
Ceturtdien, 11. au-
gustā, Latvijā ieradī-
sies Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) Iz-
glītības nozares rīkotā 
jauniešu ceļojuma Svei-
ka, Latvija! XXXVI 
grupas dalībnieki, kuri 

līdz 24. augustam apceļos savu senču 
dzimteni un tiksies ar vienaudžiem 
Balvu novada Tilžas vidusskolā un 
Aizputes novada Māteru Jura Kazdan-
gas pamatskolā.

Sveika, Latvija! ir divu nedēļu iz-
glītojoša programma, ko organizē un 
atbalsta Amerikas latviešu apvienī-
ba. Programmas mērķis ir dot iespēju 
Amerikas latviešu izcelsmes bērniem, 
kas ir mācījušies par Latviju latviešu 
papildskolās un beiguši 8. klasi, sa-
vām acīm redzēt un iepazīt savu senču 
dzimto zemi.

„Ceļojums pa visiem četriem Lat-
vijas novadiem ir kā dzīva ģeogrāfijas 
stunda. Ceļojuma programma ir ļoti 
intensīva. Maršrutā iekļauti muzeji un 
memoriālas vietas, kas saistās ar sko-
lā iepazītajiem latviešu rakstniekiem 
un vēsturiskām personām, piemēram, 
Blaumani, Brigaderi, Baronu, Raini, 
Kalpaku u.c..,“ skaidro Sveika, Latvi-
ja! programmas vadītāja Anita Juber-
te. Viņa paskaidro, ka jaunieši gidu 
pavadībā apmeklē gan pilis un baznī-
cas, gan novadu muzejus, vēro, kā top 
tautas māksla audēju, dzintara meista-
ru un keramiķu darbnīcās. Ceļojuma 

Sirsnīgs paldies Sidnejas Latvie-
šu teātrim, LAAJ Kultūras fondam un 
Leldei Stumbrei!

Pateicoties augšminētam trio, piec-
desmit Brisbanes latviešiem 6. augus-
tā bija iespēja noskatīties lugu Alma, 
Lība un Konstancija, Lijas Veikinas, 
Jāņa Čečiņa un Andra Karika izpil-
dījumā, un skatītājiem augusta mēne-
sis kultūras ziņā uzreiz kļuva bagā-

tāks. Jāpiekrīt Intai Rodžersai, kura 
Leldes Stumbres darbu novērtēja, kā 
dārgakmenīti, kuram jāmirdz, cik 
vien iespējams, daudzu latviešu namu 
skatuvēs. Lauku sētas mieru un dabas 
skaistumu atdarināja dekoratores Vi-
jas Erdmanes krāšņās sirreālās dabas 
ainavas. Lai arī māja līdz kliņķim no-
laista, daba žilbina.

Tā skatītājs uz brīdi pasēž kopā ar 

dvīņu brāļiem, vecpuišiem, Bierantu 
(Jāni Čečiņu) un Jūliju (Andri Kariku), 
kuri dzīvo iestiguši ikdienā un skaistā 
apkārtnē. Mājas vienmuļā mierā gan 
ik pa brīdim pazib nemiera dzirkste-
les, līdz Jūlijs atklāj, ka gaida ciemi-
ņu – draudzeni, pilsētnieci, kuru viņš 
šad tad apciemo un varbūt precēšot. 

Amerikas un Austrālijas jaunieši
Ierodas iepazīt savu senču dzimto zemi
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„Alma, Lība un Konstancija“
Jāmirdz daudzu latviešu namu skatuvēs
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Pilnsapulci, sestdien, 
13. augustā, atklāja no-
daļas priekšniece Gunta 
Rudzīte, ar aicinājumu 
nodziedāt Latvijas him-
nu. Jānis Priedkalns notu-
rēja īsu svētbrīdi, pēc kura 
tika ievērots klusuma brī-

dis, pieminot kopš pagājušās pilnsapul-
ces mirušos biedrus. Pie reizes pieminē-
jām arī Čaksti Tipaini, čaklo ārsti, kura 
Latvijā vēl līdz lielam vecumam izdalīja 
leģionāriem zāles un nesen piebiedrojās 
aizsaules pulkiem. Piemiņas brīdim fonā 
klusiņām skanēja Lielā Junda.

Imanta Kronīša vadībā sapulces da-
lībnieki noklausījās nodaļas priekšnie-
ces Guntas Rudzītes un Vanadžu kopas 
vadītājas Regīnas Berķes ziņojumus. 
Tika pieņemti nodaļas kasiera (Juris 
Dancis), biedru ziņa (vietniece Ilga Vē-
vere), aprūpes vadītāja (Edgars Ceplī-
tis), sekretāres (Daina Ezeriņa), kluba 
saimnieka (Jura Jaudzema prombūtnē 
lasīja Daina Ezeriņa), nama saimnieka 
(Andris Jaudzems), vīru kora pārstāvja 
(Aivars Vēzis) un bibliotekāres (Rasma 
Lācis) ziņojumi. Par nodaļai piederošām 
divām īres mājām ziņoja Edgars Ceplītis 
un Andris Jaudzems; Revīzijas komisiju 
pārstāvēja Valdis Jaudzems, atzīdams, 
ka visi finansiālie dokumenti ir kārtībā.

Tika pārrunāts Vanagu palīdzības 
darbs un kārtotas prioritātes. No noda-
ļas aptuveni 150 biedriem uz pilnsapul-
ci bija atnākuši kādi četrdesmit. Šādu 
apātiju grūti novērot, bet ņemot vērā, 
ka daudz ir tādi, kas arī Vanagu namā 
nekad nerādās, tad nav jau nekāds brī-
nums. Paldies tiem, kas atnāca – aktīvais 
kodols ir samērā neliels, un tiešie darba 
darītāju vēl mazāk. Toties sabiedrībā pa-
stāv uzskats, ka Vanagi ir bagāta orga-
nizācija, tādēļ katrs var prasīt naudu, kā 
atbalstu ceļojumam uz Latviju vai kādu 
kulturālu svētku vai balles rīkošanai.

Diemžēl, retam ienāk prātā Vana-
gus atbalstīt. Labs piemērs ir nesenā 

Ziedojumu Vākšanas akcija, uz kuru 
atsaucās tikai ceturtā daļa no tiem, kas 
saņēma aicinājumu ziedot. Ja katrs no 
šiem snaudošiem biedriem vismaz pā-
ris reizes gadā pieteiktos uz Vanadžu 
pusdienām, pie reizes atstādams kādus 
dolāriņus bārā, tad nodaļa būtu daudz 
dzīvāka un priecīgāka – arī bagātāka. 
Un jāēd taču ir katram.

