
Nu ko var katru gadu 
iet uz to Zāļu tirgu!? Tie-
šām, bet pamēģini ne-
aiziet, vienalga vai līgosi 
zaļā pļavā, vai snauduļo-
si pie TV ekrāna, tāpēc 

es gāju atkal. Šogad nelija, un šogad 
skatuve bija citā vietā, un Doma baznī-
cas tornis restaurācijas laikā ietīts bal-
tos palagos, tā, ka izmaiņas tomēr ir.

Mans nolūks ir sabildēt smukus 
puķu pušķus, bez krāsainiem Spilves 
spaiņiem (to izdarīt ir grūti, jo ne visi 
tirgotāji ir padomājuši par plastmasas 
ūdens trauku piesegšanu). Jā, šogad 
vēl nezied madaras. Daudz vainagu, 
tie top arī uz vietas, bet dārgi, manā 
uztverē. Ir ļoti skaisti latviski krāsaini 
puķu pušķi, ir arī tādi, kur ne krāsas, 
ne puķes neder kopā. Bet galu galā vi-

sam atrodas pircēji.
Apstaigāju teltis ar pārtikas pre-

cēm, jā tās smaržas vien jau ir izcilas: 
kūpināta gaļa, vistas, desas un zivis; 
Jāņu sieri un Ievas sieri; maizes klaipi, 
kliņģeri un pīrāgi; jaunais medus un 
konfektes. Es nopirku ūdens kliņģeri 
un kaņepju sviestu, ko pēc pāris stun-
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Zāļu tirgus.
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Latvijas Ārlietu ministrs
Edgara Rinkēviča vizīte Kanberā

Šī gada jūnijā, laikā 
no 18.  līdz 20.  jūnijam 
Kanberā darba vizītē 
pie Austrālijas valdības 
viesojās Latvijas Ārlietu 
ministrs Edgars Rinkē-
vičs un pieci Latvijas 

valdības delegāti: Valsts sekretāra 
vietnieks – politiskais direktors Edu-
ards Stiprais, Ekonomisko attiecību, 
tirdzniecības un attīstības sadarbības 
direkcijas vadītāja Ivita Burmistre, 
Padomniece – Āzijas, Āfrikas un Oke-
ānijas valstu nodaļas vadītāja Judīte 
Dobele, Ministra biroja vadītāja viet-
niece Inga Ozola un Ministra padom-
nieks Mārtiņš Drēģeris.

Piektdien, 19.  jūnijā, Ārlietu mi-
nistrs un delegāti viesojās Kanberas 
Latviešu biedrības rīkotajā saietā Ima-
nuela baznīcas zālē Laionsā (Lyons).

Saietu atklāja KLB priekšnieks 

Ēriks Ingevics, sveicot viesus latviešu 
saimes saietā.

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

Savā uzrunā Ārlietu ministrs ru-
nāja par Latvijas prezidentūru Eiropas 
Padomē, kas tagad tuvojās beigām. 
Viņš pieminēja sasniegumus Latvijas 
prezidentūras laikā, kā arī problēmas, 
kas vēl nav atrisinātas, piemēram, 
Grieķijas finanšu krīze un imigrācija, 
kas saistīta ar patvēruma meklētāju 
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Vajag diezgan lielu 
dūšu un pašpārliecinātī-
bu, lai atstātu drošu, labi 
apmaksātu darbu valsts 
iestādē, ar nodomu iz-
veidot savu uzņēmumu. 
Redzamāku vietu kā 
Adelaides Centrāltirgu, 

kur pastāvīgi apgrozās starptautiska 
publika, būtu grūti atrast, un darba 
slodze un atbildība būtu brīdinājums, 
ka kaut kādam vārgulim vai sliņķim te 
nav ko meklēt.

Laimīgā kārtā Inga  Pēr-
kons-Grauze ir no tiem ļaudīm, kuri 
nebaidās atsaukties izaicinājumam 
un riskēt, jo šeit tiek pildīts sen lolots 
sapnis par kafejnīcu/veikalu, kur tirgot 
visu latvisko, tādā veidā likt Latvijas 
vārdu plašākas sabiedrība priekšā.

Latviešu sabiedrībā Inga apgro-
zās visu mūžu; viņas vecāki – Astrīda 
un Gunārs Pērkoni, kā arī viņa pati, 
bija ilggadēji Adelaides Latviešu jauk-
tā kora koristi, un ne viena vien dāma 
greznojās ar Gunāra meistarīgi darinā-
tām latviskām rotām. (Ar lepnumu pie 
tautas tērpa nēsāju viņa darināto bur-
buļsaktu.) Pieredzi daudziem cilvēkiem 
ēdienu gatavot Inga guvusi ar ēdienu 
gatavošanas dažādām pieņemšanām 
un privātām viesībām, darbā Tālavas 
kafejnīcā un beidzamos dažus gadus 
ar saimniekošanu Vasaras Vidusskolas 
saimei. Latvietība ieaudzināta ciešā un 
mīlošā ģimenē. Nosaukums The Latvi-
an Lunchroom pa galvu mētājās jau sen.

Šī gada sākumā radās iespēja sen 
loloto sapni realizēt. Sarunā ar šo rin-
diņu rakstītāju Inga neskopojās ar pa-
teicības un atzinības vārdiem savai ģi-
menei – vīram Paulam, dēlam Ērikam 
un meitai Anitai, kuri viņu ne tikai ie-
drošināja ielaisties potenciāli riskantā 
uzņēmumā, bet palīdzēja iekārtot ēd-
nīcu vietā, kur pirms tam ilgus gadus 
bija Poļu desu un gaļas bode.

Poļiem bija liela piekrišana, tie aiz-
vācās uz citu vietu, un Inga iemantoja 
galīgi tukšu, pliku vietu – dari ar to, 
ko gribi! Paulam radās izdevība no 
darba paņemt ilgāku atvaļinājumu, un 
kur cits vīrs varbūt 
brauktu makšķe-
rēt, Pauls palīdzēja 
Ingai īstenot lielo 
sapni. Ēriks un 
Anita strādā vei-
kalā vēl šodien, 
atvilkdami elpu 
no studijām. Inga 
aizrāda, ka lai gan 
ierosinājums bija 
viņas, bez atbalsta 
no ģimenes nekas 
nebūtu noticis.

Veikals ir gau-
mīgi iekārtots, un 
par latvisko ir liecī-

plašam ēdienu klāstam. Zivju piedāvā-
jums nosaukts Singing Fisherman**, 
pieminot Ingas tēvu un viņa draugus, 
kas viņas bērnībā, dziedādami un ar 
zivju pilniem groziem, atgriezās no 
makšķerēšanas. Ingai bērnības dienas 
vēl spilgtā atmiņā.

Tas viss tiek gatavots uz vietas, 
bet konditorejas preces piegādā četras 
latviešu cepējas, no kurām jaunākai 
ir tikai vienpadsmit gadiņi! Meitene 
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Inga Pērkons-Grauze.

bas visās malās. Ir 
grūti šo vietu saukt 
pliki tirdznieciskā 
vārdā par veikalu, 
jo pirmā sajūta, 
kas rodas šeit atnā-
kot, ir mājīgums. 
Te ir tiešām mājīgi. 
Katrs centimetrs 
no nelielās, Ingai 
piešķirtās platības 
ir lietderīgi izman-
tots, un lai to pašu 
vismaz vizuāli 
palielinātu, vie-
nā galā pie sienas 
piestiprināts liels 
spogulis. Letes ķieģeļsarkanā priekšā 
ar baltu iegravēts plats tautisks raksts. 
Grāmatplauktā var atrast grāmatas lat-
viešu valodā, kā arī latviešu avīzes un 
Adelaides Ziņotāju. No griestiem karā-
jās ziedu vainadziņi, kādi rotā arī Ingas 
un Anitas galvas, un pērkami ir Latvi-
jas ražojumi, kā, piemēram, Laimas šo-
kolāde, Latvijas vafeles, gotiņas, Rīgas 
šprotes un citi konservi. Citur piestipri-
nāts pūpolu saišķis un vairāki rakstaini 
cimdu pāri. Dekoru vēl papildina Liel-
vārdes josta, latviskā keramika, liels 
koka alus kauss un izšūti spilveni, pret 
kuriem var atspiest muguru, iebaudot 
pusdienas vai vienkārši kafiju ar kūku. 
Garām ejošie bērni labprāt apsēžas uz 
zemiem ķeblīšiem, kas veidoti kā sar-
kanas, balti punktainas mušmires!

Inga ieved mani savā virtuvītē; 
esmu redzējusi lielākus slotu skapjus, 
jo vidū stāvot, var aizsniegt vai visas 
sienas. Plīts, ledusskapis, izlietne, dar-
ba virsma, kompaktā telpā viss vaja-
dzīgais, turklāt visas sienas izmanto-
tas gandrīz līdz griestiem. Ģimenes 
tuvība garantēta! Telpa ierobežota, bet 
kādi vien brīnumi šeit netiek gatavoti!

Ēdienkarte sola baudu no latvis-
kās virtuves. Frikadeļu, biešu, sēņu un 
dārzeņu zupas, skābi kāposti ar desi-
ņām (speciāli tikai Ingas vajadzībām 
ražotas ar nosaukumu Zemes desas), 
rasols, visādas sviestmaizes, siļķu sa-
lāti, kotletes un vīderīši ir tikai sākums 
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plūdiem no Āfrikas. Viņš runāja arī 
par notikumiem Ukrainā un to iespai-
du Latvijā.

Pēc tam viņš atbildēja uz dau-
dziem jautājumiem. To starpā bija 
jautājumi par: 1. termiņa uzturēšanās 
atļaujām Latvijā; 2. obligātu latviešu 
valodas ievešanu skolās; 3. Latvijas un 
Austrālijas studentu izmaiņu un iespē-
ju studēt un strādāt gan Austrālijā, gan 
Latvijā; 4. Latvijas pilsonības piešķir-
šanu Latvijas pilsoņu sveštautiešu dzī-
ves biedriem; 5. patvēruma meklētāju 
uzņemšanu Latvijā; 6. Baltijas valstu 
savstarpējo sastrādāšanos attiecībā uz 
ārpolitiku; 7. Tā saukto čekas maisu 
atvēršanu.

Ārlietu ministrs šiem jautājumiem 
atbildēja sava posteņa robežās.

Noslēgumā saieta dalībnieki paka-
vējās sarunās pie vīna glāzes un uzko-
dām. Bagātīgs bija uzkodu galds, kā 
arī neparasti kupls apmeklētāju skaits, 
aptuveni ap 50 klausītāju, un viņu vidū 
arī jaunākās paaudzes. Saieta izkārto-
šanā piedalījās arī citi latviešu saimes 
locekļi, un Egons Eversons izdeva ār-
puskārtas Ziņotāju ar paziņojumu par 
saietu, un tikšanos ar Ārlietu minis-
tru... 

Bez tikšanās ar Kanberas latvie-
šiem, Latvijas delegācijas locekļiem 
bija formālas vakariņas ceturtdien, 
18. jūnijā, ko rīkoja Austrālijas Ārlie-
tu ministra parlamentārais sekretārs 
Stīvens Čobo (Steven Ciobo). Starp 
vakariņu viesiem bija arī Kanberas 
latviešu saimes pārstāvji.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

Šogad programmas Sveika, Lat-
vija! ietvaros atkal būs divas ceļotāju 
grupas – jūnijā un augustā. Starp jū-

nija braucējiem uz Latviju devās pieci 
jaunieši ar pavadoni no Austrālijas.  ■

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Laikraksta Latvietis 

redakcija un valde novēl 
lasītājiem visā pasaulē 
priecīgi sagaidīt Jāņu 
dienu! Līksmu un skanī-
gu līgošanu!

GN

Par gadskārtu Jānīts nāca,
Nu atnāca šovakar;
Rībēj’ zeme atjājot,
Skanēj’ pieši nolecot.

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Tev ir pulka gaidītāju;
Govis gaida zāļu kroni,
Meitas skaistas līgošanas.

Pūt, Jānīti, vara tauri
Pašā Jāņu vakarā!
Lai sanāca Jāņu bērni,
Lai dziedāja Jāņu dziesmas.

Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu zīļu rotu,
Puišiem caunu cepurītes.

Visa laba Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Ko rītā saulītē,
Nava vaira Jāņa zāles.

Jāņa māte sieru sēja
Deviņiem stūrīšiem;
Šim stūrītis, tam stūrītis,
Man pašai viducītis.

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena.
Pār siliem, pār mežiem,
Pār miezīšu tīrumiem.

„Sveika, Latvija! – 2015“
Dalībnieki no Austrālijas

Melburnas lidostā īsi pirms izlidošanas no kreisās: Kaspars Švolmanis, Annalī-
se Daliņa, Edgars Cīrulis, Aleksandrs Dārziņš, Mārtiņš Līdums un pavadonis – 
Pēteris Cīrulis.
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Latvijas Ārlietu ministrs
Turpinājums no 1. lpp.

