zolitūdes traģēdijas. Valsts augstākās 
amatpersonas uzsver, ka nav ne mazākā 
pamata uzskatīt, ka traģēdijas iemesli 
netiktu pienācīgi izmeklēti. 

Valsts prezidents Andris Bērziņš 
trešdien pēc iknedēļas tikšanās ar Ministru 
prezidenti Laimdotu Straujumu (Vienotība) 
žurnālistiem uzsvēra, ka detalizēta 
informācija par traģēdijas izmeklēšanas 
gaitu sniegta 7. maija Nacionālās drošības 
padomes sēdē. Līdz ar to nav pamata 
uzskatīt, ka process netiktu izmeklēts. 

“Process norit, ir veikts izmeklēšanas 
eksperiments. [...] Rezultāti būs rudens 
pusē,” Valsts prezidenta teiktajam 
pievienojās Straujuma. Viņa uzsvēra, 
ka katru mēnesi tiekas ar biedrību, 
kurā apvienojušies traģēdijā cietušie. 
Tās laikā tiek sniegta informācija par 
traģēdijas izmeklēšanas rezultātiem. 
Tāpat tiek spriests par psiholoģiskā klimata 
uzlabošanu un būvniecības procesu. 

“Valdība tās darbības laikā ir apņēmusies 
pabeigt šo procesu gan ar likumu, gan ar 
Ministru kabineta noteikumiem,” apņēmību 
sakārtot būvniecības nozari pauda valdības 
vadītāja. [...] (diena.lv)
Latvijā proporcionāli visvairāk sieviešu 
vadošos amatos Eiropā 

Latvijā sievietes ieņem proporcionāli 
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vairāk vadošos amatus nekā jebkur citur 
Eiropā - 41% darbinieku uzņēmumu valdēs 
un augstākajā vadībā ir sievietes, secināts 
kompānijas “Grant Thornton Rimess 
Baltic” veiktajā starptautiskajā pētījumā 
par sieviešu lomu darbavietās un dzimumu 
līdztiesību biznesā.

Kopumā Baltijas valstis ir izteiktas 
līderes Eiropas Savienībā (ES) šajos 
rādītājos. Latvijā 41% amatu uzņēmumu 
valdēs un augstākajā vadībā ieņem 
sievietes, Lietuvā tie ir 39%, savukārt 
Igaunijā - 37%. 

Arī Polijā šis rādītājs ir samērā augsts, 
kur katru trešo vadošo amatu ieņem 
sievietes (34%), bet pēc tam tuvākais 
sekotājs ir Beļģija ar 30%. Pēc pētījuma 
datiem vidēji Eiropā 23% vadošu amatu 
atrodas sievietes. 

40% aptaujāto Latvijas uzņēmumu 
sievietes ieņem tieši finanšu direktores 
amatu. Vēl starp izplatītākajiem vadošajiem 
amatiem sieviešu vidū ir uzņēmuma 
izpilddirektore (22%), operāciju direktore 
(17%) un cilvēkresursu vadības direktore 
(14%). [...] (leta.lv)
20. maijā
Dzimstība Latvijā pieaugusi par 4,3% 

Apr ī l ī  La tv i j ā  reģ i s t rē t i  1745 
jaundzimušie, bet šogad kopumā - 6813, 
kas ir par 283 bērniem jeb 4,3% vairāk 
nekā pērn šajā laikā, liecina Centrālās 
statistikas pārvaldes (CSP) apkopotā 
informācija. Pēdējo trīs gadu dzimstības 
pieauguma tendence turpinās, uzsver CSP 
Sociālās statistikas departamenta direktora 
vietniece Baiba Zukula. 

Tikmēr dabiskais pieaugums Latvijā 
joprojām saglabājas negatīvs, un šogad 
iedzīvotāju skaits, mirušo skaitam 
pārsniedzot dzimušo skaitu, samazinājies 
par 2971 cilvēku. Salīdzinoši aizvadītā 
gada pirmajos četros mēnešos iedzīvotāju 
skaits Latvijā samazinājās par 4440 
cilvēkiem. 

Šogad četros mēnešos mūžībā 
aizgājuši kopumā 9784 Latvijas iedzīvotāji, 
un tas ir par 1186 cilvēkiem mazāk nekā 
2013.gadā šajā laikā. Aprīlī miris 2371 
cilvēks. 

CSP apkopotie dati arī liecina, ka Latvijā 
turpinās noslēgto laulību skaita pieaugums. 
Četros mēnešos Latvijā noslēgtas 2134 
laulības, kas ir par 206 laulībām vairāk 
nekā 2013.gada attiecīgajā periodā. Aprīlī 
valstī reģistrētas 632 laulības, kas ir par 
46 vairāk nekā šajā mēnesī pirms gada. 
(leta.lv)
“Der Spiegel”: NATO būs grūti aizstāvēt 
Baltijas valstis pret Krieviju 

NATO būtu grūti aizsargāt Baltijas 
valstis pret jebkuru Krievijas agresiju, 
izmantojot “konvencionālos līdzekļus”, 
atsaucoties uz aliansei tuviem avotiem 
un kādu NATO plānošanas dokumentu, 
savā tīmekļa vietnē svētdien norādījis 
ietekmīgais vācu nedēļas žurnāls “Der 
Spiegel”. 

“Krievijas spēja un vēlme bez īpaša 
brīdinājuma uzsākt nopietnas militāras 
operācijas rada tālejošus draudus drošības 
un stabilitātes uzturēšanai Eiroatlantiskajā 
telpā,” žurnāls citē tā rīcībā nonākušo 
NATO aizsardzības plānošanas komitejas 
dokumenta projektu. Krievija ir spējīga īsā 
laikā un patvaļīgi izvēlētā vietā radīt vietēja 
vai reģionāla rakstura militāros draudus, 
teikts dokumentā. 

Tajā pašā laikā Eiropa pēc Aukstā kara 
beigām secinājusi, ka “tā var samazināt 
savas iespējas cīnīties ar konvencionāliem 
liela mēroga un intensitātes konfliktiem 
Eiropā”, raksta Leta/Reuters/DW. 

“Lai gan mēs nekad nekomentējam 
varbūtēju nopludinātu informāciju vai mūsu 
aizsardzības plānus, NATO galvenais 
uzdevums ir kolektīvā aizsardzība, un mēs 
darīsim visu nepieciešamo, lai aizstāvētu 
jebkuru mūsu sabiedroto,” reaģējot uz 
“Der Spiegel” publikāciju, norādījusi 
NATO pārstāve Oana Lungesku. “Ņemot 



43

vērā jauno drošības situāciju, ko radījusi 
Krievijas nelikumīgā un neleģitīmā agresija 
pret Ukrainu, mēs esam īstenojuši tūlītējus 
pasākumus, lai garantētu kolektīvo drošību 
gaisā, jūrā un uz zemes.” 