Tā kā DV līdzekļi NAV bezdibenis, 
esam lēmuši savu palīdzību koncentrēt 
Latvijā, kur ir Latvijas nākotne. Caur 
Vītolu Fondu dibināsim stipendijas 
Zemessargiem, kas eventuāli atvie-
tos līdzekļus, kas tagad tiek dāvāti 
leģionāriem, jo tiem mūsu palīdzība 
drīz vairs nebūs vajadzīga. Tādā veidā 
ceram palīdzēt izaudzināt dzimtenes 
aizstāvjus, patriotus. Vietējo palīdzī-
bu nāksies daudzkārtīgi samazināt, jo 
mēs, veci cilvēki, nespējam palīdzēt 
visiem. Tiek izstrādāts plāns vietējās 
palīdzības sadalei, jo arī pašu māju 
uzturēšana prasa lielus līdzekļus.

Šī bija pilnsapulce ar priekšnieces 
un valdes vēlēšanām. Citu kandidātu 
trūkuma dēļ, bijušo priekšnieci ievē-
lēja vienbalsīgi. Diemžēl, šogad valdi 
atstāj trīs vērtīgi locekļi: Aija Balode 
(biedrzine), Juris Dancis (kasieris) 
un Andris Jaudzems (nama pārvald-
nieks). Valdē ievēlēja Ilgu Vēveri, Pē-

teri Strazdu, Dainu Ezeriņu, Agri Eze-
riņu, Artūru Berķi, Juri Jaudzemu un 
Edgaru Ceplīti. Amatus sadalīs nāka-
mā valdes sēdē. Valdē Vanadžu kopu 
pārstāvēs vadītāja Regīna Berķe. Re-
vīzijas komisijā paliek Māris Rudaks, 
Valdis Jaudzems un Toms Kļavenieks.

Beigās pie dažādiem jautājumiem 
tika apspriesti nākotnes plāni saistībā 
ar nodaļas 65. dzimšanas dienu, kurai 
vajadzēja norunāt datumu. Norunāja 
to svinēt kopā ar Kalpaka atceri mar-

DV Adelaides nodaļas pilnsapulce
Pārrunāja palīdzības darbu un kārtoja prioritātes
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Nodaļas priekšniece Gunta Rudzīte sniedz savu ziņojumu.
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Jaunā valde. Pirmā rindā no kreisās: Ilga Vēvere, Regīna Berķe, Gunta Rudzī-
te, Daina Ezeriņa. Otrā rindā: Edgars Ceplītis, Agris Ezeriņš, Artūrs Berķis, 
Pēteris Strazds. Trūkst Juris Jaudzems.

 
Turpinājums 8. lpp.



Trešdien, 2016. gada 17. augustā Laikraksts „Latvietis“ 3. lpp.

Ivars Cinkuss, Lat-
vijas vīru kora Gaudea-
mus diriģents, atgriezies 
Melburnā, lai turpinātu 
savu darbu ar Melburnas 
koristiem un mūziķiem, 
izveidojot AL56. KD 

uzvedumu – Uģa Prauliņa komponēto 
dziesmu ciklu Pagānu Gadagrāmata. 
Ivara Cinkusa viesošanās laikā iekrīt 
skaisti mūzikas svētki – Melburnas 
jaundibinātā vīru kora Veseris pirmā 
darbības gada atzīmēšanas koncerts.

Ivars ar prieku pieņēma aicināju-
mu piedalīties Vesera viena gada dibi-
nāšanas svētkos un aicina Melburnas 

dziesmu draugus uz Latviešu namu 
sestdien, 20. augustā plkst. 16.30. 
Koncertā bez vīru kora repertuāra būs 
iespēja noklausīties arī pāris skaņdar-
bus no Pagānu gadagrāmatas, kuros 
vīru korim pievienosies Dainas kora 
dziedātājas un Pagānu Gadagrāmatai 
īpaši izveidotais mūziķu ansamblis. 
Koncertam sekos saviesīgs vakars ar 
vakarēšanu, priekšnesumiem, kop-
dziesmām un loteriju.

Ivars piebilst: „Nekas nav sliktāks 
par neatnākšanu uz bērna gada jubile-
ju! Tiekamies sestdien!!“

Anita Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Pēc astotās dienas 

Riodežaneiro Olimpis-
kās spēlēs, Latvija vēl 
nav ieguvusi nevienu 
medaļu. Ceturtā vieta, 
ko septiņcīnā izcīnīja 

Laura Ikauniece-Admidiņa ir, pro-
tams, ļoti labs rezultāts mazajai Latvi-
jai, bet medaļas paliek medaļas.

62 apmedaļoto valstu starpā ir Lie-
tuva ar vienu sudraba un divām bron-
za medaļām, kā arī Igaunija ar vienu 
bronza medaļu.

Otrā vietā medaļu rangu tabulā ir 
visapdzīvotākā valsts pasaulē – Ķīna. 
Ar saviem 1,4 miljardu ciedzīvotājiem 
(precīzāk – 1 378 180 000) tā ir iegu-
vusi 14 zelta medaļas, skaita ziņā maz-
liet pāri par pusi no pirmrindnieces 
ASV 26 zelta medaļām. ASV ir trešā 
visapdzīvotākā valsts pasaulē ar kā-
diem 324 miljoniem iedzīvotāju.

Kā tad Latvija ar mūsu 2 miljo-
niem, pasaulē tikai 144. apdzīvotākā 
valsts, varam pat cerēt sacensties ar 
tādiem ļaužu un sportistu pūļiem?

Tas, ka cilvēku skaits nav noteicošs 
faktors labi ilustrē Indijas gadījums. Kā 
zināms, Indija ir otrā visapdzīvotākā 
valsts pasaulē, ar saviem 1 296,7 miljonu 
iedzīvotājiem tikai nedaudz atpaliekot no 
Ķīnas. Toties līdz astotās dienas noslēgu-
mam, tā nav ieguvusi NEVIENU meda-
ļu – ne zelta, ne sudraba un ne bronzas.

Pirms Rio spēlēm, Indija ir pieda-
lījusies 23 vasaras Olimpiskās spēlēs, 
iegūstot 9 zelta, 6 sudraba un 11 bronza 
medaļas. Mazā Latvijā ir piedalījusies 10 
spēlēs, un ieguvusi 3 zelta, 11 sudraba un 
5 bronzas medaļas. Ziemas spēlēs Indija 
piedalījusies 9 reizes, neiegūstot nevie-
nas medaļas, bet Latvija piedalījusies 10 
reizes, iegūstot 4 sudraba un 3 bronzas.