No kreisās: Kanberas ev. lut draudzes priekšnieks Egons Eversons, KLB priekš-
nieks Ēriks Ingevics, tautu deju kopas „Sprigulītis“ pārstāve Benita Beer, Lat-
vijas Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, DV Kanberas nodaļas vanadžu vadītā-
ja Inta Skrīvere, LAAJ vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics un DV Kanberas 
nodaļas priekšsēdis Edvīns Peniķis.
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Melburnas daiļam-
atnieku darbības sek-
mes var redzēt laimīgo 
dalībnieku sejās. Pirms 
pāris nedēļām, sestdien, 
23.  maijā 13 Melburnas 
daiļamatnieki un palīgi 
piedāvāja apmācību bal-

tajos darbos, vitrāžas gatavošanā, au-
šanā, koku darbos, rotu kalšanā, kā arī 
bagātīgu tirdziņu latviešu nama Mazaja-
āzālē. Bija prieks redzēt 18 dalībniekus 
sekmīgi apgūstot tracionālas spējas da-
rinot lietderīgus vai skaistuma objektus. 
Tomēr uztaisītais priekšmets vien, nav 
vissvarīgākais mērķis mūsu darbnīcām.

Koka saulīte, kuru darināja Melbur-
nas latviešu sabiedrībai labi pazīstamais 
puslatvietis Gregs Vaitlovs (Greg Whi-
telaw) simbolizē darbnīcu vērtīgo lomu. 
Viņš daudz latviski nerunā, bet viņš ir 
vērtīgs mūsu sabiedrības loceklis, kam 
ir dziļa mīlestība pret savas mātes zemī-
ti. Viņš ir piedalījies visās mūsu darb-
nīcās un šoreiz pirmo reizi strādāja ar 
koku, radot šo objektu pēc sava dizaina.

Priekšmets tika darināts ar Vik-
tora Švarca un Arņa Grosa palīdzību, 
kuri abi galvo, ka viņi nav koka apstrā-
des speciālisti: viņi vienkārši pielieto 
iemaņas, kuras viņi apguva no saviem 
tēviem un no AZVV pirms vairākiem 
gadu desmitiem kad paši bija skolnieki 
kokapastrādes interešu grupā pie ve-
ciem meistariem. Izmantotais koks ir 
no Melburnas latviešu dārziem (Pal-
dies Karīnai Vējiņai un Aivaram Sau-
lītim!) un no daiļamatnieka Viktora 

Aleksejeva ziedojama. Priekšmetu ap-
brīnoja visi, ieskaitot Daugavas skolas 
skolnieki, kurus skolotāji atveda, lai 
novērotu darbnīcu rosību. Kas par bur-
vīgo sastrādāšanos no tik daudziem!

No fotoattēliem redzam, ka mūsu 
darbnīcas sekmīgi piesaista trīs pa-
audzes, lai piekoptu un daudzinātu 
latviskas ziņas, gaumi un vērtības, un 
lai vienkārši rastu prieku par roka da-
rinātu darbu.

Ļoti sirsnīgs paldies visiem daiļa-
matniekiem un palīgiem, kas ziedoja 
tik daudz laika: Ārijai Baumanei, Mā-
rai Baumanei, Rasmai Celmai, Alnim 
Druvam, Aijai Grosai, Arnim Gro-
sam, Dainai Grosai, Sandrai Krastai, 
Mārai Piksonei, Dailai Piksonei, Mā-
rim Purēnam, Ilzei Švarcai, Viktoram 
Švarcam. Arī sirsnīgs paldies visiem 
sabiedrības locekļiem, kas ir ziedojuši 
priekšmetus tirdziņam vai darbarīkus 
un izejvielas. Tie tiek lietderīgi izman-
toti vai pārdoti. Iegūtā nauda tiek iz-
mantota, lai atbalstītu daiļamatnieku 
pasākumus. Lūdzu turpiniet ziedot, jo 
jūsu devums iet labumā!

Atgādinu, ka gatavojamies uz Mel-
burnas Kultūras dienu Lietišķās mākslas 
izstādi. Dariniet paši izstādes vai tirdzi-
ņa priekšmetus! Sazinieties ar mani, ja 
Jums ir idejas vai jautājumi svarcsilze@
gmail.com vai 03 9850 4840.

Ilze Švarca
LTMF vadītāja, LAAJ lietišķās 

mākslas nozares vadītāja
2015. gada 17. jūnijā

Laikrakstam „Latvietis“

Daiļamatnieku darbības sekmes
Piesaistītas trīs paaudzes

Grega Vaitlova (Greg Whitelaw) dari-
nātā koka saulīte.
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Klāt bija pat visjaunākā paaudze.
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Dažādi darbi.
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Aušana.
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Jāņu diena
Dzeja

Jāņu dienu visi gaida,
Puiši arī gatavojas, smaida,
Grib pie meitām tuvāk kļūt,
Krāšņo papard ziedu plūkt.
Meitas nopin vainadziņus,
Dziedot galvā uzliek viņus.
Zin, ka puišiem savi niķi,

Bet par tiem var dabūt pliķi!
Grib tās puišus kaitināt,
Tak vainadziņus nosargāt.
Arī večiem savi prieki,
Tur ir jautājumi lieki:
Visiem darbiem jāmet miers,
Jādzer alus, jāēd siers

Jādedzina Jāņu liesmas,
Skaisti lai skan līgo dziesmas.
Jāņos visiem prieku gana,
Lūk, jau saules lēktu mana.
Tikai papard zieds, kas tīkots, lūgts,
Palicis ir nenoplūkts...

Vikbens
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dām ar gardu muti apēdu zaļā pļavā. Daudzveidīgi amat-
nieku meistardarbu piedāvājumi: kalēja kalumi; koka bērnu 
mantiņas, karotes un rotaslietas; keramikai liela izvēle – no 
Latgales svečturiem (meistars Juris Krompāns no Rēzeknes 
novada), līdz porcelāna smalkumiem mākslinieces Airas 
Lesiņas izpildījumā; ādas naudas maki, kortelīša lieluma 
pudeļu maki un pases vāki, ādas jostas un rokassprādzes; 
linu galdauti ar tamborētām cakām un šalles košās krāsās; 
adīti cimdi, zeķes un zābaciņi mazuļiem; tamborētas cepu-
res un mices; rotas lietas gan ar etnogrāfisku piesitienu, gan 
nepārprotami modernas un vēl daudz kas cits.

Pēdējā mode ir latvju rakstu pielietojumi; tie tad arī tiek 
ekspluatēti pamatīgi, bet ne vienmēr kvalitatīvi un gaumī-
gi, bet atkal jāsaka – laikam jau visam atrodas pircēji. Kā 
jau īstam tirgum pieklājas, visu dienu uz skatuves dzied, 
dejo vai pūš taures – to visu regulē Zāļu tirgus Jāņa tēvs 
aktieris Normunds Laizāns.

Tūristiem lieli brīnumi. Jā, tie, kas savā mūžā nav stā-
vējuši rindā pēc desām vai siera, to var izdarīt Zāļu tir-
gū – iesaku! Apmierināta ar redzēto un baudīto, dodos uz 
Sv. Pētera baznīcu, lai tiktu tuvāk debesīm. Par 9 eiro ar li-
ftu uzbraucu 72m augstumā baznīcas torņa skatu laukumā, 
te nu gandrīz katrs rīdzinieks var atrast, vismaz apmēram, 
savu māju. Kruīza kuģis Daugavā, Nacionālā bibliotēka un 
topošais Tehniskās Universitātes komplekss Pārdaugavā ir 
tie svaigākie objekti.

Apskatu Zāļu tirgu no augšas; priecē Rīgas parku za-
ļums un jumtu košums. Vairākas reizes apeju apkārt tor-
nim. Izstaigāju baznīcu, apskatu pavisam svaigus glez-
notāju darbus, palasu vecos uzrakstus, paklausos skaistu 
mūziku, tad dodos ārā, Vecrīgas ieliņās. Šur tur redzami 
Jāņu dienas rotājumi, kanāla buriniekiem beidzot uzvilktas 
buras, kas koši atmirdz rāmajā ūdenī. Atstāju Rīgu ar pār-
liecību, ka pilsētnieki var sajust Jāņu tuvošanos.

Dodos uz Jūrmalu, uz Bulduriem apskatīt kādas puķes 
šobrīd zied Dārzkopības vidusskolas puķu dobēs, un klusī-
bā auklējot domu, ka varbūt izdosies redzēt kādu gulbju sai-
mi. Pujenes un magones nozied, bet pilnā sparā zied baltās 
ūdensrozes pašu audzēkņu, nu jau pirms daudziem gadiem, 
raktajā dīķī. Es iekrītu Lielupes krasta pļavā, margrietiņās 
un sarkanajā āboliņā, saplūcu pušķi ar visām madarām, kas 
šeit jau saplaukušas un tad nododos vēdera priekiem – ar 
baudu, izgaršojot katru kumosu, apēdu Zāļu tirgū pirkto 
ūdenskliņģeri ar kaņepju sviestu (tas ir tāds gandrīz melns 
kaņepju sēklu grūdenis, dabiski eļļains, mazliet pasālīts, ar 
savu neaizmirstamo garšu).

Ja kas, tad tie var būt arī mani Jāņi! Dodos uz Lielu-
pes tilta pusi, lai pameklētu gulbjus, un kuteru piestātnē uz 
mola starp abiem vecākiem redzu mazu pelēku, kustīgu ču-

piņu – seši mazuļi 
sildās saulē un 
klusi sarunājas. 
Tik mazus mazu-
ļus redzēju pir-
mo reizi; pagāja 
krietns laiks, ka-
mēr viņi izgulējās 
un tiem sagribējās 
ēst. Ar smaidu no-
skatījos, kā visi 
nostājās strīpā kā 
peldētāji uz starta 
un tad sabira ūde-
nī; noskatījos kā 
notiek mazuļu ba-
rošana: vecāki no 
ūdens izvelk zaļu 
ūdenszāļu pušķi, 
un mazuļi to sāk 
plucināt. Biju ļoti 
priecīga par skais-

to brīdi un iegūtajām bildēm.
Nākamajā dienā, 20. jūnijā, Jūrmalā, Kauguros notika 

airētāju jūras maratons, nu kā lai neiet arī šogad. Seakayak.
lv un Jūrmalas pašvaldības rīkotie airēšanas svētki šogad 
piesaistīja kuplu pulciņu interesentu. Sacensību distances: 
maratons 30 km, pusmaratons 10 km, eskimosu apgriezie-
ni un bērnu distances. Es no ūdens lietām nekā nesaprotu, 
jo man ūdens ir vienkārši slapjš, bet skatīties un līdzi just 
es varu. Šoreiz viss sākās ar sauso startu, fotogrāfi iebri-
da ūdenī, un viss notiek. Pa krastu pagājos uz Jaunķemeru 
pusi, lai nobildētu katru laivu uz Ragaciema bākas fona. 
Gāju basām kājām, kas smiltis nebija redzējušas no pagāju-
šā gada sacensībām, ak manas izlutinātās pēdas.

Viens pēc otra finišēja pusmaratonisti, vienlaicīgi noti-
ka bērnu vizināšanās/mācīšanās valdīt mazo smailīti. Gri-
bētāji bija Kauguru pludmales atpūtnieku bērni, un dažiem 
šis piedzīvojums iespējams kļuva par āķi lūpā, šo doto ie-
spēju bērniem uzskatu par lielu plusu rīkotājiem. Vējš pūta 
arvien stiprāk, sagaidīju divu pirmo maratonistu finišu un 

Pirmsjāņu laiks
Turpinājums no 1. lpp.

Porcelāna māksliniece Aira Lesiņa.
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Zāļu tirgus. Skats  no Sv. Pētera baznīcas torņa.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Zāļu tirgus.
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Gulbji Lielupē.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

Airētāju jūras maratona starts.
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Sidnejieši šogad svinēja Jāņus Lat-
viešu namā sestdien, 20.  jūnijā. Pie-
šķīra godalgas labākajiem vainagiem, 
un notika pīrāgu un ēdienu konkursi. 
Priekšnesumus sniedza tautas deju 
kopa Jautrais pāris, jauniešu mūzikas 
ansamblis un Sestdienas skolas skol-
nieki. Muzikālo pavadījumu dejotā-
jiem spēlēja Sandra Dragūna (klavie-
res), Andris Kariks (vijole) un Ojārs 
Greste (bungas).  ■

Līgotājus Dzintaros sestdien, 
20.  jūnijā sagaidīja Jāņa tēvs Rūdis 
Dancis un Jāņa māte Mārieta Švalbe. 
Jāņu rīkotāji šogad bija Latviešu skola 
kopā ar Jaunatnes Dienu rīcības ko-
miteju. Jāņu dienas naudas atlikumu 
ziedoja skolas darbam. Dzintaros kūra 
milzu Jāņuguni, cepa desas un pīrā-
gus, šķovēja gardus kāpostus.  ■

Jāņi „Dzintaros“
Pulcējas ap ugunskuru

Ugunskurs „Dzintaros“. FO
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Jāņa tēvs Rūdis Dancis, Jāņa māte Mārieta Švalbe un līgotāji.
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Jāņa tēvs Rūdis Dancis un Jāņa māte Mārieta 
Švalbe. 