NATO piektdien (16. maijā) Igaunijā 
uzsāka plašus manevrus “Steadfast 
Javelin 1”, lai “atspoguļotu NATO kolektīvo 
aizsardzību Baltijas reģionā”, teikts alianses 
paziņojumā. Manevros, kas turpināsies līdz 
23.maijam, piedalās seši tūkstoši karavīru 
no vairākām NATO dalībvalstīm, arī no 
ASV. 

Manevru vadītājs Hanss Lotārs 
Damrēze paziņojumā apliecināja - “nav 
šaubu, ka alianse ir spēcīga un ka NATO 
apņēmība garantēt tās dalībvalstīm, ka 
Vašingtonas līgums ir spēkā, joprojām ir 
mūsu rīcības centrā”. 

Ar Vašingtonā 1949. gadā parakstīto 
Ziemeļatlantijas līgumu tika izveidota 
NATO. Līguma 5. pants paredz, ka 
uzbrukums vienai NATO dalībvalstij ir 
uzskatāms par uzbrukumu visām un ka 
uzbrukumā cietušajai valstij ir jāsaņem ātra 
palīdzība - tāda, kādu to par nepieciešamu 
uzskatīs pārējās dalībvalstis, ieskaitot 
militāru palīdzību. 

Tikmēr atbilstoši “Der Spiegel” iegūtajai 
informācijai NATO būtu grūti, ievērojot 
Ziemeļatlantijas līguma 5. panta prasības, 
veikt aizsardzības pasākumus pret 
potenciālu Krievijas iebrukumu. 

Problēma, vēsta “Der Spiegel”, ir 
tā, ka ilgstoši bijis ierasts neuzskatīt 
uzbrukumu no Krievijas puses par draudu, 
un tāpēc militārie “cietokšņi” nav izvietoti 
Austrumeiropas valstīs. “Kad Baltijas 
valstis pievienojās NATO, militāro draudu 
no Krievijas puses nebija,” žurnālam 
atgādināja Eiropas Parlamenta deputāts, 
Eiropas Savienības ārpolitikas veterāns 
Elmārs Broks.

“Alianse turējās pie vienošanās ar 
Krieviju un neizvietoja karaspēku uz 
austrumiem no Elbas. Tagad, šķiet, 

[Krievijas prezidenta Vladimira] Putina 
politika ir mainījusies, un NATO ir jārod 
atbilde,” uzsvēra Broks. 

Savukārt Polijas ārlietu ministrs 
Radoslavs Sikorskis žurnālam sacījis, 
ka NATO ir pienācis laiks atkārtot tādās 
valstīs kā Polija to pašu, ko tā ir paveikusi 
Rietumeiropā. “Bāzes ir Lielbritānijā, 
Spānijā, Vācijā, Itālijā un Turcijā. Bet bāzu 
nav tur, kur tās ir tiešām nepieciešamas,” 
uzsvēris Sikorskis. (ir.lv)
Nauda piešķirta minimālai “lietu 
sakārtošanai” 

Ierobežoto resursu un iespēju dēļ 
Latvija nevarēs viena uzvarēt propagandas 
karā ar Krieviju; šī pretdarbība jāveic kopā 
ar Eiropas Savienību (ES), un sagaidāms, 
ka ES tuvākajā laikā ieguldīs lielākus 
līdzekļus informācijas cīņā, LU Vēstures un 
filozofijas fakultātē rīkotajā diskusijā atklāja 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 

Pēc Rinkēviča teiktā, Ukrainas 
notikumu dēļ līdz Rietumu polit iķu 
apziņai beidzot nonākusi sapratne, ka 
Krievija īsteno bezprecedenta informatīvo 
karadarbību, kurā iesaistīti visi iespējamie 
kanāli – prese, TV, radio, internets. Notiek 
plaša manipulācija ar notikumiem un 
faktiem. Padomju propaganda savulaik 
nodarbojās ar puspatiesību izplatīšanu un 
noklusēšanu, bet mūsdienu Krievija – ar 
atklātu, brutālu melošanu. ES valstis to 
beidzot sapratušas, tādēļ “notikusi strauja 
kustība”. Eksperti gan izslēdzot iespēju 
veidot kādu jaunu “Eiropas propagandas 
kanālu”, kas nodarbosies ar Krievijas 
paustā atspēkošanu. Tā vietā akcents tikšot 
likts uz maksimāli precīzas informācijas 
sniegšanu un izplatīšanu dažādos veidos. 
Bet pagaidām efektīva mehānisma, kā 
pretdarboties Krievijas propagandai, 
Eiropai nav. 

Komentējot valdības lēmumu ieguldīt 
682 399 eiro krievu valodas radio un 
televīzijas ziņu programmu paplašināšanai 
sabiedriskajos medijos, ārlietu ministrs 
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piekrita, ka jautājums ir diskutabls, jo, 
no otras puses, krievvalodīgo cilvēku 
daļu vajadzētu iesaistīt latviešu valodas 
informācijas telpā, taču “pilnībā atstāt šo 
informatīvo telpu bez pieskatīšanas arī 
nevar”. Valdības dotais līdzekļu piešķīrums 
esot domāts minimālai “lietu sakārtošanai” 
medijos. 

Diskusijas dalībnieki atzina, ka Ukrainas 
notikumu vērtējumā vienotības trūkst ne 
tikai Latvijas sabiedrībā, bet arī Eiropā, 
kur Krievijas nostājai atrodas atbalstītāji 
kā galēji labējās, tā kreisajās aprindās. “Šī 
sadalīšanās nav saistīta ar ģeogrāfiskām 
robežām vai etnisko piederību. Tā ir prātos. 
Ir cilvēki, kas seko austrumnieciskām, 
patriarhālām vērtībām, un ir rietumnieki, 
kas seko liberālām vērtībām, demokrātijai,” 
uzsvēra vēsturnieks Valters Ščerbinskis. 
Arī ārlietu ministrs Rinkēvičs piekrita, 
ka Krievija patlaban savas sabiedrības 
mobilizēšanai veido jaunu konservatīvo 
“Eirāzijas” ideoloģiju, ko pretstata Rietumu 
liberālajām vērtībām: “Krievijā mēs šobrīd 
redzam ļoti spēcīgu izteiktu nacionālismu, 
kas lielā mērā balstās uz vienojošu 9. maija 
tradīciju. Otrkārt, redzama visu Rietumu 
vērtību – demokrātijas, vārda brīvības 
– ierobežošana. Treškārt, vēršanās pret 
viendzimuma partnerību kā “sapuvušo 
Rietumu” ideoloģiju.” Kādi no minētajiem 
elementiem var šķist simpātiski arī dažām 
aprindām Eiropā.