Tātad, mums nav nekāda iemesla 
slīkt mazvērtības sajūtās. Nav mums 
tās lielās naudas, ko dažas citas valstis 
izdod sportistu sagatavošanai. Bet 
nav mums ari tādi nopietni dopinga 
skandāli, kas ir likuši no Olimpiskām 
spēlēm izslēgt visus Krievijas vieglat-
lētus, izņemot vienīgi tāllēcēju Darju 
Klišinu.

Ziņas, ka Krievija bija valsts līme-
nī veicinājusi dopingu savā olimpiska-
jā komandā parādījās atklātībā tikai 
ļoti nesen. Pēc 800 m skrējējas Jūli-
jas Stepanovas liecināšanas par siste-
matizēto dopingu, viņa ar savu vīru 
Vitāliju, bijušo Krievijas antidopinga 
ierēdni, dzīvo slepus ārpus Krievijas. 
Bet jaunākās ziņas rāda, ka kāds ir 
ielauzies viņas kontā Pasaules antido-
pinga aģentūras datubāzē. Kontā esot 
informācija par viņas atrašanās vietu.

Sports varbūt virspusēji liekas 
draudzīgs, bet tad, kad tas skar nacio-
nālās intereses, dažas valstis var būt 
ļoti nežēlīgas.

GN

Ivars Cinkuss aicina
„Vesera“ jubilejas koncerts Melburnā

Vesera mēģinājums 2016. g. 11. augustā ar Ivaru Cinkusu (labā pusē).
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Melburnas vīru korim „Veseris“
Dzeja
Liels prieks mums Melburnā ir nācis,
Jauns koris latvju dziesmas dziedāt 

sācis.
Par „Veseri“ tas sev ir vārdu ņēmis
Un vīru kora dziesmas dziedāt lēmis.
Un dziesmas skan ar varenību, plūs-

mu,
Jo dziedātas ir latvju dziesmas mūsu.
Tos Sandra Birze diriģē ar roku drošu
Un dziesmu mīlestību, garu možu.
Pat Ivars Cinkuss atbraukšot še klāt,

Lai godu parādītu un mūs visus prie-
cināt.

Un braši, spēcīgi dzied korī vīri,
Un dziesmas skan tiem vareni un tīri.
Mēs vēlam viņiem nekad nepagurt,
Šo gaišo dziesmu ugunskuru kurt;
Un dziesmu prieks lai viņiem nenorimtu,
Un dziesmas skanētu vēl gadu simtu!

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

gaitā jauniešiem tiek dota iespēja arī 
iepazīties ar mūsdienu Latviju, tās sa-
biedrību un kultūru.

Katra grupa pavada divas dienas 
ar skolēniem no divām Latvijas sko-
lām, kas iepazīstina Sveika, Latvija! 
dalībniekus ar savām skolām un no-
vadiem, ievērojamām vietām tuvāka-
jā apkārtnē. „Ceļojumā piedāvājam 
iespēju apceļot Latviju, iepazīties ar 
vienaudžiem Latvijā un baudīt ba-
gātu kultūras programmu,“ rezumē 
A. Juberte.

16. augustā Sveika, Latvija! 
XXXVI grupas dalībnieki viesosies 
Balvu novada Tilžas vidusskolā, bet 
18. augustā – Aizputes novada Māteru 
Jura Kazdangas pamatskolā. Jaunieši 
no ASV, Austrālijas, Kanādas, Tilžas 
un Kazdangas sadraudzības nolūkā 
atkārtoti tiksies kopējās nodarbībās 
Rīgā, 22. augustā, kad grupai plānots 
kopējs Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
apmeklējums un vizīte pie valsts Pre-
zidenta Raimonda Vējoņa.

Anita Ozola
Projekta „Sveika, Latvija!“ 

XXXVI grupas koordinatore Latvijā
2016. gada 9. augustā

Amerikas latviešu jaunieši
Turpinājums no 1. lpp.
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Ilze Nāgela: Tev šajās – Austrāli-
jas Latviešu 56. Kultūras dienās, tāpat 
kā pagājušās Kultūras dienās Melbur-
nā, ir uzticēts veidot Tautas deju sa-
rīkojumu. Vai Tu esi viens, vai Tev ir 
komanda, kas šo sarīkojumu veido?

Kalvis Jaunalksnis: Mums ir ko-
manda, kas rīko Tautas deju sarīkoju-
mu: Naomi Vitersa (Withers) un es, 
kā arī varētu teikt, ka deju kopa Piek-
tais ritenis ir mūsu komanda. Palīgā 
vēl nāk arī citi vadītāji no citām tau-
tas deju kopām; mēs uzklausām viņu 
idejas, kā labāk piepildīt vīziju kon-
certam. Tātad, visi kopīgi izstrādājam 
programmu. Es viens pats nevarētu to 
darīt; tas ir milzīgs darbs, un vienam 
cilvēkam tas būtu par daudz.

IN: Šim sarīkojumam arvien ir 
daudz gaidītāju, un interese par tau-
tas dejām ir ļoti liela. Lūdzu, pastāsti 
mazliet par šo tautas deju sarīkojumu? 
Vai Tautas deju sarīkojums būs kā 
koncerts, vai arī tas būs uzvedums – 
stāsts?

KJ: Jā, būs stāsts, un tas būs An-
nas Brigaderes Sprīdīša stāsts. Kaut tā 
nebūs luga, bet stāsts, ko mēs izmanto-
sim kā tēmu. Mēs ceram, ka tas izdo-
sies. Starp dejām būs starpspēles, lai 
tas stāsts vijās cauri visai programmai.

IN: Kā Tev radās šāda ideja?
KJ: Mēs vienmēr meklējam kādu 

ideju, un mana meita teica, ka vaja-
dzētu uzvedumu veidot pēc Sprīdīša 
stāsta. Man personīgi, un arī citi man 
to ir teikuši, ka ir apnicis, ja Kultūras 
dienās Tautas deju uzvedums ir tikai: 
uzdejo un nodejo... Varbūt kaut kas te-
matisks ir programmā, bet mēs šoreiz 
gribam īstu stāstu. Tas pataisa uzvedu-
mu interesantāku.

IN: Vai šim uzvedumam – stāstam 
būs kādas jaunas oriģināldejas horeo-
grāfijas speciāli šīm Kultūras dienām 
(KD)? Vai redzēsim arī jau tradicio-
nālās, visiem labi pazīstamās tautas 
dejas?

KJ: Būs, būs! Katru reizi Kultūras 
dienās vai Jaunatnes dienās mēs, tau-
tas deju vadītāji, gribam parādīt kaut 
ko jaunu. Būs jaunas oriģinālās ho-
reogrāfijas! Man pašam nebūs jaunas 
dejas; par dažām dejām domājām, vai 
tās iekļaut, vai neiekļaut programmā. 
Jāskatās uz stāstu un tautas deju kopu 
spējām. Pāris kopas ir izteikušās, ka 
visi viņu dalībnieki nepiedalīsies Kul-
tūras dienās. Ja bija idejas par dejām, 
kurās ir vairāki dejotāju pāri, bet to 
nespēs darīt, tad jādomā ko un kā mai-
nīt.