FO
TO

 R
ei

ni
s D

an
ci

s

Jāņi Sidnejā
Godalgas, konkursi un dejas

Līgošana Sidnejas Latviešu namā. FO
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Latvijas Nacionā-
lā teātrī (LNT) Žanna 
Anuija Antigone – izrā-
de, ko es ļoti vēlējos re-
dzēt, gan tādēļ, ka reži-
sors ir Elmārs Seņkovs, 
kura veidotā izrāde 

Ezeriņš LNT vēl vienmēr ir izpārdota, 
gan arī tādēļ, ka Anuija Antigoni jau 
1972. gadā ar panākumiem iestudēja 
Sidnejas Latviešu teātris (SLT). LNT 
aktieru zāle neiedveš cerību uz telpis-
kumu, plašu ainavu, kas atspoguļotu 
Antigones cīņu tuksnešainā ainavā 
apbedīt brāļa līķi, lai klaiņojoši suņi, 
maitas putni to nepostītu, un brāļa 
dvēsele nokļūtu pie miera.

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

1942. gadā Anuijs uzrakstīja savu 
„melno lugu” Antigone, balstoties uz 
Sofokla traģēdijas tēliem, tomēr Anu-
ijs izveidoja savu Antigones versiju ar 
būtiskām atšķirībām no Sofokla. Šajās 
atšķirībās pastāv Anuija lugas sāls: 
prologs, aukle, Kreona tēls. Šīs atšķi-
rības kalpo Antigones tēla un motivā-
cijas ekspozīcijai. Par Anuija Antigoni 
ir spriests un pārspriests, tekstā mek-
lēts, sijāts ik vārds, tomēr režisora pie-
nākums, iestudējot šo traģēdiju, būtu 
nevis izcelt savas iegribas, bet to, kas 
Anuija tēliem ir nepieciešams – ekspo-
zīcija, tad skatītājam ir iemesls pārdo-
mām, tad skatītājs var kļūt vērīgs izrā-
des līdzdalībnieks.

Interesanti, ka intervijā ar Elīnu 
Gulbi (22. aprīlis 2015 KDi) režisors 
Seņkovs pats atzīst, ka izrādei jāpie-
saista skatītāja uzmanība no sākuma 
līdz galam, bez vērības pievēršanas 
tehniskajiem traucējumiem: „Citreiz 
izrāžu laikā sev jautāju – kāpēc es do-
māju par to, kā viņi tās gaismas uzli-
kuši?“ Tādēļ es brīnos, kādēļ Seņkovs 

savā izrādē baļķus neredz, bet citu 
režisoru izrādēs šos traucēkļus redz. 
Šajā izrādē traucēkļi ir nevērība pret 
kori, aukli, Hemonu, kā arī svilinošo 
prožektoru tuvums Kreona un Antigo-
nes spraigā emociju divcīņā.

Izrāde sākas, uznāk koris (Mai-
ja Bērziņa) un pūlas sakārtot savu 
mikrofona statni. Bērziņa izskatās 
apslimusi, pat kreņķīga. Kā nu būs? 
Aktrise saslimusi. Tad Bērziņa sāk 
slaveno kora ekspozīcijas tekstu mo-
notoni runāt nazālā, aizsmakušā balsī. 
Vai, manu! 1949. gada Old Vic izrā-
dē Sērs Lorenss Olivjē (Sir Laurence 
Olivier) (šie vārdi un uzvārdi nebūs 
jāpārtulko – visiem teātrmīļiem labi 
zināmi) sevišķi iekāroja un izpildīja šo 
lomu, izbaudot ik brīdi teksta, nevai-
nojamā dikcijā un apbrīnojamā balss 
tembrā (Ted Freeman commentary, 
2000). Kora tekstam beidzoties, Bēr-
ziņa paziņo, ka viņa šajā izrādē būs arī 
aukle. Bērziņa paņem teksta eksem-
plāru, uzliek brilles un turpina aukles 
tekstu lasīt tādā pašā nazālā monoto-
nā kā kora tekstu. Man nav šaubu, ka 
šie ir režisora Seņkova norādījumi, jo 
Maija Bērziņa ir izcila aktrise, dziedā-
tāja ar nevainojamu dikciju, un esmu 
pārliecināta, ka šīs divas lomas Bērzi-
ņa, būdama profesionāla aktrise, veic 
pēc režisora norādījumiem. Kāpēc 
Seņkovs aprok nozīmīgu tekstu, ma-
nuprāt, izcūko aktrises spējas?

Antigones lomā ir Maija Doveika. 
Doveikas kalsnējais augums, fiziono-
mija atbilst jaunietes Antigones tēlam. 
Skatos ar aukli, Antigone (Maija Do-
veika) savu tekstu emocionāli, piesar-
dzīgi izteica baltajai sienai, trūka pret-
spēlētāja. Jau parādoties, Doveika bija 
spriedzes stāvoklī, viņas sejā bija ma-
nāmi iekšējie pārdzīvojumi, trauma-
tiska šoka pēdas, depresija, un to visu 
apstiprināja viņas lūgums auklei viņu 
samīļot, paturēt viņas roku, lai auk-
le aizbaidītu viņas murgu mošķus kā 
bērnībā to bija spējusi, un vispēdīgi, 
lai rūpētos par viņas mīļoto sunīti, kad 
viņa pati te vairs nebūs, un ja viņas 

sunīts gulēs pie 
viņas durvīm, bez-
cerīgi viņu gaidot, 
tad varbūt būtu 
labāk auklei sunī-
ti iemidzināt... Šis 
būtu bijis maigs, 
paklusināts skats 
pretstatā spraiga-
jam vārdu duelim 
ar Kreonu.

Skatā ar sa-
derināto Hemonu 
(Uldi Siliņu), reži-
sors vēlreiz nedod 
Doveikai pretspē-
lētāju. Hemons 
visu emocionālā 

skata laiku stāv stīvi pagriezis pub-
likai muguru (režisora norādījumi). 
Šis būtu vēl viens paklusināts, maigu 
emociju skats, kas atklāj divu jaunu 
cilvēku mīlestību; atklāj Antigones 
alkas pēc mīlestības, ko savā bērnībā 
nav piedzīvojusi, atklāj arī Antigones 
depresīvo dvēseles noskaņojumu. An-
tigone lūdz Hemonu viņu apmīļot, at-
gādina Hemonam par mazo pusīti, kas 
viņiem abiem būtu bijis, par puisīti, 
ko viņa, ka māte būtu pasargājusi no 
glūnīgās tumsas rēgiem, no ēnām, no 
karstās saules... pusīti, kas mums ne-
kad nebūs...

Uldis Siliņš ir teicams aktieris, ko 
viņš pārliecinoši pierāda ziņneša lomā 
skatā ar Kreonu. Ar šo jautro, humo-
ristisko skatu, manuprāt, sākas izrāde. 
Siliņš kā ziņnesis minstinās, aizbil-
dinās, lielās kamēr līdz nepacietībai 
noved Kreonu. Komisko atvieglojumu 
traģēdijai režisors ieved ar īsiem mu-
zikāliem iestarpinājumiem – visiem 
izrādes aktieriem piedaloties ansamblī 
katram ar savu instrumentu – Maija 
Bērziņa, neuzkrītoši, šad un tad atdzī-
vojas un dungo līdzi.

Kreona (Gundara Grasberga) duē-
lis ar Antigoni ir tiešām izcils. Šeit 
abiem aktieriem ir spēcīgs pretspē-
lētājs gan skatienos, žestos, ķermeņa 
pozās, izaicinot vienam otru emocio-
nālai tuvcīņai. Kreons var būt maigs, 
Kreons var būt fizisks, Kreons var 
veikli apsvērties no neveikla argu-
menta uz labāku argumentu, lai pārlie-
cinātu Antigoni atteikties no nodoma 
apglabāt savu brāli. Kreonam tas bei-
dzot izdodas, bet savā pašpārliecinā-
tībā viņš tomēr zaudē, jo sola Antigo-

Žana Anuija „Antigone“
Izrāde Latvijas Nacionālā teātrī

Maija Doveika – Antigone.

FO
TO

 M
at

īs
s M

ar
ko

vs
ki

s

Maija Bērziņa – aukle.
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Sidnejas Latviešu teātra izrāde 1972. gadā. K. Gulbergs – 
Kreons; J. Ronis, J. Grauds – sargi; Mirdza Ansule – An-
tigone.
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Jau vairākus gadus 
notiek Kremerata Balti-
ca festivals Siguldā un 
Rīgā. Šogad festivāls pa 
daļai bija veltījums Me-
čislavam Veinbergam.

Gidons Krēmers 
programmā raksta: Mečislavs Vein-
bergs ir viens no lieliskākajiem XX 
gadsimta komponistiem, kura daiļra-
di tikai nesen sāka pienācīgi novēr-
tēt. Un es personiski kopā ar orķestri 
Kremerata Baltica aktīvi piedalos šai 
procesā... Ar katru šādu reizi atkal un 
atkal jābrīnās, kā šāda – ar emocijām 
tik bagāta mūzika – līdz šim palikusi 
tikpat kā „nepamanīta“... Mēs vēla-
mies iepazīt šo izcilo mūziku dziļāk un 
izprast tās vietu mūsu laikmetā.

Veinbergs dzima 1919. gadā Varša-
vā. Kad vācieši ienāca Polijā, viņš ar 
kājām devās uz austrumiem. No sāku-
ma viņš mācījās mūzikas kompozīciju 
Minskā un tad Taškentā. Šostakovičs 
viņu 1943. gadā ieaicina uz Maskavu, 
kur viņš nodzīvo pārējo mūžu, strā-
dājot kā komponists. Apsūdzēts par 
partizānu nodarbību ar ebreju republi-
ku Krimā, viņš ir arestēts 1953. gadā. 
Veinbergs tiek atbrīvots tikai pēc Sta-
ļina nāves. Viņa mūža draugs un pa-
domdevējs ir Dmitrijs Šostakovičs.

Viņš uzrakstīja 22 simfonijas, 17 
gabalus stīgu kvartetiem, 8 sonātes vi-
jolei un daudz citus gabalus, kuru vidū 
mēs varam atrast mūziku 40 filmām 
20. gadsimtā.

Pirmais Veinberga gabals deva 

iespēju arī iepazīties ar jaunu un jau 
starptautiski atzītu diriģenti no Lietu-
vas Mirgu Gražinīti-Tīlu, kura dzimu-
si 1986. gadā Viļņā. Viņa ir studējusi 
Grācas Mūzikas un Mākslas universi-
tātē, Boloņas Mūzikas konservatorijā, 
kā arī Fēliksa Mendelszona Mūzikas 
konservatorijā Leipcigā. Ne tikai izglī-
tota mūzikā, viņa arī ir daudz apbal-
vota: pirmā vietā starptautiskajā jau-
no kordiriģentu konkursā Budapeštā 
(2007); trešo vietu starptautiskajā 
diriģentu konkursā Norvēģijā (2008); 
Zalcburgas festivāla jauno diriģentu 
konkursa laureāte (2012).

Pieeja pie diriģēšanās likās ļoti 
piemērota Veinberga Ceturtajai ka-
mersimfonijai stīgu orķestrim, klar-
netei un trijstūrim op. 153 ar solistu 
Mati Bekavacu (klarnete). Veinberga 
mērķis liekas, ka ir sasniegt mieru un 
harmoniju un diriģentei arī izrādījās 
ir tie paši mērķi. Ar maigiem, mini-
māliem, bet izstrādātiem mājieniem, 
mūzika plūda uz priekšu, pievilkdama 
visus klausītājus, gandrīz hipnotizējot. 
Beidzas ar aplausu viļņiem, patiešam 
pelnītiem.

Tad sekoja Veinberga garīgā radi-
nieka Dmitrija Šostakoviča skaņdarbs: 
Pirmais klavierkoncerts op. 35 ar so-
listiem Julianna Avdejeva (klavieres) 
un Nēme Otss (trompete). Avdejeva 
ar dramatisku enerģiju virpuļoja pa 
taustiņiem, ievilkdama elpu tikai tad, 
kad trompete sāka prasīt klausītāju uz-
manību. Forša klausīšanās, kas atkal 
beidzās ar aplausu viļņiem. Vai tad tā 

turpināsies viss koncerts?
Pēc starpbrīža parādījās pats Krē-

mers uz skatuves ar nākamo daļu, kas 
bija veltīta Ukrainai. Šī bija Modesta 
Musorgska / Igor Loboda / Valentīna 
Silvestrova Krievija – sejas un mas-
kas – kopprojekts Gidons Krēmers, 
Kremerata Baltica un Maxim Kan-
tor. Vizuālais materiāls – gleznas bija 
Maxima Kantora. Maksims Kantors 
programmā raksta: Mēs uzņēmāmies 
šo eksperimentu... ne tikai tāpēc, ka 
sekojot Gētem, Rembo un Kandinskim, 
domājam, ka katrai skaņai atbilst sava 
krāsa... Mēs iedrošinājāmies veikt šo 
eksperimentu arī tādēļ, ka pašreizējā 
situācija pasaulē aicina apvienoties... 
apvienot dažādas valodas, lai pateiktu 
ko kopīgu.

