
Pasaules brīvo 
latviešu apvienības 
(PBLA), Amerikas Lat-
viešu apvienības (ALA) 
un Eiropas latviešu pār-
stāvji, Saeimas deputātu 

aicināti, 5. jūnijā piedalījās Saeimas 
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības 
saliedētības komisijas sēdē, kas bija 
veltīta diasporas arhīvu saglabāšanas 

jautājumiem.
Sēdi vadīja komisijas priekšsēdē-

tājs Andrejs Judins (JV). PBLA pār-
stāvēja priekšsēde Kristīne Saulīte un 
pārstāvniecības darbinieki, ALA arhī-
vu darba grupu – Maira Bundža no 
Kalamazū, bet Eiropas latviešus – Ri-
nalds Gulbis un Aija Ebdena. Sēdē 
piedalījās arī Kultūras ministrijas pār-
stāvji un vairāki Saeimas deputāti.

Kultūras ministrijas pārstāvji iz-
klāstīja ministrijas plānu diasporas 
atbalstam 2019. gadam, uzsverot, ka 
Diasporas likums nosaka, ka KM ir 
atbildīga par pasākumiem, kas vērsti 
arī uz diasporas materiālās kultūras 
un vēstures mantojuma izpēti un sa-
glabāšanu.

„Bieži vien mēs 
sliecamies aplūkot kon-
krētus miera laika hib-
rīdkonflikta elementus, 

neapzinoties, ka tas ir viens veselums. 
Ir svarīgi, lai mēs atzītu, ka esam ie-
saistīti kognitīvā karā, kur kibertelpa 
ir līdzeklis un stratēģiskā komunikā-
cija ir metode, lai mūs pieveiktu. Tā-
pēc abas šīs lietas ir jāaplūko kopā,” 
uzsvēra Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, 2019. gada 11. jūnijā atklājot 
konferenci The Riga StratCom Dialo-
gue 2019 Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā.

Valsts prezidents norādīja, ka mēs 
kā īpaši bīstamu saredzam digitālo 
apdraudējumu mūsu kritiskajai in-
frastruktūrai. „Tomēr, manuprāt, tiek 
apdraudēta vēl būtiskāka mūsu kri-
tiskās infrastruktūras sastāvdaļa nekā 
elektroenerģijas vai ūdens piegādes – 

tiek apdraudēti mūsu prāti, izmantojot 
informācijas operācijas. Koordinēta 
neautentiska uzvedība var būtiski ie-
tekmēt demokrātiskas sabiedrības. Sa-
vukārt, nedemokrātiskajās valstīs jau 
šobrīd izplatās tā sauktais digitālais 
autoritārisms,“ atzīmēja Raimonds 
Vējonis.

Savā uzrunā Valsts prezidents 
atzina, ka jaunās hibrīdkara tenden-
ces ir vērstas uz to, lai pārsteigtu ne-
sagatavotu par mērķi izvēlēto valsti 
un, apvienojot jaunus un jau zināmus 
instrumentus, iedragātu šīs valsts 
identitāti un noturību pret šādiem uz-
brukumiem. Metodes, ko kādreiz gal-
venokārt izmantoja mārketinga pasau-
lē, šodien tiek pielāgotas izmantošanai 
arī citās jomās. Neaizsargātās grupas 
kļūst par mērķi, tās monetarizē un pēc 
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Beļģijā piemin 89 latviešu leģionārus
Svētbrīdis, kuru tradicionāli rīko jau kopš 1951. gada

Kāda noskaņa valdīja Rīgā 
1944. gada oktobra pirmajās dienās? 
Kādu informāciju par esošo situāciju 
saņēma tās iedzīvotāji? Kas lika vi-
ņiem saiņot mantas, apģērbt bērnus un 
izdarīt grūto izvēli – doties prom no 
savām mājām svešumā un briesmās? 
Vai cerības attaisnojās? Vai cilvēkiem 
izdevās nonākt drošībā un brīvībā? 
Uz šiem jautājumiem Latvieši pasaulē 
muzejs ir centies atbildēt, plaši izman-
tojot savā krājumā esošos materiālus, 
dokumentus, priekšmetus un liecības, 
kas rūpīgi vāktas un krātas visus 12 
muzeja pastāvēšanas gadus, veidojot 
izstādi un interaktīvu izlaušanās spē-
li par bēgļu gaitām Latvijā II Pasaules 
kara beigu posmā, kad no dzimtenes 
projām doties bija spiesti aptuveni 
105 000 bēgļu.

Laikā, par kuru avīzē Tēvija P. Ko-
vaļevskis raksta: „Latgales vairs nav. 
Vidzemes vairs nav. Zemgales tikpat 
kā vairs nav. Un nu nav vairs arī Rī-
gas – Latvijas sirds. Ir atlicis tikai 

viens mūsu zemes stūrītis – Kurzeme, 
visu bēgļu māte, mūsu pēdējā cerība 
un patvērums.“

Radošās komandas darbs, kas 
intensīvi ritējis gandrīz pusgadu, ir 
vainagojies ar spēli, kurā sekmīgi sa-
vienotas tradicionālās un mūsdienīgās 
muzeja metodes, rosinot apmeklētāju 
iztēli un aicinot uz līdzi darbošanos, 
kā arī piedāvājot vēsturisko informā-
ciju uztvert aktīvi, pašiem iejūtoties 
bēgļu situācijā. Spēle piedāvā apmek-
lētājiem izdzīvot bēgļu gaitas, iedziļi-
noties individuālos lēmumos un izpro-
tot emocionālās, fiziskās un praktiskās 
grūtības, ar ko ļaudis saskārās, cauri 
Kurzemei dodoties uz ostām, lai iz-
ceļotu uz Vāciju. Izstāde un spēle ar 
nolūku ir veidota kā viens veselums, 
lai izskaidrotu un dotu īstus, vēsturē 
balstītus piemērus tam, ko apmeklētāji 
izdzīvos izlaušanās spēles gaitā.

Pie šī apjomīgā projekta ir strādā-
juši entuziasti, katrs būdams profesio-
nālis savā jomā: māksliniece un sceno-
grāfe  Laura  Ikerte, idejas autore un 
muzeja biroja vadītāja Marianna 
Auliciema, LaPas biedre Ilga  Bērz-
kalna, muzejpedagoģe Danute  Grī-
nfelde, datorgrafiķis un multimediālo 
risinājumu autors Jeremy Smedes, kā 

„Bēgļu gaitās“
Rīgā atver izstādi un interaktīvu izlaušanās spēli*

Brāļu kapos Lommelē, Beļģijā ar 
piemiņas brīdi piemin tur apbedītos 89 
latviešu leģionārus.

Svētdien, 2. jūnijā, Lommeles Brā-
ļu kapos Beļģijā notika karā kritušo un 
aizvesto piemiņas svētbrīdis, kuru tradi-
cionāli jau kopš 1951. gada rīko Beļģijas 
latviešu evaņģēliski luteriskā draudze.

Šogad svētbrīdi vadīja Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas mācī-
tājs Rinalds  Gulbis, īpaši pieminot, 
ka šajos vācu militārajos brāļu kapos 

Lommelē kopumā guldīti 39 102 vācu 
un citu tautību 1. un 2. pasaules karā 
kritušie karavīri, tostarp 89 latviešu 
leģionāri, no kuriem 86 miruši pēc 
2. Pasaules kara beigām – 1945. un 
1946. gadā karagūstekņu nometnē Ze-
delgemā un Ostendes slimnīcā.

Piemiņas brīdī runāja arī Latvijas 
vēstniece Beļģijā, Nīderlandē un Luk-
semburgā Ilze Rūse, Beļģijas latviešu 
ev. lut. draudzes valdes pārstāvis Ar-
nolds Žubeckis un Zedelgemas pilsē-
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tas pārstāvji.
Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes 

pārstāvji pie visām latviešu leģionāru 
atdusas vietām nolika ziedus, savukārt 
vainagu nolika Daugavas Vanagu or-
ganizācijas pārstāvji no Vācijas. Pēc 
svētbrīža tā dalībnieki pulcējās uz ko-
pīgām pusdienām Lommeles restorānā 
De Groote Hoef.

Jānis Andersons,
PBLA pārstāvniecība

Laikrakstam „Latvietis“

Svētbrīdis Lommeles kapsētā mācītāja Rinalda Gulbja vadībā.
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Fonds „Sibīrijas bērni“
Rīko konferenci un koncertu „Aizvestajiem“

Aizvesto  piemiņas 
atcere  Melburnā tiek 
kopīgi atzīmēta kopš 
2015. gada, kad pirmo 
reizi lietuviešu, igauņu 
un latviešu saimes pul-
cējās Melburnas Latvie-

šu ev. lut. draudzes dievnamā, Svētā 
Krusta baznīcā, lai vienkopus lūgtu 
Dievu un pieminētu padomju repre-
siju upurus. Kopš tās reizes Melbur-
nas Latviešu organizāciju apvienība 
(MLOA), Austrālijas Lietuviešu bied-
rība un Melburnas Igauņu biedrība 
dalījušas atbildību, rīkot kopīgu Aiz-
vesto piemiņas dienu. Šogad piemiņas 
sarīkojums notiek lietuviešu saimes 
namā.

Atcerē piedalīsies Latvijas un 
Igaunijas Republiku Goda konsuli 
Melburnā – Jānis Roberts Dēliņš un 
Lembits Marders, un Lietuvas Goda 
ģenerālkonsule Melburnā Danute Le-
vickis. Skanēs kora dziesmas latviešu 
koru Daina un Veseris, lietuviešu kora 
Dainos Samburis un Džilongas vīru 
ansambļa Zalgiris izpildījumā. Goda 
uzrunu teiks lietuvietis Vincs Taškū-

nas, galvenais padomdevējs Tasmāni-
jas premjera vietniekam Džeremijam 
Roklifam (Jeremy Rockliff).

Vincs Taškūnas ir otrās paaudzes 
lietuviešu izcelsmes austrālietis, dzīvo 
Tasmānijā. Kopā ar savu tēvu Dr. Al-
gimantas Taškūnas rediģē iecienīto 
gadskārtējo Tasmānijas universitātes 
Lietuviešu studiju biedrības izdevumu 
Lietuviešu raksti, kurā tiek apkopotas 
esejas par dažādām tēmām, kas sais-
tītas ar Lietuvu – tās vēsturi, kultūru 
un laikmetīgām problēmām. Izde-
vums iznāk kopš 1987. gada un kopš 
2013. gada ir lasāms tīmeklī: www.
lithuanianpapers.com . Vincs Taškū-
nas savā uzrunā apsvērs baltiešu de-
portāciju nozīmi caur savas pieredzes 
prizma.

Akts notiks 2019. gada svētdienā, 
16. jūnijā,  plkst. 14.30  Lietuviešu 
namā, 44 Errol St, North Melbourne. 
Ieeja bez maksas. Siltas pusdienas va-
rēs iegādāties no plkst. 13.00.

Lietuviešu biedrība aicina pēc sa-
rīkojuma pakavēties pie kafijas galda.

Anita Andersone
MLOA priekšsēde

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijā ar likumu 

ir noteiktas vairākas 
Upuru piemiņas dienas: 
25. marts – Komunistis-
kā genocīda upuru pie-
miņas diena, 8. maijs – 

Nacisma sagrāves diena un Otrā 
pasaules kara upuru piemiņas diena, 
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena, 4. jūlijs – Eb-
reju tautas genocīda upuru piemiņas 
diena, 23. augusts – Staļinisma un na-
cisma upuru atceres diena, decembra 
pirmā svētdiena – Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komunistiskā režīma 
genocīda upuru piemiņas diena.

No visām šīm piemiņas dienām, 
Austrālijā atzīmējam tikai 14. jūniju, bet 
ir ieviesusies tradīcija, ka arī reizē piemi-
nam upurus, kas cietuši citos datumus.

1941. gada 14. jūnijā izsūtīja ap 
15 000 cilvēkus. 700 no tiem nošāva, 
bet nometnēs un nometinājumā miris 
5381 cilvēks.

Četrus gadus pēc kara beigām 
Latviju atkal skāra masu izvešanas. 
1949. gada 25. martā izveda 42 149 cil-
vēkus no Latvijas, un reizē notika masu 
izvešanas arī Lietuvā un Igaunijā.

Ja pēckara periodā Austrālijā iebrau-
ca ap 20 000 latviešu, tad 1949. gada 
deportācijas bija divreiz tik lielas. Ja var 
iedomāties pilnīgi visus tā laika Austrā-
lijas latviešus – gan tādus, kas kādreiz 
redzēti latviešu sabiedrībā, gan tādus, 
kas nekur nerādījās, tad skaita ziņā viņi 
pilnīgi visi būtu bijuši deportēti, un 
katrs sev būtu ņēmis vēl līdz vienu aus-
trālieti. Proporcionāli iedzīvotāju skai-
tam, ekvivalents būtu, ja šodien pāri par 
pusmiljonu austrāliešu bez brīdinājumu 
savāktu un aizsūtītu uz citu kontinentu.

Pretstatā 1941. gada deportācijām, 
1949. gadā ģimenes netika izšķirtas, 
un pēc Staļina nāves lielākā daļa va-
rēja atgriezties Latvijā. Bet šī atgrie-
šanās, šis mājupceļš nemaz nebija tik 
viegls, arī tai izsūtīto daļai, kuri beigās 
varēja tikt atpakaļ uz savām mājām.

Mēs vēl visi meklējam savu mā-
jupceļu, bet okupācija ir mainījusi gan 
mūsu mājas, gan mūs pašus. Psiholo-
ģiskās rētas tiek mantotas no paaudzes 
uz paaudzi. Tagad aug jauna paaudze 
Latvijā, kura nav pati piedzīvojusi 
okupāciju, un jauna paaudze ārpus 
Latvijas, kura ir pieradusi pie domas, 
ka var brīvi apciemot Latviju.

Jaunai paaudzei rētas ir aizdzītas 
zemapziņā, bet tomēr sekas ir vēl dzī-
vas – gan demogrāfiskās, gan ekono-
miskās, gan psiholoģiskās. Daudzas 
Upuru piemiņas dienas ir labs atgādi-
nājums, ka mūsu mājas ir bijušas caur-
staigājamā vieta naidīgām varām.

Pieminēsim šodien upurus, bet ap-
solīsim, ka rētas sadzīs un mājas no-
sargāsim.

GN

Aizvesto piemiņas atcere Melburnā
Lietuviešu saime aicina apmeklēt baltiešu aizvesto piemiņas atceri

14. jūnijā, Rīgā, pieminot 78. ga-
dadienu, kad uz Sibīriju tika aizvesti 
gandrīz četri tūkstoši Latvijas bērnu, 
fonds Sibīrijas bērni rīko konferenci 
un koncertu Aizvestajiem.

Konference, kuras tēma šogad ir 
Vēsturiskā atmiņa norisināsies Valsts 
prezidenta pilī no plkst. 10.00 – 12.00. 
Tajā uzrunu teiks gan Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, gan veselības mi-
nistre Ilze Viņķele, 1941. gadā uz Si-
bīriju aizvestā Jura Viņķeļa meita.

Īpašs viesis konferencē būs Krie-
vijas biedrības Memoriāls nodaļas 
vadītājs Krasnojarskā Babijs Aleksejs 
Andrejevičs,  kura izveidotais arhīvs 
palīdzējis neskaitāmiem izsūtītajiem 
un viņu tuviniekiem iegūt informāciju 
par ģimenes locekļiem, kuri nevarēja 
atgriezties mājās, kā arī atrast vietu, 
kur viņi ir bijuši izsūtīti. Konferences 
viesis būs Olga  Vaviļenko,  kura ir 
Krasnojarskas apgabala avīzes Seļska-
ja žizņ* žurnāliste. Olga Vaviļenko sa-
rakstījusi grāmatu ar pētījumu par lat-

viešu likteņiem Suhobuzimas rajonā.
Katru gadu konferencē piedalās 

jaunieši no visas Latvijas – bērnu zī-
mējumu un sacerējumu konkursu uz-
varētāji.

Konferenci aicināti apmeklēt 
1941. gadā uz Sibīriju aizvestie bērni, 
gan Sibīrijā dzimušie, gan represēto 
organizāciju pārstāvji no visas Latvi-
jas. Ieeja ar ielūgumiem, uzrādot per-
sonu apliecinošu dokumentu.

Pēc konferences notiks kopīga zie-
du nolikšana pie Pils laukumā esošā 
pieminekļa Bārenīte.

Savukārt plkst. 18.00 Rīgas Ve-
cās Sv. Ģertrūdes baznīcā notiks bez-
maksas piemiņas koncerts, kurā uz-
stāsies koris Sõla, diriģenta Kaspara 
Ādamsona vadībā un notiks vairāku 
jaundarbu pirmatskaņojumi. Kon-
certa ievadā skanēs komponistes In-
dras Rišes jaundarbs Piemiņai, kā arī 
Mārtiņa Brauna, Jēkaba Jančevska, 
Emīla Melngaiļa un Artūra Maska-
ta darbi. Varēsim dzirdēt arī Pētera 
Vaska jaundarbu Zīles ziņa – kompo-
zīciju, kurā mijas spēcīgi gaismas un 
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Šī gada 25. un  26. maijā  notika 
Latviešu Daiļamatnieku Apvienība 
Austrālijā (LDAA) rīkotās gadskārtē-
jās darbnīcas. Darbnīcu izvēle šogad 
bija plaša – rotu kalšana, koka darbi, 
svilpaunieki un māla rotas, tekstilu 
grafika, prievīšu aušana, baltie darbi, 
alvas liešana, celu aušana un cimdu 
adīšana. Bija plašs latvisks tirdziņš. 
Latviešu nama dāmas gādāja par da-
lībnieku labklājību ar siltām pusdie-
nām, kafiju un smalkmaizītēm.