Rinkēvičs brīdināja, ka vairs nedzīvojam 
tādā pasaulē, kāda tā izveidojās 1945. 
gadā un modificējās 1989. gadā. Šī kārtība 
jau ir sabrukusi. Starptautisko tiesību 
principi un teritoriālā integritāte vairs nav 
“svēti”. Ukrainas notikumi likuši apmulst 
kā ES, tā NATO. Patlaban tiekot meklēts 
līdzsvars starp vērtībām un interesēm. 
(Latvijas Avīze, autors Viesturs Sprūde)
Valsts pārvaldes iestādes saņem kritiku 
par nedraudzīgu izturēšanos pret 
klientiem 

Uzklausot ziņojumu par administratīvā 

sloga mazināšanu valsts pārvaldē, Ministru 
prezidente Laimdota Straujuma šodien (20. 
maijā) valdības sēdē veltīja kritiku vairākām 
valsts pārvaldes iestādēm. 

Straujuma ministriem norādīja, ka, 
viņasprāt, nav pieļaujami, ka viena iestāde 
pārsūta dokumentus uz otru, kā arī cilvēki 
tiek sūtīti no vienas iestādes uz otru. “Nevar 
atrakstīties, ka normatīvie akti to neparedz. 
Nedrīkst sūtīt cilvēkus no vienas iestādes 
uz otru. Cik gadus mēs runājam, ka 
nedrīkst prasīt izziņas, kas ir citas iestādes 
rīcībā,” teica Straujuma. 

Sākotnēji premjerministre nevēlējās 
nosaukt konkrētas valsts iestādes, par 
kuru servisu ir saņemts daudz sūdzību no 
iedzīvotājiem, taču nolēma tomēr minēt 
vairākus piemērus. 

Kā pirmo viņa minēja Labklājības 
ministrijas padotībā esošo Nodarbinātības 
valsts aģentūru, par ko saņemtas sūdzības, 
ka tā ne visai draudzīgi izturas pret 
klientiem. Tāpat daudz sūdzību esot par 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. 
Pieminēts tika arī Valsts ieņēmumu 
dienests, par kura darbību arī ir saņemtas 
sūdzības. Tomēr Straujuma piebilda, ka 
šī iestāde cenšas sakārtot savu darbību. 

Bez kritikas neizpalika arī Zemkopības 
ministrijas Pārtikas un veterinārais dienests, 
par ko sūdzības jau bijušas arī laikā, 
kad Straujuma pati vadīja Zemkopības 
ministriju. Viņasprāt, nav pieņemams, ka 
iestādes darbinieks pārmet klientam, ka 
viņš kaut ko nezina, jo ar konkrēto situāciju 
saskaras pirmo reizi. Ierēdnim kaut desmit 
reizes būtu jāskaidro viens un tas pats, 
jo tas ir viņa pienākums, pauda valdības 
vadītāja. [...] (leta.lv)
Latvijas hokeja izlase zaudē Šveicei un 
atvadās no pasaules čempionāta 

Latvijas hokeja izlase izšķirošajā 
Minskā notiekošā pasaules čempionāta 
apakšgrupas spēlē otrdien (20. maijā) ar 
rezultātu 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) zaudēja pērnā 
gada sacensību finālistei Šveicei, tādējādi 
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piekto gadu pēc kārtas nekvalificējoties 
čempionāta ceturtdaļfinālam. 

Lai iekļūtu ceturtdaļfinālā, Latvijas 
izlasei šajā spēlē obligāti bijā jātiek pie 
uzvaras. Latvijas izlases vietā ceļazīmi 
uz ceturtdaļfinālu nopelnījusi Somija, kuru 
gaida duelis ar Kanādu. 

Latvijas izlase savā apakšgrupā 
ierindojusies sestajā vietā, kas čempionātu 
licis noslēgt kopvērtējuma 11. pozīcijā. Šajā 
pašā vietā izlase čempionātu noslēdza arī 
pērn. [...] 

Čempionātu Latvijas izlase iesāka ar 
ļoti pārliecinošu sniegumu, ar rezultātu 3:2 
pieveicot Somiju. Līdz ar to Latvija pirmo 
reizi pēc neatkarības atgūšanas uzvarēja 
pasaules čempionāta pirmajā spēlē, kā 
arī pirmoreiz pasaules čempionāta cīņās 
uzveica Somiju, tomēr otrajā spēlē ar 2:3 
tika piedzīvots ļoti sāpīgs zaudējums pret 
Vāciju. Pēc tam Latvijas izlasei sekoja 
svarīga cīņa pret Kazahstānu, kurā tika 
izcīnīta smaga uzvara ar 5:4. 

Savas izredzes pacīnīties par vietu 
ceturtdaļfinālā Latvijas izlase uzlaboja 
pagājušajā ceturtdienā (15. maijā), kad 
pirmoreiz kopš 2001. gada uzvarēja ASV 
izlasi, dramatisma bagātā cīņā esot pārāka 
ar 6:5. Savukārt sestdien (17. maijā) Latvija 
ar 1:4 piekāpās ļoti pārliecinošu sniegumu 
rādošajai Krievijas valstsvienībai, ko 
vada Latvijas izlases bijušie treneri Oļegs 
Znaroks un Harijs Vītoliņš. 

Savu iepriekšējo spēli Latvija aizvadīja 
vien pirmdienas (19. maija) vakarā, kad 
ar 1:3 piekāpās sacensību saimniecei 
Baltkrievijai, pēdējā minūtē tiesnešiem 
strīdīgā epizodē neieskaitot Kaspara 
Daugaviņa vārtu guvumu. [...] (la.lv)
Atgriežas hercoga bibliotēka 

No svētdienas, 25. maija, Rundāles pilī 
būs atvērta restaurētā hercoga bibliotēka 
– pēdējā no trim telpām, kas ietverta 
Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas 
programmā 2010 – 2014. Tajā pašā dienā 
atvērs arī studiju kabinetu “Rundāles pils 

restaurācijas hronika”, kurā iespējams 
iepazīties ar 50 gados kopš restaurācijas 
aizsākumiem apkopotajiem materiāliem, 
un sāksies arī nozīmīga starptautiska 
izstāde “Kurzemes hercogu bibliotēka”. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā 
ar Helsinku bibliotēku un Ru  ieskatīties 
izstādē par Kurzemes hercogu bibliotēkām 
un grāmatām tajās. (Latvijas Avīze) 
Nacionālās enciklopēdijas vezums 
iekustējies? 

S m a g ā  L a t v i j a s  N a c i o n ā l ā s 
enciklopēdijas vezuma iekustēšanās, par 
ko neatlaidīgi iestājusies “Latvijas Avīze” 
un “Kultūrzīmes”, gan notiek ārkārtīgi grūti 
un lēni, jo pārāk daudz kas iepriekšējos 
gados kļūdainiem lēmumiem iznīdēts. 
Pēc izdevniecības “Latvijas enciklopēdija” 
likvidācijas ir radies pārrāvums datu 
vākšanā un sistematizēšanā. Tāpēc arī 
virtuālajā vidē atrast uzticamu faktoloģisku 
informāciju par Latviju parasti ir visai 
problemātiski, turklāt dažādu nozaru 
fakti nekur nav apkopoti vienuviet. Pat 
“Wikipedia” resursi par Latviju nemainīgi 
ir paši vājākie. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
direktors Andris Vilks (LNE izveide notiks 
zem viņa vadītās LNB spārna ‒ tas 
arī loģiski, jo tieši LNB atrodas LNE 
sagatavošanai izmantojamas datubāzes 
un citi informācijas krājumi) teic: “Pirms 
runāt par iespiesta izdevuma veidošanu 
– neesmu drošs, ka tas ir tikai valsts 
uzdevums, – vēlamies nostiprināt nacionālo 
enciklopēdisko informācijas bāzi, kas būtu 
uzturama un pilnveidojama.” 