Krēmers piebilst: „Mūsu dienās, 
kad politiķi sabiedrību sadalījuši 
„savējos“ un „ienaidniekos“... gri-
bās atrast kopīgu atskaites punktu... 
Mēs necenšamies ilustrēt mūziku ar 
gleznām... Mūsu mērķis nav izklaidēt 
auditoriju, bet gan likt katram skatī-
tājam un klausītājam ieskatīties sevī... 
likt iedomāties par cilvēces likteni un 
savu īpašu lomu tanī... Vienaldzība ir 
pati bīstamākā slimība.“

Krēmers nospēlēja Igora Lobodas 
Rekviemu – vijoles solo un tad klusī-
tēm pazuda no skatuves, jo koncerts 
tūlīt turpinājās ar Modesta Musorgski-
ja / Žaka Koena Izstādes Gleznas, ko 
izpildīja ansamblis, un tad Krēmers 

Kanādietis, izcilais 
koktēlnieks Visval-
dis Ozols jau otro rei-
zi apdāvinājis Jelgavu. 
2011. gadā daiļamatnieks 
Jelgavas Svētās Trīs-
vienības baznīcas tor-
nim izgatavoja astoņas 

sprēslenīcas un spoguli, kas iesēdies 
Zemgales stāva ekspozīcijā, un vairs 
bez tiem nav iedomājams. Viņa darinā-
jumiem vienmēr tiek pievērsta arīdzan 
ekskursantu uzmanība, un ar siltiem 
vārdiem ik reizes pieminēts autors.

Par godu Jelgavas 750 gadu jubi-
lejai šogad tapusi koka piramīda. Tā 
nu jau kopš jūnija sākuma slejas torņa 
skatu laukumā. Pie tā labprāt apmek-
lētāji fotografējas un pieskaras, ticot, 
ka piramīda dos garīgu spēku.

Kā vēsta simbolu vārdnīcas, pi-
ramīda atgādina uguni, dievišķo at-
klāsmi un radošo garu. To droši vien 
daudzi viesi ir sajutuši arī Trīsvienības 
baznīcas torņa skatu laukumā, kuru 

klāj stikla pira-
mīda. Šķiet, esi 
pacelts no zemes, 
pietuvojies de-
besīm. Visvalža 
Ozola piramīda ir 
smalkāka, vairāk 
atgādina uguns 
liesmu.

Meistars to 
veidojis ļoti rūpīgi, 
katra trīsstūra lau-
kumu piepildot ar 
slaikiem rakstiem, 
atkārtojot piramī-
das motīvu vai-
rākās variācijās. 
Dekoratīvo iespai-
du pastiprina koku 
faktūras un dažā-
du koku šķirņu iz-
mantojums, kā arī to tonālās nianses. 
Visvaldis Ozols piramīdu ir darinājis 
tā, lai to viegli atsūtīt un bez liekām 
pūlēm un gūderēšanas atkal salikt.

Pateicībā par lielisko dāvanu Jelga-
vai, –

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Visvalža Ozola dāvana Jelgavas jubilejai

Piramīda ar torņa darbiniekiem.
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Astrīde Ivaska (1926-2015) ir dzej-
niece, kuras mūža darbs pelnījis vis-
augstākos apbalvojumus gan trimdas 
sabiedrībā, gan pēcpadomju Latvijā. 
Viņas darbs Jaunās Gaitas redkolēģijā 
(1962-1982) palīdzēja nostiprināt mūsu 
žurnālu kā latviešu kultūras gaismas 
bāku latviešiem visā pasaulē. Kopā ar 
savu dzīvesbiedru, igauņu dzejnieku, 
publicistu, Books Abroad / World Li-
terature Today redaktoru Ivaru Ivasku 
viņa nenogurusi kultivēja sakarus ar 
rakstniekiem aiz Dzelzs aizkara, to 
vidū Vizmu Belševicu. Šai numurā 
viņas dzejoļu izlase, kā arī viena no 
Jaunās Gaitas dibinātājiem, Latviešu 
Okupācijas muzeja valdes priekšsēža 
Valtera Nollendorfa dzejisks veltījums 
aizgājējai veļu ceļā.

Literatūras un literatūras kritikas 
daļā Aināra Zelča romāna Abrene 2002 
fragments, Leona Brieža veiktais Ru-
māņu buramdziesmu latviskojums un 
Rolfa Ekmaņa stāstījuma noslēgums 
par Māra Čaklā mūža darbu. Sandis 
Laime liecina, ka raganas Latvijas zie-
meļrietumos nodarbojušās ar vīriešu 
pavedināšanu, nožņaugšanu un pat no-
kutināšanu. Atzīmējot Raiņa un Aspa-
zijas kopējo 150 gadu dzimšanas jubi-
leju, šai numurā publiskotas dažas reti 
redzētas fotogrāfijas no jubilāru dzī-
ves, kā arī Sarmas Muižnieces Liepi-
ņas dzirkstošais apraksts par piemiņas 
hepeningu Chihuahua tuksnesī. Tek-
sasā, DAU GA VA / TER LIN GUA.

Mūzikas daļā Ilze Šarpovska-Lie-
piņa apraksta Bruno Skultes, Jāņa 
Kalniņa, Tālivalda Ķeniņa, Imanta 
Ramiņa un Lolitas Ritmanes kom-
ponētos darbus, kurus Rīgā un Cēsīs 
uzveda Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas simfoniskais orķestris 
Aināra Rubiķa vadībā PBLA Kultū-
ras fonda rīkotās konferences Latvija 

ārpus Latvijas kontekstā 2014. g. ok-
tobrī. Savukārt diriģents/komponists 
Andrejs Jansons izvērsti pastāsta par 
savu saskari ar sava mentora Bruno 
Skultes dzīvi un par panākumiem, uz-
vedot Bruno Skultes darbus.

Ar mākslinieci Ditu Lūsi iepazīs-
tina mākslas nodaļas redaktore Linda 
Treija. Šai numurā Lūses darbu trīs 
eksemplāri un arī vāka bilde ņemta no 
nesenās, kritiķu augsti novērtētas iz-
stādes Ņujorkā.

Vēstures nodaļā Franks Gordons 
atgādina par Molotova-Ribentropa 
pakta (1939) traģisko rezultātu – Otrā 
pasaules kara sākšanos. Vēsturnieks 
Ritvars Jansons apraksta PSR drošī-
bas iestāžu attīstību okupētajā Latvijā. 
Rakstnieks Kārlis Zvejnieks (1921-
2015) uzbur drūmu dialogu starp pa-
domju izmeklētāju un vīru, kuru viņš 
notiesā uz 25 gadiem GULAGĀ.

Nodaļā Scripta manent kinema-
togrāfe Vija Beinerte un neatkarīgā 
žurnāliste Sanita Upleja brīdina lasī-
tāju nekad neaizmirst latviešu tautas 
masu deportācijas Padomju okupācijas 
laikā. Jura Šlesera pārdomas pievēršas 
četrām personībām, kuras deva sāku-
ma ievirzi Latvijas politiskai kultūrai 
tūlīt pēc neatkarības atgūšanas: Uldis 
Ģērmanis, Didzis Liepiņš, Eduards 
Berklavs un Jānis Liepiņš.

Nodaļa Dažos vārdos, kā vienmēr, 
piedāvā plašu latviešu kultūras aktu-
alitāšu pārskatu, kā arī ieskatu visas 
pasaules sabiedriskos un politiskos 
notikumos, kurus zināt un saprast va-
jadzētu katram latvietim.

Grāmatu nodaļā rakstnieks Jānis 
Liepiņš recenzē Lūcijas Ķuzānes at-
miņas No kurienes nākam un Sanitas 
Reinsones Meža meitas – par sievietēm 
partizānēm pēc Otrā pasaules kara. 
Ilzes Jansones visjaunāko romānu Vie-

nīgais, par pēcpadomju jauno paaudzi 
Latvijā, recenzē Laura Celmiņa.

Visu šo bagātību varat iegādāties, 
nosūtot USD 10 JG saimniecības va-
dītājai Tijai Kārklei (616 Wiggins Rd., 
St. Paul, MN 55119, USA – e-adrese: 
tijalaura@comcast.net). Citās valū-
tās – atbilstoši tekošajam kursam. 
Abonements maksā USD 39 (par gadu, 
t.i., 4 numuriem) vai USD 76 (par di-
viem gadiem), vienādi visās pasaules 
valstīs.

Pavisam ērti pasūtīšanu, abonēša-
nu, samaksāšanu un ziedošanu varat 
no tīmeklim pieslēgta datora kārtot 
mājas lapā http:/jaunagaita.net, kur 
pieejams arī pilns Jaunās Gaitas ar-
hīvs no pirmā numura 1955. gadā līdz 
pagājušā gada vasaras numuram.

Juris Žagariņš

„Jaunā Gaita“ – 281
Vasaras numurs

Žurnāla „Jaunā Gaita“ nr. 281 vāks.

nei laimīgu kopdzīvi ar Hemonu. Šeit 
sākas Antigones pretošanās laimīgai 
dzīvei. Anuija ironiskais teksts par so-
līto laimi, ko saēd meli, korumpētība, 
ko saēd ikdienas mietpilsonība, to visu 
Doveikas Antigone publikai pārlieci-
noši pasniedza pārdomām. Varbūt arī 
tas, ka liktenis un nāve, ko koris pa-
sludināja Antigonei izrādes sākumā, ir 

neizbēgams.
Anuija lugas teksts, sevišķi maiga-

jos emociju skatos lugas sākumā, mani 
aizkustināja, tomēr man šķiet, ka šajā 
izrādē, pateicoties režisoram Seņko-
vam, publikai asaras izpalika. 

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

Anita Apele
Laikrakstam „Latvietis“ 

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

Žana Anuija „Antigone“
Turpinājums no 7. lpp.

atkal tikpat nemanot parādījās uz 
skatuves, lai izpildītu Valentīna Sil-
verstrova vijoles solo Serenāde. Tad 
gan auditorija nevarēja vairs nocies-
ties, Viņi pateicās ar aplausiem, kas 

negribēja rimt, tad ansamblis nospēlē-
ja izvilkumu no Serenādes atkal, bet 
ar to arī nepietika. Bija jānospēlē vēl 
viens Veinberga gabals, auditorija jau 
bija kājās, nekas nepalika kā paklanī-
ties atkal un atkal. Vakara koncerts 
bija beidzies, bet turpināja ietekmēt 
klausītājus/skatītājus. Prestestības 

un vienošanās simbols (otrā daļa), un 
koncerta pirmā daļa bija ļāvusi mums 
viesiem padomāt ne tikai pa cilvēcī-
gumu un ko tas mums katram nozīmē, 
bet to darīt, klausoties apburošā mūzi-
kas izpildījumā.

Ilona Brūvere
Laikrakstam „Latvietis“

XII Kremerata Baltica festivāls
Turpinājums no 8. lpp.
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„Gluži kā teātrī“
Aiva Birbele – „Zaļā zona“

Aivas Birbeles „Zaļā zona“ Sidnejas Latviešu teātra (SLT) izrādēs Sidnejas Latviešu namā sestdien un svētdien, 
30. un 31. maijā.

Pirmajā iestudējumā 
kopš Kultūras dienām 
SLT atkal piedāvāja kaut 
ko no Latvijas. Nebi-
ja nepieciešams Aivas 
Birbeles lugu raksturot 
programmā kā „komēdi-

ju“, jo komēdija tā nepārprotami bija 
un cītīgi sekoja sen iemītās komēdiju 
pēdās, izmantojot pazīstamās takti-
kas. Šeit bija viss: pārpratum, mīlas 
sarežģījumi, dzimumu maiņas, kopā 
jautriem absurda pieskārieniem un 
farsisku steigu un slēpšanos.

To skatoties, visspilgtāk prātā nāca 
ilgi iemīļotā un ļoti populārā angļu ko-
mēdija Čarlija krustmāte (Charley’s 
Aunt). Nezinu, vai priekšvārdu un rad-
niecību sagadīšanās – Kārlis (Charley), 
onkuls (Krustmāte) – lugas centrālajā 
smieklu cēlonī bija tieša iedvesma, 
vai tikai laimīga sagadīšanās. Lai kā, 
Kārļonkuļa loma Jānim Čečiņam deva 
lielisku iespēju komiskam tēlojumam, 
kuru viņš arī lieliski satvēra (kopā ar 
parādīšanos vairākos, teiksim intere-
santos, kostīmos).

Ir vienmēr patīkami SLT sastapt uz 
skatuves. Bet šoreiz sastapšanās noti-
ka zāles vidū. Režisors Jānis Grauds 
bija saprātīgi izvēlējies lugas darbību 
pasniegt vienā līmenī ar skatītājiem, 
tos sēdinot apkārt, trejpusīgā formā-

tā. Kā režisors bija 
paredzējis, šāds 
sakārtojums radīja 
intīmāku ambienci 
starp aktieriem un 
publiku. Šeit tas 
ļoti atmaksājās, 
tuvāk pienesot ko-
miskās reakcijas 
un izteiksmes ni-
anses – kā piemē-
ram Indijā atdzi-
mušās Norvaišu 
mātes (Lija Veiki-
na) acis un seju.