Šogad darbnīcas bija it sevišķi 
labi apmeklētas, kur tikpat kā visas 
darbnīcas abas dienas bija pārpil-
nas. Šogad, kā arī pagātnē, mums 
pievienojās dalībnieki, kuriem pēc 
vairākiem desmitiem gadu ir kļuvu-

si vēlēšanās atjaunot šīs zināšanas. 
Dalībnieku starpā arī piedalījās tie, 

kuriem ir latvie-
šu izcelsme, bet 
sabiedrībā nav nā-
kuši, nav latviešu 
valoda, bet vēlas 
apgūt zināšanas 
par savu izcelsmi. 
Mums ir arī bijuši 
tādi, kuri nav lat-
vieši, bet kuriem 
interesē latviešu 
etniskie darbi. 
Šīs daiļamatnie-
ku darbnīcas dod 
visiem interesan-
tiem iespēju apgūt 
šādas zināšanas, 
un, ja vien ir vie-
tas, mēs nevienu 

neatraidām.
Pa darbnīcu laika tika izjusta ap-

brīnojama enerģija un dedzība apgūt 
šīs latviskas daiļdarbu zināšanas. Sest-
dienā pa skolas laiku klāt pievienojās 
latviešu vidusskolas audzēkņi, kuri 
apbrīnojami cītīgi strādāja.

Jāapbrīno mūsu vecākā LDAA 
darbnīcu meistare, audēja Ārija Bau-
mane, kura jau neskaitāmus gadus ar 
milzīgu pacietību māca nākamajām 
paaudzēm kā aust tautiskas prievītes 
un jostas. Viņas darba pūles ir tiešām 
apbrīnojamas un neatvietojamas. Pal-
dies, Ārijai, paldies it visiem LDAA 
darbnīca vadītājiem, kuri brīvprātīgi 
un pašaizliedzīgi ziedo savu laiku, lai 
pasniegtu tālāk savas zināšanas.

Sandra Krasta,
LDAA vārdā

Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes dienas svētki Latviešu ciemā
Piedalās MLB Daugavas skola

Nu jau sasniegti 
25 gadi, kopš Melbur-
nas Latviešu biedrības 
(MLB) Daugavas skola 
sniedz Ģimenes dienas 
svētkus Latviešu ciemā. 
Šo skaisto tradīciju uz-

sāka tā laika Daugavas skolas pārzinis 
Vilis Padoms, un tā sekmīgi turpinās 
īpaši Ciema iedzīvotājiem par lielu 
prieku.

Daļai skolas audzēkņiem vec-
vecāki un pat vecvecvecāki dzīvo 
Latviešu Ciemā. Šis sarīkojums īpa-
ši viņiem, kā arī pārējiem Ciema ie-
dzīvotājiem, sagādā lielu baudu, īpaši 
vērot bērnu dzīvesprieku latviskā 
vidē. Tas arī vienu otru no vecīšiem 
vedina atgriezties atmiņās savās bēr-
nu dienās.

Sestdien, 2019. gada  11. maijā, 
bērni un viņu vecāki jau sāka ierasties 
ap plkst. 11.30 no rīta. Vecāki sakār-
toja un saklāja galdus, kur apmeklē-
tājiem piesēsties; sakārtoja bagātīgu 

bufetes galdu.
Sarīkojumu iesāka skolas pārzinis 

Aldis  Sveilis ar ievadvārdiem. Tam 
sekoja mācītāja Daiņa  Markovska 
svētbrīdis, uzsverot, cik svētīgi ir ģi-
menei sirsnībā un mīlestībā sanākt 

kopā, tad mīlestība nekad nebeigsies.
Sekoja skolas audzēkņu uzvedumi, 

sākot ar bērnudārzu un sagatavošanās 
klasi, kas Lilitas  Lauriņas  vadībā 

Melburnas Latviešu biedrības „Daugavas skola“ Latviešu ciemā.
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Nerimst daiļamatnieku darbs...
Darbnīcas bija it sevišķi labi apmeklētas

Vidusskolas audzēkņi pie koku darbiem.
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Ārija Baumane (no kreisās) ar saviem skolēniem.
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No Latvijas lauku 
ciematiem, no pagāju-
šā gadsimta Rīgas, no 
mūsdienu daiļamatnieku 
čaklajām rokām latvju 
cimdu un zeķu izstāde 
aug un veidojas Mīnija-

nas (Meeniyan) pilsētiņā, 1,5 stundu 
braucienā no Melburnas.

Krāšņie tautiskie adījumi tiks iz-
stādīti Gipslandes aukstākajā, drēg-
nākajā gadalaikā ar nodomu, lai izstā-
des apmeklētājiem rodas priekšstats, 
kamdēļ šie darbi sākotnēji ir tapuši. 
Visi to nezin, ka skaistie raksti ne tik 
vien izgrezno latvju cimdus un ze-
ķes, bet bez tā tiem ir visai utilitāra 
nozīme – raksti ir praktisks veids kā 
adījumus padarīt biezākus un līdz ar 
to siltākus.

Cimdiem un zeķēm arī liela nozī-

me tautas tradīcijās, vispazīstamāk pie 
bildināšanas un kāzām.

Izstādē būs daudz skaistu rokdar-
bu, kā arī būs paskaidrojumi un ieskati 
latviešu cimdu un zeķu vēsturē.

Izstādi rīko Latviešu Daiļamatnie-
ku Apvienība Austrālijā, starp kuriem 
ir Zetta Kanta, Meeniyan Art Gallery 
kuratore. Viņas ideja šai izstādei ra-
dās, jo tajā pat laikā, citās Mīnijanas 
Galerijas telpās būs Grandpa’s Mit-
ten grāmatas atklāšana. Šī grāmatiņa 
ir latvju tautas teikas Vecīšu Cimdiņš 
tulkojums, ko ir veikusi un ilustrējusi 
Anda Banikos.

Esiet visi laipni aicināti uz izstā-
des atklāšanu plkst. 14.00,  7. jūlijā, 
2019. – māksla un pīrāgi – vilinoša 
kombinācija Austrālijas ziemā! Ja 
nesanāk uz atklāšanu, variet izstādi 
apmeklēt ikdienas (izņemot otrdie-

nās) no 3. jūlija līdz 29. jūlijam starp 
plkst. 10.00 un plkst. 16.00. Meeniyan 
Art Gallery, 84 Whitelaw Street, Mee-
niyan, Victoria.

Anda Banikos
Laikrakstam „Latvietis“

Latvju cimdi ceļo!
Cimdu un zeķu izstāde aug un veidojas
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deklamēja Māmulītei.
Pēc tam 2. un 3. klase nodziedāja 

dziesmiņu Mīļā ģimene ar Valdas Jefi-
movas vārdiem, sekoja 5., 6. un 7. kla-
se ar deklamācijām un dziesmu.

8. klases audzēkņi Zentis  Me-
ehan-Lauriņš, Emīlīja  Saliņa,  Ani-
ka Rone un Roberts Birzulis labā lat-
viešu valoda nolasīja par sevi un savu 
ģimeni – saviem vecākiem, brāļiem un 
māsām un citiem ģimenes locekļiem; 
uzslavēja, cik labi ir viņu vecāki, stās-
tīja par sportu, kas patīk un kādā pie-
dalās paši – bieži ūdens sports, bumbu 
spēles, slēpošana; cik labi ir latviešu 
skolā un sabiedrībā.

Tad skolas koris Lilitas Lauriņas 
vadībā nodziedāja divas dziesmas. 
Pēdējie priekšnesumi bija danči Lā-
ras Brenneres vadībā, sākot ar bēr-
nudārzu un sagatavošanās klasi Ak, 
tu žē, tad 2. un 3. klase – Lāči, lāči, 
5. un 6. klase – Rozā polka, 7. un 
8. klase – Vidsmuižas Kristīne. Pēc 
katras dejas bērni varēja ar vecākiem 
sadejot un danči beidzās ar kopēju 
deju visiem.

Tad bērni visām māmiņām pa-
sniedza baltu puķi ar apsietu baltu 
lentīti.

Sekoja kafijas galds, kur baudījām 
vecāku sagatavotās sāļās un saldās uz-
kodas, kā arī garšīgus augļus.

Ciema vadība un iedzīvotāji sirsnī-
gi pateicās skolas vadībai, audzinātā-
jiem un audzēkņiem un viņu vecākiem 
par sakaisto sarīkojumu.

Ir tiešām liels prieks to piedzīvot, 
kad nu jau pagājusi kādi 75 gadi, kopš 
bija jāatstāj Latvija. Gaidīsim nākošo!

Eva Brennere
Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes dienas svētki...
Turpinājums no 4. lpp.
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Kāds sakars dzies-
mu svētkiem ar slidoša-
nu? Patiesībā jau nekāds, 
tomēr XV Latviešu 
Dziesmu un Deju svētku 
Kanādā Rīcības komi-
tejai izdevās to skaisti 

sasaistīt.
Piekdtien, 31. maija, vakarā visi 

bija aicināti uz Mattamy Athletic Cen-
tre Toronto slidot ar domu par dziesmu 
svētkiem, jo šajā vēsturiskajā celtnē, 
kas kādreiz bija Toronto hokeja ko-
mandas mājvieta – Maple Leaf Gar-
dens – un arī dziesmu svētku norises 
vieta, šogad atkal atgriežas Dziesmu 
svētku Kopkoris un tautas deju lieluz-
vedums.

Lai arī tā vairs nav Maple Leaf le-
dus arēna un kļavas lapas logo tagad 
nomainījuši Ryerson Rams uzraksti, 
tomēr mēs jūtamies it kā slidotu uz 
NHL ledus. Vairāki klātesošie arī at-
cerējās, kā nākuši te skatīties ne tikai 
dziesmu svētkus, bet arī hokeja spēles. 
Daudziem šī slidošana izraisīja dažā-
das atmiņas, bet daudzi arī iedomā-
jās, kā tad te izskatīsies vasarā, kad 
tūkstoš dziedātāju lielais koris stāvēs 
tribīnēs un dziedās, un tūkstoš dejotāji 
uz laukuma veidos latviskus rakstus.

Sanākuši bija slidotāji no pašiem 
mazākajiem ķipariem līdz nopietnāka 
vecuma ļaudīm, kas bija piedzīvojuši 
dziesmu svētkus šajā arēnā. Daži sli-
dotāji bija ieradušies arī tautas tērpos, 

bet visi pacilātā garastāvoklī un jautrā 
noskaņā, jo kad gan vēl bijusi izdevība 
slidot tik slavenā laukumā, pa skaļru-
ņiem atskaņojot latvisku mūziku! Visa 
arēna uz pāris stundām piederēja lat-
viešiem.

Ar slidām kājās bija veikts vēl 
viens posms ceļā uz dziesmu svēt-
kiem, kas nu jau ir gluži vai ar roku 
aizsniedzami.

Vita Gaiķe
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvija Amerikā“

Dziesmu svētki Kanādā ieslidoti
Veikts vēl viens posms ceļā uz dziesmu svētkiem

Slidotāji.
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Dejotāja.
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tumsas kontrasti, dziļas sāpes un ticī-
ba – 14. jūnijā koncerta klausītājus tas 
uzrunās personīgi. Koncertu noslēgs 
Ērika Ešenvalda darbs Gaismas upe.

Konferences viesiem būs iespēja 
aplūkot – skatīties un klausīties – vi-
deofilmu – runājošo grāmatu Sibīrijas 
bērni. Tajā apkopotas 760 cilvēku at-
miņas par 1941. gada 14. jūnija notiku-

miem, kad viņu ģimenes tika izsūtītas 
no Latvijas. Grāmatas autore režisore 
un producente Dzintra Geka atceras, 
ka galvenais uzdevums bijis grāmatā 
iekļautās intervijas ar cilvēkiem vide-
ofilmā veidot raitā stāstījumā, lai viens 
stāsts turpinātu iepriekšējā cilvēka 
stāstījumu; mēs filmā ieraugām katru 
cilvēku, kurš sniedzis interviju un uz-
zinām visu izsūtījuma ceļu, pārdzīvoto 
Sibīrijā un dzīvi, atgriežoties Latvijā.

Uzrunājot sabiedrību – gan de-

portācijās cietušos, gan tos, kam šī 
diena ir tikai vēstures grāmatās ie-
rakstīts datums – vēlamies likt atce-
rēties un saprast, ka tikai pieminot un 
neaizmirstot, ir cerība, ka nekas tāds 
vairs neatkārtosies. Lai arī notikušo 
nav iespējams padarīt par nebijušu, 
represētie nav aizmirsti, mēs esam ar 
viņiem.

Fonds „Sibīrijas Bērni“

* „Lauku dzīve“

Fonds „Sibīrijas bērni“
Turpinājums no 3. lpp.
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Latvijas valsts attīstības pamatā 
ir sinerģija starp sabiedrību, viedok-
ļu līderiem un politikas veidotājiem. 
Gudrākie prāti apzinās – visa centrā 
ir cilvēks, tā dzīves kvalitāte, veselība, 
izglītība un drošība. Gudra jeb vieda 
valsts ir valsts, kas gatava nākotnei. 

XV Latviešu Dziesmu svētku lai-
kā Toronto viesosies Latvijas Univer-
sitātes profesors un Bērklijas Univer-
sitātes viesprofesors Dr. fiz. Mārcis 
Auziņš. Viņš ir viens no biedrības 
Latvijas formula 2050 dibinātājiem. 
Lai iepazīstinātu tautiešus ar šo at-
vērto platformu un rosinātu kopīgām 
diskusijām, 6. jūlijā rītā plkst. 10.00 
prof. Auziņš sniegs priekšlasījumu 
Latvijas formula 2050. Attīstības sce-
nāriji. Viesi aicināti uz Hilton Toronto 
viesnīcu, Carmichael/Jackson balles 

stāvu.
„Lai palielinātu Latvijas zinātnes 

jaudu un zinātnisko vidi padarītu vai-
rāk starptautisku, ir jāīsteno stratēģis-
ka ilgtermiņa politika, kuras galvenais 
uzdevums ir īsā laikā atjaunot nozarēm 
nepieciešamo zinātnes cilvēkkapitā-
lu,“ tā tika pausts IV Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresa manifestā, Rīgā, 
2018. gadā. Kongresa gala dokumentā 
arī norādīts: „Lai palielinātu Latvijas 
zinātnes devumu valsts nacionālajai 
kultūrai, izglītībai, tautsaimniecībai, 
drošībai, drošumspējai un citos mūsu 
attīstībai svarīgos jautājumos, nepie-
ciešama ievērojama Latvijas zinātnes 
jaudas palielināšana, kas nav iespē-
jama bez būtiska publiskā un privātā 
finansējuma palielinājuma.“

Tautieši aicināti saskatīt iespēju 
spektru, ko piedāvā aktuālā situācija. 
Zinātnei ir jābūt vienam no Latvijas 
nākotnes attīstības stūrakmeņiem. Zi-
nāt, tas ir Latvijas dabā!

Latvijas Universitātes fonda 
izpilddirektore Laila  Kundziņa: 
laila.kundzina@fonds.lv vai +371 

29212426.
Laipni lūgti visi, kuriem rūp spoža 

Latvijas izglītības nākotne!
Brigita Zutere,

Latvijas Universitātes fonds

Cepa, cepa, cepa, cepa smalkmaizītes Brisbanē!
Jau Latviešu nama tuvumā bija jūtama kanēļa burvīgā smarža

Slavenās Mārtiņa 
Beķerejas konditores 
Mudīte  Dombrovska 
un Inese  Riška 9. jū-
nija pēcpusdienā palu-
tināja brisbaniešus ne 
tikai ar vareni gardām 

smalkmaizītēm, bet arī interesantiem 
stāstiem un padomiem!

Lai arī ārā bija saulaina un silta ti-
piska Brisbanes diena, latviešu nama 
virtuve bija vēl siltāka, jo tur enerģiski 
rosījās ar pieredzi un izdomu bagātās 

konditores Mudīte un Inese.
Jau 500 m no Latviešu nama gai-

sā bija jūtama burvīga kanēļa smarža! 
Abas konditores bija mērojušas ļoti tālo 
ceļu no Rīgas, lai dalītos savā ilgajā pie-
redzē, cepot dažādus gardumus – kā 
kanēļmaizītes, magoņmaizītes, siera 
radziņus un slavenās kafijas maizītes ar 
vārīto krēmu (kuru īstais apzīmējums 
būtu pie kafijas maizītes, piebilst pašas 
konditores). Pēcpusdiena noritēja dina-
miski, divās valodās. Bija interesanti uz-
zināt Mārtiņa Beķerejas vēsturi, un arī 
klausīties, kā norit tipiska diena slavena-
jā konditorejā. Skatītāji varēja vērot pro-
cesus, pamēģināt tehnikas, uzdot jautā-
jumus, un, protams, nesteidzīgi baudīt 
tikko no krāsns izņemtos gardumus!

Liels paldies pasākuma organizato-
riem – Ingai Česlei, Laimai Lodiņai un 
Ādolfam Lācim; Brigitai Nīmanei un 
Zīlei Zoltei par skatītāju uzņemšanu un 
biļešu pārdošanu! Par burvīgajām foto-
grāfijām liels paldies Garen Krumins! 

Ance Deksne,
BLB komunikāciju koordinatore

Laikrakstam „Latvietis“No kreisās: Mudīte Dombrovska.

FO
TO

 G
ar

en
 K

rū
m

iņ
š

Inese Riška rāda smalkmaizītes.
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Mārcis Auziņš: izglītība ir valsts nākotnes atslēga
Priekšlasījums Dziesmu svētku laikā Toronto

Mārcis Auziņš.
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.

Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10.

Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $47.
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Pēc sekmīgām iz-
rādēm Melburnā – Lat-
viešu namā un Latviešu 
ciemā, kā arī Adelaidē 
Kabarē de Rīga atgrie-
žas Sidnejā. Izrādi ska-
tām  2. jūnijā, Sidnejas 
Latviešu namā.