Es arī mēģināšu šoreiz iekļaut ve-
cās, tradicionālās dejas, tā saucamās 
Zilās grāmatas dejas, jo tur ir visi pa-
matu pamati, tautas deju kopu vadītāju 
zelta fonds – vadonis. Protams, bēr-
niem būs vienkāršākas dejas; būs de-
jas no Latvijas – danči, kā arī tradicio-

nālās, piemēram, Ačkups, ko bērniem 
ļoti patīk dejot. Katrās Kultūras dienās 
piedalās bērni dejotāji no vietējās sko-
las, tātad, šogad – no Melburnas.

Esam jautājuši deju kopai Līgo 
no Latvijas, vai viņi var nodejot Sid-
rabrasa – vienu no viņu dejām vienā 
mūsu uzveduma skatā. Ļoti brīnišķīgi 
skaita deja, kas man liekas ļoti pareizi 
iekļaujas mūsu stāstā – programmā. 
Dejotāji no Vācijas ir piedāvājuši dejot 
Toli dzeivoj muna meiļā, Latvijas ho-
reogrāfija – jauka deja. Protams, būs 
dejas arī no Austrālijā labi zināmiem 
horeogrāfiem – Skaidrītes Dariusas un 
Jura Ruņģa dejas.

IN: Vai tautas deju uzvedumā būs 
tā saucamā dzīvā mūzika, kā Tu lielis-
ki to biji izveidojis pagājušās Kultūras 
dienās Melburnā? Vai vari tuvāk pa-
stāstīt, kādi mūziķi mūs iepriecinās? 
Un vai arī dziedātāji piedalīsies?

KJ: Jā, būs dzīvā mūzika; to vadīs 
Daina Kaina no Sidnejas. Viņa izvei-
dos ansamblīti, kas mums spēlēs mūzi-
ku; mūziķi būs gan no melburniešiem, 
gan no citām pilsētām. Šajās dienās, ja 
grib dzīvo mūziku tautas deju uzve-
dumā, tad mūziķus grūti noorganizēt 
tikai no vienas pilsētas. Dažām dejām 
mums arī būs ierakstīta mūzika vairā-
ku iemeslu dēļ. Nevaram noorganizēt 
pilnu orķestri, bet kādai no dejām va-
jadzīga pilna orķestra atskaņota mū-
zika. Dažām dejām muzikanti Dainas 
Kainas vadībā arī papildinās mūziku 
ar dziesmām.

IN: Kur notiks Tautas deju sarīko-
jums? Cik lielu skaitu cilvēku šīs tel-
pas var uzņemt?

KJ: Sarīkojums notiks Seintkildas 
(St. Kilda) Nacionālā teātrī – turpat, 
kur bija pagājušās Kultūras dienās 
Melburnā. Tā vieta mums, viesiem 
melburniešiem, ir ļoti labi pazīstama. 
Skatuves lielums un skatītāju zāles 
sēdvietu skaits ir atbilstošs mūsu va-
jadzībām. Man šķiet, ka tur ir ap 700-
800 sēdvietu.

IN: Cik dejotāju piedalīsies Tautas 
deju sarīkojumā?

KJ: Mēs rēķinam, ka būs apmēram 
80 dejotāju kopā ar skolas bērniem vai 
nedaudz vairāk.

IN: Dzirdēju par tautas deju 
kopu – viesiem no Latvijas; ko par 
tiem vari pastāstīt? Cik daudz dejotāju 
ieradīsies? Kā kopa saucas? Kas ir tās 
vadītājs/vadītāji? Vai viņi piedalīsies 
Tautas deju sarīkojumā, vai viņiem 
būs savs atsevišķs koncerts?

KJ: Šoreiz jaukā lieta ir tā, ka 
Kultūras dienās piedalīsies dejotāji – 
latvieši no Latvijas – deju ansamblis 
Līgo. Viņiem pašiem būs savs uzve-
dums kopā ar kori Anima; tas būs Lat-
vijas viesu koncerts. Bet mūsu Tautas 
deju uzvedumā Līgo arī piedalīsies 
pāris vietās. Mūsu uzvedumā svarīgāk 

ir, ka citi dejotāji tiek pie dejošanas. 
Vienmēr Kultūras dienās, ja ir kāds 
tautas deju ansamblis vai grupa no 
ārzemēm, kas nāk speciāli uz KD, tad 
viņi vienmēr tiek lūgti vismaz pieda-
līties vietējā sarīkojumā, un tā tas arī 
būs.

Vēl būs dejotāji no Vācijas – divas 
tautas deju kopas; latvieši no Latvijas, 
kas dzīvo un strādā patreiz Vācijā. 
Viņi brauc uz konferenci Austrālijā. 
Viena kopa saucās Trejdeksis; viņi ir 
no Štutgartes un viņus vada Laila Pu-
tāne. Vācijas otra dejotāju grupa ir no 
Minsteres – MOLADEKO (Minsteres 
Latviešu deju kolektīvs); viņi arī pie-
dalīsies KD. Abas grupas kopā, ap-
mēram, 8 vai 10 pāru. Zinu tikai, ka 
viņi ielido Austrālijā agri no rīta tai 
dienā, kad mums ir pirmais tautas deju 
mēģinājums. Gan MILADEKO, gan 
Trejdeksnis uz Kultūras dienām ir ap-
vienojušies, un man liekas, ka Vācijā 
viņi bieži satiekas. Abas deju kopas 
piedalījās arī nesen notikušajās Dzies-
mu dienās Īrijā. Viņu deju repertuārā 
ir vairāk tādas dejas, kas ir horeogra-
fētas Latvijā, un tie, kas piedalās Deju 
svētkos Latvijā, tās dejas pazīst.

IN: Cik dejotāju būs no Latvijas?
KJ: Es domāju, ka būs kupls skaits, 

jo viņiem ir pašiem savs uzvedums.
IN: Kas būs savādāk šajā KD Tau-

tas deju sarīkojumā neka ierasts līdz 

Intervija – Kalvis Jaunalksnis
Viens no AL56.KD Tautas deju uzveduma vadītājiem

Kalvis Jaunalksnis.
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Vārdam dzintars 
ir tik daudz saistītu jē-
dzienu, ka lasītājs ne-
var zināt, kas tas ir, kas 
dodas no Melburnas uz 
Sidneju. Šajā gadījumā 
tā ir informācija par sen 
iecienīto saules akmeni, 

kuru redz gandrīz uz katra stūra Rīgas 
vecpilsētā. Katram latvietim kaut kur 
būs vismaz viens dzintara gabaliņš ar 
īpašu stāstiņu: varbūt tas tika uzdā-
vināts, iemantots vai jūrmalā atrasts. 
Dažiem rotu lādītes ir pat pārpildītas 
ar dzintara rotām un gabaliem.