Skatuves ie-
kārta, arī režisora 
pārziņā, bija prak-
tiski un ekonomis-
ki organizēta, veicinot piemēroti ātru 
skatuves darbību. Meža ainās tā bija 
drusku par nabadzīgu, lai gan aizmu-
gurē projicētie skati, putnu un dabas 
skaņas un labi izvēlēta viegla mūzika 
to pa daļēji atsvēra. (Ekrānu būtu derē-
jis ciešāk savilkt, asākam iespaidam.) 
Gaismas un skaņas pārzināja Gints 
Kārkliņš. Suflieris Pēteris Kļaviņš.

Kā viens slavens angļu aktieris reiz 
atzina: „Ar traģēdijām es spēju tikt 
galā, bet komēdija ir nopietna lieta.“ 
Ar traģēdijām reizē, varbūt nav tieši tik 
viegli. Bet komēdija vienmēr ir nopiet-
na lieta. Šo patiesību apstiprinās katrs 
kaut cik pieredzējis tēlotājs. Komēdija 
pieprasa fizisku un vokālu finesi, iz-
veicību, reaģēt uz skatītāju reakcijām 
un nekļūdīgu instinktu, kad palaist un 
kad piespiest komiskos pedāļus.

Tas ir prasīgi augsts līmenis, un 
Vija Veikina to šeit sasniedza divās 
lomās: kā Skaidrīte un it sevišķi – kā 
Norvaišu māte ar savām aurām, man-
trām, kristāliem, Reikiem-Šmeikiem... 
utt. Ilgi nebiju tā smējusies un nebiju 
dzirdējusi citus zālē tik pagarināti sm-
ejoties kā par viņas indiešu deju ietek-
mētajām galvas un acu kustībām.

Jāni Čečiņu jau esmu minējusi. 
Ojārs Greste arī izcēlās kā Alberts – 
iedomu slimnieks, lētu preču meklē-
tājs un ilggadīgs precinieks. Norvaišu 
mājas jaunie iemītnieki, marihuānas 
pasākuma (un lugas darbības) inicia-
tori, Marita Lipska (Janīna) un Edgars 
Pudāns (Brunis) pēc drusku nedrošas 
pirmās ainas godājami iedzīvojās sa-
vās lomās.

Brunim arī bija piešķirtas dažas 
no labākajām rindām. Viņa atzinums 
Norvaišu mātei tās indiešu transā – 
„Tu runā skaidri, bet nesaprotami. 
Gluži kā teātrī.“ – ir jāieraksta kā kla-
sisks citējums katram, kas darbojas uz 
skatuves.

Linda Ozere kā Marika – dārznie-
ce, stādu dziedinātāja, Vestkāju saim-
niece bija stabila un apņēmīga pirms 
tā devās nelikumības gaitās. Viņas 
stingrais solījums nekad nezaudēt tēva 
saimniecību arī pazuda kā nebijis (vie-
nā no vairākām teksta/rakstura nesa-
kritībām).

Viņas meitas Agneses loma bija 
kā rakstīta Ilzei (Bonijai) Viļumai, bet 

„Rakt, vai nerakt? Tas ir tas jautājums“ – Brunis (Edgars 
Pudāns) un Janīna (Marita Lipska).
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„Parakstiet!“ – baņķiera (Jānis Grauds) ultimāts Marikai 
(Linda Ozere).

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e

Ašās kaijas lido – Rasma, Sarma un Vēsma (Anita Kaze, 
Solvita Kugrēna un Klāra Brūvere). No labās – Kārlis (Jā-
nis Čečiņš).
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Turpinājums 14. lpp.

„Stāt, citādi šaušu!“ – Agnese (Bonija 
Viluma) saka Kristapam (Andris Ka-
riks).
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Kārtējais mācību gads Ņūdžersi-
jas latviešu skolā ir paskrējis kā vēja 
spārniem, un šī gada 6. jūnijā, bezgala 
skaistā un saulainā dienā, mums ir jau-
na absolventu klase – Markuss Brūve-
ris, Madara Gulbe un Maruta Sīpola. 
Uz svinīgo sarīkojumu bija ieradusies 
visa skolas saime, kā arī vecāki, radi, 
draugi un citi labvēļi. Markuss Brūve-
ris, kopā ar klasesbiedrenēm – Madaru 
Gulbi un Marutu Sīpolu, ienesa karo-
gu, un viņiem sekoja jaunākās klases. 
Mācītājs Juris Saivars atklāja svinīgo 
aktu ar svētbrīdi, kuram sekoja kopī-
gi dziedāta dziesma, talantīgā Edgara 
Zālītes klavierpavadījumā. Savā uzru-
nā mācītājs Saivars uzsvēra atklāju-
mus, ko iegūst skolas laikā: vēsturi, ko 
pašiem nākotnē veidot; ģeogrāfiju, ko 
pašiem apceļot un izpētīt; literatūru, 
ko pašiem lasīt. Skolas pārzine Linda 
Zālīte sveica visus klātesošos Ņūdžer-
sijas latviešu skolas 42. izlaidumā, un 
tika nodziedāta Valsts himna.

Kā katru gadu, absolventu klase 
izvēlējās galveno apsveicēju no pla-
šā skolotāju pulka, un šoreiz tas gods 
tika Sarmītei Lejai-Grigalinovičai. 
Sarmīte jau vairākus gadus ir arīdzan 
skolas enerģiskā tautas deju skolotā-
ja un tamdēļ gluži vai likumsakarīgi, 
ka viņa atklāja savu uzrunu, sakot, ka 
neesot vis’ runātāja, bet gan skaitītāja: 
„...viena polka, otra polka, trešā polka, 
ceturtā!“ – kas izsauca sajūsmu klāt-
esošo, īpaši jau skolēnu, rindās.

Sarmīte pieminēja, ka ir daudz 
ielikusi šajā klasē no sevis un ganda-
rījums attiecīgi arī ir liels, jo visi au-
dzēkņi ir absolvējuši, un ieliktās pūles 
nav bijušas veltas. Kad viņa pirms 
četriem gadiem sāka strādāt ar tā lai-
ka 4. klasi, kurā bija visi trīs šī gada 
absolventi, viņa nodomāja, ka trīs ir 
tāds pilnīgs skaitlis, kas īpaši daudz 
un bieži sastopams latviešu folklorā – 
tautasdziesmās, dziesmās un pasakās. 
Skaitlis trīs simbolizē arī laimīgu iz-
došanos un tieši tā šoreiz esot arī bijis.

Arī vārdi visiem trim sākas ar vie-
nu un to pašu burtu – M, kas savukārt 
rosināja ne tikai Sarmīti, bet arī citus 
skolas skolotājus, šo klasi devēt par trim 
M&Ms. Tālāk Sarmīte savā runā pie-
vērsās katram no absolventu vārdiem, 
kas, ielikti jau šūpulī, ļoti precīzi rakstu-
rojot to nēsātājus. Madara – ugunīga un 
atjautīga. Tāda, kas necieš nevīžību un 
paviršību. Mājas darbi vienmēr izpildīti 
un pati talantīga aktrise. Maruta – bez-
gala sirsnīga. Tāda, kas vienmēr rūpē-
jas par mazākiem; vienmēr smaidīga un 
saulaina. Markuss – kluss, mierīgs, lie-
lā pūlī nepamanāms. Kad iepazīts, tad 
atsaucīgs un pretimnākošs. No sākuma 
varbūt negribēs ko darīt, stīvēsies pretī, 
bet pēcāk visu izdarīs ar uzviju.

Nobeidzot savu uzrunu, Sarmīte 
izteica sekojošu lūgumu ikvienam no 

absolventiem:
„Pēc izlaiduma, ierīkojiet sev at-

miņu kladīti, kurā ierakstiet šodienas 
datumu un domas, kuras pašreiz do-
mājat (par to, ka, piemēram, sestdie-
nas būs brīvas un skolotāja Jana An-
ča-Tetere vairs nemocīs ar Raini un 
Aspaziju). Tad pēc gada tās atveriet 
vēlreiz, un varbūt kāds no Jums jau at-
kal ik sestdienas rītu gribēs braukt uz 
skolu, tikai šoreiz kā skolotāja palīgs 
un, cerams nākotnē, arī kā skolotājs“.

Nākamā, savus audzēkņus sveica, 
8. klases audzinātāja Jana Anča-Tetere, 
kas ir bijusi šīs klases audzinātāja pēdē-
jos 3 gadus. Savu trīskāršo M&M klasi 
Jana uzrunāja, kavējoties pārdomās par 
mezgliem, kas, tāpat kā visu absolventu 
vārdi, sākas ar burtu M. Pirmais mezgls 
kā latvietība, ko, piedzimstot, ir iesējuši 
vecāki. Tālāk dzīvē jau daudz un dažā-
di mezgli kā grūtības un izaicinājumi, 
kas sasienami un atsienami. Latviešu 
alfabēts, Tālavas taurētājs, eksāmenu 
biļetes – mezgli, kas atsieti latviešu 
skolā, un tagad sasienami aiz muguras 
kā pierādījums par paveikto. Viņi visi 
trīs kā viens mezgliņš, kas kā bērnu-
dārzā sasējies, ir palicis ciešs šos visus 
skolas gadus. Savas apsveikumu runas 
noslēgumā, klases audzinātāja novēlē-
ja absolventiem, lai viņu iesietie mez-
gli nekļūst vaļīgi, lai kāda deklinācija 
nepasprūk vaļā, un veltīja viņiem īpaši 
sagatavotu pārsteigumu – filmiņu, kas 
veidota kā skats uz aizvadītajiem skolas 
gadiem, apvienojot fotogrāfijas ar video 
materiāliem un šim gadījumam īpaši 
piemeklēto mūziku. Šī filmiņa nevienu 
klātesošo neatstāja vienaldzīgu un tika 
uzņemta ar patiesu sajūsmu.

Absolventus bija ieradušies sveikt 
arī Baiba Pinne – Ņujorkas latviešu or-
ganizāciju padomes vārdā, novēlot ab-
solventiem turpināt gaitas latviešu sa-
biedrībā, un Jānis Mažeiks – Latvijas 
Republikas vēstnieks ANO pārstāvnie-
cībā Ņujorkā, nododot sveicienus Lat-
vijas Valsts vārdā un aicinot absolven-

tus neaizmirst par Latviju, un pārstāvēt 
to turpmāk savās dzīvēs. Absolventi 
saņēma Latvijas Republikas pārstāv-
niecības ANO atzinības rakstus.

Tad nu beidzot bija pienācis laiks 
saņemt absolvēšanas apliecības, ko sa-
vai klasei pasniedza audzinātāja Jana 
Anča-Tetere, kā arī dažādas veltes no 
pārējiem sveicējiem. Dzeņa kunga bal-
va šogad tika sadalīta uz pusēm, un 
abas absolventes – Madara Gulbe un 
Maruta Sīpola – saņēma pa $500 katra.

Pēc šī priecīgā notikuma vārds tika 
dots pašiem absolventiem, ko jau ar ne-
pacietību gaidīja visa skolas saime un, 
jo īpaši, skolotāji un vecāki. Pirmais 
runāja Markuss Brūveris, uzsverot, cik 
īpaša klase viņi ir bijuši, jo visi trīs ir 
mācījušies kopā jau no bērnudārza. 
Viņš arī atgādināja, ka visiem trim vār-
di sākas ar burtu M, ka visiem trim ir 
latviski uzvārdi ar nozīmi. Tradicionālo 
latviešu svētku svinēšana un piedalīša-
nās skolas sarīkojumos, dziedāšanas un 
dejošanas stundas ir bijušas tikpat sva-
rīgas kā akadēmiskie priekšmeti, pat ja 
pēdējā skolas sarīkojumā viņam bijis 
jādejo ar slotu. Markus izteica īpašu 
pateicību ģimenēm – vecākiem un vec-
vecākiem – par to, ka audzināti kā lat-
vieši, ka tika atvesti uz šo skolu un tas 
turpinājies visus šos gadus. Markuss 
izteica prieku, ka turpmāk sestdienas 
būs brīvas, un novēlēja nākamā gada 
izlaiduma klasei pacietību un neatlai-
dību, jo „kad stāvēsiet manā vietā, būs 
gandarījuma izjūta“. Nākamā pie vār-
da tika Madara Gulbe, minot, ka šajā 
skolā visi ir kā viena ģimene. Madaras 
visspilgtākie iespaidi bija no filmēšanās 
video rullītim, kas tika veidots šī gada 
Ģimenes dienai. Tajā Madara filmēja 
sevi gan kā tanti, gan onkuli, piedzī-
vojot bezgala jautrus brīžus ne tikai fil-
mēšanās procesā, bet arī sagādājot tos 
vēlāk visiem skatītājiem. 7. klasei Ma-
dara novēlēja izbaudīt pēdējo gadu un 

Skolu beidzot
Šī gada Ņūdžersijas latviešu skolas absolventi – trīs M&M

 
Turpinājums 14. lpp.

Absolventi (priekšā, centrā – no kreisās: Madara Gulbe, Markus Brūveris, Ma-
ruta Sīpola) ar Ņūdžersijas latviešu skolas skolotāju saimi.