Sarīkojuma vajadzībām nams ir 
pārvērsts līdz nepazīšanai. Apvieno-
tajā kafejnīcas un Mārtiņa Siliņa zāles 
telpā ir iekārtots naktslokāls ar ma-
ziem, balti klātiem galdiņiem un ne-
lielu skatuvīti. Blakus skatuvītei vieta 
Kabarē orķestrim/deju kapellai. Telpas 
aizmugurē – bārs un kafejnīca. Ap 
galdiņiem sēž eleganti ģērbtas dāmas 
un kungi, kam priekšā dažādi dzērie-
ni, kafija un pa gabaliņam tortes. Starp 
viesiem manām kungu frakā un cilin-
drā, dāmas ar lapsādām ap pleciem. 
Man, kā no malas pienākušai, acis kā 
šķīvji. Nu kabarejs, kas kabarejs!

Neesam vēl apjēguši, kur īsti 
esam, kad skan jau ievadmūzika – sal-
deni vijīgu melodiju virkne. Atskanot 
Pie dzintara jūras, manu, ka kājas pa-
šas sāk cilāties. Raugos, kur varētu uz-
griezt kādu riņķi. Taču vietas nekur! 
Visur priekšā kāda kāja – galda, krēs-
la vai Kabarē viesa. Ar to gribu teikt 
tikai to, cik lieliski apmeklēta – līdz 
pēdējai vietiņai! – ir Kabarē de Rīgā 
atgriešanās Sidnejā.

Iekārta, drūzma, skaļās čalas, 
smaržas un smiekli uzbur vakara īpašo 
gaisotni. Esam gatavi visam.

Programmai sākoties, vietu priek-
šā ieņem gludi sasukājies, ar matu 
celiņu pa vidu, vakara pieteicējs un 
uzveduma autors Jānis Čečiņš. Viņš 
esot Aleksandrs, viesmīlis no Rīgas 
Hotel de Rome. Viņš pastāstīšot mums, 
ko redzējis un dzirdējis savā darba vie-
tā, un ko noklausījies, ko vērojis Rīgas 
ielās, namos un izpriecu vietās mūsu 
valsts ziedu laikos, 1920.-30. gados. 
Saspicējam ausis un gaidām.

Viesmīļa Aleksandra atmiņu virk-

nējums, bāzēts Aleksandra  Bāra 
grāmatā Mani skaistākie gadi Latvijā, 
skar plašu klāstu tā laika dzīves un sa-
dzīves jomu: mākslas dzīvi, gastrono-
miju, modes, sportu, izpriecas, uzdzī-
vi, salonus, ārzemju viesus un tūrismu, 
kā arī sadzīves tikumus un netikumus. 
Katru atmiņu stāstu pavada attiecīgs 
priekšnesums. Priekšnesumu dažādī-
ba žilbina. To veido dziesmas, dejas, 
kuplejas, skeči un karikatūras, laikme-
tam piedienīgos tērpos un grimā. Visi 
ir veidoti ar izdomas bagātību, humo-
ru, mīlestību un laikmeta izpratni.

To pašu var teikt par uzveduma 
vienpadsmit dalībniekiem. Viņu star-
pā talantu bagātība kūsāt kūsā. Visi 
vienpadsmit spēlē, dejo, dzied un tēlo 
pēc vajadzības. Netrūkst ne komiķu, 
ne aktieru, ne nopietnu mūziķu. Va-
kara gaitā noskatāmies 23 atsevišķus 
priekšnesumus, kurus pārliecinošā 
veselumā apvieno Kabarē orķestra 
asprātīgie pavadījumi un starpspēles. 
Viss izdomāts līdz pēdējam sīkumam. 
Vakars no sirds mūs izsmīdina, uzjaut-
rina, izklaidē un izglīto trīs stundu ga-
rumā. Aprakstot, minēšu programmas 
galotnes, kas izraisa skatītāju lielāko 
atsaucību.

Vispirms, tie 
ir Brāļi Laivinieki 
(Ojārs  Greste  un 
Pēteris  Saulītis) 
ar kupleju Ap ga-
diem 20. Priekš-
nesums saista ar 
tā sirsnīgo vien-
kāršību. Vientiesī-
gā dziedājumā ar 
tikpat vientiesīgi 
stilizētām kustī-
bām puiši izsmī-
dina skatītājus līdz 
asarām. Dziesmi-
ņa apdzied vīrieša 
mūža gājumu no 
jaunības mīlas dē-
kām līdz vecuma 
likstām.

No Aleksandra izzinām, ka pirms 
Latviju sasniedza radio 1925. gadā, 
svarīgs jaunāko ziņu avots bija ka-
fejnīcas. Tur satikās dāmas pārrunāt 
modes, franču manieres un jaunākos 
notikumus. Mūsu gadījumā, Švarca 
kafejnīcā šovakar sastopas pagātne 
ar tagadni. Viena no dāmām, sagadī-
šanās dēļ vārdā Viktorija, stāsta par 
meitas Elzas jauno skaņdarbu, ko sim-
foniskais orķestris atskaņošot Operas 
namā.

Piezīme tagadnei: Ellas Mačēnas 
skaņdarbu Starp zvaigznēm (The Spa-
ce Between Stars) atskaņoja Sidnejas 
Simfoniskais orķestris šī gada 8. mai-
jā Sidnejas Operas namā. Lai vēl saka, 
ka dāmas nav gaišreģes! (Red.: http://
laikraksts.com/raksti/8767)

Aleksandra stāstījumu par Rīgas 
bagāto mākslas dzīvi, kur mākslas 
izstādes apmeklēja tūkstoši, kur 
rakstniekus mīlēja un dzejniekus (t.i., 
dzeju) mācījās no galvas, ilustrē sēri 
sāpīgā melodeklamācija – Aleksandra 
Čaka Miglā asaro logs Lindas Ozeres 
izpildījumā. Rezignēto skandējumu 
lieliski papildina uz ekrāna projicētais 
slapjās ielas skats ar vientuļu lampas 
stabu.

Skumjo noskaņu nenojaucot, Alek-
sandrs stāsta par to, kas bijis atļauts, 
kas liegts Rīgas nakts lokālos. Lielā 
cieņā bijušas dažādu tautību kapellas, 
bet aizliegts Emīla Dārziņa Melanho-
liskais valsis. Kādēļ? Tādēļ, ka tā au-
tors izdarījis pašnāvību. Šovakar, bez 
aizlieguma, Emīla Dārziņa Melanho-
lisko valsi visā tā godībā atskaņo pi-
aniste Sandra Birze. Un patiesi, zem 
Sandras pirkstiem Valša melodija sāp 
un raud vēl šodien.

Pēc Aleksandra nostāstiem uz 
Rīgu braukuši mākslinieki no visas 
pasaules. Rīga, kā Baltijas jūras ce-
turtā lielākā piekrastes pilsēta, tikusi 
dēvēta par Ziemeļu Parīzi. Šovakar, 
pasaules māksliniekus cienīgi pārstāv 

„Kabarē de Rīga“ Sidnejā
Mēs atskatāmies un pasmaidām

 
Turpinājums 9. lpp.

No labās: Benjamiņa kundze (Lija Veikina) stāsta Lindai Ozerei, kā jādzīvo 
modernam latvietim.
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„Brāļi Laivinieki“. No kreisās: Pēteris Saulītis, Ojārs 
Greste.
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tā pati Sandra Birze, atskaņojot Šop-
ēna Impromptu Fantāziju C# minorā. 
Un atkal, Sandras spēle runā, dzied 
un raud, veidojot skaņdarba dzejisko 
plūsmu.

Tā laika Rīga nebūtu Rīga bez Emī-
lijas Benjamiņas kundzes. Šī vakara 
angļu valodā drukātā programma viņu 
iepazīstina kā tā laika Rupert Murdoch 
of Rīga. Viņai pieder prese, viņai – sa-
loni un vara. Aleksandrs vēl papildina, 
ka viņas rokās ir vara karjeras celt vai 
graut. To zinot, jūtamies priviliģēti, 
noklausīties Benjamiņa kundzes (Li-
jas Veikinas  lieliskajā attēlojumā) un 
draudzenes (Lindas  Ozeres) sarunā. 
Dāmas mierīgi apspriež modernā cil-
vēka dzīves sarežģījumus, kad B. kun-
dzei rodas pēkšņa vajadzība sazvanīt 
operas direktoru. Lieta ir spiedīga. Ir 
jāpārliek pirmizrāde, jo kundze nolik-
tajā dienā ir aizņemta. Direktors piedā-
vā apmainīt biļetes. Apmainīt biļetes?! 
Nekādā ziņā! Apmainīt direktoru!

Dāmu spraigajai sarunai, kā atelpa, 
seko Karas Hewatt (klarnete) un Vik-
torijas Mačēnas (klavieres) atskaņo-
tais Čardašs. Izcilā saspēlē klarnetes 
smeldzīgā melodija krāšņi kontrastē ar 
klavieru dinamisko čardaša ritmu. No-
ris jūtu cīņa – izjustas skumjas pret ne-
apspiežamu vēlmi dejot. Priekšnesums 
izpelnās mūsu sirsnīgus aplausus.

Būtu gribējusi vēl brīdi pakavēties 
bārā, kur no jauna uzstāsies Brāļi Lai-
vinieki. Tāpat arī – pie viesnīcas gas-
tronomiskā klāsta, kas vilināt vilina, 
bet es traucos tālāk. Traucos dzirdēt 
Aleksandru stāstam, kā rīdzinieki uz-
ņēmuši ārzemju viesus un tūristus.

„Pret tūristiem mēs izturējāmies 
laipni, pat izpatikām,“ stāsta Alek-
sandrs. „Spēlējām viņu mūziku, dzie-
dājām viņu dziesmas un piecietām 
viņu ālēšanos.“

Sacīts, darīts. Uz skatuves sakāpj 
bariņš cilvēku (viss ansamblis) visda-
žādākajos apģērbos, dejo lambetvo-
ku (Lambeth Walk) un krogus balsīm 

dzied It’s a long Way to Tiperary un 
Boomsie Daisy. Vai tie angļi, vai savē-
jie, nav svarīgi. Tumsā visi kaķi melni.

Ar lambetvoku beidzas program-
mas pirmā daļa.

Programmas otrā daļā Aleksand-
ra atmiņu stāsts mūs izvadā pa rīdzi-
nieku sporta kaislēm, kino pasauli un 
nakts dzīves jautro un tumšo pusi līdz 
Jaungada ballei Romas viesnīcā.

Pirmais mērķis ir Salamonska 
cirkus. Uz to, pie braši atskaņota Ra-
detski marša, mūs vedina pats cirkus 
meistars (Andris Kariks). Šodien tur 
notiek grieķu/romiešu cīņu čempio-
nāts. Cīkstoņi laužas uz ekrāna, bet 
mēs norisi vērojam skatītāju – īpaši 
divu kungu (Ojāra Grestes un Pētera 
Saulīša) – sejās un reakcijās.

Aleksandrs paskaidro, ka laušanās 
Rīgā ir nopietna lieta. Vīri Salamons-
kā pulcējās jau astoņas nedēļas. Šo-
dien – fināls. Skatām kā vīri, iekaisuši, 
dzīvo cīņai līdzi: bļaustās, krata dūres, 
lēkā augšā, lejā un sviež ar tomātiem, 
līdz sāk kauties paši savā starpā. Kas 
izcīnīja čempionātu? Palikām neziņā.

Ejot tālāk, Aleksandrs brīdina, ka 
Rīgas nakts dzīve nav bez savas tum-
šās puses. Kad viesnīcā un ielās pa-
rādās apšaubāmi viesi, tad jāuzmana 
kabatas un jāsargās no ēnām pilsētas 
ielās. Teikto apstiprina Roberts  Bir-
ze  ar dziesmu Makijs Duncis (Mack 
the Knife). Uzsvērti vēsais izpildījums 
vēsta par Makija nakts gaitām, kuras 
neviens ne redz, ne dzird, bet kur kā 
vienīgā zīme, ka viņš vispār bijis, pa-
liek līķis sarkanā peļķē.

Pēc dzirdētā, skatu atpakaļ nepa-
metuši, mēs dodamies uz kino pusi. 
Aleksandrs stāsta, ka filmas – ārzem-
ju un latviešu pašu – ir bijušas lielā 
cieņā. It sevišķi populārs bijis gājiens 
ielūgt aktrises, kas uzrunā skatītājus. 
Pazīstama, pat iemīļota bijusi Mērija 
Pikforda. Mūsu pašu filmai Zvejnieks 
dēls par godu nodziedam kopdzies-
mu, – skanīgo Laša kundzi.

Par Aleksandru pašu man jāsaka, 
ka viņš ir mazliet viltīgs. Kaut sakās, 
ka viņa viesmīļa gaitas diktē devīze 
Dzīvo pats un ļauj dzīvot citiem, viņš 
tomēr ar lielu kāri grib mums parādīt, 

kā uzdzīvo Rīgas mākslinieki.
Sakāmo vēl nav pabeidzis, kad uz 

skatuves uzstreipuļo redzami iereibusi 
operdziedone (Sandra Birze) pajuku-
šā tērpā ar pusdzertu glāzi rokā. Taču 
dīva nebūtu dīva, ja nedziedātu. Mū-
sējā uzsāk āriju no Karmenas, ne jau 
Habañeru, bet to otru, kur solās dejot 
Segidīju (La Seguidilla). Labi, ka ne-
dejo. Šķobās toņkārta, grīļojas dzie-
done pati. Nez’, vai tā nav tā pati, kas 
uz mēģinājumu reiz atnākusi tikai ar 
vienu kurpi?

Ejot gar kanālmalu, brītiņu būtu 
pakavējusies pie vīriem (Ojāra Gres-
tes un Pētera Saulīša), kas sēž uz so-
liņa, lasa avīzes, dzer alu un pārrunā 
sportu. Bet, Aleksandrs vedina tālāk. 
Viņam esot vēl daudz ko rādīt, daudz 
ko stāstīt. No vīriem tik vien padzirdu, 
cik viņi noskrējušies, turoties visiem 
sportiem līdzi. Uzslavē Jāni Daliņu, 
kas soļodams pa Latvijas ceļiem un 
šosejām, aizsukājis pat līdz Losandže-
losas sudraba medaļai. Vīri (un citi) 
paliek dziedam Ak, kaut man Daļi-
ņa kājas būtu, kamēr es sukāju pakaļ 
Aleksandram.

Kas nākošais? Atkal kaut kas tāds, 
ko viesmīlim neklātos redzēt. Taču 
Aleksandrs redz un dzird visu. Viņš 
mums rāda, kas notiek, kad kungs 
(Andrejs Mačēns) pēc vakara ar zē-
niem pārnāk mājās. Sērā Santa Lučijas 
meldiņā, quasi italiano dziedājumā, 
puisis stāsta savu bēdu stāstu. Nu tur 
bijusi tāda dīva stupendiosa, bet ne-
kas jau neesot noticis. Tomēr, kad viņš 
pārnācis mājās ar kabatu tukšio, tad 
sieva viņam sadevusi pa purnio. Ne-
zinām, vai līdzi ciest vai smiet. Izvēla-
mies jūsmīgi aplaudēt – puisi un viņa 
uzticīgo pavadītāju Viktoriju, sagadī-
šanās dēļ, Mačēnu.

„Kur tālāk,“ es prasu.
„Pie Gustiņas,“ atbild Aleksandrs.
„Pie tantes Gustiņas gan es neiešu!“
„Labi,“ saka Aleksandrs. Bet, viņš 

pastāstīšot tik un tā.
„Ko tad?“ es prasu.
„Nu kā tur iet,“ viņš atsaka.
„Nu tā,“ viņš sāk. „Tur sanāk kun-

„Kabarē de Rīga“ Sidnejā
Turpinājums no 8. lpp.

Vecgada balle.
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Iereibusī operdziedātāja (Sandra Bir-
ze).
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Nesen dienasgais-
mu ieraudzīja Daigas 
Brinkmanes,  Ingrīdas 
Burānes un Ritas Mel-
naces grāmata Gunārs 
Zemgals. Uz un aiz ska-
tuves. Šī iniciatīva ir 
īpaši apsveicama.

Pirmkārt, par tīrajiem scenogrā-
fiem vai dekoratoriem, kā šos māksli-
niekus sauca agrāk (vēl agrāk arī par 
skatuves gleznotājiem), šobrīd grāma-
tizdevējiem ir mazāka interese, ja nav 
kādi vareni aizstāvji un naudas devēji. 
Izņēmums ir Andris  Freibergs, par 
kura grāmatu 2015. gadā parūpējās 
Neputns. Otrkārt, Gunārs  Zemgals 
(1934-2018) jau ilgāku laiku pirms 
aiziešanas mūžībā no aktīvās mākslas 
dzīves bija aizgājis, kaut arī 2015. gadā 
bija sarīkojis izstādi, kurā eksponēja 
aktieru un citu pazīstamu cilvēku por-
tretus.

Šodienas teātra apmeklētājs paspē-
jis daļēji piemirst šo vareno skatuves 
mākslinieku, kura vai ikviena izrāde 
savulaik bija notikums. Tāpat uzmanī-
bas centrā viņš bija arī izcils kultūras 
plakātu autors, ierindodamies pie ievē-
rojamākiem plakātistiem 20. gs. 60.-
90. gados. Nedrīkst piemirst arī Gunā-
ra Zemgala vārdu kā jauno scenogrāfu 
skolotāju Latvijas Mākslas akadēmijā, 
kura audzēkņi paši jau kļuvuši par kla-
siķiem un māca jau jaunāku paaudžu 
skatuves vizuālo pārvērtību meistarus.