Mana interese par dzintaru sākās 
tīri praktisku iemeslu dēļ: esmu Aus-
trālijas latviete, kas kļuva par rotkali. 
Man sāka lūgt dzintara rotas pielabot, 
un tāpēc biju spiesta dzintaru tuvāk ie-
pazīt. Tūlīt kļuva skaidrs, ka dzintars 
ir kaut kas ļoti īpašs: tas spraigā, lūzt, 
kūst, bet vislabākais: tam ir apburoša 
smarža, kad to apstrādā! Jo vairāk par 
dzintaru uzzināju, jo vairāk tas mani 
pārsteidza. Vai zināt, ka senās Ēģiptes 
Tutanhamonam bija pieejams Baltijas 
dzintars? Vai zināt cik daudz vecāks 
Baltijas dzintars ir nekā pats Tutanha-
mons? Un vispār, kāpēc dzintars smar-
žo? Ko, dzintaru rok no zemes ar mil-
zīgām mašīnām? Vai Āfrikas, Indijas 
un Jaunzēlandes dzintars ir līdzvērtīgs 
Baltijas dzintaram? Sāka rasties liela 
interese uzzināt atbildes.

Pasūtīju grāmatas, gāju uz bib-
liotēkām. Aizbraucu uz Latviju pie 
dzintara meistariem un paceļoju pa 
Lietuvas dzintara takām. Uzzināju, ka 
nesen arī Austrālijā atrasts dzintars. 
Vai tas ir īsts dzintars?

Jo vairāk es uzzinu, jo vairāk gri-
bu ar zinībām dalīties: man liekas, 
ka mēs, latvieši, esam aizmirsuši ļoti 
svarīgus faktus par dzintaru un tā arī 
nenovērtējam šo unikālo dabas parā-
dību!

Man laimējās, ka Austrālijas Lat-
viešu 56. Kultūras dienu rīcības komi-
tejas priekšsēži meklēja referentus, un 
tā arī tapa referāts, ko nolasīju aprīļa 
mēnesī Melburnā. Temats interesants, 
reklāma darbojās, un mazā zāle bija 
tik pilna, ka bija jāmeklē krēslus un 
jāsēdina klausītājus gar sienām. Biju 
salikusi simtiem attēlu, bija līdzi fi-
ziski piemēri. Bija mazliet mūzikas 
un mazliet humora. Klausītāji dzīvoja 
līdzi, un beigās daudzi stāvēja rindā, 
lai dalītos ar savām dzintara anekdo-
tēm vai parādītu savas dzintara rotas. 
Atmosfēra pacilāta.

Sajūsma nerimst. Pētu tālāk un pa-
pildinu zināšanas un referātu. Vēlme 
dalīties ar zināšanām arī nerimst. Sa-
rakstos ar Latvijas dzintara meistaru 
Hariju Jākobsonu par viltojumiem, jo 
viņa grāmata Dzintars…īsts vai viltots 
atklāj man milzīgo viltojumu pasau-
li. Paplašinu savu dzintara viltojuma 
shēmu, kuru katrs klausītājs saņems, 
lai palīdzētu iemācīties, kā atšķirt īstu 
dzintaru.

Braukšu uz Sidneju ar referātu. 
Lūdzu nāciet uzklausīt; varu garantēt, 
ka nebūs garlaicīgi, un ka jūs daudz 
ko iemācīsities. Sidnejas Latviešu 
namā, 3. septembrī, plkst. 13.30. 
Ziedojumi, sākot ar $15 un tajos ieskai-
tīta glāze šampanieša. Viss atlikums 
ies, lai atbalstītu AL56. KD Lietišķās 
mākslas izstādi, kas arī būs superīga, 

bet par to rakstīšu citreiz.
Ilze Švarca

LDAA – Latviešu Daiļamatnieku 
Apvienība Austrālija (bijušais LTMF) 

vadītāja
LAAJ Lietišķās mākslas 

nozares vadītāja
AL56.KD Lietišķās mākslas izstādes 

kuratore
Laikrakstam „Latvietis“

šim?
KJ: Jā, tā kā mums ir interesants 

stāsts, mēs mēģināsim to skatu pataisīt 
interesantāku, dot tādu gaisotni. Mums 
ir jaunieši, kas veido to noformējuma 
tehnisko pusi, skatuves meistari, kas 
nodarbojas ar tehnoloģiju – Andrejs 
Jaudzems un Kalvis Švolmanis. Kal-
vis pats ir arī dejotājs, kas pataisa to 
visu vēl personīgāku. Es negribu par 
daudz izstāstīt, bet man ir cerība, ka 
tie efekti pataisīs to uzvedumu daudz 
interesantāku un skaistāku arī.

IN: Tu esi dzimis un audzis Austrā-
lijā; esam par šo agrāk ar Tevi runāju-
ši, bet varbūt atgādini atkal – kādas ir 
Tavas pirmās atmiņas par Austrālijas 
Latviešu Kultūras dienām?

KJ: Jā, esmu dzimis Austrālijā, 
Ņūkaslē, ziemeļos no Sidnejas. Es ne-
kad neesmu gājis latviešu skolā, jo tad, 
kad man bija pienācis laiks doties uz 
latviešu skolu, tad latviešu skola Ņū-

kaslē izputēja. Mana mamma bija sko-
lotāja, un es mācījos mājās. Mamma 
man mācīja ne tikai latviešu valodu – 
runāt, rakstīt, lasīt, bet arī dejot. Gan 
mamma, gan tētis – abi dejoja tautas 
dejas. Man ir vairāki grāmatu un žur-
nālu komplekti, ko es iemantoju no 
mammas un tēva, kur bija tradicionā-
lās dejas, ko viņi paši dejoja. Man tās 
ir mājās, un es tos šad un tad apskatos.

Mana draudzība ar deju sākās bēr-
nībā mājās, virtuvē ar basām kājām. 
Pirmo iemācījos polku; atceros, ka 
mamma dziedāja līdzi: viensdivtrīs un 
viensdivtrīs, viensdivtrīs un viensdiv-
trīs...