Jau vistuvākajā laikā tiks izsludināts 
konkurss uz Nacionālās enciklopēdijas 
projekta vadītāja amatu, kura atalgojums 
iezīmēts LNB šā gada budžetā. LNE 
redakcijas vadītāja uzdevums būs veidot 
darba grupu – projekta īstenošanas 
un pārraudzības padomi, kas tad arī 
izstrādāšot enciklopēdijas koncepciju. 

Var paredzēt, ka turpmāk speciālistiem 
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diskusijās būs jāizšķiras par enciklopēdijas 
veidu un raksturu (universālā jeb vispārīgā 
ar lielu reģionālās enciklopēdijas īpatsvaru, 
vai reģionālā ar universālās enciklopēdijas 
iezīmēm), kā arī par tās apjomu un 
zinātnisko ietilpību – informācijas plašumu 
un tās proporcionālu sadali nozaru 
tematikas ietvaros. 

“Esam jau apspriedušies ar kolēģiem 
no Igaunijas un plānojam izpētīt arī citu 
kaimiņvalstu pieredzi nacionāla mēroga 
enciklopēdijas sastādīšanas jautājumos, 
tostarp redakcijas komandas izveidē. 
Turklāt paralēli tiek analizēts, kas pēdējo 20 
gadu laikā paveikts enciklopēdiju attīstībā 
Latvijā,” stāsta A. Vilks. Domājams, 
sagatavošanās ilgs līdz šā gada nogalei, 
bet praktiskā darbība, veidojot jauno LNE, 
– nākamajā gadā. 

Cienījamie lasītāji! Uzaicinām arī 
jūs nākt klajā ar konkrētām idejām un 
ierosmēm, kuras jūs personiski vēlētos 
veltīt vai arī uzskatāt, ka tās valsts līmenī 
būtu jādāvā Latvijai simtajā jubilejā. 
Gaidīsim jūsu vēstules pēc adreses: Rīga, 
Dzirnavu iela 21, kultūras nodaļa, “Latvijai 
100”; vai arī e-pastā anita.bormane@la.lv. 
Interesantākos priekšlikumus apkoposim 
un publicēsim “Latvijas Avīzes” kultūras 
pielikumā “Kultūrzīmes”. (Latvijas Avīze)
19. maijā 
Risks drošībai: Jelgavā vagonu rūpnīcu 
būvē Krievijas tanku ražotājs 

Jelgavā vērienīgu projektu sācis 
Krievijas valstij pilnībā piederošs koncerns 
Uralvagonzavod. Latvijā tas sevi prezentē 
kā pasaules mēroga dzelzceļa vagonu 
ražotāju. Savu galveno darbības jomu 
– militārās kaujas tehnikas un tanku 
ražošanu uzņēmums nemaz īsti nepiemin. 
Satversmes aizsardzības birojs norāda – 
riski Latvijas drošībai no šīs kompānijas 
ienākšanas mūsu valstī pastāv. 

Militārie eksperti uzsver, ka pasaulē 
lielākajam tanku ražotājam, kāds ir 
Uralvagonzavod, ir arī modernākais 

drošības dienests starp visām Krievijas 
kompānijām. Tajā strādā gan esošie, gan 
bijušie specdienestu darbinieki, lai sargātu 
militāro noslēpumu. [...] 

Pirms gada pamatakmens iemūrēšana 
iecerētās vagonu rūpnīcas pamatos 
Jelgavā notika visaugstākajā līmenī. Klāt 
bija Krievijas rūpniecības un tirdzniecības 
ministrs, Latvijas prezidents, Krievijas 
vēstnieks. 

Nu rūpnīcas celtniecība sākusies. 
Krievijas uzņēmumu Latvijā pārstāv Rīgā 
reģistrēta firma UVZ Baltija. Tā pieder 
firmai Luksemburgā UVZ International, 
kuras īpašnieks ir Krievijas valstij pilnībā 
piederošais Uralvagonzavod. 

Viens no pirmajiem darbiem, ko UVZ 
Baltija Latvijā paveica, bija lepna miljonu 
trīssimttūkstoš eiro vērta savrupnama 
iegāde Mežparkā. Pēc tam meklēta zeme 
rūpnīcai – bijušās Jelgavas cukurfabrikas 
teritorijā. Tās iegādei tērēti miljons 358 
tūkstoši eiro. Naudu Krievijas kompānija 
nežēlo, arī būvējot rūpnīcu. Pirms gada 
solīja ieguldīt 30 miljonus, tagad solījumi 
krietni auguši. 

Andrejs Sačiks, UVZ Baltija valdes 
priekšsēdētājs: - Uralvagonzavod vadība 

pieņēmusi lēmumu palielināt projekta 
apmēru. Sākumā mēs projektu plānojām uz 
30 miljoniem eiro. Šobrīd mēs gatavojam 
vēl divas kārtas, un tas ir vēl papildus 50 
miljoni eiro, ko ieguldām šajā projektā, 
un tur gatavosim konteinerus un saliktos 
vagonus. 

Uralvagonzavod Latviju izvēlējies, 
jo šī esot krieviski runājoša valsts ar 
labu investīciju klimatu un apmācītiem 
darbiniekiem. Par mātes kompānijas 
pamatdarbības sfēru – militāro rūpniecību 
– uzņēmuma vadītājs Latvijā īpaši nerunā. 

Andrejs Sačiks, UVZ Baltija valdes 
priekšsēdētājs: - Tanki – tā ir viena no 
darbības sfērām. Tajā pašā laikā vēlos 
atzīmēt, ka Uralvagonzavod ir pasaulē 
lielākais kravas vagonu ražotājs. Jo 
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dzelzceļa kravas vagonu tirgus pieprasījums 
augs un Uralvagonzavod gadā izgatavo 35, 
36 tūkstošus vagonu. Nav neviena cita 
uzņēmuma ar līdzīga apmēra jaudu. Arī 
lielākais tanku ražotājs pasaulē. Bet tā ir 
tikai viena sastāvdaļa. - Latvijā nedomājat 
taisīt? [...] Andrejs Sačiks: - Nu protams, ka 
neplānojam. Mums ir labs civils projekts. 
Patiesībā – Latvija nekad nav ražojusi 
kravas vagonus. Un tas ir tāds pilotprojekts 
Latvijai kā valstij, kam būs sava rūpniecības 
nozare, kas līdz tam nav bijusi. 