FO
TO

 E
dg

ar
s Z

āl
īte



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 24. jūnijā

Ziemeļskotijā
Nākošās naktsmājas jau pieteiktas Fort Vil-

jamsā, Skotijā, Lok Linī (Loch Linnhe) krast-
malā, bet pa ceļam vēl jāapmeklē Ervainu (Ir-
vine), no kurienes Suzannas tēva cilts, Gemeļi 
cēlušies. Viņas tēvs Frenks strādāja ilgus gadus 

kā ostas strādnieku pārzinis Sidnejas ostā. Tur viņa iesauktais 
vārds bija apakškrekls, jo viņš vienmēr bija kādam uz mugu-
ras! Gan jau jūras smaka bija viņam asinīs, jo Ervaina ir dar-
bīga ostas pilsētiņa, un varbūt arī viņa senči bija bijuši ostas 
strādnieki. Ervainā arī uzkožam brokastis, sēdot kāpas galā 
uz betona pūķa pieminekļa astes, ar skatu pāri jūrai un ostai.

Braucam garām Glāzgovai, kur šogad ritēs starptautis-
kās spēles, bez pieturas un mierīgi turpinām ceļu uz Fort 
Viljamsu. Vairākas reizes jāapstājas fotografēt ainavas. 
Kalni, lejas un ezeri; tie visi brīnišķīgi. Daži, kā Lok Lo-
monds, pat slavēti dziesmā.

No naktsmājas loga skats pāri ezeram, kur spoguļgludā 
ūdenī atspīd debess, mākoņi un kalni. Pilsētiņa neliela, bet 
tur ir dzelzceļa galapunkts, un sastopam daudz tūristu. Vi-
sur izkārtas šiltes istabas aizņemtas, un ietves pilnas ar kāj-
niekiem. Gaiss šeit svaigs un kož nāsīs, bet tomēr ērti stai-
gāt īsās biksēs un T-krekliņā, jo saulīte spīd un patīkami 
silda. Vakarpusē, tomēr džinsi un džemperis noderīgāki.

Nākošā rītā pēc putraimdesu brokastīm dodamies tālāk 
ziemeļu virzienā. Braucam piesardzīgi un bieži apstājamies 
gar Lok Nesu, tāpat kā visi citi tūristi šai vietā, cerot ieraudzīt 
un fotografēt Loka mežoni. Mežonis nekur neparādās, un 
dodamies tālāk un Staunhēvenu, Skotijas ziemeļaustrumos.

Ceļš uz turieni ved caur slaveniem viskiju destilēšanas 
apgabaliem. Diemžēl, Suzanna nav pierakstīta kā automa-
šīnas vadītāja, un, ar mazliet bēdīgu sirdi, neapstājamies 
baudīt slavenās viskiju markas. Varētu jau skalot muti un 
pēc garšošanas spļaut ārā, bet esmu drošs, ka mans tētis 
aizsaulē, kam garšoja smalks viskijs, nebūtu ļoti dusmīgs 
uz mani par tādu izdarību!

Staunhēvenā pārgulēsim divus vakarus Karaliskā vies-
nīcā (Royal Hotel), un būs vesela diena, lai atvilktu elpu 
pēc braukšanas. Mašīnu laimīgi novietojam tieši naktsmā-
jas ieejas priekšā, kur tā varēs nostāvēt līdz projām brauk-
šanai un arī bez maksas.

Pa guļamistabas logu skats uz jūru un skaistu promenā-
di, par kuru aizstaigājam līdz viļņlauža ielenktajai vecpil-
sētiņas ostai. Tur ļaudis raibi svin kaut kādus svētkus, un 
gaisotne ļoti omulīga.

Nākošā rītā, agri pēc sārtām, putraimdesu brokastīm, 
ejam pa jūras klints taku 3 jūdzes līdz Danotāra (Dunnottar) 
pilsdrupām. Pils aizņem mežonīgu ragu, kas stiepjas jūrā, 
un tikai pieejama pa šauru taciņu, kas ved stāvi lejup no ciet-
zemes, un tad tikpat stāvi augšup līdz vārtiem. Viegli aiz-
stāvēt pret uzbrucējiem, bet tikpat viegli uzbrucējiem izolēt 
pils iedzīvotājus un aizsargus. Notikuši vairāki uzbrukumi, 
un uz kādu laiku pilī tika glabātas karaliskās rotaslietas un 
simboli. Savā laikā pils arī kalpoja kā cietums, un daudz ļau-
žu tur, pagrabos ieslodzīti, aizgāja bojā. Citi aiz izmisuma 
lauzušies caur logu sprostiem un lekuši jūrā, uz noteikti bez-
cerīgu nāvi. Pie pils ieejas vientuļš pūtējs spiež stabuļmaisi-
ņu, uz dzirdot spokaino skaņu, man saceļas zosāda!

Pēc garā atpakaļgājiena piestājamies ostas krodziņā, 
kur vakar noritēja gaišās svinības. Pārrunājam mūsu šodie-
nas dzīvošanas ērtības, un kā būtu bijis dzīvot vecos laikos 
tur pilī, kur mēs nupat kā bijām. Nesalīdzināmi. Pateicos 
Dievam, ka esam šeit, šajā laikā.

Bet nu atkal Voksītī un ripojam tālāk dienvidu virzienā 
uz Edinburgu. Tur pārgulēsim tikai vienu vakaru, bet rēķi-
nam, ka garā dienasgaisma dos pietiekamu laiku apskatīt 

slaveno pili un pilsētu.
Suzannas laime naktsmājas rezervēšanā turpinās. Atro-

damies netālu no pils, populārā Grāzmarketas (Grassmar-
ket) ielā, kur pa nedēļas nogali jaunieši, kā arī ne tik jauni, 
sit gaisā, cik vien spēj. Laimīgā kārtā esam šeit trešdienā!

Voksītis paliek viesnīcas sētā, un dodamies kājām uz pili. 
Rindā jāstāv kā pie lidostas ieejas, bet ir daudz biļešu pārde-
vēju, un drīz esam pie letes un ar pensionāru atlaidi man, bet 
pilnas maksas biļeti Suzannai, esam ielaisti pils laukumā.

Galvenajā ieejas laukumā rīko pasaulslaveno militāro 
uzvedumu Edinburgas Vakara junda (Edinburgh Military 
Tattoo), un pašlaik tur būvē skatītāju sēdvietas estrādi. Tas 
darbs ilgst trīs mēnešus, un tad tikpat ilgi demontēšanā. At-
gādina būvdarbus, kad gatavo ceļus auto sacīkšu svētkiem 
pie mums mājās, Zelta Piekrastē.

Pils ir labi uzturēta, un tur iekārtotas vairākas ekspozī-
cijas, parādot vairākus gadsimta to darbībā un izmantoša-
nā. Rindas pie katras ekspozīcijas garas, bet vērts pagaidīt 
un tās izstaigāt. Var iegūt svaigu ieskatu tā laika dzīvē, un 

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (5)
Skotija – Jorka – Stansteda
Ceturtais turpinājums. Sākums LL326, LL327, LL358, LL359

 
Turpinājums 13. lpp.

Suzanna uz pūķa.
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Dūdinieks pie Danotāra (Dunnottar) pilsdrupām.
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Edinburgas pils.
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Trešdien, 2015. gada 24. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

par cīņām varas meklēšanā Anglijā starp anglikāņiem un 
katoļticīgiem. Laimīgā kārtā bijām ieradušies laicīgi pirms 
pusdienlaika, jo kad dodamies prom, ieejas trase pārpildīta.

Pie vārtiem gaida sarkans divstāvu autobuss bez jumta. 
Gids sola interesantu braucienu un kāpjam augšstāvā. Tā arī 
ir. Izbraucam veco un jauno Edinburgu. Gids sniedz vēsturis-
ku pilsētas pārskatu, pievienojot jaunumus un humoristiskus 
paskaidrojumus. It sevišķi izsmej jaunuzceltā Skotu valsts 
nama arhitektūru. Salīdzina to ar Spānijas Gugenhaima Kaķu 
māju celtni Bilbejoā. Moderna, bet nepiemērotā vietā, tieši 
blakus Holirūd pilij, britu karalienes naktsmājām Skotijā.

Īsā laikā daudz ko redzēt un kur izstaigāt naktsmāju 
tuvumā, un labi izmantojam vēlo saulrietu. Edinburga bija 
vislielākā pilsēta kādu līdz šim bijām apmeklējuši, un ne-
parastais ļaužu pūlis, manuprāt, samazināja iespēju iejus-
ties, šai īsajā laikā, pilsētas īstajā gaisotnē.

Izgulējušies nākošā rītā dodamies tālāk dienvidu vir-
zienā uz Jorku, kur romieši jau 71. g. nodibināja savu zie-
meļbritānijas galvaspilsētu Eboracum.

Jorkā un ceļā uz Rīgu
Jorka bijusi valdības centrs kā romiešiem, tā arī seniem 

saksoņiem, vikingiem, senbritiem un 14. gs. beigās Ričards II 
vēlējās tur nodibināt Anglijas galvaspilsētu. Šeit arī 11. gs. no-
tika sīvas pilsoņu karu kaujas Kromvela vadītā uzbrukumā. 
Šodien te daudz miermīlīgāk, kaut gan drīz sagaida laužu pūli, 
lai izvadītu riteņbraucējus šī gada Tour de France sākumam.

Suzannas laime naktsmājas sameklēšanā turpinās. Gu-
ļamtelpas atrodas tikai pāris soļus ārpus Jorkas vecpilsētas 
mūra vārtiem, un trepēm, pa kurām uzkāpt uz mūra. Būsim 
šeit divus vakarus, tātad diezgan laiks apskatīt pilsētiņu, at-
vilkt elpu un izmazgāt veļu, jo lietotās veļas maisiņš pārpildīts.

Guļamistaba atrodas trešā stāvā un ir ar gaišu skatu pāri 
blakus dārziem. Diemžēl pašam jāstiepj somas pa šaurām 
un stāvām trepēm līdz istabai. Saimnieks paskaidro, kur 
atrast veļas mazgātuvi, kur novietot automašīnu ilgtermiņa 
stāvvietā, un piedāvā lētu atlaides novietošanas kartiņu.

Jorkā ir tūristu plūsma. Šī vēsturiskā pilsēta it kā atro-
das katra tūristu apmeklējuma plānā! Slavenā katedrāle Jork 
Munsters lepni stāv plašā laukumā, kur tūristi kā bites ap me-
dus podu grozās un fotogrāfē. Mēs dodamies uz pilsētas mūra 
uzejas torņa, kur iekārtota maza ēdnīca un kur kā saimnieks 
ieteica var dabūt labas un lētas, brokastis. Pie Munstera pie-
nāksim vēlāk.

Pēc brokastīm dodamies pastaigā pa pilsētas mūri. Mū-
ris apmēram 3 km 
garumā, bet vietās, 
kur pilsētas aiz-
stāvēšanā izman-
toja kādu dabisko 
šķērsli, jānokāpj no 
mūra. Pirmā no-
iešanas vieta ved 
uz Kliforda torni. 
Celts uzkalniņā 
1068. g. kā piemi-
ņa Vilhelma Ieka-
rotāja valdīšanai 
pār šo rajonu. Tor-
nis vairākas reizes 
cietis bojājumus 
no uguns, lietus un 
vētrām, uzbruku-
miem un slepenas 
bluķu pārdošanas. 
Pie torņa uzejas 
trepēm metāla 
plāksne, kas atgā-
dina, ka 1190. g. 
šeit aizgāja bojā 
apmēram 150 žīdu. 

Bēgot no nikna antisemītu pūļa, viņi ieslēdzās tornī, kur paši 
nogalināja savus bērnus un sievietes, aizdedzināja torni un 
izdarīja pašnāvību. Daži tomēr pārdzīvoja uguni. Vietējie tos 
noslepkavoja. Tā izzuda Jorkas žīdu iedzīvotāju eksistence.

Pie pilsētas mūra nākošo vārtu sarga mājiņas atkal uz-
kāpjam uz mūra un turpinām pastaigu. Vēl vienu reizi jā-
nokāpj, kur Foz upīte izveido aizsardzības šķērsli, bet drīz 
esam atpakaļ tur, kur iesākām gājienu.

Pēc pusdienām ejam sameklēt Visu svēto anglikāņu baz-
nīcu All Saints, kur, kā mums stāstīja kāds, kas kopā ar mums 
pa mūri staigāja, esot vienreizēji, brīnišķīgi un arī slaveni 
krāsaino stiklu – vitrāžas logi. Baznīca atrodas pāri upei; tā-
tad atdalīta no tūristu atrakcijām, klusā ielā, un esam vienīgie 
ciemiņi. Baznīca celta 10. gs. un ir neliela. Logos, svētbilžu 
glezniecība, darināta 14. un 15. gs. – aizraujoši varena. Infor-
mācijas lapiņas vairākās valodās paskaidro ik loga nozīmi. 
Pavisam kopā desmit logu, un pakavējamies, baudot un lasot 
par katru. Man visievērojamākais logs Sirdsapziņas musi-
nātājs (Prickle of Conscience), kas attēlo sagaidāmos mūsu 
pasaules beidzamo 15 dienu notikumus. Pie tam šis logs ir 
vienīgais viduslaiku baznīcas logs, kurā attēlots kādas sen-
laiku dzejas teksts, ne kāda bībeliska pamācība vai notikums.