Turpinādams sava skolotāja Ar-
vīda  Spertāla ierādīto ceļu, grāma-
tas centrālā varoņa dekorācijas allaž 
izcēlās ar savu gleznieciskumu. Viņš 
ar krāsu toņiem būvēja telpu un tās 
būtiskāko izpausmi – dziļumu. Bieži 
skatuves vizuālais tēls pieņēma mo-
numentālu skanējumu, ievadīja skatī-
tāju laikmetā un darbības atmosfērā. 
Gunārs Zemgals domāja par aktieri. 
Mākslinieks palīdzēja aktierim sa-
plūst ar tēlu, ar darbību uz skatuves. 
Gunārs Zemgals, atšķirībā no Ilmāra 
Blumberga un citiem jaunāku paaudžu 

scenogrāfiem, neuzspieda izrādei savu 
neatkārtojamo redzējumu jeb koncep-
ciju. Viņš bija kolēģis, sabiedrotais.

Dzīvē vairākkārt ir nācies ar māks-
linieku sastapties. Vienmēr viņa gara 
spēks apņēma sarunu biedru, padarot 
viņu par ieinteresēto personu. Gata-
vojot Arvīda Spertāla izstādi Jelga-
vas muzejā, vēl pēdējo reizi tikāmies 
2017. gadā. Neraugoties uz slimību, 
viņš joprojām bija pilns enerģijas. Va-
rēja just, ka viņam ir daudz radošu no-
domu, kuru īstenošanai nepieciešami 
vairāki gadi. Tomēr Lielais Liktenis 
lēma pēc sava prāta.

Varbūt arī tas bija likteņa pirksts, 
ka sastapās trīs radoši uzlādētas dā-
mas – teātra vēsturniece, ilggadēja 
teātra literārās daļas vadītāja tagadē-
jā Nacionālajā teātrī Rita Melnace,
mākslas zinātniece un Latvijas kul-
tūras dzīves laba pārzinātāja Ingrīda
Burāne un māksliniece Daiga Brink-
mane, kura prot atrast katrai grāma-
tai neatkārtojamu vizuālo izskatu, kā 
rezultātā top krāšņi izdevumi, arī šis.

Grūti ir noformulēt tā žanru. Tā 
nav monogrāfija, kas pamatīgi aplū-
ko mākslinieka dzīvi un daiļradi, to 
1989. gadā uzrakstījusi Aija  Nodieva
un izdevusi izdevniecība Liesma. Tas 
nav arī katalogs, kas sausi dokumentē 
faktus. Tas, paldies Dievam, nav arī 
privātās dzīves apstāsts, ko daļa lasītā-
ju, sevišķi sieviešu, mīl iepazīt. Tas nav 
arī virspusējs vēstījums, ar ko izceļas 
zināmu žurnālu latviskie varianti.

Kaut arī grāmatā izteikušies vairā-
ki režisori kā Alfrēds Jaunušāns, Mi-
hails Kublinskis, arī aktieri kā Lāsma 
Kugrēna, Valdis Lūriņš un daži citi, 
tostarp tehniskie darbinieki kā ilgga-
dējais uzvedumu daļas vadītājs Vilnis 
Rozentāls. Teksts ir labi izrediģēts, kā-
dēļ neatkārtojas viens un tas pats, kas 
atmiņu vēstījumos ir biežs viesis. Viņu 
sacītais atklāj kādu Gunāra Zemgala 
radošās darbības šķautni.

Taču pāri visam, arī fotogrāfi-
jām, plakātu un tērpu skicēm, ir Ritas 

Melnaces trīs saglabātās burtnīcas ar 
dekorāciju metiem – no pirmajām ie-
cerēm līdz gala variantiem došanai 
tehniskajiem cehiem izpildīšanai – 
1992.-1993. gadā iestudēto izrādi 
Dziedoņi ērkšķu krūmā, 1996. gadā 
uzvestajai Zaļajai zemei, 2007. gadā 
publikai parādīto Princi un ubaga 
zēnu, pēdējo īstenoto Gunāra Zemgala 
dekorāciju. Grāmata mums lietiski, vi-
zuāli un pat emocionāli atklāj māksli-
nieka laboratoriju, kurā esam nelegāli 
ievesti, dodot mums iespēju būt klāt 
radošajā procesā. Nekas tāds līdz šim 
nav atklāts mūsu mākslas cienītājiem, 
un tas ir unikāli neatkārtojami.

Grāmatas autori neapgrūtina la-
sītāju ar biogrāfiskiem datiem, lai 
sakoncentrētu uzmanību uz būtisko – 
nepieciešamos faktus gūstam Ingrīdas 
Burānes pamatīgajā bēru runā, atva-
doties no Gunāra Zemgala. Ritas Mel-
naces apkopotais scenogrāfa radīto 
dekorāciju Nacionālajā teātrī saraksts 
atklāj padarītā darba grandiozitāti.

Māri s Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Krāšņs izdevums par varenu scenogrāfu Gunāru Zemgalu

Grāmatas „Gunārs Zemgals. Uz un 
aiz skatuves“ vāks.

gi, piemeldējas un, ievērojot rindu, 
ieņem vietu uzgaidāmā telpā gluži kā 
pie zobārsta. Laiku kavējot, stāsta 
anekdotes, tērzē un smej.“

Te ienāk dāma (Sandra B.) sarka-
nā tērpā, gariem melniem cimdiem un 
sarkanu ābolu rokā. Kungu rindu no-
staigādama, viņa nodzied Ko dosi par 
ābolu manu? Nodzied un nozūd aiz 
priekškara.

Te, laiku pa laikam melnā rociņa 
ar ābolu izšaujas no priekškara aizmu-
gures. Pirmais no kungiem pieceļas un 
seko rociņai. Rituāls atkārtojas raitā 

gaitā līdz uzgaidāmā telpa atkal tukša. 
„Tik vien?“ es prasu. 
„Tik vien,“ atbild Aleksandrs.
Mūsu pēdējais gājiens ved uz Vec-

gada vakara balli Romas viesnīcā. Ak, 
kā tur viss vizuļo, kā spīd! – dāmu tēr-
pi, rotas, maskas, zāles greznojums! 
Līst gaismas strēles, plūst šampānietis!

Mēs, Aleksandra viesi, nepaliekam 
svinībām ārpusē. Sviežam papīra len-
tīšu rituļus, saucam tostus un laimes 
vēlējumus. Kad atskan Meldermeitiņa, 
dziedam visi – ballētāji un mēs. Kad 
ballētāji kāpj uz krēsliem, mēs tāpat, 
katrs pēc savām spējām – cits ar vienu, 
cits ar abām kājām.

Vētrainie aplausi, kāju rībināšana, 

malači saucieni, kas seko, ne pa jokam 
pārbauda nama pamatus un jauno jum-
tu. Iztur visi – ballētāji, viesi, pamati 
un jumts. Malači!

Ar sirds izjustu pateicību visiem 
Kabarē de Rīga dalībniekiem, skaņu 
un gaismu meistariem Jānim  Grau-
dam un Gintam  Kārkliņam, SLB 
dāmu kopai par kulināriem piedāvā-
jumiem, melnā darba darītājiem, palī-
giem un draugiem, novēlam ansamb-
lim laimīgu ceļu un veiksmīgu turneju 
Latvijā.

Lai Latvija jūs mīl tikpat stipri, kā 
mīlam jūs mēs!

Lauma Reinfelde
Laikrakstam „Latvietis“

„Kabarē de Rīga“ Sidnejā
Turpinājums no 9. lpp.
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Rakstu krājuma kultūrai un brīvai 
domai numurs JG297 jau nonācis abo-
nentu rokās visā pasaulē un daudzās 
bibliotēkās Latvijā, kā arī Jāņa Rozes 
un Zvaigznes ABC grāmatveikalos, 
Galerijā Istaba, Apgāda Zinātne vei-
kalā un Latvijas Okupācijas muzeja 
grāmatu galdā.

Vairāk nekā puse – četras dzejoļu 
izlases un četri īsstāsti – veltīta rakstu 
mākslai. Daudzu akadēmisku rakstu 
un daudzu grāmatu recenziju auto-
re Bārbala Simsone kā dzejniece šai 
numurā debitē ar Kardiogrammām. 
Anda  Surgunta un Reiņa  Runča 
dzejoļi ir no viņu topošiem dzejkrāju-
miem. Eduards  Aivars, īstajā vārdā 
Aivars  Eipurs, dalās ar Baltādaina 
dzejnieka vēstulēm II. Andra Haber-
maņa īsstāsts Svētā Valta dzīves ap-
raksts ir par mīlestību pret nepie-
rakstāma brāļa. Mārtiņa  Zelmeņa 
Neapsolītā zeme izskan teikumā: „...
vai tas nav gluži parasti, ka vakaros 
likumīga sieva kapos kopā ar kādu 
jamaikieti glābj kurmjus?“ Kristīne 
Ilziņa Melnās vistas olās vaicā: „Kur 
mūsdienās pilsētnieks, kura lauku radi 
izkauti un pazuduši kara laika emig-
rāciju un pēckara deportāciju viļņos, 
dabū trīs melnas vistas olas?“ Moni-
kas Zīles Dominikas biķeris ir par lai-
mīgām teles dzemdībām un par saistī-
bām nesavažotu brīvību.

Vāka dizainu un gleznu attēlus pa 
daudzām lapaspusēm piedāvā Anna 
Baklāne. Mākslas redaktore  Linda 
Treija, Amerikas Latviešu Māksli-
nieku apvienības prezidente, vērtē: 
„Annas darbi pieprasa ieskatīšanos 
zīmējumā, līniju izsekošanu un aiz-
domāšanos par simboliem. ... [Viņas] 
smalkā un profesionālā gleznošanas 
tehnika ir vienādi perfekta neatkarīgi 

no darbu lieluma.“
Mākslas zinātnieks, vairāku grā-

matu autors Vilis Inde, galerijas inde/
jacobs vadītājs Marfā, Teksasā, raksta 
par Viju Celmiņu, vienu no visaugs-
tāk apmaksātām latviešu gleznotājām 
pasaules mērogā, kuras darbus uzpērk 
kolekcionāri par miljoniem dolāru.

Mūzikas nodaļā Lāsma  Gait-
niece  apraksta komponista Jāņa Zā-
līša (1884-1943) viesmīlīgās mājas 
Jūrmalā pie Lielupes, un interesanto 
sabiedrību, kas tur apgrozījās gan 
komponista dzīves laikā, gan arī ga-
rajos padomju laikos pēc viņa aizieša-
nas.

Nodaļā Aktualitātes Otto  Ozols, 
īstā vārdā Mārtiņš Barkovskis uzstā-
da jautājumu: „Vai Satversmes aizsar-
dzības birojs un Saeimas Nacionālās 
Drošības komisija apzināti ignorē 
Krievijas ietekmi Latvijā?“

Grāmatu recenziju nodaļā Indra 
Ekmane ieskatās Rūtas  Muktupā-
veles un Andas Laķes rediģētajā ko-
lektīvā monogrāfijā Dziesmu un deju 
svētki. Tradīcijas anatomija. Viesturs 
Vecgrāvis pauž savu vērtējumu par 
Māra Salēja dzejkrājumu Tuvošanās. 
Lāsma Gaitniece dod divas recenzijas, 
vienu par Andras Manfeldes Vēja vīrs 
un mēs, otru par Varlama Šalamova 
(Варлаам  Тихонович  Шаламов, 
1907-1982) Kolimas stāsti.

Madaras Eversones sastādīto grā-
matu Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērso-
na dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, at-
miņās un attēlos (1947-1990) Latvijas 
Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs 
Spārītis raksturo kā panorāmisku ie-
skatu Bērsona laika Latvijas literatū-
ras vēsturē.

Gundars  Pļavkalns (1931-2018) 
bija smalks dzejnieks un ietekmīgs 

literatūrkritiķis kurš, dzīvodams Ade-
laidē, Austrālijā, regulāri izvēlējās 
publicēties Jaunajā Gaitā.

Kārlis  Ābele un Maija Meirāne 
veltī viņa piemiņai atvada vārdus un 
dažus viņa paša dzejoļus.

Nodaļā Dažos vārdos – Jaunās 
Gaitas redkolēģija atzīmē kopš pava-
sara tapušās grāmatas, kultūras noti-
kumus un apbalvojumus.

Par abonēšanas kārtību rakstiet 
e-vēstuli juris.zagarins@gmail.com 
vai zvaniet +1 413 732-3803, vai ska-
tiet mājas lapu http://jaunagaita.net, 
kur varat arī ieskatīties Jaunās Gaitas 
vēsturiskā arhīvā no 1955. gada līdz 
pat šodienai.

Juris Žagariņš
Laikrakstam „Latvietis“

„Jaunās Gaitas“ Nr. 297
Vasaras numurs nonācis abonentu rokās

Žurnāla „Jaunā Gaita“ Nr. 297 vāks.

arī kolēģi un brīvprātīgie, kas pacietī-
gi darbojušies daudzas brīvdienas, lai 
kopā tīrītu, izbūvētu un veidotu tel-
pas un vidi izstādes un spēles norisei. 
Projektā izmantota arī mākslinieces 
Zanes  Oborenko smilšu animācija. 
Visus kopā ir aizrāvusi viena doma – 
censties padarīt muzeja krājumu un šo 
nozīmīgo vēstures posmu pēc iespējas 
pieejamu un saprotamu interesentiem, 
īpaši, jauniešiem un skolēniem, ko no 
jēdzieniem karš un bēgļu gaitas šķir 
trīs vai varbūt jau četras paaudzes, jo 
muzejs par vienu no savām misijām 
uzskata vēsturiskās atmiņas saglabā-
šanu, jaunās paaudzes uzrunāšanu un 
mudināšanu domāt par pagātnē lēnām 
aizejošiem notikumiem, kas ietekmē-
juši gandrīz katras latviešu ģimenes 
likteni un gaitas, atstājot pēdas mūsu 

pieredzē, pasaules skatījumā un kultū-
ras mantojumā.

Projekta norises vieta ar nolūku 
ir izraudzīta Rīgas centrā. Sadarbībā 
ar Free Riga biedrību radās iespēja 
to rīkot Kalēju ielā 57, Vecrīgā, kādas 
neapdzīvotas mājas 2. stāvā, kur ar jū-
nija sākumu var iepazīt un izdzīvot ik-
viens, kuru interesē šie mūsu vēstures 
notikumi un Latvieši pasaulē muzeja 
unikālais krājums. Muzejs īpaši gaida 
IIPasaules kara bēgļus un viņu radi-
niekus un pēctečus, kuri, apmeklējot 
izstādi un izlaušanās spēli, iespējams, 
redzēs savu ģimenes stāstu izstāstītu 
mūsdienīgā veidā. Tā būs iespēja vei-
dot starppaaudžu sarunas par to, kas 
ir piedzīvots ģimenē, bēgot no Latvijas 
kara beigu posmā. Gaidīsim arī skolē-
nu grupas.

Projekta finansētāji: VKKF, PBLA 
(saistībā ar PBLA Kultūras fonda Pa-
saules latviešu kultūras konferenci 

š. g. 29. sept. – 1. okt., Cēsīs.)
Lai apmeklētu jauno izstādi un 

izlaušanās spēli, lūdzam iepriekš pie-
teikties pa tālr.: +371 2657 2789, vai 
rakstot uz: lapainfo@ gmail.com

Arta Savdona,
projekta vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

(Raksts pārpublicēts no muzeja „Lat-
vieši pasaulē“ 2019. gada apkārtrak-
sta)

* Escape Room ir izlaušanās spēle jeb 
šķēršļu gājiens, kas risinās slēgtās tel-
pās. Dalībniekiem jārisina puzļi, mīk-
las, un stratēģiski uzdevumi, sekojot 
spēles saturiskajam sižetam, lai izkļū-
tu no telpas. Šo metodi izmanto daudz-
viet pasaulē, lai piesaistītu auditoriju, 
īpaši jauniešus, un liktu viņiem aktīvi 
darboties un interpretēt saņemto in-
formāciju.

„Bēgļu gaitās“
Turpinājums no 2. lpp.
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No 4. maija Toronto bāzētajā On-
tario Mākslas Galerijā (Art Gallery 
of Ontario – AGO) skatāma latviešu 
izcelsmes Amerikas mākslinieces 
Vijas  Celmiņas  (dz. 1938.g.) darbu 
retrospekcija To fix the image in me-
mory.* Izstādē Toronto tiek izrādīti 
110 mākslinieces darbi, radot pilnīgu 
pārskatu par cilvēka radošo mūžu. 
Sākot ar pašiem agrākajiem darbiem, 
kuros parādās dažādi mākslinieces 
Losandželosas darbnīcas objekti, bei-
dzot ar teju ikoniskajām okeāna virs-
mām un zvaigžņotajām debesīm, Vijas 
Celmiņas talanta piepildījums atklājas 
vairāk nekā 50 gadu gaitā tapušajos 
darbos.

Vija Celmiņa ir dzimusi 1938. gadā 
Rīgā, Latvijā. Otrā pasaules kara bei-
gās kopā ar ģimeni bēg no tuvojošās 
Sarkanās armijas un nonāk dīpīšu (dis-
placed persons) nomentnē Vācijā, līdz 
visbeidzot 1948. gadā, kopā ar ģimeni, 
pārceļas uz Indianapolisu, ASV. Bei-
gusi Herron School of Art and Design 
Indianopolē, mācījusies Jēlas Univer-
sitātē un studējusi maģistratūrā Ka-
lifornijas Universitātē Losandželosā. 
Pārcēlusies uz Ņujorku 1980.to gadu 
sākumā. Zīmīgākās izstādes notikušas 
Pompidū centrā Parīzē (Centre Pompi-
dou), Hammera muzejā Losandželosā 
(The Hammer Museum), Menila ko-
lekcijā Hjūstonā (The Menil Collec-
tion), Metropolitēna mākslas muzejā 
Ņujorkā (The Met), Spānijas Nacionālā 
Mākslas muzeja Reinas Sofijas centrā, 
Madridē (Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía), Losandželosas Mūs-
dienu mākslas muzejā (The Museum of 
Contemporary Art), Valkera Mākslas 
centrā Mineapolē (The Walker Art 
Centre), Vitnija Amerikāņu māksla 
muzejā Ņujorkā (The Whitney Mu-
seum of American Art). Viņas pirmo 
lielo darbu retrospekciju 1992. gadā 
sarīko Filadelfijas Mūsdienu mākslas 
institūts. 2014. gadā Rīgā notika pirmā 
Vijas Celmiņas izstāde Latvijā. Cel-
miņa 1997. gadā ir uzņemta American 
Academy of Arts and Letters un gadu 
vēlāk saņem prestižo MacArthur Fel-
lowship.