Pirmā UVZ rūpnīca Krievijā izveidota 
jau 1937.gadā Trešdaļa padomju armijas 
tanku Otrajā pasaules karā bija ražoti šajā 
rūpnīcā. Pirms septiņiem gadiem izveidots 
vienots uzņēmumu tīkls, kura uzdevums ir 
stiprināt Krievijas militāro varenību. Tajā 
ietilpst 22 rūpnīcas, zinātniskie institūti un 
laboratorijas. 

Uralvagonzavod firmas zīme ir tanks 
T-72. Nesen ražošanā nodots jaunās 
paaudzes tanks T90. Rūpnīcu ražošanas 
apjomi ļauj gadā izlaist vismaz tūkstoti 
moderno kaujas mašīnu. Krievijas tanku 
priekšrocība pār līdzīgiem ražojumiem 
ir salīdzinoši mazais svars – 45 tonnas. 
Tāpēc tanki ir īpaši manevrētspējīgi. Vēl 
viens rūpnīcu lepnums - tanku atbalsta 
mašīna Terminators. 

Citu valstu armijas no tankiem atsakās, 
jo tas ir uzbrukuma, nevis aizsardzības 
ierocis. Tomēr Krievija rīkojas pretēji. 
Kaimiņvalsts ar prezidenta rīkojumu 
izstrādājusi īpašu programmu. Tās mērķis 
– astoņu gadu laikā armijas kaujas spējas 
pacelt pasaules līmenī. 

Mārtiņš Vērdiņš, atvaļināts NBS 
kapteinis: - Grūti pateikt, cik ir šobrīd 
viņiem tanku ražošana svarīga, bet 
ka viņi nākamajos gados līdz 2020. 
gadam pieaugs – tas ir pilnīgi nopietni, jo 
programma paredz T90 tanku ražošanu un 
modernizāciju, kā arī jauna, pilnīgi absolūti 
jauna tanka Armata laišanu sērijā. Šobrīd 
notiek izstrādes stadija. Līdz ar to šis 

koncerns atrodas uz viļņa.. uz augšupejoša 
viļņa. Viennozīmīgi. [...] 

Ja Ukrainas konflikts ies plašumā, var 
droši prognozēt, ka rietumvalstu sankciju 
sarakstos iekļūs arī militārās rūpniecības 
vadītāji. Pagaidām Uralvagonzavod 
koncerna ģenerāldirektoram Oļegam 
Sijenko sankcijas nav trāpījušas. 

Jelgavas pilsēta 80 miljonu vērto 
projektu atbalsta, jo tas radīs 300 darba 
vietu. Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas 
domes priekšsēdētājs (ZZS): - Viņiem 
viens no rūpniecības veidiem ir militārā 
rūpniecība – jā, to es zinu. Bet tikai viens 
no veidiem. - Jūsu partijas biedrs tagad ir 
aizsardzības ministrs – viņš nav licis jums 
uzmanīties par šo būvi? Andris Rāviņš: - 
Kādā sakarībā lai mēs uzmanītos par šo 
būvi? - Ņemot vērā starptautisko situāciju 
gan Ukrainā, gan kādas bažas mums valstī 
ir saistībā ar Krieviju un ka Krievijas valsts 
uzņēmums, kas piegādā tankus Krievijas 
armijai, būvē rūpnīcu Jelgavā. Andris 
Rāviņš: - Es varu tikai teikt to, ka šeit tankus 
mēs neražosim. Kā jau es teicu – šeit ir 
civilā produkcija. Un rūpnīca tiek celta. 

Tikpat priecīga par Krievijas naudu ir 
arī Satiksmes ministrija. Latvijas Dzelzceļš 
gan vagonus iepērkot no citām ražotnēm 
un Jelgavā būvēto iegādi Latvija nav 
apsvērusi. 

Kaspars Ozoliņš, Satiksmes ministrijas 
valsts sekretārs: - Mēs uzskatām, ja šeit 
notiek mašīnbūves produkcijas ražošana, 
tad mēs to uztveram pozitīvi. 

Jelgavas mēra partiju apvienības 
biedrs – aizsardzības ministrs par kolēģa 
pilsētā iecerēto projektu uzzināja no 
Nekā Personīga. Atšķirībā no Satiksmes 
ministrijas Raimonds Vējonis nav tik 
pār l iec ināts  par  šādu invest īc i ju 
nekaitīgumu. 

Raimonds Vējonis, aizsardzības 
ministrs (ZZS): - Man ir grūti komentēt šo 
situāciju, jo tā man ir pirmā dzirdēšana 
par šādām investīcijām. Bet, protams, – 
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DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA 
BAZNĪCĀ 30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien, 1. plkst. 10.00 – Debes-

b r a u k š a n a s  d i e n a s  a t c e r e s 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 8. plkst. 10.00 – Svētā Gara 
svētku dievkalpojums.

Svētdien, 15. plkst. 10.00 – Aizvesto 
piemiņas dievkalpojums.

Svētdien, 22. plkst. 10.00 – Dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.

Svētdien, 29. plkst. 10.00 – Lasītais 
dievkalpojums

JŪLIJĀ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – Lasītais 

dievkalpojums
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – Dievkal-

pojums ar Svēto Vakarēdienu.

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

JŪNIJĀ
Svētdien, 1. U.Hāgens
Svētdien, 8. I.Liepiņš
Svētdien, 15. A.Kristovskis
Svētdien, 22. J.Turmanis
Svētdien, 29. J.Trumpmanis
JŪLIJĀ
Svētdien, 6. I.Birze
Svētdien, 13. J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS

JŪNIJĀ
Svētdien, 1. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien, 8. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien, 15. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien, 22. S.Fraser/A.Zīda
Svētdien, 29. M.Timermane/A.Zodiņa
JŪLIJĀ 
Svētdien, 6. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien, 13. A.Hickey/L.MacPherson

Draudzes mācītājs būs Latvijas 
apmeklējumā no 26. jūnija līdz 8. 
jūlijam. Steidzīgos gadījumos lūdzu 
zvanīt draudzes prekšniekam.

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 cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks 
E.Timermanis
 271 Hudson Pde, Clareville, 2107
 Mājas tel.  (02) 9918 2306 
 Mobilais telefons  0414 479 001 
 E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
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
Cik veca ir Zeme? Zinātne un daži 

citi apsvērumi liecina, ka vismaz 
4.5 biljoni gadu. Cilvēks uz Zemes 
atrodas vismaz 23 milj. gadu. Bet 
Universs, ir vismaz 13.5 biljonu 
gadu. Cilvēces “modelis” ir uz Zemes 
“iesēts” neskaitāmas reizes. 

(Bībelē sk. I Moz gr., Mt.13.nodaļu 
u.c.) (sk. arī Gregg Braden, Dolores 
Canon, u.c.)