Esmu vairākkārt piedalījies Aus-
trālijas Latviešu Kultūras dienas. Pir-
mais gads, kad es piedalījos kā dejotās, 
bija 1973. gadā Sidnejā. Kad es dejoju 
Saules Jostas ansamblī, es daudz ie-
mācījos no Skaidrītes Dariusas, no 
Jura Ruņģa. Kaut gan es neko nevadī-
ju, dažreiz viņi prasīja palīdzību, un es 
varēju saprast, ko viņi sagaida no de-
jotājiem. Kad sāku dzīvot Melburnā, 

es kopā ar Ivaru Dragūnu dažus gadus 
vadīju Ritenīti. Kaut gan Naomi Viter-
sa ir Piektā Riteņa vadītāja, viņa uz-
klausa mūsu domas; mēs esam dejotāji 
ar pieredzi un varam palīdzēt viņai, ja 
kur vajag.

IN: Pastāsti par Tavas ģimenes 
saitēm ar tautas deju! Zinu, ka arī 
Tava sieva Karina vienmēr dejojusi 
tautas dejas; kā Tavas meitas? Vai vi-
ņas dejo?

KJ: Jā, Kate un Lisa – abas dejo 
Ritenītī, un abām ļoti patīk dejot; sāka 
dejot latviešu skolā. Vienai no meitām, 
kad bija maziņa, nepatika dejot; viņai 
pat nepatika turēt puiša roku, bet tagad 
viņai ļoti patīk dejot! Un mana sieva 
Karina arī dejo.

IN: Kurā datumā un cikos notiks 
AL56. KD Tautas deju sarīkojums? Vai 
Tu vēlētos vēl kaut ko piebilst?

KJ: Lūdzu nāciet uz Austrālijas 
Latviešu 56. Kultūras dienu Tautas 
deju uzvedumu Sprīdīša stāsts! Tas 
notiks š.g. 28. decembrī Nacionālā te-
ātrī, Seintkildā.  ■

Intervija – Kalvis Jaunalksnis
Turpinājums no 4. lpp.

Dzintars dodas no Melburnas uz Sidneju
Aicinājums nākt klausīties referātu

Austrālijas dzintars.
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Dzintara meistars un grāmatas „Dzin-
tars… īsts vai viltots“ autors  Harijs 
Jākobsons savā darbnīcā Siguldā.
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Juris Dancis dzimis 1932. gadā Rīgas tu-
vumā, Vecāķos. Kopā ar vecākiem un brāli 
viņš iebrauca Austrālijā 1949. gadā.

„Dancis pirmos basketbola soļus spēra 
Vācijā pēc kara, Vircburgas nometnē, bet virs-
līgas basketbolā ienāca tikai īsti ar 1950. gadu, 
kad Adelaidē nodibinājās sporta kopa ALS 
(Adelaides Latviešu Sports). Ar Danci centrā 

ALS svinēja divas uzvaras Dienvidaustrālijas meistarībā.“
Ventas pavalsts treneris Eriks Erkens raksturoja Danča 

teicamo centra sniegumu un teica, ja viņam būtu jāizvēlas 
starp Krūmiņu un Danci, tad viņš noteikti ņemtu Danci. 
Gan Krūmiņam bija krietni garāks augums, visādā citādā 
ziņā pārāks bija Juris.

„Melburnā Dancim diemžēl lika spēlēt uzbrukumu, 
nost no groza un mest tālos, bet tomēr viņš bija vienības la-
bākais punktu guvējs. Ar to Juris ieņēma 10. vietu olimpiā-
des basketbola tabulā. Viņš ieguva pirmo vietu kā labākais 
atlecošo bumbu ņēmējs.“

Juris atceras olimpiādes atklāšanas ceremoniju; tā bija 
iespaidīga, un neko tamlīdzīgu viņš iepriekš nebija ne re-
dzējis, ne baudījis.

Par spēlēm viņš teica, ka ar katru spēli viss sākās no 
jauna, un to ir jāpieiet ar nodomu. „Toreiz bija viens bas-
ketbola treneris un viens fiziskais treneris. Katram bija 
savas domas, kā rezultātus panākt. Vienam domas bija 
basketbola garā, otram fiziskais stāvoklis. Mēs cīnījāmies, 
zaudējām un vinnējām. Te bija vairāki slāņi, kā darboties, 
un šīs divas atsevišķās domas, kā spēli jāatrisina, sagāja 
dēlī. Nedēļas laikā jau fizisko nevar uztaisīt.“

Nepalīdzēja Austrālijas vadītāju politiskā nostāja: tam, 
kuram vairāk bal-
su, tas savus spē-
lētājus dabūja ko-
mandā iekšā.

Tā bija tikai 
viena nedēļa, kad 
visa vienība turē-
jās kopā, un sav-
starpējā dinamika 
labi darbojās. Ko 
treneris teica, tas 
tika darīts. „Bija 
aizspriedumi ar 
organizēšanu un 
priekšnieku star-
pā, bet varbūt 
jāatceras, ka arī 
viņiem tas bija no-
tikums pirmo reizi 
dzīvē. Kad bija 
nākamās spēles 
Romā, tad vadītā-
jiem tā bija pirmā 
reize vadīt vienību 
ārzemēs, kur bija 
jāpielāgojas citā 
dzīves veidā.“

Tai laikā Juris 
strādāja savā būv-
kompānijā Skalde 
un Dancis. Viņš 
sevi atbrīvoja no 
darba, lai aizli-
dotu un piedalī-
tos spēlēs; viņš 
jutās labi fiziski 
sagatavots. Hei-
delbergas ciemā 
bija jaukas telpas 
un labs ēdiens. 
28. novembrī Ju-
ris tur svinēja 
savu dzimšanas 
dienu un no brāļa 
Miķeļa saņēma te-
legrammu.

Juris atceras, 
ka kādā pilsētas mājā Melburnas tautieši bija uzrīkojuši 
olimpiādes ballīti, kur bija visi olimpiādes latviešu dalīb-
nieki, ieskaitot latviešus no Padomju Savienības, kas bija 
ielūgti.

„Ar Latvijas basketbolistiem bija grūtāk sadraudzē-
ties, jo kāds sargs vienmēr bija klāt. Bija ļoti grūti pateikt, 
kurš bija pa kuru politisko pusi.“ Neskatoties uz to, Juris 
un Valdis Muižnieks nodibināja draudzību. Neilgi pēc Lat-
vijas atbrīvošanas, 1992. gadā tie satikās Rīgā kopā ar Jāni 
Krūmiņu, un visi ļoti saticīgi baudīja šo kopīgo laiku. Ga-
rais un lielais milzis ārpus basketa laukuma bija mierīgs un 
kluss, bet dalījās ar tuvākiem draugiem.