Izstāde uz Toronto atceļojusi no 
Sanfrancisko Modernās Mākslas mu-
zeja (SFMOMA) un tālāk septembrī 
dosies uz Ņujorku, lai piedzīvotu savu 
retrospekcijas noslēgumu Metropolitē-
na Mākslas muzejā (The Met). Es do-
māju, ka nepārspīlēšu, sakot, ka šis ir 
viens no augstākajiem sasniegumiem, 
kādu jebkad ir veicis kāds latviešu 
mākslinieks. Šī ir mākslinieces pirmā 
retrospekcija Ziemeļamerikā pēdējo 
25 gadu laikā, un Toronto to varēs ska-
tīt līdz 5. augustam.

Pie tam, kāda izstāde! Izcils ie-
kārtojums, lielisks kuratoru darbs, 
izvēloties gan mākslas darbus, gan tos 

grupējot, vadoties 
gan pēc tematis-
kās līdzības, gan 
pēc laika posma. 
Vēlos izcelt rūpīgo 
izstādes galvenā 
kuratora Gerija 
Garrelsa (Garry 
Garrels)  darbu, 
kurš teju 10 gadu 
garumā ir sadar-
bojies ar Viju Cel-
miņu, lai izprastu 
viņas darbus un 
veidotu šādu izstā-
di. Gerijs Garrels 
ir Elise S. Haas 
vecākais gleznie-
cības un skulptūru 
kurators Sanfra-
cisko Modernās 
Mākslas muzejā. 
Sadarbojoties ar 
AGO kuratores 
Kitijas  Skotas 
(Kitty  Scott) 
komandu, šī pla-
šā izstāde aicina 
skatītāju atbrīvot 
domas un ar acīm 
izsekot katram at-
tēlam kā virsmas 
aprakstam plaknē. 
Citējot mākslinie-
ci: „The material 
has a presence 
and it is felt throughout the work. The 
question is how to take an image and 
work in ‘here’ in this particular spa-
ce“. (Materiālam ir īpaša klātbūtne, 
un to var sajust viscauri darbam. Jau-
tājums ir kā paņemt attēlu un strādāt 
„šeit“, šajā vietā.) Vēlos norādīt, ka ar 
vietu jāizprot ir vieta uz mākslas darba 
virsmas, tātad – papīra vai audekla.

Vijas Celmiņas darbi izceļas ar 
mierīgo izstādes teju vai monohro-
mo dabu. Pārsvarā darbos dominē 
melnbalto toņu attiecības un dažā-
das gradācijas pelēkā krāsa. Agrīnos 
darbos dominē eļļas un akrila krāsas 
lietojums glezniecības medijā, taču es 
vēlos īpaši uzsvērt Celmiņas nepār-
trauktos radošās izpausmes meklēju-
mus un virzību zīmējuma un grafikas 
virzienā. Bet par to visu pamazām. 
Māksliniece pati kopā ar kuratoriem 
mūs izvadā pa izstādi. Celmiņa pati 
joko, ka ik brīdi viņa arī radījusi pa kā-
dam priekšmetam, taču savus mākslas 
darbus par mākslu viņa tomēr nevēlē-
tos saukt. Viņas māksla, viņasprāt, ir 
2D un 3D objekti, kas mēģina izprast, 
novērot un pierakstīt atmiņā (to fix in 
memory) virsmas novērojumus.

Viņa ir pierakstītāja (recorder), 
viņa stāsta, ka zīmējuma procesā viņa 
ar zīmuli apmeklē attēla virsmu, un 
ļauj šim attēlam būt kā ceļrādim viņas 

darbā. Celmiņšvus darbus rada, vado-
ties pēc fotoattēliem. Līdz ar to radīts 
attēls, viņasprāt, nav reprezentatīvs; 
viņas darbos tas ir par virsmas attē-
lošanu, pierakstīšanu, kurā izpaužas 
graf īta un papīra partnerība. Angliski 
izsakoties, Vija Celmiņa „retraces the 
image on the surface of the paper“ (no 
jauna apmeklē, dzen pēdas attēlam pa-
pīra virsmā). Grafīta zīmējumos Cel-
miņa lieto akumulatīvu tehniku, pro-
ti, netiek dzēsts itin nemaz, bet attēla 
dziļums un koncentrētība tiek panāk-
ta, tieši nepārtraukti klājot vairākas 
zīmuļa līniju kārtas, līdz virsma iegūst 
teju sudrabotu spīdumu. Zīmējums ir 
kā meditācija, baltās zvaigznes kā ne-
vainīga un neaizskarta papīra virsma 
uznirst biezā graf īta klājumā.

Taču arī zīmējums ir tehnika, ar 
ko tiek eksperimentēts. Ogles zīmē-
jumos tiek pielietota pretēja tehni-
ka – zīmēšana ar dzēšgumiju. Viņa 
stāsta, ka viens no lielākajiem viņas 
atklājumiem šajā procesā bija elektris-
kās dzēšgumijas piedāvātās iespējas. 
Matētos ogles laukumos atplaukst vi-
suma spožākās zvaigznes. Līdzīgi top 
arī lēni novērotie un ar zīmuli un ogli 
izsekotie (retraced) zirnekļu tīkli.

Māksliniece, pavodot žurnālistus 

Toronto skatāma izcila izstāde
Vija Celmiņa: TO FIX THE IMAGE IN MEMORY*

Gerijs Garelss (Gary Garrels) un Vija Celmiņa pie „To Fix 
the Image in Memory I-XI“ (1977-1982), akmeņi, bronza 
un akrila krāsa, MoMa New York īpašums.
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pa galeriju, bieži piemin neodadistu 
mākslinieku Džasperu Džonsu (Jas-
per Johns), kurš radīja, Celmiņasprāt, 
ļoti svarīgu pārmaiņu mākslas pasau-
lē. Džons spītīgā atbildē abstraktajam 
māksliniekam Vilemam de Kūnigam 
(Willem de Kooning) 1960. gadā radīja 
darbu Krāsota bronza (alus bundžas) 
(Painted Bronze (ale cans)). Ar šo dar-
bu Džonss izaicināja mākslas pasauli 
un māksliniekus domāt par to, ko no-
zīmē atliet bronzā ikdienas objektu, 
nokopēt kaut ko jau iepriekš veidotu 
un izstādīt līdzās oriģinālam. Tiek 
jaukta robeža starp veidotu mākslu un 
iepriekš veidotu (made and readyma-
de), un plašāk pavērtas durvis, kuras 
1917. gadā ar savu slaveno Strūklaku 
(The Fountain) atvēra Marsels Dišāns 
(Marcel Duchamp). Vijas Celmiņas iz-
stāde savu nosaukumu ir ieguvusi tieši 
no viena šāda viņas darba To Fix the 
Image in Memory I-XI (1977-82) (No-
turēt attēlu atmiņā), kurā izstādīti 11 
atrasti akmeņi un to krāsotie bronzas 
pāri. Kā Celmiņa pati saka the made 
meets the already made (radītais sa-
tiek jau iepriekš radīto). Šajā darbā, 
līdzīgi kā pārējos, skatītājs var redzēt 
visaugstāko tehnisko meistarību un 
spēju nenogurstoši strādāt ar vissīkā-
kajām darbu detaļām un niansēm. Vi-
jas Celmiņš darbi ir kā īsts meistarības 
un mākslinieciskās prakses paraug-

demonst rējums, 
kā koncentrēšanās 
pusgadsimta garu-
mā, neatslābstot ne 
mirkli.

Ejot cauri da-
žādām lieliski ie-
kārtotām zālēm, 
skatītāju pavada 
gleznotas un zīmē-
tas zvaigznes, de-
gošas lidmašīnas, 
mēness virsma, 
tuksnesis, okeāna 
virsmas attēli, le-
ģendārais revolve-
ris, līdz visbeidzot 
izstādi noslēdz, 
manuprāt, vis-
spēcīgākā darbu grupa. Tajā ietilpst 
divas identiskas lielformāta gleznas 
ar zvaigznēm: viena, attēlojot melnas 
debesis un baltas zvaigznes, otra – kā 
spoguļattēls negatīvā, attēlojot baltas 
debesis un melnas zvaigznes. Starp šo 
abu darbu novilkto tematisko stiegru 
skatītāja acīm parādās atgriešanās 
pie viļņotās okeāna virsmas. Darbu 
grupa A Painting in Six Parts (1986-
87/2012-16)(Glezna sešās daļās) ir kā 
atgriešanās pie mūžīgā darba, pie šīs 
nemainīgās ūdens virsmas izpratnes; 
atgriešanās, lai atcerētos, lai atzīmētu 
to visu atmiņā. Šī darbu grupa tapa, 
kad māksliniece ieguva vienu no sa-
viem Okeāna virsmas gleznojumiem 
kā mantojumu no kādas sievietes. 

Emocionāli spēcīgs darbs, izcils stāsts, 
nevainojams novietojums.

Šī izstāde ir mākslinieces radošās 
dzīves svinību augstākais punkts; no 
sirds aicinu visus interesentus apmek-
lēt AGO līdz 5. augustam, nesteidzīgi 
vērot un baudīt Vijas Celmiņas rūpīgo 
un apbrīnojamo darbu izstādi.

Kaspars Reinis
Laikrakstam „Latvietis“

Pirmpublicējums „Latvija Amerikā“

P. S. Vēlos pateikties  Annai  Zie-
melei par atbalstu raksta tapšanā un 
par fotoattēlu uzņemšanu. Kā arī pa-
teicos AGO komunikācijas nodaļai par 
iespēju pārrunāt izstādi ar pašu māks-
linieci Viju Celmiņu.

Toronto skatāma izcila izstāde
Turpinājums no 12. lpp.

„Gun with Hand #1“ (1964), eļļa uz audekla, MoMA New 
York īpašums.
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Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde.
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2019. gada plānos Kultūras minis-
trijai ietilpst darbs pie Diasporas arhī-
vu saglabāšanas, Jāņa Krēsliņa biblio-
tēkas un arhīva pārvešana uz Latviju, 
trimdas Dziesmu svētku tradīcijas di-
gitālās kolekcijas izveide, atbalsts lat-
viešu diasporas mākslas saglabāšanai 
Latvijā, Trimdas materiālā kultūras un 
vēstures mantojuma apzināšana, kom-
plektēšana un komunicēšanas nodro-
šināšana ar sabiedrību. KM pārstāves 
uzsvēra sadarbību un atbalstu LaPa 
muzejam un Pasaules latviešu mākslas 
centram Cēsīs (PLMC). Kopējā sum-
ma 2019. gadam KM budžetā iezīmēta 
EUR 109 360 apmērā.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte 
uzteica ministrijas sadarbību ar LaPa 
muzeju, Pasaules Latviešu mākslas 
centru Cēsīs (PLMC) un Latvijas 
Okupācijas muzeju un aicināja plānot 
finansējumu atbildīgi. „Būtu svarīgi, 
ka šis process apkopojošs un vieno-
jošs,” viņa teica, aicinot uz vēl dziļāku 
sadarbību, lai veidotos savstarpēja sa-
pratne un darbs neduplicētos.

Kultūras ministrijas pārstāve Līga 
Dimanta pastāstīja, ka tiek veidota jau-
na platforma internetā Trimdas arhīvi 
atgriežas, kurā katrs varēs pievienot 
informāciju par savā organizācijā, savā 
mītnes zemē pieejamajiem arhīvu ma-

teriāliem. Tas palīdzēs Kultūras minis-
trijai un citām iestādēm saprast, kur un 
kā efektīvāk novirzīt arhīvu speciālistu 
palīdzību. Latvijas Valsts arhīva pār-
stāve Inese Kalniņa informēja, ka pir-
mo reizi šogad piešķirts finansējums, 
kas ļaus sūtīt profesionāļu ekspedīcijas 
uz atsevišķiem latviešu centriem apzi-
nāt un apkopot arhīvu materiālus.

Deputāts Raimonds  Bergmanis 
kaunināja Kultūras ministriju par līdz 
šim zemo piešķīrumu diasporas arhīvu 
materiālu apzināšanai (32 tūkstoši eiro 
trijos gados), uzsverot, ka ārvalstīs iet 
zudumā ne tikai latviešu trimdas vēs-
ture, bet arī daudz vērtīgu priekšmetu 
ar milzīgu kultūrvēsturisku nozīmi. 
„Trīsdesmit divi tūkstoši gadā – tas 

nav nekas,” teica bijušais aizsardzī-
bas ministrs. „Mēs nedrīkstam ļaut iet 
bojā mūsu mantojumam un tautas vēs-
turei; ko tad mēs mācīsim mūsu jau-
niešiem?”, viņš retoriski jautāja.

Maira Bundža un Aija Ebdena 
savos stāstījumos pievērsa deputātu 
uzmanību ASV latviešu arhīvu un 
Minsteres arhīvu stāvoklim. Depu-
tāts A. Judins noslēgumā uzsvēra, ka 
viņaprāt, ir ļoti svarīgi, ka latviešu 
trimdas un diasporas kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana paliek Saei-
mas redzeslokā un aicināja visas atbil-
dīgās iestādes sadarboties.

Raits Eglītis,
PBLA pārstāvniecība

Laikrakstam „Latvietis“

Diasporas kultūrvēstures...
Turpinājums no 1. lpp.
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2019. gadā latvie-
šu dzejniekam, rakst-
niekam, dramaturgam, 
esejistam Augustam 
Saulietim  (1869–1933; 
īst. v.  Augusts  Pli-
kausis)  svinēsim 

150. gadskārtu. Cesvaines novadā šis 
gads pasludināts par Augusta Saulie-
ša gadu, notiek un notiks dažādi pa-
sākumi, kuros iesaistās visu paaudžu 
cesvainieši. Cesvaines kultūras vei-
cināšanas biedrība gatavo izdošanai 
Augusta Saulieša dzejas izlasi, kuru 
ilustrēs cesvainiete gleznotāja Ērika 
Dogana.

Diemžēl gada sākumā atvadījā-
mies no rakstnieka meitas Ilzes  Pli-
kauses (1927–2019), kas ilgus gadus 
bija Sauliešu labais gariņš, allaž laipni 
uzņēma viesus, kuri interesējās par 
rakstnieku, glabāja rokrakstus, grā-
matas, gleznas un citas piemiņas lie-
tas. Rakstnieka izlolotajos Sauliešos 
sācies jauns cēliens...

Ievērojamā novadnieka jubile-
ja sasaucas ar citu zīmīgu gadskait-
li – Cesvaines vidusskolai šogad 
svinēsim 100 gadus (Cesvaines vidus-
skolas simtgades salidojums notiks 
2019. gada 21. septembrī.). Vairākus 
gadus skolas sākumposmā tajā strādā-
ja arī rakstnieks.

Tātad Augusts Saulietis vispirms 
bija skolotājs. Tēma – skolotājs laukos, 
mazpilsētā – vēl joprojām ir (un droši 
vien būs) aktuāla, kur nu vēl skolotājs 
rakstnieks, dzejnieks un dramaturgs.

Skolu dēļ dzejnieka mūžs bijis gan 
ar gaismu, gan ēnām bagāts. Daudz 
rūgtuma piedzīvots jau dzīves rīta 
cēlienā: tā kā ģimenē ir pieci bērni, 
jaunākajam – Augustam – jāsamie-
rinās ar pagasta un draudzes skolas 
(Grašu, Cesvaines, Kārzdabas) izglītī-
bu. Ir labas krievu valodas, ģeogrāfi-
jas, Bībeles stāstu zināšanas, bet pēc 
kaut kā tālāka, augstāka slāpstošajam 
jauneklim ar to, protams, ir par maz. 
Pašmācība, nedaudz bagātu dienu un 
nedēļu pie Kārzdabas pagasta skolotā-
ja Akmeņa – līdz nobriest doma kļūt 
par skolotāju.