R.S.
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI 

JŪNIJĀ
Svētdien, 1. plkst.  9.30 Debes-

braukšanas dienas dievkalpojums.

Svētdien, 8. plkst. 9.30 Vasarsvētku 
dievkalpojums. Bībeles stunda.

Svētdien, 15. plkst. 9.30 Tautas sēru 
dienas piemiņas dievkalpojums. 
Trīsvienības diena.

Svētdien, 22. plkst. 9.30 Jāņu dienas 
dievkalpojums.

Svētdien, 29. plkst. 9.30 Sv. Apustuļu 
Pēteŗa un Pāvila dienas dievkalpojums.

Dievkalpojumus vadīs mācī tā js 
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS

Svētdien, 1.  Amans Myla
Svētdien, 8.  Olafs Šics
Svētdien, 15.  Juris Liepiņš        
Svētdien, 22.  Amans Myla
Svētdien, 29.  Olafs Šics

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 1.   Gundega Zariņa
Svētdien, 8.  Marita Lipska
Svētdien, 15.  Biruta Apene
Svētdien, 22.  Gundega Zariņa
Svētdien, 29.  Marita Lipska

DRAUDZES NODEVAS
Lūdzam nosūtīt uz draudzes kasiera 

Valdemāra Dūšeļa adresi ,  11. 
Byanbi Place Castle Hill, NSW 
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2154. Čeki rakstāmi uz “Latvian 
Unity Congregation”, vai “Latviešu 
Vienības draudze” vārda. Tās ir 
$100, pazeminātā $60, studējošiem 
jauniešiem $5 gadā. Informāciju var 
saņemt no zemāk minētajiem valdes 
locekļiem.

Draudzes mācītājs 
Raimonds Sokolovskis
 32 Parnell Street, Strathfield, 2135  
 Tel. mob.  0438 694 520.
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

katra investīcija, kas Latvijā tiek guldīta, 
tas ir labi, bet tai pašā laikā tomēr mums 
ir jāskatās, vai kādas investīcijas nākotnē 
nevar sasaistīt ar apdraudējumiem valsts 
drošībai. Bet tas būtu jāvērtē attiecīgajiem 
speciālistiem – vai tur varētu vai nevarētu 
būt kaut kādi apdraudējumi. - Jūsu 
speciālisti to pagaidām vēl nav vērtējuši? 
Raimonds Vējonis: - Nu ja es nezinu par šo 
rūpnīcu, tad principā nav vērtēts. 

Raimonds Graube, NBS komandieris 
ģenerālleitnants: - Zinot, kādā veidā notiek 
atsevišķās valstīs šie ekonomiskie projekti 
- ar kādiem tālejošākiem mērķiem viņi 
varētu būt vai kāda ietekme varētu būt -, 
tad, protams, uz tiem vajadzētu skatīties 
ļoti uzmanīgi un izvērtēt šādus projektus. 
Krievijas valstij piederošā Uralvagonzavod 
iecerēto projektu Jelgavā jau ir pētījis 
Satversmes aizsardzības birojs. Konkrētus 
izvērtējuma rezultātus iestāde neatklāj. 

Iveta Maura, SAB pārstāve: – Rūp-
nīcas Uralvagonzavod darbības aktīva 
izvērtēšana Latvijas teritorijā norāda uz 
iespējamiem riskiem, bet ne draudiem 
nacionālajai drošībai. Ja rūpnīcas 
darbība tiks aktīvi izvērsta Latvijā pie 
apstākļa, ka rūpnīcas vadība ir saistīta 

ar šā brīža politisko varu Krievijā, tas 
ir... ir saskatāmi zināmi riski nacionālajai 
drošībai. Uralvagonzavod Krievijā kopumā 
strādā ap 70 tūkstoši cilvēku. Starp viņiem 
ir arī drošības dienestu darbinieki, kuru 
uzdevums ir sargāt militāros noslēpumus un 
Krievijas zinātnieku slepenos atklājumus. 

Mārtiņš Vērdiņš, atvaļināts NBS 
kapteinis: - Līdzi infrastruktūrai, līdzi 
inženiertehniskaj iem darbiniekiem 
nāk tā saucamie biznesa noslēpumi. 
Kurus Uralvagonzavodā sargā vienas 
no labākajiem Krievijā biznesa jomā 
drošības struktūrām, kur strādā esošie, 
bijušie vai pa pusei bijušie Krievijas 
drošības dienestu darbinieki. Kas, situācijai 
attīstoties ne visai draudzīgā virzienā, starp 
mūsu valstīm var izraisīt arī kaut kādus 
zināmus riskus. Mūsu gadījumā mums 
ir svarīgi pārliecināties, lai, aizsargājot 
savas biznesa intereses, savus biznesa 
noslēpumus, netiktu iedragātas Latvijas 
intereses. - Tad visticamāk tie drošības 
cilvēki tā kā varētu braukt arī strādāt un 
to noslēpumu sargāt uz Latviju? Mārtiņš 
Vērdiņš: - Es varbūt šobrīd spekulēju, bet 
es teikšu – tas būtu viņu pirmais un viens 
no galvenajiem pienākumiem. (tvnet.lv)

PBLA ziņas – turpinājums. no 46. lpp.
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Latvia Wins Finland in Ice Hockey 
Championship Opener

The Latvian national ice hockey 
team opened the annual Ice Hockey 
World Championship in Minsk with a 
historic win, beating Finland for the first 
time at the worlds.

Latvia’s three goals, against two 
for Finland, were scored by Kaspars 
Daugaviņš, Kristaps Sotnieks and 
Artūrs Kulda.

It is the eighteenth time the Latvian 
team is playing in the Elite division of 
IIHF Worlds, but Latvia has never won 
the opening game so far, losing sixteen 
openers and ending one in a draw at the 
previous 17 championships.

Finland, a favourite in both this 
match and championship, placed fourth 
at the world championships the past 
two years, and won bronze at the Sochi 
Olympic Games.

It is the perfect start for team Latvia 
as there are large hopes the team will 
advance to the quarter finals after a 
tremendous performance in the Sochi 
Winter Olympics.

However, Latvia lost 2:3 against 
Germany in a very close match on the 
next day. Latvia will meet Kazakhstan 
on May 13, the USA on May 15, Russia 
– May 17, Belarus – May 19 and 
Switzerland – May 20.

Latvia Set to Have Highest GDP 
Growth in EU

Accord ing  to  the  European 
Commission’s latest forecast, Latvia is 
expected to record the fastest economic 
growth in both the EU and the euro area 
this year. Latvia’s GDP is expected to 
increase 3.8 percent this year and 4.1 
percent in 2015, setting the highest GDP 
growth among the member states.

The forecast points out a continuing 
economic recovery in the EU overall 
with real gross domestic product growth 
set to reach 1.6 percent in the EU and 
1.2 percent in the euro area in 2014, 
increasing further in 2015 to 2 percent in 
the EU and 1.7 percent in the euro area.