Atpakaļ ceļā uz Jorkas vecpilsētu pusi vēl atlicinām lai-
ku pabraukt prāmī par Ūzes upi. Laiks saulains un samērā 
silts. Uzkāpjam prāmja – bez jumta – augšstāvā, kur jauki 
pasēdēt un tieši laikā atpūtināt nogurušās kājas.

Jorkā daudz muzeju un vēsturisku celtņu, bet īsā laikā 
nevar visu izbaudīt. Pārējo laiku pavadām pastaigā caur 
vecpilsētu un tirgus laukumu, kur pārdevēji meklē pēdējos 
pircējus pirms slēgšanas. Žēl gan, ka te mums sanāk tikai 
nepilnas divas dienas. Varētu mierīgi palikt veselu nedēļu, 
un tad būtu laiks arī apmeklēt Munsteri. Nākošreiz!

Pēc Jorkas nākošās naktsmājas jau sarunātas Hiltona 
viesnīcā pie Stanstedas lidostas. Tur arī sagaidīsim Alīzu un 
Lūku, un tad rītu visi četri lidosim uz Rīgu. Bet, vēl pa ce-
ļam uz viesnīcu, ne tikai jānodod mīļo Voksīti automašīnas 
īres birojā lidostā, bet arī pirms tam Londonā jāatstāj smagās 

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (5)
Turpinājums no 12. lpp.

Suzanna un Kliforda tornis Jorkā.
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Lūks, Alīze un Suzanna Stanstedas lidostā.
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„Sirdsapziņas musinātājs“ Visu svēto 
baznīcā Jorkā.
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Turpinājums 14. lpp.



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2015. gada 24. jūnijā

nesūdzēties par mājas darbu kaudzēm, 
jo gads paskriešot ātri un skola pēc tam 
ļoti pietrūkšot. Maruta Sīpola bija lep-
na būt jau ceturtā no savas ģimenes, 
kas absolvēja šo skolu – vecmāmiņai, 
mammai un māsai nu ir pievienoju-
sies arī viņa. Maruta atcerējās dažādas 
smieklīgas situācijas no skolas gadiem, 
kad viņi visi slēpušies no skolotājiem, 
taču uzsvēra arī to, ka viņu skolotāja 
vienlaicīgi ir bijusi arī viņu draugs, ar 
ko kopā var spēlēt spēles un dzīt jok-
us. Maruta īpašu paldies izteica savai 
klases audzinātājai Janai Ančai-Teterei, 
un atgādināja 7. klasei, ka latviešu skola 
iegūtais viņiem paliks uz mūžu. Tālāk 
absolventi izteica sirsnīgu paldies vi-
siem saviem skolotājiem, pasniedzot vi-
ņiem ziedus. Sekojot skolas tradīcijām, 
absolventu klase izveidoja savu īpašo šī 
gada nozīmīti (žetonu), kuru uzdāvinā-
ja savai klases audzinātājai un arī pie-
sprauda pie skolas Latvijas karoga kāta.

Absolventu klases vecāku vārdā 
klātesošos uzrunāja Gints Gulbis, ar 
emocijām pilnu nopūtu secinot, cik gan 
pēkšņi šis brīdis esot pienācis. Viņš 
atgādināja absolventiem, ka viņi ir ie-
guvuši latvisku izglītību, ar ko ir vērts 
lepoties, un uzsvēra latvietības trauslu-
mu – cik ātri tā ir iznīcināma, ja netiek 
sargāta. Tāpat Gints norādīja, ka šīs 
skolas stūrakmeņi ir skolotāji un vecāki, 
un sirsnīgi ieteica visiem uzņemt sevī 

šīs dienas iespaidus, jo tās būs siltas 
atmiņas arī pēc daudziem gadiem. Ab-
solventiem Gints novēlēja saglabāt grū-
tību pārvarēšanas spēju, un to apvienot 
ar cītīgu darbu. Savu apsveikumu Gints 
nobeidza ar Imanta Ziedoņa vārdiem: 
„Savu laimi katram pašam jāatrod“.

Sekoja absolventu priekšnesums – 
deja Brālīt’s māsu dancot veda, ar 
daudz raitāku soli, nekā manīts citos 
skolas sarīkojumos, ar gaišāku skatu 
un plašākiem smaidiem sejā.

Kā skolas pārzine Linda Zālīte pēc 
absolventu priekšnesuma trāpīgi piezī-
mēja – ja deklinācija paspruks, tad pol-
kas solis gan nekur nepazudīs. Linda 
tāpat vērsa klātesošo uzmanību uz inte-
resantu un vēsturisku faktu, kam viņa 
bija uzdūrusies savās studijās. Izrādās 
latviešu valoda un kultūra tikusi atzīta 
par zinātniskās pētniecības vērtu jau 
18. gadsimtā! Toreiz vācu dzejnieks, 
skolotājs, teologs un filozofs Johans 
Herders novērojis, ka nevienā citā zemē 
skolotājiem neesot tik liela loma pamat-
skolās kā Latvijā, ieaudzinot latvisko 
apziņu un tautisko piederību.

Visbeidzot brīdis bija pienācis iz-
sniegt liecības arī jaunākajām klasēm, 
kas ar lielu uzmanību un, iespēju ro-
bežās, arī pacietību bija vērojuši visu 
notiekošo. Katra klases audzinātāja 
mazliet pastāstīja par galvenajām ie-
gūtajām zināšanām un skolēnu sasnie-
gumiem mācību gada laikā, un pasnie-
dza katram skolnieciņam skolas īpaši 
sarūpētu grāmatu velti.

Vecāku padomes priekšnieks Mār-
tiņš Roze bija pēdējais no runātājiem 
un izteica lielu pateicību skolotājiem, 
kā arī visiem pārējiem, kas mācību 
gada laikā ir pildījuši dažādus ama-
tus, lai skolas gads veiksmīgi noritētu. 
Mārtiņš arī vēlreiz uzsvēra, ka mums 
ir pamatots iemesls lepoties gan ar ab-
solventiem, gan ar mūsu skolu.

Izlaiduma noslēgumā, skolotāju un 
vecāku apvienotais koris Edgara Zā-
lītes vadībā, daudzbalsīgi nodziedāja 
Bruno Skultes dziesmu Dziedot dzi-
mu. Absolventi svinīgi nodeva skolas 
Latvijas valsts karogu 7. klasei ar Jāņa 
Jaunsudrabiņa vārdiem – „jo zaudējis 
Latviju, Tu zudīsi pats“, ar to noslē-
dzot svinīgo daļu.

Šī skaistā un saulainā sestdiena 
bija īpaša ne tikai absolventiem un Ņū-
džersijas latviešu skolai, bet arī visai 
vietējai latviešu sabiedrībai. Kārtējais 
mācību gads ir nesis bagātīgus augļus, 
un trīs, bezgala jauki latviešu jaunieši 
ir gatavi izplest savus spārnus, lai ieka-
rotu jaunas virsotnes. Lai kur arī vēji 
vai valdošās gaisa straumes tos neaiz-
nestu, mēs klusībā cerēsim – tie agri 
vai vēlu atgriezīsies, lai kādu dienu 
turpinātu savu vecāku un vecvecāku 
aizsākto latviešu valodas, kultūras un 
tradīciju nodošanu nākamajām paau-
dzēm. Ieliktie pamati ir stipri, saknes 
izlaistas dziļas un latvietība katram 
krūtīs kā bāka, rādot ceļu uz krastu.
Laura Vilsone-Meixner, Līvija Medne

Laikrakstam „Latvietis“

somas draugu mājās. Uz Rīgu līdzi ņemam tikai lidmašīnas 
rokas bagāžas somiņas. Iztiksim ar vienas nedēļas drēbēm.

Viesnīcā sagaidām bērnus, pārrunājam mūsu ceļojumu 
līdz šim un ko varam sagaidīt Latvijā. Alīze jau pierakstīju-
si vairākas vietas un izdarības, ko vēlētos baudīt, un Lūks 
cītīgi izmēģina viņa jaunatrasto valodu, ar dziļu Ozi akcen-
tu. Brīnišķīgi gan ieklausīties viņa, ņ, ļ un ķ izrunu. Č, š un 
ž viņam daudz ērtāk izteikt.

Bet agri gultās, jo jau plkst. 4.15 rītā no viesnīcas atiet 
autobuss uz lidostu. Saldu dusu!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

drusku vieglāks pieskāriens būtu šeit 
labāk iederējies. Andris Kariks tika at-
stāts ar nepateicīgo policista Kristapa 
lomu, vairāk situācijas nepieciešamība 
nekā raksturs. Varbūt arī tādēļ viņa ro-
mance ar Agnesi pilnīgi nepārliecinā-
ja. Tāpat arī Jānis Grauds pildīja lugas 
darbībai faktiski nevajadzīgo baņķiera 
lomu.

Turpretim Ašās Kājas no novada 
Kultūras nama (Klāra Brūvere, Anita 
Kaze, Solvita Kugrēna) bija ašas, smī-
dinošas un pilnīgi nepieciešamas, lai 

veicinātu augošo darbības haosu.
Birbelei ir ļoti asa satīriska acs 

mūsdienu absurduma pieķeršanai. (Ar 
prieku atceros Tāda es esmu šīs lugas 
abās Sidnejas izrādēs.) Arī šeit viņas 
satīriskie mērķi bija plaši: Latvijas 
ekonomika un iespēja to izglābt ar ma-
sīvu marihuānas ražošanu, valdības 
un likumu stulbumi, New Age* apla-
mības Rīgas teātrī, aktieru un režisoru 
pretenzijas – un protams cilvēcīgās vā-
jības un patmīlības.

Bet farsiska komēdija, kāda šeit 
bija, pastāv kā kontrolēta anarhija, 
Anarhija šad un tad sāka rikšot: žēl, ka 
tai netika dots plašāks ceļš. Bet Zaļa-

jai Zonai pietrūka Čarlija Krustmātes 
nevainojamās loģikas. Otrais cēliens 
sākās ļoti sološi, bet pamazām atšķe-
tinājās. Tēlojumi šeit saglāba lugu un 
tās vājo nobeigumu.

Šī izrāde bija pelnījusi kuplāku 
publiku. Tie, kas nebija pieņēmuši SLT 
ielūgumu tikt krietni pasmīdināti kop 
ar atļauju uz divām stundām justies 
dumpīgiem pret likuma un sabiedrības 
normām – tie var tikai nožēlot savu 
prombūtni.

Inta Rodžersa (Rogers), Sidnejā
Laikrakstam „Latvietis“

* angliski: Jaunā laikmeta

„Gluži kā teātrī“
Turpinājums no 10. lpp.

Kristapa Zariņa ceļojuma atskats (5)
Turpinājums no 13. lpp.

Skolu beidzot
Turpinājums no 11. lpp.

Latvijas vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlandē 
Andra Teikmaņa Jāņu sveiciens
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

Adelaidē
Ceturtdien,  25.  jūn., plkst. 10.00 
Izbraukšana no ALB nama izbrau-
kumam uz Barossa Valley. Pindarie 
vīnotava piedāvā skaistu skatu uz ie-
leju, vīnu garšošanu un pusdienas pie 

kamīna. Maksa: $20 no personas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā līdz 
22. jūnijam.
Piektdien, 26.  jūn., plkst. 18.00 Lai-
mīgā stunda Tālavā. Iespēja iegādāties 
vakariņas piemērotas vēsākam lai-
kam – latviešu gulašs. Pavāri – Ints un 

Margota. Ēdieni un dzērieni par drau-
dzīgām cenām. Ēdiens starp pulkst. 
18.00-19.30. Visi mīļi gaidīti!
Sestdien,  27.  jūn., plkst. 14.00 Jāņi 
DV namā; Jāņa tēvs un Jāņa māte 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. jūnijs
Maiga, Milija
1885. publicists, rakstnieks, pedagogs 
Jānis Lapiņš.
1885. gaišreģis Eižens Finks.
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.
1940. dziedātāja Aina Bajāre.
1941. Somija pieteic karu PSRS.
1950. sākās Korejas karš, Ziemeļkore-
jas armijai šķērsojot 38. paralēli.
1955. aktieris Jānis Jarāns.
1963. jurists, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Dāvids Dārziņš.

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1940. saskaņā ar Hitlera-Staļina paktu 
PSRS iesniedza ultimātu Rumānijai, 
ar kuru pieprasīja Besarābijas un Zie-
meļbukovinas teritoriju.
1945. tika noslēgta ANO harta.
1950. dzejniece Lolita Vēze.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne

1880. skolotājs, literāts Augusts Rudītis.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs
1840. (j.s., pēc v.s 16. jūnijā) baltvācu 
ārsts Voldemārs Kernigs, kura vārdā 
ir nosaukts viens no svarīgākajiem 
klīniskajiem simptomiem meningīta 
diagnostikā – Kerniga simptoms.
1885. rakstnieks Vaclavs Krops.
1931. dzejniece Velta Kaltiņa.
1940. Rumānija atdeva Besarābiju (ta-
gad Moldova) pēc PSRS izvirzīta ul-
timāta.
1955. interjerists, dizaineris Mārtiņš 
Heimrāts.