Valdis atbrauca uz Sidnejas Olimpiādi 2000. gadā, kur 
viņi atkal satikās un uz Melburnas Meistarsacīkstēm (Mas-
ter Games).

Juris izsakās, ka kopš 1956. gada ir notikušas daudz 
maiņas basketbola spēlē, galvenokārt, ka basketbols oriģi-
nāli bija sports bez kontakta. Viņš domā, ka tagad ar visām 
likuma maiņām tas ir izveidojies pēc austrāliešu futbolu. 
Likuma grozījumi varbūt pievelk TV skatītājus, jo labāk 
izskatās, bet vai tas spēlei dod ko labāku? Vai tā ir evolūci-
ja, vai revolūcija?

Juris ir arī pazīstams ar iesauku Lielais Juris (Big Geor-
ge), jo ar saviem 200 cm viņš bija neaizstājams. Viņa vārds ir 
Austrālijas basketbola sākuma rindā. Ne tikai Juris palīdzē-
ja Dienvidaustrālijai dominēt sacensībās, bet bija iespaidīgs 
spēlētājs Melburnas olimpiādē. Viņš turpināja basketbolu 
spēli, piedaloties 1960. gada Romas Olimpiādes priekšspēlēs.

Juris tika uzlūgts piedalīties Sidnejas Olimpiādes lāpas 
skrējienā un 2006. gadā tika ievadīts Austrālijas basketbola 
Slavas zālē.

Melburnas Olimpisko spēļu skatītāju rindās bija sieva 
Liesma. Šodien Juris seko basketbola spēlēm tīmeklī un 
TV, sēžot ērtā krēslā un uzskata savu ģimeni.

Marija Perejma
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

60 gadi – kopš 1956. gada Olimpiādes Melburnā (3)
Juris Dancis
Otrais turpinājums. Sākums LL422, LL423.

Juris Dancis 1956. gada Melburnas 
Olimpisko spēļu formas tērpā.
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Juris Dancis pie groza Dienvidaustrā-
lijas pavalsts vienībā.
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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.
Sterling Star Pty Ltd, PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141. Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Abonementu var pieteikt un pagarināt tīmeklī – http://www.laikraksts.com
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Dzīve nometnē nav tikai studijas, 
klaušas, sports un rūpes par veselību. 
Sestdienas vakaros Union Hallē bieži 
notiek danči līdz vieniem naktī. Pie 
ieejas durvīm sēž kasieris; ieejas mak-
sa līdz 4,5 DM. Kādu sestdienu aizeju 
pusnaktī, cerībā, ka kasiera vairs ne-
būs, bet cerības nepiepildās...

Daudz lētāka izklaidēšanās ir kino 
filmas. Kino teātru netrūkst ne Pinne-
bergā, nedz Hamburgā. Daudzi sean-
si – gan vācu, gan angļu, gan amerikāņu 
filmu. Hamburgā, par spīti kara postažai, 
vēl darbojas pāris teātru, kuros visbiežāk 
izrāda klasiskās vācu lugas, un pat opera.

Esmu neprātīgi iemīlējies gaišma-
tainā meitenē ar brīnišķīgi pelēkzilām 
acīm un apburoši saulainu smaidu. Arī 
viņa studē medicīnu. Viņai būs drīz 
dzimšanas diena; kā lai viņu iepriecinu?

11. aprīļa rītā, vēl tumsā, braucu uz 
Hamburgas Operu stāvēt rindā pēc bi-
ļetēm. Ir tikai pulksten seši, bet pie ka-
ses jau stāv krietni pagara rinda. Aust 
spoži saulains, bet vēss rīts, un rinda 
aug garumā. Beidzot tā sakustas. Jo 
tuvāk kasei, jo lielāka grūstīšanās un 
spiešanās – ķermenis pie ķermeņa, ka 
pat grūti paelpot. Visbeidzot, pulksten 
vienpadsmitos, esmu pie kases lodzi-
ņa, un divas biļetes rokā!

13. aprīļa pievakarē abi braucam 
uz Hamburgas Operu. Opera ir cietusi 
karā – tikai viens gals zem jumta. Pub-
lika sēž uz bijušās skatuves, un bijušās 
ģērbtuves tagad pārveidotas par ska-
tuvi. Sienas klāj tumšas drapērijas un 
pāris pirmskara kroņlukturi vizuļo pie 
griestiem. Vietas tikai pāris simts ska-
tītājiem. Izrāda Pučini Toska. Kad pē-
dējā cēlienā Toska nolec no cietokšņa 
torņa, publikā nav nevienas sausas acs.

Atceļā esam vēl operas iespaidā, 
un sarunas neveicās. Atvadoties, pie 
meitenes mītnes ieejas durvīm, ir ne-
veikla pauze, un mēs šķiramies. Ak, 
kāpēc es viņu nenoskūpstīju? Kāpēc 
neteicu, ka viņu mīlu? Zaķapastala!!

1948. gada 17. decembris – eglītes 
vakars visu fakultāšu latviešiem. Gan-
drīz visi 304. istabas iemītnieki sākam 
gatavoties jau vairākas stundas pirms 

eglītes sākuma; dalībnieki satrauk-
ti skuj bārdu, ķemmē matus, gludina 
bikses un kreklus, sien kakla saitē 
mezglu, spodrina kurpes. Man biksēm 
dibens izdilis, bet žakete ir pietiekami 
gara – apsedz! Leonīds izmisis meklē 
it kā pazudušās krekla aproču pogas.

Vakara tumsā visi seši (Andrejs, 
Auseklis, Džo, Ilmārs, Leonīds un es) 
soļojam uz Pinnebergas Park Hotel. 
Telpas tiešām lieliskas: garderobe, plaša 
iegarena zāle ar parketa grīdu, skatuve 
vienā malā. Gar zāles sienām jau salikti 
galdiņi ar galda kartēm un uzkožamiem. 
Pamazām sarodas studenti, sasveicinās, 
sasmaidās, sarunājās. Pa gabalu pama-
nu manu sapņu meiteni, kāda kavaliera 
pavadībā – viņa ir tērpta nesen modē 
nākušā Christian Dior New Look tipa 
kleitā, kas viņai lieliski piestāv.

Oficiālā daļā īss mācītāja spredi-
ķis, un koris nodzied pāris Ziemas-
svētku dziesmas. Tad visi sasēžas pie 
galdiem (pie mūsu galda nav nevienas 
dāmas!). Uz galda uzliktās maizītes, 
pīrādziņi, cepumi, piparkūkas un citas 
kūciņas ātri pazūd no šķīvjiem izsal-
kušo studentu mutēs. Drīz uz skatuves 
uznāk orķestris, un zālē taktī griežas, 
virpuļo, lokās, kratās un šļūc deju pāri. 
Noskatoties no malas jāatzīst, BU stu-
dē daudzas skaistas un gaumīgi ģērbu-
šās meitenes, sievietes, dāmas!