The  Eu ropean  Commiss i on 
particularly points out the positive 
impact of macroeconomic, fiscal and 
political stability on a rapid growth of 
GDP, thus allowing the prospects for 
years 2014 and 2015 look remarkably 
hopeful.

Furthermore, the level of national 
debt will be reduced in 2015 as Latvia 
has made timely repayments of an 
international loan to the EU. Taking into 
account that the economic and financial 
situation in the state improved, Latvia 
did not use to a full extent the available 
funding of the loan, which allows the 
forecast of GDP growth level to be a 
realistic prediction.
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Norway recognizes Latvian citizens’ 
eID card as valid travel document

22 May 2014
Latvian citizens can enter the 

Kingdom of Norway with personal 
identity cards (eID cards) issued 
in Latvia. According to information 
provided in a note of 22 May from the 
Royal Norwegian Embassy, Norway has 
adopted amendments to its legislation 
and has approved the personal ID card 
issued to the citizens of Latvia as a valid 
travel document.

The Ministry of Foreign Affairs wel-
comes the decision by the Norwegian 
side.
Is Emigration good or bad

Ilze Garoza 22 May 2014
The mass emigration that Latvia 

has experienced in this millennium has 
alarmed not only Latvian authorities, 
who in their efforts to reverse it, last year 
adopted a Reemigration plan. The scale 
of emigration also distresses the Latvian 
people, which, according to public polls, 
is seen as the biggest demographic 
threat to Latvia. According to University 
of Latvia professor Mihails Hazans, 
more than 250 thousand people have 
left Latvia since 2000 and between 
20 to 30 percent have the intention to 
emigrate in the near future. Is emigration 
good or bad? Can it be reversed? And 
from a global perspective, what can we 
learn from other countries who have 
experienced mass migration at some 
point of their history?

These are some of the questions 
brought up at a discussion with Hans 
Storhaug, the President of the European 
Association of Migration Institutions 
(AEMI) and Maddalena Tirabassi, the 
AEMI Vice-President when they were 
visiting Latvia last month in preparation 
for the 12th AEMI conference which will 

take place in Riga from September 25 
to 27, 2014.

Between 20 to 50 percent return
The AEMI Vice-President, Italian 

scholar Maddalena Tirabassi, who is 
also the Director of Altreitalie Centre 
on Italian migration, when describing 
recent Italian migration patterns, cites 
conclusions from a recently published 
book by her research center „The best 
of Italy is leaving. Italian migration in 
the XXI Century“ (La meglio Italia. Le 
mobilita’ italiane nel XXI secolo.). She 
says that the majority of people leaving 
Italy in the thousands today from every 
region of Italy, but mostly from the 
Nothern areas, are highly educated. 
„This phenomenon does not affect 
just Italians and citizens of Italy, but 
also migrants from other countries are 
starting to leave the country too,“ says 
Tirabassi, adding that it is a big issue, for 
which Italy has not found a solution yet.

When it comes to Norway, the 
AEMI President Hans Storhaug, who 
is also the Director of the Norwegian 
Emigration Center, explains that the 
problem of emigration has not existed 
in Norway since a century ago, when 
around 900 000 persons left the country 
between 1825 and 1925 due to a bad 
economy and unemployment. „Today 
this wave has changed. Norway is now 
experiencing huge immigration not 
only from the Third World countries, 
but also from the EU countries,“ says 
Storhaug. He states that most migratory 
movements depend on the economy of 
each country, and says it is difficult to 
give advice, when or how each country 
can improve their economic provisions 
to stop the human outflow. „There is a 
natural flow of migrants out of a country, 
when the economy is down, and there 
is a natural inflow, when the economy 
is improving,“ says Storhaug.
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Asked whether Norway ever adopted 
some kind of a Reemigration plan 
at the peak of or following the mass 
emigration, Storhaug explains that 
initially emigration was not on the 
public or government agenda, since the 
majority of emigrants were not highly 
skilled, but mainly poor people striving 
for better lives abroad. However, when 
the government decided that they 
want those people back, they created 
programs offering land to returnees for 
re-establishing themselves, which, as 
Storhaug describes, did not have much 
success. „Totally speaking in regards 
to these hundred years of emigration, 
around 20 to 25 % of those who left 
came back. So, around one quarter of 
the emigrants in the time span of 100 
years returned,“ says Storhaug, adding 
that the return rate in other countries like 
South and Eastern European countries 
has been higher. Maddalena Tirabassi 
confirms it, by saying that in Italy’s case 
it has been one third to a half.

Both migration experts agree that 
reemigration is a big and controversial 
issue. Is it success to go back home? Or 
is it a sign that you have failed abroad? 
When addressing this controversy, 
Tirabassi states that in her opinion the 
big distinction is the choice of staying 
abroad or going back. „In Italy, we saw 
that it is very tricky. Five, ten years ago, 
people felt free to go back and forth. 
Now there is a feeling that it isn’t a 
choice anymore, but they are compelled 
to stay abroad, because they don’t see 
any solution to their survival in Italy, not 
in terms of starvation, but in terms of 
the quality of their lives,“ says Tirabassi. 
For instance, minority rights are better 
preserved in some other countries. 
Some say that women are treated better 
in Scandinavia or Germany, there is a 
better legislation there, more maternity 

leave and welfare in other countries, 
which stimulates a kind of welfare 
migration, adds the Italian scholar.
Seminar in Foreign Ministry to seek 
ways of tailoring distance education 
for diaspora children

On 20 May,  the  Min is t ry  o f 
Foreign Affairs, the World Federation 
of Free Latvians (WFFL) and the 
Latvian Language Agency hold a 
seminarDistance Education for Diaspora 
Children – International Experience, 
Latvian Vision. The event, hosted by 
the Foreign Ministry, will deal with 
possibilities for devising a distance 
education programme adapted to the 
needs of Latvian diaspora children and 
also take note of foreign experience.    

The Foreign Ministry Working Group 
for Diaspora Policy has on a number 
of occasions discussed the issue of 
the need for special, flexible distance 
education programmes individually 
adaptable for Latvian diaspora children. 
The programmes could be used both 
by children who already attend Latvian 
diaspora weekend schools and those 
who do not have the possibility.

About 100 Latvian diaspora weekend 
schools are run the world over, being 
highly important to education in Latvian 
culture and teaching the Latvian 
language to diaspora children. Although 
the number of the schools is constantly 
on the rise, a relatively small number 
of diaspora children attend those 
schools. There are various reasons 
for that: distance between school and 
home, parents’ working schedules, 
financial considerations of covering 
travel expenses, and other factors.

In response to a call by the diaspora 
parents, the WFFL Education Council 
has summarised the distance education 
offer available in Latvia to seek 
possibilities for tailoring the existing 
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programmes to the diaspora needs. 
More than 70 educational institutions in 
Latvia offer distance learning services, 
but those cannot be used directly 
for the needs of the diaspora pupils 
without further adaptation. The seminar 
participants will be given an insight into 
the distance learning arrangements at 
the Riga Distance Education Secondary 
School and Brocēni Secondary School, 
which, for a longer period now, have 
been successfully offering a full course 
of education based on Latvian national 
curriculum.  