1889. gada vasarā inspektors Grā-
vītis rīko skolotāju kursus Valmierā. 
To darbā iesaistās arī Augusts Plikauss 
(kursos iepazīstas ar Apsīšu Jēkabu). 
Tas gan vēl nedod tiesības strādāt 
par skolotāju, un topošais dzejnieks 
darbojas par palīgskolotāju dažādās 
vietās Vidzemē un tikai pēc gada, 
1890. gadā, Rīgā nokārto tautskolotāja 
eksāmenus. Tomēr rūgtums par ne-
pilnīgo izglītību nomāc līdz pat mūža 
vakaram. 1922. gada 14. aprīlī vēstulē 
Annai Bērzkalnei (1891–1956; A. Sau-
lieša skolniece Rīgā, vēlāk skolotāja, 
folkloriste, Latviešu folkloras krātuves 
dibinātāja) Saulietis raksta: „Esmu sa-

nācis diezgan asās 
attiecībās ar tik 
augstu un gudru 
kungu kā depar-
tamenta direktors 
Ausejs [Longīns 
(arī Longins) Au-
sējs (1885–1942), 
s a b i e d r i s k a i s 
darbinieks, kopš 
1919. g. – Izglī-
tības ministrijas 
Skolu departa-
menta direktors], 
un tur varbūt ti-
kai priecāsies par 
manu nozušanu 
(aiziešanu no dar-
ba skolā). Es, lūk, 
ministrijas kun-
giem atklāti pasa-
cīju, ka tas ir ab-
surds, ja no manis 
prasa lielu pienākumu izpildīšanu, bet 
manu skolotāja kategoriju noteic pēc 
diploma manā kabatā. Tā man neda-
rīja pat mūsu dzīvei un kultūrai svešie 
krievi. Kas es tādai Auseju, Smidtu 
[Pēteris Šmits (1869–1938) – valod-
nieks, etnogrāfs, folklorists), Endze-
līnu (Jānis Endzelīns (1873–1961)  – 
valodnieks) pasaulei! Un tā mēs 
šķirsimies laikam drīzi un uz visiem 
laikiem. Nu nekas: nu jau drīzi manā 
vietā varēs stāties mani skolnieki – un 
ar daudz vērtīgāku diplomu kabatā!“ 
(MNM, Nr. 9128:151)

Pirmo darba gadu jaunais skolotājs 
pavada Straupē – patālu no mājām, 
tuviniekiem. Sāk krāties dzejoļi. Daļā 
no tiem jūtama pateicība tiem garu ro-
sinošajiem, spirdzinošajiem avotiem, 
par kuriem jaunajam tautskolotājam 
vajag prast ieinteresēt arī savus sko-
lēnus, – tautasdziesmām (piemēram, 
dzejolis Dziesmu svētums) un Merķe-
lim (Merķeļa piemiņa). Šķiet varbūt 
mazliet neparasti, ka divdesmitgadī-
gais skolotājs nesāk vis ar didaktis-
kiem dzejoļiem vai sentimentālām mī-
lestības dziesmām, bet ar dziļu pietāti, 
mīlestību velta rindas mātei, aizdomā-
jas līdz dzīvības un nāves problemāti-
kai.

Dzimtā puse tomēr velk atpakaļ, 
un līdz pat gadsimtu mijai Saulietis ir 
skolotājs Grašu pagastskolā. Lūk, ko 
par šo laiku vēsta literatūrvēsturnieks 
un kritiķis Teodors Zeiferts grāmatā 
Saulietis: dzīves un darbu aina (Rīga: 
Jānis Roze, 1924.): „Saulietis stājas 
skolotāja darba ar dedzību. Viens pats 
viņš māca trīs nodaļas; vieglinot neda-
bīgo skolēnu darbu, izmanto arī vaļās 
stundas, pieskata pa nakti skolā pali-
kušos bērnus. Viņš nevar apspiest sevī 
arī dziņas uz pašizglītību, lasa daudz, 
un arī literāriskas radīšanas tieksmes 
sāk neatturami mosties. Tām viņš īsti 

var nodoties tikai pa svētku brīvlai-
kiem un pa vasarām. Bet nu viss laiks 
aizņemts ciešā, drudžainā darbā.“ 
Saspringtais darbs, nepilnīga atpūta, 
iekšējās pretrunas – būt skolotājam vai 
rakstniekam, mācīt pēc programmas 
vai dot skolēniem arī vēl ko citu – Sau-
lieti tuvina katastrofai; parādās bīsta-
mas tuberkulozes pazīmes. Turpmāk 
slimība mijas ar atplūdiem, bet it kā 
nāves ēnā tiek pavadīts viss mūžs.

Atcerēdamies savu agro jaunību 
un alkas pēc zināšanām, Saulietis sko-
lā ierīko nelielu bibliotēku, pulcina ap-
kārtnes jauniešus, kopā lasa grāmatas. 
Viņš ir īsts tautskolotājs.

Materiālā situācija ir apgrūtinā-
ta, jo skolotāja alga ir visai niecīga – 
150 rubļu. Saulietis lūdz paaugstināt 
algu, bet daļa pagasta valdes locek-
ļu ir pret to. 1900. gadā šā iemesla 
dēļ viņš no Grašu skolas aiziet. Pēc 
daudziem gadiem atmiņās Tāli laiki 
un gaiši tēli (žurnāls Latvju Grāma-
ta, 1931, Nr. 2) dzejnieks par darbu 
Grašu skolā raksta: „Nekur citur, ne 
priekš, ne arī pēc tam, neesmu pie-
dzīvojis tik zemas, trulas un neatzi-
nīgas vērtēšanas darbam, tāda garīga 
kurluma un mēmuma un tādas saltas 
nežēlības.“ Grašu skolas ēkas vietā 
diemžēl ir tikai drupas.

Apmēram gadu pavadījis Kaukāzā 
labi atalgotā, bet ar skolu nesaistītā 
darbā, Saulietis tomēr atgriežas skolā 
un ilgāk nekā 10 gadus strādā Annas 
Rūmanes-Ķeniņas sieviešu proģim-
nāzijā un Ata Ķeniņa zēnu reālskolā 
Rīgā. Tas ir nopietns pedagoģisks pār-
baudījums līdztekus aktīvai literārai 
darbībai. Darba apstākļi pie Ķeniņiem 
ir pavisam citādi: pirmkārt, Saulietis 
vairs nemācu visu iespējamo, bet gan 
sirdij tuvo latviešu valodu un literatū-

Rakstnieks Augusts Saulietis – skolotājs
Svinam viņa 150. gadskārtu

 
Turpinājums 15. lpp.

Augusts Saulietis mežmalā.
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Ceturtdien, 2019. gada 13. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 15. lpp.

ru; otrkārt, dzejnieks ir domubiedru 
pulkā – Ķeniņš ir jaunnacionālisma 
piekritējs un pulcē ap sevi līdzīgu 
uzskatu ļaudis. Saulieša drošais pa-
mats — latviešu tradicionālā kultūra. 
Ar to sirdī viņš iet klasē, publicē ap-
ceres laikrakstos, rada stāstus, dzejo-
ļus, lugas. Pēc pāris gadiem skola tiek 
pie savas ēkas Tērbatas ielā 15/17. Tur 
atrodas arī Ķeniņa un Saulieša vadī-
tais grāmatu apgāds Zalktis. 30. gadu 
beigās 30. pamatskolu, kas darbojās 
šajā namā, sauca par Augusta Saulieša 
latviešu pamatskolu. Kopš padomju 
okupācijas sākuma laikiem tur dar-
bojas krievu vidusskola (Rīgas 40. vi-
dusskola).

Pirmais pasaules karš Saulieša pe-
dagoģisko darbību pārtrauc, bet pēc 
Latvijas valsts nodibināšanas viņš 
tiek uzaicināts par latviešu valodas 
skolotāju Cesvaines vidusskolā. Labu 
ieskatu par šo laiku sniedz dzejnieka 
vēstules Annai Bērzkalnei; tās gla-
bājas Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja fondos, bet vēstuļu 
fragmenti lasāmi izdevumā Cesvaines 
grāmata, IV (264.–266. lpp.). Viens no 
literatūrvēsturiski interesantākajiem 
ir fakts, ka skolotājs saviem audzēk-
ņiem dod rokrakstā pārrakstīt savu 
traģēdiju Ķēniņš Zauls. Tā uzrakstīta 
1919. un 1921. gadā. Latvijas Uni-
versitātes Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkas Rokrakstu un reto 
grāmatu nodaļā glabājas traģēdijas 
manuskripts – 269 lapas dažādos ro-
krakstos, arī paša rakstnieka; vietām 
ir atzīmes, kurā datumā konkrētais 
cēliens vai aina ir pabeigta. Rokrakstu 
dažādība, rakstu kultūra vispār – šis 
vērtīgais manuskripts noteikti būtu 
interesants tolaiku skolēnu pēctečiem, 
kuri varētu atrast savu vecāku, vec-
vecāku vai vēl vecāku radinieku ro-

krakstu... Interesanta darba metode, 
kā var mācīties valodu – tās leksiku, 
labskanību, dzejas likumības. Pie-
bildīšu, ka 1929. gadā Saulietim par 
Ķēniņu Zaulu tiek piešķirta Kultūras 
fonda godalga. Cesvaines pils, kurā 
tolaik atrodas vidusskola, pašlaik tiek 
atjaunota.

Arī vairs nestrādājot skolā, Saulie-
tis par skolu vajadzībām neaizmirsa. 
Rakstnieka darbi bija ietverti skolu 
programmā, savukārt pats viņš sko-
lām dāvināja grāmatas, piemēram, 
laikraksts 1930. gadā vēsta, ka „rakst-
nieks A. Saulietis, kas bija iebraucis 
Rīgā no savām lauku mājām Cesvai-
nes Grašu „Sauliešiem“, ieradās pie 
Rīgas latviešu skolotāju biedrības pai-
dagoģijas izglītības komisijas darbi-
nieka skolotāja A. Zālīša un pasniedza 
biedrības bibliotēkai 15 sējumus savu 
rakstu un lūdza pieņemt tos kā viņa 
patiesas cienīšanas zīmi paidagoģis-
kam audzināšanas darbam.“

Pēc Augusta Saulieša nāves Izglī-
tības ministrija nosūtīja rīkojumu vi-
sām skolām mirušā rakstnieka „bēru 
dienā godināt viņa piemiņu ar viņa 
darbu un mūža cēliena atzīmēšanu“ 
un visās Latvijas skolās notika piemi-
ņas pasākumi. Avīzes publicēja pie-
miņas pasākumu aprakstus, Saulieša 
dzejoļus, atmiņas par viņu. Pāris Lat-
vijas skolām tika piešķirts Augusta 
Saulieša vārds, piemēram, laikraksts 
Latvis 1933. gadā vēstīja: „Liepājas 
pilsētas skolu valde 15. februāra sēdē 
ievēroja pilsētas 6. latviešu pamat-
skolas padomes lūgumu pārdēvēt mi-
nēto skolu nelaiķa rakstnieka A. Sau-
lieša vārdā. Minētam priekšlikumam 
skolu valde ar balsu vairākumu pie-
krita un atļāva turpmāk tai saukties 
rakstnieka vārdā.“ Padomju okupāci-
jas laikā, 1940. gadā, visas Liepājas 
izglītības iestādes, kam bija piešķirts 
kāda izcila Latvijas valsts un kultūras 
darbinieka vārds, pārdēvēja, vienkār-
ši numurējot.

Augusta Saulieša darbiem lat-
viešu literatūras skolu programmās 
klājies dažādi: padomju laikā tika 
akcentēts reālisms, tad lielākoties ru-

nāja par prozu un pieminēja pāris kla-
sisku dzejoļu (piemēram, Ziemas rīts, 
Satumsa nakts); atjaunotajā Latvijā, 
kad padomju cenzūra vairs nepastā-
vēja, Saulieša darbi lielākoties tika 
pieminēti pārskatos, tomēr joprojām 
turpinot padomju tradīciju, nerunājot 
par reliģiskajiem motīviem dzejā, par 
daiļrades satīrisko daļu, kā arī par ap-
cerēm, kurās ir daudz vērtīgu atziņu. 
Cesvaines vidusskolā 90. gados, kad 
tika atjaunots Cesvaines ģimnāzijas 
vārds, skolotāja Ilga Holste izveidoja 
Cesvaines novada literatūras mācību 
priekšmeta programmu un vairākus 
gadus novada literatūru mācīja tiem 
ģimnāzijas vidusskolas posma klašu 
skolēniem, kuri to izvēlējās (pastāvē-
ja obligātie un izvēles mācību priekš-
meti). Jaunieši, iepazīstot novada li-
teratūru un kultūras dzīvi, iepazina 
arī Augusta Saulieša darbus un mate-
riālus par viņu, piemēram, saraksti ar 
Annu Bērzkalni. Par Augustu Saulie-
ti tika runāts gan literatūras stundās, 
gan jau minētajās novada literatūras 
stundās, gan muzeja un ekskursiju 
stundās. Skolēni lasīja Saulieša literā-
ros darbus, pētīja noteiktus to aspek-
tus, izstrādāja zinātniski pētnieciskos 
darbus.

Pēdējos gados Cesvaines vidus-
skolā ik pa laikam notiek Augusta 
Saulieša literārās prēmijas konkurss, 
kurā skolēni iesniedz savus radošos 
darbus, bet saistība ar Saulieti un (vai) 
viņa daiļradi nav obligāta prasība.

Saulieša gadā Cesvaines novada 
izglītības iestāžu pedagogi paši izzi-
na rakstnieka daiļradi un aktualizē 
to mācībās, lai audzēkņi iepazītu Au-
gusta Saulieša personību, saistību ar 
novadu, darbus, bet Latvijas Univer-
sitātes Humanitāro zinātņu fakultātes 
mācībspēks 21. martā rīkoja konferen-
ci Latviešu literatūras klasika kā kri-
tiskās domāšanas impulss. Augustam 
Saulietim 150. To vadīja literatūrzi-
nātniece Dr. philol. Ausma Cimdiņa, 
un tā norisinājās LU 77. starptautiskās 
zinātniskās konferences ietvaros.

Sanita Dāboliņa
Laikrakstam „Latvietis“

Rakstnieks Augusts Saulietis
Turpinājums no 14. lpp.

Ilze Plikause, gatavojoties „Cesvaines grāmatas, IV“ izdošanai, Sanitai Dābo-
liņai stāsta par savu tēvu un klasesbiedriem Cesvaines vidusskolā, palīdz atšif-
rēt fotogrāfijas. 22.09.2016.
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Rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs, 
esejists Augusts Saulietis.
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16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Ceturtdien, 2019. gada 13. jūnijā

Otrdien, 2019. gada  18. jūnijā,  no 
plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00 Bastejkal-
nā, Rīgā, notiks gadskārtējā Jāņu ielīgo-
šana. Bastejkalns un tā apkārtne atkal 
pārtaps ģimeniskā un draudzīgā sētā; 
visi svētku dalībnieki un apmeklētāji 
būs kā viena kupla saime, kas gatavo-
jas Jāņu ielīgošanai. Sanākušie jāņabēr-
ni – Rīgas un Latvijas novadu folkloras 
kopu dalībnieki pīs vainagus un ozol-
lapu vītnes, dziedās līgotnes, iekārtos 
Jāņu kalnu un ugunskura vietu, gatavos 
lāpas, plostiņus un ugunsratu, sies sie-
ru, ies rotaļās un dancos... Kā katrā īstā 
lauku sētā Jāņu laikā pienākas!

Folkloras kopu ļaudis dalīsies savā 
Jāņu svinēšanas un to gatavošanas 
pieredzē un zināšanās. Jāņuzāļu sētā 
ikkatrs apmeklētājs varēs līdzdarbo-
ties un uzzināt visu iespējamo par da-
žādiem Jāņu vainagu pīšanas veidiem 
un par vainaga svarīgo nozīmi Jāņos, 
kā arī iesaistīties kopīgās ozolu vītnes 
vīšanā. Dziesmu sētā tiks iekārtota gal-
venā Jāņu svinību vieta; tiks novietoti 
Jāņu vārti, svētku vieta pušķota ar ozo-
lu un pīlādžu zariem skaistumam un 
aizsardzībai, tiks kārtoti ugunskuri, ga-
tavota pūdele un uguns plostiņi. Kā ik 
gadu, notiks arī Jāņu siera gatavošana, 
kur varbūt varēs nolūkot kādas noderī-

gas siera siešanas gudrības. Protams, 
ka līdztekus visiem darbiem Dziesmu 
sētā, visa vakara gaitā skanēs dažādu 
Latvijas novadu līgo dziesmas, – notiks 
sadziedāšanās un apdziedāšanās. Katrs 
varēs iesaistīties rotaļās un dančos.

Ielīgošanā piedalīsies: Rīgas fol-
kloras kopas Grodi, Garataka, Bu-
dēļi, Laiva, Vilcenes, Banga, Savieši, 

Skandinieki, Rīgas Danču klubs, Be-
rendejka, bērnu kopas Zeltābele un 
Varavīksnes putns, Latgolys Studentu 
centra folkloras kopa Ceidari, Katla-
kalna Rāmupe, Bārbeles Tīrums un 
Baldones folkloras kopa.

Jāņu ielīgošanu Bastejkalnā ar Rī-
gas domes atbalstu rīko –

Latvijas Folkloras biedrība

tam tās kļūst par ieroci politiskiem 
mērķiem.

NATO Stratēģiskās komunikāci-
jas izcilības centra jaunākie pētījumi 
Reaģēšana uz kognitīvās drošības iz-
aicinājumiem un Sociālo mediju ma-
nipulāciju melnais tirgus liecina par 
plašāku sabiedrības neaizsargātību 
pret datos balstītiem kognitīviem uz-
brukumiem.

Sagaidāms, ka šie riski palielinā-
sies līdz ar mākslīgā intelekta un lielo 
datu vākšanas metožu attīstību. Lai 
mazinātu iespējamos riskus nākotnē 

un uzlabotu kognitīvo noturību, demo-
krātiskām valstīm ir jāiegulda līdzekļi 
cīņā pret šiem jaunajiem izaicināju-
miem, uzsvēra Raimonds Vējonis.

Kā iespējamos pasākumus, lai 
mazinātu šos riskus, Valsts prezi-
dents minēja nepieciešamību veikt 
regulārus digitālās drošības riska no-
vērtējumus, lai atklātu un mazinātu 
jaunās neaizsargātības agrīnā stadijā, 
veikt vājo vietu analīzi, novērtējot, 
vai un kā līdz šim īstenotās rīcības 
un pasākumi var palīdzēt novērst šīs 
ievainojamības, kā arī izstrādāt teh-
niskos instrumentus, kas ļautu atklāt 
kognitīvos uzbrukumus digitālajā 
jomā.

„Visvairāk mums ir jārūpējas, lai 
mūsu iedzīvotāju un, jo īpaši, mūsu 
politisko līderu vidū palielinātu iz-
pratni par digitālās drošības riskiem. 
Šim darbam ir jāaizsākas ar izmai-
ņām mūsu izglītības sistēmās un tā 
mērķim ir jābūt panākt vispārējus 
uzlabojumus mūsu sabiedrību spējā 
kritiski domāt. Ja mēs neatbildēsim 
uz šiem jaunajiem izaicinājumiem, 
tad saskarsimies ar nopietnām sekām 
mūsu valstīs, mūsu starptautiskajās 
organizācijās un mūsu demokrātis-
kajās sistēmās,“ savas uzrunas noslē-
gumā uzsvēra Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis.