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
1855. dzejnieks, mācītājs Jānis Steiks.
1890. dzejnieks, tulkotājs Jēkabs Jan-
sons.
1910. literatūras kritiķis, tulkotājs Vol-
demārs Melnis.
1910. rakstnieks Povuls Prīkuļs.
1920. tēlniece, leļļu skulptore Anna 

Nollendorfa.

30. jūnijs
Mareks, Tālivaldis
1935. fotogrāfs, dzejnieks Oļģerts 
Skuja.
1952. ALT aktieris Imants Lēmanis.
1955. jurists, politologs, LR tieslie-
tu ministrs (1993.g. 3.aug. – 1994.g. 
19.sept.), Eiropas Kopienas tiesnesis 
Egils Levits.
1965. literatūras zinātnieks Arno Jun-
dze.

1. jūlijs
Imants, Rimants, Ingars, Intars
Pasaules arhitektūras diena
1935. literāts (prozaiķis), izglītības 
darbinieks Raimonds Trasuns.
1935. režisore Biruta Bauma.
1941. vācu armija ienāk Rīgā.
1950. dibināta Dienvidkalifornijas 
Latviešu biedrība.
1950. dibināta LAMZA (Latviešu 
Akadēmisko Mācībspēku un Zinātnie-
ku Apvienība).  ■

iemācījusies cept bezē kūciņas (merin-
gues), un kad viņas mamma uzņēmās 
piegādāt pīrāgus un rupjo maizi, arī 
viņa pieteicās kā cepēja! Saldās mai-
zes un speciālās kūkas labi garšo pie 
kafijas. Visu var dabūt gan ēšanai uz 
vietas, gan promnešanai, un ja kāda 
kūka sevišķi garšo, var nodrošināt pie-
gādi, pasūtot uz priekšu.

Un kā ar dzeramiem? Ingai ir al-
kohola tirdzniecības atļauja, un viņas 
repertuārā ietilpst vairāki grādīgi 
kokteiļi, kuru saturā ir Rīgas Melnais 
Balzāms. Bārā var dabūt arī dažādus 
Latvijas alus, Kristāldzidro un toniku. 
Viņa pārdod arī visādas zāļu tējas un, 
protams, kafiju, bet pie viņas, kapučī-
no neatrast. Viņa gatavo tikai latviski 

brūvēto kafiju kannā.
Inga ievēro latvisko gadskārtu, le-

pojās ar latviešu valodu un parašām. 
Uz Jāņiem var pieteikties uz speciālām 
pusdienām, un uz ziņojuma dēļa ir arī 
latviešu valoda. Var nopirkt Latvijā iz-
dotas pavārgrāmatas.

Apvaicājos par pircējiem: kādas 
tautības vairākumā? Protams, veikals 
ir populārs pie dažādiem ziemeļeiro-
piešiem, kuriem mūsu ēdieni nav galī-
gi sveši, un nāk arī austrālieši un āzie-
ši, jo paprāvais ķīniešu kvartāls ir tepat 
blakus, ar daudzām ēdnīcām, austrum-
nieku pārtikas bodēm, krāmu bodēm, 
utt. Taču vislielāko pārsteigumu Ingai 
sagādā tie daudzie latvieši, kuri bei-
dzamos gados ieradušies Adelaidē, bet 
esošā latviešu sabiedrībā nerādās. Viņi 
priecājās, ka atraduši kaut ko latvisku. 
Acīm redzot, viņi nezina, ka Adelaidē 

ir vesels latviešu centrs ap Tālavu!
Ingas uzņēmums jau dažos īsos mē-

nešos guvis lielu atpazīstamību. Ir biju-
šas radio intervijas, raksti Austrāliešu 
presē un, protams, vietas internetā – 
webpage, facebook. Šāds uzņēmums 
tirgū ir kaut kas neredzēts! Ar sirsnīgu 
smaidu tiek saņemts katrs pircējs, un iz-
skatīgie jaunieši, kas viņai blakus stāv, 
noteikti arī palīdz pievilkt publiku. Šī ir 
vieta, kur ir patīkami pakavēties, un to 
dara – ne tikai latvieši vien.

Interesējos par nākotnes plāniem: 
Ingai padomā eventuāli izlaist savu 
produktu klāstu ar savu marku. Lai 
viņai veicas!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

* angliski: Latviešu bufete.
** angliski: Dziedošais zvejnieks.

„The Latvian Lunchroom“*
Turpinājums no 2. lpp.

savilkusi mugurā visu, kas man bija, pametu pludmali.
Jā, arī pludmalē bija jūtams Jāņu tuvums, jo sacensību 

laikā varējām vērot kā kafejnīcas Kūriņš saimnieks sakrauj 

milzīgu Jāņu ugunskuru. Ceru, ka ugunskurs liesmos vēl 
saullēkta laikā, kad es ieradīšos pludmalē.

Jauks ir svētku gaidīšanas laiks. Priecīgu līgošanu vi-
siem laikraksta Latvietis līgotājiem visā plašajā pasaulē!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmsjāņu laiks
Turpinājums no 5. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 22. jūnijā.
€1 = 1,46160 AUD
€1 = 0,71690 GBP

€1 = 1,64840 NZD
€1 = 1,13450 USD

gaidīs Jāņu bērnus tautas tērpos un 
vainagos baudīt Jāņu sieru un alu, kā-
postus un desiņas, un LĪGOT, LĪGOT, 
LĪGOT!
Sestdien,  4.  jūl., plkst. 12.00 ALB 
namā Jaunā Rīgas teātra izrāde ma-
ziem un lieliem bērniem Skolotājs 
Jāps un klase.
Svētdien,  5.  jūl., plkst. 14.00 ALB 
namā Jaunā Rīgas teātra aktieris 
Kaspars Znotiņš lasīs Imanta Ziedoņa 
mīlas liriku un fragmentus no grāma-
tas Nenoteiktā bija. Ieeja $10. Vīns un 
uzkodas.
Otrdien,  7.  jūl., plkst. 11.30 Tālavas 
mazajā zālē notiks ALB Rosmes sa-
iets. Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar 
$5. Visi laipni aicināti.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 5.  jūl., plkst. 11.00 6. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkal-
pojums ar dievgaldu. Dievkalpojumā 
piedalīsies māc. Helga Jansone no 
Amerikas. Pēc dievkalpojuma drau-
dzes dāmu komitejas rīkotais kafijas 
galds, viešņas uzruna un iespēja tik-
ties ar viņu. Visi laipni aicināti pieda-
līties.

Brisbanē
Sestdien, 27.  jūn., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā 
DV sarīkojumā. Piedalīšanās $10.
Trešdien,  1.  jūl., plkst. 11.00 Jaunā 
Rīgas teātra aktieris Kaspars Zno-
tiņš – Ziedoņa mīlas lirika un prozas 
lasījumi Latviešu namā. Brisbanes 
mūziķu muzikālais noformējums.
Trešdien, 1. jūl., plkst. 12.00 Pusdie-
nas, kūkas un kafija Latviešu namā – 
$10.
Trešdien,  1.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Jaunais teātris LAAJ un Saule Ltd 
sarīkojumā Latviešu namā. Izrāde 
maziem un lieliem bērniem: Skolotājs 
Jāps un klase. Ieeja: $12 par vienu iz-
rādi; $20 par abām izrādēm. Pensio-
nāriem ieeja: $9 par vienu izrādi; $15 
par abām izrādēm. Bērniem ieeja bez 
maksas.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 Svētdie-
nas rīts Dievam – Pārrunāsim video 
The Gospel of Judas pie D. Damber-
gas, 43 Norman Cres, Norman Park.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Sestdien, 27. jūn., plkst. 13.00 DV rī-
kota Jāņu dienas svinēšana Emmanuel 
baznīcas zālē, Lyons.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 26. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 26. jūn. – 28. jun., Gaidu 
un Skautu slēpošana.

Svētdien,  28.  jūn., plkst. 14.00 Mel-
burnas Daugavas Vanagu mītnē 
DVMN Filma un zupas pēcpusdiena. 
Humoristiska filma Džimlai Rūdi Ral-
lallā; $10 no personas. Visi mīļi gai-
dīti.
Sestdien, 4. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
Ceturtdien, 9. jūl., plkst. 14.00 Bībe-
les studija Latviešu ciemā.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  28.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien,  28.  jūn., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā (pārcelts no 
21.  jūnija).
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums draudzes vecāko vadībā.
Svētdien,  12.  jūl., plkst. 10.00 diev-
kalpojums (dievkalpojuma vadīs prā-
vests Dr. Jānis Priedkalns).
Svētdien,  12.  jūl., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Melburnas Latviešu ciemā 
(dievkalpojumu vadīs prāvests Dr. Jā-
nis Priedkalns).

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.30 dievkal-
pojums.

Sidnejā
Sestdien, 27. jūn., plkst. 12.30 Jaunā 
Rīgas teātra aktieru viesizrāde Lat-
viešu namā. Izrāde maziem un lieliem 
bērniem: Skolotājs Jāps un klase. Pie-
dalās Kaspars Znotiņš un Guna Zariņa 
(ar subtitriem angliski).
Sestdien, 27. jūn., plkst. 14.30 Jaunā 
Rīgas teātra aktieru viesizrāde Lat-
viešu namā. Ziedoņa mīlas lirika un 
prozas fragmenti Kaspara Znotiņa la-
sījumā. Sidnejas mūziķu muzikālais 
noformējums.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  28.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 5. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  28.  jūn., plkst. 9.30 
Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila diev-
kalpojums V svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.

Zelta piekrastē
Ceturtdien,  2.  jūl., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broad-
beach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Meet-
ing Room A.

Latvijā
Sestdien,  27.  jūn., 27 vietās visos 
Latvijas kultūrvēsturiskajos novados 
notiks Starptautiskā folkloras festivāla 
Baltica 2015 ieskaņas pasākumi.
Svētdien,  28.  jūn., plkst. 17.00 Me-
žaparka Lielajā estrādē, Rīgā Zieme-
ļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku 
koncerts. Koncerta programmu vei-
dos izcili skaņdarbi, kas iepriekš jau 
izskanējuši svētkos, kā arī vairākas 
jaunas dziesmas no visām svētku da-
lībvalstīm. Tāpat Ziemeļu un Baltijas 
valstu kopkoris 8 000 dalībnieku iz-
pildīs daļas no Karla Orfa (Carl Orff) 
slavenās kantātes Carmina Burana, 
kas būs grandiozākais šī skaņdarba 
atskaņojums pasaulē. Svētku noslēgu-
ma koncerts vienlaikus būs arī Latvi-
jas prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē kultūras programmas noslē-
guma pasākums Latvijā, tādējādi pie-
saistot gan Latvijas, gan visas Eiropas 
sabiedrības uzmanību dziesmu svētku 
tradīcijai. Biļešu cena no 3 līdz 10 eiro.
Trešdien,  8.  jūl., Senās mūzikas fes-
tivāla atklāšanas koncerts Mazajā 
ģildē. Virtuozās, vokāli sarežģītās un 
filigrāni ornamentētās 17.-18. gs. itāļu 
baroka operu ārijas Elīnas Šimkus un 
Collegium Musicum Riga atskaņojumā 
kontrastēs ar apcerīgajām, viegli plūs-
tošajām senajām angļu Art songs žanra 
dziesmām.
Ceturtdien,  9.  jūl., Senās mūzikas 
festivāls. Koncerts Gregoriskie dzie-
dājumi un dūdas Rīgas Domā aizvedīs 
klausītājus viduslaiku mūzikas noslē-
pumainajā pasaulē.
Piektdien, 10. jūl., plkst. 18.00 PBLA 
pārstāvniecības birojā Rīgā tikšanās 
vakars ārzemju latviešiem.
Piektdien, 10. jūl., Senās mūzikas fes-
tivāls. Sv. Pētera baznīcā koncertā Indi-
jas klasiskās mūzikas šedevri – no In-
dijas caur tūkstošgadēm mūziķi Akašs 
Sergejs Ancupovs (Latvija), Sandžu 
Višnu Sahai (Indija) un Ludmila Žur-
kova (Latvija) spēlēs senas un simbo-
liskas rāgas no Ziemeļindijas, kuru 
atskaņošana saistīta ar saulrieta laiku 
un vēlajām vakara stundām. Nakts 
koncertā skanēs par angļu Orfeju dēvē-
tā komponista Henrija Pērsela mūzika 
Latvijas Radio kora izpildījumā.
Sestdien, 11. jūl., Senās mūzikas festi-
vāla Rundāles diena.
Svētdien,  12.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Līdz 31. aug. Gunas Oškalnas-Vējiņas 
jubilejas fotoizstāde Gunas sešdesmit 
foto spēles ar aktieriem LKA Eduarda 
Smiļģa Teātra muzejā, Rīgā, E. Smiļģa 
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