Distance education schools for 
diaspora children are already functioning 
successfully in a number of countries 
across the globe. Educators from Edufax, 
a Dutch Distance Education School 
for Diaspora Children, Globalskolen, 
a Norwegian Distance Education 
School for Diaspora Children and OZO 
Gymnasium in Lithuania will be sharing 
their experience at the event.

Taking part in the seminar are 
representatives from the Ministry of 
Foreign Affairs, the WFFL, the Ministry 
of Education and Science, the Latvian 
language Agency, the State Service of 
Education Quality, the Riga City Council, 
Latvia’s schools, the diaspora weekend 
schools and other interested parties.
 The Russian Invasion of Ukraine and 
Annexation of Crimea! 
The Russian objectives in Ukraine 

by Andrejs Mezmalis 
The recent incursion by the Russian 

Federation’s clandestine forces into 
Ukrainian territory is reminiscent of 
the Stalin-Hitler Pact of 1939 and its 
“spheres of influence” that resulted 
in the occupation of eastern Poland, 
the Baltic States and Moldova by the 
Soviets-Russians prior to World War II 
(WWII); Finland refused to submit, but 

wound up being attacked by the Soviets-
Russians and lost territory to Russia. In 
order to fully appreciate the situation in 
Ukraine today, we must understand the 
history and the brutal policies carried 
out by the Soviets-Russians in Ukraine 
during 1917-1953, which in essence 
shape the events of today. We must also 
keep in mind that the Ukrainian nation 
is ethnically a separate and linguistically 
distinct nation; they are not Russians.

   The past history of the Soviet Union 
and Soviet Russia, and the recent events 
in Ukraine, indicate that Russia’s long-
term objective may include not only the 
occupation and annexation Crimea, but 
also the establishment of a continuous 
land route connecting Russia to Crimea; 
that would also cut off the Ukrainians 
from their coal-rich regions of eastern 
Ukraine. It is also clear, from statements 
made and actions taken by various pro-
Russian factions (so called Russian 
“self-defense” forces) in Ukraine, that 
the Moscow-Putin objective may also 
be the annexation, not only of the 
eastern provinces, but also of the entire 
Black Sea coastal regions of Ukraine, 
including the City of Odessa and 
the coastal regions next to Moldova; 
Moldova could be next on the list. 

To fully understand the situation 
in Ukraine, let us review the relatively 
recent history of Ukraine, spanning 
less than the lifetime of a person (1917-
1991). During the Bolshevik revolution 
of 1917 in Russia, the Ukrainian nation 
found politically favorable conditions and 
a chance for self-determination; and, on 
June 10, 1917 the Ukrainians declared 
their autonomy. On July 3, 1917, 
the Russian Bolshevik revolutionary 
government supported the Ukrainian 
autonomy, because the Bolsheviks 
themselves were hard-pressed in 
consolidating their own power in Russia. 
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A few months later, on November 
7, 1917, the Ukrainians issued a 
proclamation for the formation of the 
Ukrainian National Republic (UNR) and 
declared their independence on January 
9, 1918. To be sure, these events in 
Ukraine were not to the liking of the 
Bolsheviks in Moscow; after creating 
the Russian National Commissar 
Committee (Vladimir Lenin, Lev Trotsky, 
Joseph Stalin) on December 12, 1917, 
the Soviets essentially declared war 
against UNR, while simultaneously 
consolidating their power in Russia and 
in other territories of the former Russian 

Empire. Almost simultaneously, other 
subjugated nations (Finns, Estonians, 
Latvians, Lithuanians and Poles) had 
also declared their independence 
and were engaged in armed conflict 
(1918-1920) against the Bolsheviks 
and the Red Army of the Soviet Union; 
all of these nations achieved their 
independence (1918-1920), even 
though Estonia, Latvia, Lithuania and 
Poland were later invaded by the 
Soviet Union (1939-1940) as a result 
of the Molotov-Ribbentrop Pact of 
August 23, 1939 that initiated World 
War II. Ukraine was known as the 

Map of Ukraine: Western Ukraine, shown in white, was added to Ukraine at the 
expense of Poland, including a small area of Slovakia, as a result of the Molotov-
Ribbentrop Pact and WWII. The area south of Moldova and Moldova, once part of 
Romania, was occupied by the Soviets as a result of the Pact and WWII. Crimea’s 
indigenous people are the Tatars. The majority of the Tatars were either deported 
or killed by the Russians during the numerous Soviet-era purges; some sources 
indicate that out of the 5,000,000 Tatars that once lived in Crimea and the adjacent 
areas only 300,000 survive. The Tatar land, homes and other property were given 
to Russian colonizers, who arrived after each “ethnic cleansing operation” carried 
out by the Soviets-Russians.
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“bread basket” of the Tsarist Russian 
Empire; the Bolsheviks-Russians had 
no intention of letting Ukraine go its own 
way. By 1919, the Bolsheviks had nearly 
consolidated their power in Russia 
and were now turning their attention 
to Ukraine by introducing a new terror 
tactic – “artificial famine” to control 
the political situation and population 
in Ukraine. Their objective was to 
eliminate the Ukrainian farmers’ strong 
stance against the Soviet-Russian-
Kremlin policies. Soviet propaganda 
was directed against the Ukrainian 
“kulaks” (well-to-do farmers). In August, 
1919, Lenin stated, “The kulaks are the 
Soviets’ most ferocious enemies…. 
They must be subdued without mercy! 
Death to them!” Shortly later, Soviet-
Russian Army units and Bolshevik 
interior security forces descended upon 
the Ukrainian countryside, spreading 
terror, famine, brutality and death 
throughout the land; thereafter, life was 
never the same in Ukraine.

Red Army troops literally robbed 
the Ukrainian farmers (at gun-point) 
of millions of tons of grain and took 
it without any compensation; at that 
time, the rural population comprised 
80%+ of total population of Ukraine. 
Needless to say, tens of thousands 
of Ukrainians revolted against the 
Bolsheviks-Communists, the Soviet-
state sponsored robbery and the mass 
murders that were taking place under 
the supervision of the Cheka (original 
name of the Soviet secret police, later 
succeeded by GPU/NKVD/KGB,etc.). 
In fact, the Bolsheviks-Communists of 
Soviet Russia, during the 1920-1921 
period, introduced to the World a new 
weapon - an “artificially created famine” 
that they used as an instrument of 
terror against the Ukrainian population 
to implement their murderous policies 
in territories under their control. The 
Soviet Union and Russia have tried to 
hide these historical events for years - 
unsuccessfully.

Red Army troops confiscated millions of tons of grain during January-April 1919.
(Note: The picture indicates that Soviet Asians were also utilized for this purpose)

 To be continued.
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