Valsts prezidenta kanceleja

„Mēs esam ... kognitīvā karā“
Turpinājums no 1. lpp.

Aicina uz Jāņu ielīgošanu Bastejkalnā
Rīko Latvijas Folkloras biedrība

Jāņu ielīgošana Bastejkalnā 2018. gada 20. jūnijā.
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Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!

Abonements $50 par 10 numuriem, $95 par 20 numuriem vai $240 par 52 numuriem ar piegādi Austrālijā.

Dāviniet sev vai citam!

Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“
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Esam organizācija, kas izveidota 
1947. gadā Vācijas bēgļu nometnēs. To 
izveidoja no komunisma terora bēgo-
šie Latvijas ārsti un zobārsti, daudzi 
no viņiem Latvijas Universitātes mā-
cībspēki. Tagad tās biedru un draugu 
pulkā ir ap 1600 mediķu gan Latvijā, 
gan citviet pasaulē.

Kopš 1989. gada mūsu organizāci-
ja un tās biedri ir palīdzējuši simtiem 
Latvijas kolēģu iegūt jaunākās zināša-
nas medicīnā, arī paši veduši tās atpa-
kaļ uz Latviju un tā palīdzējuši Lat-
vijas pacientiem. Šis atbalsts turpinās 
vēl šodien, jo mēs no sirds ticam Raiņa 
vārdiem „Gūt var dodot“. 

Atskatoties nesenā pagātnē uz 
kādreizējā Rīgas Medicīnas institūta 
(tagad RSU) katedru vadītājiem, pro-
fesoriem – jāatceras, ka starp tiem bija 
tikai daži, kuri izturēja varas spiedienu 
un nekļuva par komunistiskās partijas 
biedriem. Tāds bija medicīnas profe-
sors, valodnieks un viens no Latvijas 
atmodas vadītājiem Ilmārs Lazovskis, 
kura ideālisms un stingra paļaušanās 
uz savu sirdsapziņu ļāva saglabāt ne ti-
kai politisku neitralitāti, bet arī kļūt par 
morāli ētisku un profesionālu standartu, 
kas kalpo kā atskaites punkts ārstiem 
un medicīnas studentiem arī šodien.

Tieši tāpēc LĀZA katru gadu pie-
šķir profesora Ilmāra Lazovska stipen-
diju centīgiem medicīnas studentiem, 
apliecinot, ka nepakļaušanās, goda-
prāts, izcilība un mērķu sasniegšana, 
lai gan daudz grūtāk, bija iespējama 
arī Padomju okupācijas laikā.

Šinī kontekstā uzskatām, ka čekas 
maisu atvēršana ir novēlots, taču sva-

rīgs solis, lai pārdomātu, kas tika darīts 
un kā vārdā. Bez pagātnes izvērtēšanas 
nav iespējams izvairīties no līdzīgām 
situācijām nākotnē. Piekrītam Vitas 
Matīsas kundzes rakstītajam (teksts 
saīsināts): „Daudzi no tiem, kuru vārdi 
parādās aģentu kartītēs, izvēlējās sadar-
boties nevis gados, kad par atteikumu 
sūtīja uz Sibīriju, bet jau laikos, kad par 
to nedraudēja nekas vairāk, kā karjeras 
iespēju ierobežojumi. Proti, tika liegtas, 
atvainojiet, pašlabuma iespējas. Taču tie, 
kuri no sadarbības atteicās kādu princi-
pu, morālu apsvērumu, vērtību dēļ, no tā 
reāli cieta. Tagad, ja liekam šos cilvēkus 
vienā maisā ar pirmajiem, ja nedodam 
viņiem pat šo mazo morālo uzvaru, 
kāds gan veidojas vēstījums mūsdie-
nām? Atteikšanās no sadarbības augstā-
ku mērķu, valsts labā, izrādās, nav nekā 
vērta. Ja pieņemam, ka nav nekādas at-
šķirības starp tiem, kuri sadarbojās, un 
tiem, kuri to nedarīja, – vēstījums ir ļoti 
bīstams Latvijas valstij šodien.“

Atšķirībā no Igaunijas un citām 
Austrumeiropas valstīm, kuras pēc 
neatkarības atgūšanas spēja savu po-
litisko un izglītības eliti attīrīt no ko-
munistiskajā sistēmā iesaistītiem dar-
biniekiem, Latvijā joprojām nav radīti 
vienlīdzīgi spēles noteikumi, lai godī-
giem un izglītotiem nākamās paaudzes 
cilvēkiem nebūtu jāsacenšas par vietu 
ar komunistiskajā sistēmā iesaistīta-

jiem. Tikai nedaudziem bija drosme 
un godaprāts, kā profesoram Georgam 
Andrejevam, iziet lustrāciju. Pašreiz 
pieredzes trūkums un apstākļu nepār-
zināšana nedrīkst būt arguments, jo 
negodīgā padomju sistēmā balstīta pie-
redze un metodes ir tieši pretējas tām, 
ko sagaidām no cilvēkiem, kas noteiks 
valsts politikas, izglītības, tai skaitā 
medicīnas izglītības, virzību nākotnē.

Pēdējos 30 gados ir sasniegts daudz 
gan medicīnā, gan sabiedrībā kopumā, 
taču ne tik daudz, kā visi kopā bijām 
cerējuši un varējām izdarīt.

Uzskatām, ka tos, kas ir čekas mai-
sos, NEDRĪKST virzīt un atbalstīt valsts, 
tās uzņēmumu un valsts universitāšu va-
dībā, jo šajās pozīcijās esošajiem cilvēki 
ir jābūt ne vien profesionāli labākajiem, 
bet arī uzticamiem un krietniem!
LĀZA (Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības) valde:
Dr. Uģis Gruntmanis (Latvija),
Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV),
Dr. Gundars Katlaps (ASV),
Dr. Jānis J. Dimants (ASV),
Dr. Daina Dreimane (ASV),
Dr. Jānis Tupesis (ASV),
Dr. Ēriks Niedrītis (ASV),
Dr. Kamena Kaidaka (Latvija),
Dr. Juris Lazovskis (Kanāda),
Dr. Kaspars Tūters (Kanāda),
Dr. Alda Urtāne (Norvēģija).

15.05.2019.

Rīgas Latviešu biedrī-
ba (RLB) jau otro gadu uz 
RLB nama jumta Vērma-
nes dārza liepu ziedēšanas 
laikā izvieto medus bišu 
saimes – RLB jumta bites.

Pagājušajā gadā tika ievākti vairāk 
kā 64 kg RLB jumta bišu medus un zī-
mīgi, ka Latvijas biškopības biedrības 
konkursā šis medus tika atzīts par otro 
gardāko Latvijā. Šis apbalvojums bija 
lieliska dāvana RLB 150 gadu jubilejā!

Arī šogad projekta mērķis ir ne 
tikai ievākt gardo medu, bet arī radīt 
pozitīvu noskaņojumu un gaisotni sa-
biedrībā, aicinot sabiedrību domāt zaļi 
un ārpus rāmjiem, vienlaikus suminot 
šī gada jubilārus – RLB kaimiņus un 
sadarbības partnerus – Latvijas Uni-
versitāti un Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmiju 100 gadu jubilejā.

Arī šogad pētīsim bišu paradumus 
pilsētvidē – sadarbībā ar enerģiskiem bi-

teniekiem – Kārli un Andri Bolmaņiem, 
un Latvijas biškopības biedrību – ir plā-
nots salīdzinot katra stropa ievāktos zied-
putekšņu paraugus medū, izsekot katras 
saimes izvēlētajiem maršrutiem Rīgas 
centrā, kas nekad iepriekš nav pētīts.

Vienlaikus, kopā ar Latvijas Dabas 
fondu aicināsim sabiedrību aizdomāties 
par bišu nākotni pasaulē un parakstīt pe-
tīciju, kas pieprasa aizsargāt bites no kai-
tīgajiem pesticīdiem, ieviešot pienācīgu 
pesticīdu risku izvērtēšanas procesu.

Petīciju var parakstīt: https://actions.
sumofus.org/a/save-the-bees-stop-
approving-bee-harming-pesticides

Pateicoties SIA REWIND atbals-
tam, arī šogad bites vērosim tiešsais-
tē 4K kvalitātē Latvijas Dabas fonda 
YouTube kanālā.

Pagājušā gada ievāktā medus analī-
žu rezultāti uzrādīja pārsteidzošu zied-
putekšņu daudzveidību – ne tikai liepu, 
bet arī baltā un sarkanā āboliņa, zalkšu 

sūrenes, rudzupuķu un pat griķu zied-
putekšņus! Pēc saņemtajiem analīžu 
rezultātiem varēja secināt, ka medus ir 
tīrs un bez kaitīgiem piemaisījumiem – 
tas pierāda, ka urbānajai biškopībai 
(pilsētu dravniecībai) Rīgā ir nākotne.

Marija Heislere-Celma,
„bišu vērotāja“, RLB jumta bišu 

projekta vadītāja,
RLB valdes locekle

Rīgas Latviešu biedrības „jumta bites“ ir klāt!
Pētīs bišu paradumus pilsētvidē

Rīgas Latviešu biedrības jumta bišu medus.
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LĀZA atklātā vēstule Latvijas sabiedrībai
Esam pret VDK aģentu/ziņotāju atrašanos valsts pārvaldes un valsts universitāšu vadībā!
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Mācību gads Viļa-
kas valsts ģimnāzijā 
1944. gada pavasarī 
beidzas neparasti agri. 
Man ir 17½ gadi, un 
es esmu bezprātīgi ie-
mīlējies skaistā manas 
klases meitenē ar pe-

lēkām acīm un brūniem, kupliem 
cirtainiem matiem. Šīs romantikas 
iespaidā ir katastrofāli sarukušas 
manas sekmes mācību priekšmetos, 
no otrā labākā skolēna klasē līdz mī-
las apmātam antiņam, kurš priecājas, 
ka tomēr pārcelts uz piekto, beidza-
mo klasi.

Mūsu skaistajā, staltajā, baltajā 
ģimnāzijas ēkā ir ieviesusies okupē-
jošās vācu armijas lazarete, un izlai-
duma akts notiek pelēkajā, vienstāva, 
koka, katoļu mācītāja mājā, kur jau 
vairāk nekā gadu pārcēlusies ģimnā-
zija. Izlaiduma aktā parasto jaunības 
prieku un optimismu noēno apziņa, ka 
austrumu fronte nenovēršami tuvojas 
Latvijas robežām.

No divdesmit mūsu klases zē-
niem, esam palikuši tikai astoņi – pā-
rējie ir aizrauti kara dienestā. Mums 
paziņo, ka tie, kuri pārcelti uz bei-
dzamo klasi, drīkstēs atsākt mācības, 
tikai uzrādot apliecību, ka vasaras 
brīvlaikā strādājuši par izpalīgiem 
kādā lauku saimniecībā. Māte man 
jau sarunājusi šādu saimniecību Kur-
zemē. 26. aprīlī ar nožēlu atvados no 
radiem un no manas mājīgās bēniņu 
istabiņas Baznīcas ielā 2, mājā, kurā 
dzīvo mana vectēva māsa ar savu 
vīru.
Dzimtajā pilsētā pēc trim 
gadiem

Pēc klusās, provinciālās Viļakas, 
Rīga šķiet kā uzbudināts skudru pū-
znis. Uz galvenajām ielām drūzma: 
joņo spēkrati, vairumā vācu armijas, 
ietves ļaužu pilnas; daudzi no gājējiem 
ir uniformēti vācu armijas karavīri 
un virsnieki. Pēc trīs gadu prombūt-
nes, katrs Vecrīgas nams, Konventa 
un Jāņa sēta, Doma un Rāts lauku-
mi, Pētera, Māras, Jēkaba baznīcas, 
bruņinieks Rolands uz pjedestāla 
Rātslaukumā (zobenu vienā rokā, at-
spiedies ar otru roku pret trīsstūrainu 
vairogu), Pulvertornis, Bastejkalns, 
kanāla apstādījumi, baltais Operas 
nams ar košo, ornamentālo puķu dār-
zu tā priekšā, smaržīgu liepu apskauts 
Brīvības piemineklis ar padebešos iz-
slietajām trim zeltītajām zvaigznēm, 
liekas kā sen neredzēti draugi, ar ku-
riem gribās aprunāties un pakavēties 
atmiņās.

Mana pirmā ģimnāzija K. Valde-
māra ielā pie kanāla stāv nemainīga, 
bet mani bijušie draiskulīgie klases 
biedri ir kļuvuši rāmāki, prātīgāki, 

augumā garāki, gandrīz jau pieau-
guši jaunieši. Mulsina lielā izklaides 
dažādība: daudzie kinoteātri sludina 
jaunākās vācu studijas UFA filmas, 
vilina lugas Dramatiskajā un Dailes 
teātrī un par Rīgas Operu pārdēvē-
tā Latvijas Nacionālā Opera piedāvā 
Vāgnera operu uzvedumus. Kā pro-
tests šai ģermanizācijai izceļas Rīgas 
Brodvejs – Elizabetes ielas posms 
starp Valdemāra un K. Barona ielām – 
viena no pievilcīgākām vietām pilsētā, 
kuras iesauka it kā izsaka rīdzinieku 
vēlēšanos izrauties no vācu okupan-
tu uzspiestā ielas nosaukuma – Wo-
lter-von-Plattenberg-Ring – un kaut 
vārdā līdzināties Ņujorkas slavenajai, 
8 km garajai tirdzniecības un izklai-
des ielai.

Rīgas Brodvejas vienā pusē ir 
virkne kinoteātru – Forum, Splendid 
Palace, Astoria, Rudzīša krogs, bet 
otrā pusē Esplanāde un Vērmanes 
dārzs. Krēslainajās pievakares stun-
dās, kad iemirdzas kinoteātru ugunis, 
tā ir vienmēr čalojošu ļaužu pilna. 
Šeit pastaigājas Rīgas zelta jaunat-
ne – puiši (čaļi) un meitenes (fidas) 
no dažādiem pilsētas rajoniem, dažā-
dām skolām, lai iepazītos, ieskrietu 
kādā kafejnīcā vai Piena restorānā, 
noskatītos filmu vienā no daudzajiem 
kinoteātriem vai vismaz patīkami 
paklenderētu. Jauniešu vidū izceļas, 
tā saucamie vienaldzīgie – neparasti 
tērpti Brodvejas zēni – kā no žurnāla 
lapām izkāpuši Egīla Hermanovska 
zīmēti tēli: uzkrītoši piegrieztā uzval-
kā, ar neparasti platiem pleciem, šau-
riem žaketes atlokiem, spilgtas krāsas 
oderi, ķīļveida biksēm un neticami 
biezzoļainām kurpēm (porgām). Tie 
staigāja glīti uzfrizēti, ar gludi skū-
tām, garlaikotām sejām, kurās nema-
nīja ne mazāko vēlēšanos smaidīt jeb 
skumt.

Izpalīga vasara
3. maijā sākas mana kalpa zēna 

vasara Virbu pagasta Blešķos. Tā ir 
36 ha liela lauksaimniecība, pāris 
kilometru attālumā no Jaunpagasta 
stacijas uz Rīga – Ventspils līnijas, 
skaistā paugurainā vietā, netālu no 
Sabiles – Kandavas (Kurzemes Švei-
ces). Īpašumu apsaimnieko pusmūža 
saimniece ar pusaudzi dēlu, kalponi 
un kalpa puisi. Piemājas darbi – sakņu 
dārza kopšana, govju slaukšana, zie-
du dobju aprūpēšana – ir saimnieces 
un kalpones rokās. Lopus gana saim-
nieces dēls. Lauku darbus darām kal-
pa puisis un es. Man ir bail, ka zirgs 
man neiesper vai neiekož, tāpēc zirga 
iejūgšanu dara kalpa puisis, bet šādi 
sagatavotu zirgu vadīt ar grožiem, 
velkot ecēšas vai vieglu arklu, man 
veicas tīri labi.

Jūnijā ataru agros kartupeļus un 

apbrīnoju, cik veikli zirgs seko vagai. 
Vasara šogad ir silta un saulaina – jū-
lija vidū pļauj zāli, un dienas paiet, 
grābjot, kraujot vezumos un vedot uz 
šķūni sienu. Darba dienas sākās ar 
saules lēktu un beidzas agrā tumsiņā 
pēc saules rieta. Toties no sestdienas 
vakara līdz pirmdienas rītam esmu 
brīvs. Darbs ir bez algas, bet kopā ar 
saimi ēdu garšīgo un veselīgo lauku 
ēdienu, un saimniece ir apsolījusi, ru-
denī pirms mācību atsākšanas skolās, 
iedot saini ar visādiem lauku produk-
tiem.

Gandrīz katrā lauku mājā ir pa 
izpalīgam, un katru sestdienas vaka-
ru, kā naktstauriņi gaismas pievilkti, 
izmitinātie un vietējie jaunieši salasās 
kādā mājā uz ballīti. Nevajag ne deju 
orķestra, ne balles zāles – pietiek ar 
vienu vai diviem akordeoniem un lie-
lāku istabu vai šķūņa klonu. Dziesmās 
un dejās aizrit nakts. Svētdienās ar vil-
cienu braucu izklaidēties uz Rīgu vai 
Jūrmalu.

Svētdien, 11. jūnijā, bariņš izpa-
līgu braucam ekskursijā uz Abavas 
senleju. Kāds sagādājis kravas mašī-
nu, un braucam – dažs stāvus, dažs sē-
dus, dziedādami un gavilēdami, skatīt 
Abavas rumbu, Velnakmeni un alu, 
Māras kambaru alas pie Rendas un ci-
tus dabas veidojumus.

Šīs vasaras Līgo vakars un Jāņa 
diena ir siltas un baltmākoņainas; ne-
līst kā pa Jāņiem. Vakarā visapkārt, 
no pakalna uz pakalnu, mirgo uguns-
kuri. Mēs, jaunieši, izpalīgi, klīstam 
bariņos, dziedādami līgo dziesmas, 
no lauku sētas uz lauku sētu, no 
ugunskura uz ugunskuru. Katrā lau-
ku sētā mūs uzņem kā savējos, pacie-
nā ar sieru un alu. Īsā Jāņu nakts un 
sekojošā diena paiet kā reibonī. Svēt-
ku prieks ir neparasti izcils, kā saule, 
kas spīd spilgtāk uz pamalē draudī-
gi satumsušā kara negaisa mākoņu 
fona.

Šis Līgo vakars un Jāņa diena ir 
vienreizēji; tādu nebiju piedzīvojis un, 
lai gan tad to nenojautu, tādas vairs 
nepiedzīvošu.

Jūlija vidū klīst baumas, ka sar-
kanarmija iebrukusi Lietuvā un pār-
gājusi Latvijas austrumu robežu. Šo 
baumu iespaidā 30. jūlija rītā steidzos 
vilcienā uz Rīgu, būt kopā ar māti. 
Tās pašas dienas vakarā atpakaļceļš 
uz Kurzemi ir slēgts – sarkanarmijas 
tanki ir pārrāvuši fronti pie Lietu-
vas-Latvijas robežas un izlauzušies 
līdz Ķemeriem. Lai gan iebruku-
mu drīz atsit un dzelzceļa satiksmi 
uz Kurzemi atjauno, nolemju palikt 
Rīgā.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Zēna odiseja no Viļakas Latvijā līdz Blombergai Vācijā
Dēkains pārtraukums ģimnāzista izglītībā (1)
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien,  13.  jūn., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Sestdien,  15.  jūn., plkst. 14.00 vai-
naga nolikšana Migrācijas muzejā. 
Īsu uzrunu teiks baltiešu padomes 
priekšsēdis Martin Hoile, kam sekos 
Migrācijas muzeja direktores Mandy 
Paul uzruna. Vainaga nolikšanā pie-
dalīsies mūsu latviešu skolas bērni 
ar dziesmām un citiem muzikāliem 
priekšnesumiem. Būs iespējama auto 
novietošana Torrens Parade Ground ar 
norādījumu, ka elektroniskie vārti būs 
atvērti tikai no 13.00 – 15.00.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 9.30 novuss 
Tālavā.
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 10.00 Aiz-
vesto piemiņas brīdis un vainaga no-
likšana Centennial kapos.
Ceturtdien,  20.  jūn., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Ceturtdien,  20.  jūn., plkst. 10.30 
Kino rīts ALB namā. Skatīsimies LTV 

dokumentālo filmu Laimes zeme. Šis ir 
stāsts par Padomju Latviju.
Piektdien,  21.  jūn., - 23. jūn. Jāņi 
Dzintaros. Sestdienā: 9.30-12.00 Mār-
tiņa Beķerejas meistares demonstrā-
cija. Dalības maksa $5 no personas. 
14.00 Sākas vainagu pīšana. Ja iespē-
jams, ņemiet līdzi puķes vainagiem. 
17.00 Jāņa māte un Jāņa tēvs sagaida 
Jāņa bērnus. 18.00 kopīgas vakariņas. 
$20 pieaugušiem (no 15 g), $10 bēr-
niem (no 5 g). 19.00 Ugunskurs. 21.00 
Kafija un kūkas. Svētdienā: 8.30-9.30 
Pankūku brokastis. 9.30-11.30 Koptel-
pu un pagalma satīrīšana.
Otrdien, 25. jūn., plkst. 14.00 – 16.00 
un 17.30 – 19.30 Meistarklase – Beķe-
res no Latvijas WEA Demonstration 
Kitchen, 223 Angas Street, Adelaide. 
Dalības maksa: $20 par vienu meis-
tarklasi, $30 par abām meistarklasēm. 
Kafija/tēja iekļauta dalības maksā. 
Biļetes https://www.trybooking.com/
BDEOG
Ceturtdien,  27.  jūn., plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim pusdienas. Lūdzu 
pieteikties LAIMAS birojā. Mēneša 
maksa $5.
Sestdien, 29. jūn., plkst. 11.00 Pavār-
mākas kursi ALB namā. Dalības mak-

sa $5. Visi laipni aicināti.
Sestdien,  29.  jūn., plkst. 13.00 līgo-
sim kopā ar Jāņu tēvu Rūdi DV namā. 
Siers un pīrādziņi par brīvu. Skābi kā-
posti un desiņas nopērkami.
Svētdien, 30. jūn., plkst. 14.00 Iman-
tdienas Tālavas lielajā zālē. Ielūdz 
ALB koris Dziesmu laiva. Ieeja $15. 
Bērniem bez maksas. Biļetes pie 
Dziesmu laivas koristiem vai zvanot 
Irēnei 0421 014 793.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 11.00 Trīs-
vienības svētki / Aizvesto piemiņas 
dienas ekumēnisks dievkalpojums. Ir 
iecerēts, ka piedalīsies katoļu garīdz-
nieks prāv. Agnis Rozītis, un ka vīru 
koris un vanadžu ansamblis kuplinās 
dievkalpojumu ar dziesmām. Gaidām 
kuplu apmeklētāju skaitu. 

Brisbanē
Svētdien, 16. jūn., plkst. 12.00 – 14.00 
latviešu valodas skola Pienene. Jūnija 
nodarbībā gan mazo, gan lielo bērnu 
grupas tēma ir Mana ģimene. Iepa-
zīsim vārdu krātuvi, padarbosimies 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
11. jūnijs
Ingus, Mairis, Vidvuds
1784. vācu izcelsmes latv. rakstnieks, 
tulkotājs Johans Teodors Bērents.
1879. rakstnieks, žurnālists, tulkotājs 
Kārlis Kraujiņš.
1936. uzņēmējs Austrālijā Aivars Lī-
dums.
1939. grafiķis, karikatūrists Māris 
Bišofs.

12. jūnijs
Ija, Leonora, Nora
1939. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Dzintra Samule.
1959. dzejniece Anna Rancāne.
1964. Latvijas politiķe, inženiere, LR 
Īpašu uzdevumu ministre elektronis-
kās pārvaldes lietās (2006.g. 8.apr. – 
2008.g. 15.maijs) Ina Gudele.
1994. Latgales priekšpilsētā vecajos 
ebreju kapos atklāj piemiņas plāksni 
2. pasaules karā cietušajiem ebrejiem. 
(Pad. laikā kapus likvidēja, vietu no-
sauca par Komunistisko brigāžu par-
ku.)

13. jūnijs
Ainārs, Uva, Zigfrīds
1937. sabiedrisks darbinieks Austrālija 
Dimis Pešudovs.
1944. Vācija pirmo reiz palaiž V–1 ra-
ķetes uz Angliju.

1952. sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Andis Bērziņš.
1954. Latvijas Ministru prezidents 
(26.11.1998.–16.07.1999.) Vilis Krišto-
pans.
1963. māksliniece Indra Geidane.

14. jūnijs
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena
1874. rakstnieks, žurnālists Jānis Mie-
zis-Mezevskis.
1925. diriģents Viktors Bendrups.
1934. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Ērika Ābele.
1941. masu deportācijas no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas.
1949. dzejniece Mirdza Kerliņa.
1989. pirmo reizi 1941. gada deportā-
ciju gadadienu oficiāli atzīmēja Lat-
vijā kā Staļina terora upuru piemiņas 
dienu

15. jūnijs
Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna
1914. sabiedriski politisks darbinieks 
Eduards Berklavs.
1934. aktrise Anta Krūmiņa.
1944. Stokholmā dibināta komiteja, lai 
organizētu evakuāciju no Latvijas.
1954. latviešu vēsturnieks Aivars 
Stranga.

16. jūnijs
Justīne, Juta
Medicīnas darbinieku diena (2019)
1909. rakstnieks Jānis Grants.
1920. Sabiedriskā darbiniece, ALT ak-
trise Mirdza Stilve.
1939. pianiste, diriģente Zane Ritere.
1939. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Jānis Daliņš.
1943. ALT aktrise, rež. Māra Kaziņa.
1949. komponists, dziedātājs Zigis-
munds Lorencs.

17. jūnijs
Artis, Artūrs
Latvijas Republikas okupācijas diena
1932. SLT un Toronto aktieris Juris Freijs.
1938. māksliniece Vija Spoģe-Ērdmane.
1949. sākas 1. Anglijas latviešu dzies-
mu dienas.
1957. dziedātāja, Latviešu ciema me-
nedžere (2013-2016) Rūta Šķoba.
1979. Gotlandē notiek Pasaules brīvo 
latviešu Dziesmu dienas. Tas šķiet bīs-
tami PSRS drošībai – tā iesniedz pro-
testa notu Zviedrijai. Dziesmu dienu 
pirmais sarīkojums 16. jūn., Atklāša-
nas koncerts 19. jūn. Beidzās 22. jūn.
1999. Latvijā vēlēšanu otrajā kārtā Sa-
eima ar 53 deputātu balsīm par valsts 
prezidenti ievēlēja sabiedrībā maz-
pazīstamo trimdas latvieti Vairu Vī-
ķi-Freibergu.  ■
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 11. jūnijā.
€1 = 1,62730 AUD
€1 = 0,89085 GBP

€1 = 1,72060 NZD
€1 = 1,13200 USD

ar ģimenes koka veidošanu un citam 
aktivitātēm. Dalības maksa $5 no ģi-
menes.
Sestdien,  22.  jūn., plkst. 16.00 
Jāņu svinēšana Latviešu namā. 
Dejas, dziesmas, siers, alus un 
garšīgs svētku mielasts. Vainagu 
pīšana plkst.15.00. Pieteikties līdz 
15.jūnijam – Karen 0419689175 vai 
brisbanelatviancommunity@gmail.
com
Sestdien, 29. jūn., plkst. 12.00 Rum-
my, zolītes un latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien,  15.  jūn., plkst. 13.00 Aiz-
vesto piemiņas dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu Nācaretes baznīcā. Kal-
pos māc. Kolvins Makfersons un pie-
dalīsies koris Baltika.

Kanberā
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 14.00 Kan-
beras Latviešu biedrība rīko Aizvesto 
piemiņas atceri visai Kanberas lat-
viešu saimei Sv.Pētera baznīcas zālē, 
Reid. Atceres akta runu teiks LELBāL 
diakone Rota Stone (Mag.theol. LU. 
M.Litt. Oxford). Groziņi vēlami.
Sestdien,  22.  jūn., plkst. 13.00 DV 
rīkotas Jāņu svinības Immanuel baz-
nīcas zālē, Lyons. Svinības kuplinās 
Kanberas tautas deju kopa Sprigulītis 
Tomas Walsh vadībā. Pusdienas $20 
no personas.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 14.30 Ap-
vienotais baltiešu Aizvesto piemiņas 
akts Lietuviešu namā, 44 Errol Street, 
North Melbourne. Piedalīsies Latvi-
jas, Lietuvas un Igaunijas Republiku 
goda konsuli Melburnā. Goda uzruna: 
Vincs Taškūnas, Galvenais padomde-
vējs Tasmānijas premjērvietniekam, 
Džeremijam Roklifam. Priekšnesumi: 
Latviešu kori Daina un Veseris, lietu-
viešu koris Dainos Samburis un Džilo-
ngas vīru ansamblis. Ieeja bez maksas. 
Visi aicināti pēc sarīkojuma pakavē-
ties kopīgā launagā.
Sestdien,  22.  jūn., plkst. 11.30 Jāņu 
ielīgošana Tērvetē, 301 Old Lancefield 
Rd, Springfield.
Piektdien, 28. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 28. jūn. – 1. jūl., gaidu un 
skautu slēpošana.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 16.  jūn., plkst. 11.00 Diev-
kalpojums / Trīsvienības svētki Lat-
viešu ciemā.
Svētdien,  23.  jūn., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā. Pēc 
dievkalpojuma baznīcas zālē atvadī-

šanās no māc. Daiņa Markovska, kurš 
beidz draudzē kalpot 24. jūnijā. Lū-
dzu, paņemiet līdzi groziņu.

Pertā
Svētdien, 16. jūn., plkst. 13.00 Latvie-
šu biedrības rīkotais Jāņu sarīkojums 
Daugavas Vanagu nodaļas klubā.
 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 10.30 diev-
kalpojums. Aizvesto piemiņas diena.

Sidnejā
Piektdien,  14.  jūn., plkst. 11.00 Se-
nioru saiets Latviešu namā. IEVĒROT 
PĀRLIKTO LAIKU!
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 14.00 14. 
jūnija atceres sarīkojums Latviešu 
namā. Atceres runu teiks igauņu pār-
stāvis Lembit Suur. Koncertu daļā 
Wojciech Wisniekski (klavieres), lie-
tuviešu ansamblis Atspindys, igauņu 
jauktais koris „Kooskõlas’, latviešu 
jauktais koris.
Sestdien,  22.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
sarīkojums Latviešu namā. Varēs no-
pirkt pusdienas, karstvīnu, Latvijas 
alu; dziedāt un izdancoties! Varēs arī 
nopirkt ziedu vainagus par $10 – jāpa-
sūta iepriekš no klara.bruversi@live.
com
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  16.  jūn., plkst. 11.00 Aiz-
vesto piemiņas un Trīsvienības svētku 
dievkalpojums.
Svētdien,  23.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,  30.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien,  30.  jūn., plkst. 9.30 diev-
kalpojums 3. svētdienā pēc Vasarsvēt-
kiem.

Zelta piekrastē

Vācijā
Piektdien,  21.  jūn., plkst. 19.00 – 
24.00 Vasaras saulgriežu svinēs Ol-
denburgas latvieši – Butjadinger 
Straße 59, 26125 Oldenburg (Oldb.).

Latvijā
Ceturtdien,  13.  jūn., plkst. 19.00 
Sauliešu pilskalnā Katlakalnā notiks 
tradicionālā Jāņu ielīgošanas meistar-
darbnīca, – visi laipni aicināti apgūt 
Jāņu laika gaidīšanas un svinēšanas 
mākslas un gudrības.
Ceturtdien, 13. jūn., plkst. 20.00 Lie-
lajā ģildē Rīgas festivāla ietvaros klau-
sītājus priecēs Londonā dzīvojošais, 
virtuozais krievu pianists – Antons 
Ļahovskis, Latvijas Nacionālais sim-
foniskais orķestris un diriģents Andris 
Poga. Koncertā skanēs Ferenca Lista 

melodiskais un bangojošais Otrais kla-
vierkoncerts un Sergeja Rahmaņinova 
Trešā simfonija.
Piektdien, 14. jūn., plkst. 18.00 fonds 
Sibīrijas bērni rīko bezmaksas piemi-
ņas koncertu Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes 
baznīcā. Uzstāsies koris Sõla, diri-
ģenta Kaspara Ādamsona vadībā un 
notiks vairāku jaundarbu pirmatska-
ņojumi.
Piektdien, 14.  jūn., plkst. 19.00 atzī-
mējot Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienu, Rīgas Latviešu bied-
rība, RLB Zelta zālē, rīdziniekiem un 
Rīgas viesiem piedāvā komponistes 
Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja 
Eglīša kantāti Dievs, Tava zeme deg!
Sestdien, 15. jūn., plkst. 20.00 Vestar-
da Šimkus solokoncerts Lielajā ģildē.
Sestdien,  15.  jūn., – 22. jūn. Cēsu 
kauju simtgades programmā būs ie-
spēja apskatīt rekonstruētu vēsturis-
ko Igaunijas bruņuvilcienu Brīvība. 
Bruņuvilciens uz nedēļu piestās Cēsu 
dzelzceļa stacijā.
Svētdien, 16. jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes iesvētību diev-
kalpojums (ar kafijas galdu) Metodistu 
baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā.
Otrdien, 18. jūn., plkst. 18.00 – 21.00 
Bastejkalnā, Rīgā, notiks gadskārtējā 
Jāņu ielīgošana. Ielīgošanā piedalīsies: 
Rīgas folkloras kopas Grodi, Garata-
ka, Budēļi, Laiva, Vilcenes, Banga, Sa-
vieši, Skandinieki, Rīgas Danču klubs, 
Berendejka, bērnu kopas Zeltābele 
un Varavīksnes putns, Latgolys Stu-
dentu centra folkloras kopa Ceidari, 
Katlakalna Rāmupe, Bārbeles Tīrums 
un Baldones folkloras kopa. Jāņu ie-
līgošanu Bastejkalnā ar Rīgas domes 
atbalstu rīko Latvijas Folkloras bied-
rība.
Otrdien, 18.  jūn., fonda Mākslai va-
jag telpu mākslas telpa MVT Vasaras 
māja tiks atklāta Esplanādē pie Rai-
ņa pieminekļa, sabiedrībai piedāvājot 
kopā ar fondu un Latvijas Mākslas 
akadēmiju (LMA) svinēt Mākslas aka-
dēmijas simtgadi. 
Otrdien, 18.  jūn., fonda Mākslai va-
jag telpu mākslas telpa MVT Vasaras 
māja tiks atklāta Esplanādē pie Rai-
ņa pieminekļa, sabiedrībai piedāvājot 
kopā ar fondu un Latvijas Mākslas 
akadēmiju (LMA) svinēt Mākslas aka-
dēmijas simtgadi.
Trešdien,  26.  jūn., plkst. 19.00 Rī-
gas Sv. Pētera baznīcā 18. Introvertās 
mākslas festivāla AD LUCEM atklā-
šanas koncerts; čellists un Krētas liras 
spēles meistars Jorgs Kaloudis (Yior-
gos Kaloudis) no Grieķijas vēl nedzir-
dētā skanējumā atskaņos emocionāli 
dziļās J. S. Baha svītas.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 19. lpp.