Četros no rīta orķestris izbeidz spē-
lēt, bet vai studentiem pietiek? – Nē! Tie 
zāles vidū sanākuši dzied, iet rotaļās un 
dejo tautas dejas tā, ka svārki vien plīvo. 
Ap pieciem, saimnieks lūdz līksmošanos 
izbeigt. Pulciņos, saķērušies rokās, čalo-
dami un dziedādami, soļojam caur tum-
šo parku un pa pilsētas ielām uz mājām.

Ir Ziemassvētku vakars. Klimstu 
viens pa sasalušās, nosarmojušās, bez-
sniega zemes laukiem. Vakars ir bezgala 
kluss, tikai tālumā var dažkārt saklausīt 
kādas baznīcas zvanu skaņas. Nolauzis 
egles zaru, pārnāku mājās. Istabā tikai 
Ilmārs, visi citi aizbraukuši uz savām 
pamatnometnēm pie radiem. Iededzam 
egles zarā vienīgo svecīti. Klusēdami 
raugāmies sveces liesmiņā un klausā-
mies Ziemassvētku korāļos un ērģeļu 
mūzikā, kas izplūst no radioaparāta. 
Rezignēta, mazliet skumja noskaņa.

1948. gada beigās sāk klīst baumas, 
ka universitāti slēgs, un 1949. gadā ir 
pieaugošs spiediens no IRO (kas ir pār-
ņēmusi UNRRAs funkcijas) studen-
tiem pieteikties uz izceļošanu. Katram 
jāizpilda IRO aptaujas lapas – kāda 
veiksme studijās? Kāpēc vēlas palikt 
šai nometnē un studijas turpināt? Vai 
prot kādu arodu? Aptaujas rezultātā, 
novembra beigās IRO paziņo, ka pēc 
pāris dienām 450 mazāk sekmīgos stu-
dentus sāks pārcelt uz citu nometni. 
Pirmie 50 jau saņēmuši pārcelšanās pa-

vēli. Šī rīcība izraisa lielu satraukumu; 
BU vadība sūta sūdzības telegrammas 
angļu okupācijas armijas virspavēlnie-
cībai, vāc parakstus petīcijai Anglijas 
valdībai. Studenti izlemj piekopt pasīvo 
pretestību. Un tiešām, kad 30. novem-
brī nometnē sabrauc kravas mašīnas, 
lai vestu izvietojamo sarakstā ieskaitī-
tos studentus, neviens mašīnās nekāpj, 
un uz vakara pusi tās aizbrauc tukšā.

Uz paziņojumu dēļa arvien biežāk 
parādās informācija par imigrācijas ie-
spējām, noteikumiem un procedūru uz 
Angliju, Kanādu, ASV, Dienvidameri-
ku un Austrāliju, un 10. maijā vispārē-
jā sapulcē IRO amatpersona paziņo, ka 
IRO drīz savu aprūpes darbību izbeigs 
un ieteic visiem bez kavēšanās sākt 
pieteikties uz izceļošanu. Pēc pāris 
nedēļām viņš pats katru intervēs, lai 
noskaidrotu, kas darīts šīs lietas labā.

23. jūnijs. Jāņu dienas vakars ir silts, 
un debesis zvaigžņotas. Sporta laukumā 
deg ugunskurs, un kārts galā liesmo dar-
vas muca. Laukums cilvēku pārpilns, 
sasēdušies dažādās grupiņās, visbiežāk 
no vienas korporācijas, akadēmiskās 
vienības vai vienkārši no vienas istabas. 
Daža pulciņa vidū muca pašbrūvēta alus. 
Visur skan līgo dziesmas, notiek apdzie-
dāšanās vīriešu un sieviešu studentu 
starpā. Pārīši lec pāri ugunskuram. Var 
just, ka jautrība ir paspilgtināta apziņā, 
ka šie ir pēdējie Jāņi šai vietā. No netālās 
Union Halles atplūst deju mūzikas ska-
ņas. Iereibis no alus, kā sapnī, iekļaujos 
virpuļojušā, dzīvespriecīgajā dejotāju 
pūlī. Saulei lecot, kopā ar citiem līksmo-
tājiem dodos uz savu gultu atpūsties.

Studentu un mācības spēku skaits 
pamazām sarūk. Mūsu iemīļoto lek-
toru Cauni izvadam jau 1948. gada 
jūnijā, bet 1949. gadā visi sāk pildīt 
visādas izceļošanas veidlapas, un au-
ditorijas un laboratorijas kļūst manāmi 
tukšākas. 17. septembrī izbeidzas vi-
sas lekcijas un praktiskie darbi; BU ir 
izbeigusi pastāvēt.

30. septembrī Union Hallē notiek 
universitātes bēres – darbības noslēgu-
ma vakars. Ierodos ar mazu noseboša-
nos; tikko sadabūju vietu, kur sēdēt, jo 
zāle pilna ar galdiņiem un pie tiem, cieši, 
viens pie otra saspiedušies, sēž studenti 
un mācību spēki. Man vieta gadījusies 
pie kungu galda; pretim sēž nometnes 
palīgkomandants Pētersons ar sievu un 
man blakām Dumpes kundze. Palaikam 
kāds runā, pieminot lielos BU nopelnus, 
sevišķi uzsverot trīs Baltijas tautu lielis-
ko sadarbošanos. Lietuviešu kvartets 
nodzied pāris dziesmas, un mazs vācu 
orķestris spēlē vieglo klasisko mūziku. 
Publika dzer tēju, ēd maizītes un ce-
pumus un sarunājas. Sevišķi dzīvas un 

Atmiņas par Baltijas Universitāti (3)
Universitāte attēlota no tīri subjektīva viedokļa
Otrais turpinājums. Sākums LL422, LL423.

Operas biļetes.
 

Turpinājums 15. lpp.



8. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2016. gada 17. augustā

Galerija Daugava sa-
rīkojusi, kā pati izsakās, 
kamerrakstura izstādi 
vienam no mūsdienu iz-
cilākajiem tēlniekiem 
Kārlim Baumanim 
(1916-2011), kuram šogad 
3. maijā apritēja 100 gadi.

Šajos laikos ir visai dīvaini– tu vari 
būt ģēnijs, bet, ja tevi kāds neaizstāv vai 
neprotežē ietekmīga persona, tevi neat-
cerēsies pat tie, kuriem tas būtu jādara 
pienākuma pēc. Kārlis Baumanis, tā 
vien šķiet, no 20. gadsimta II puses lat-
viešu tēlniecības vēstures ir izkritis. Ja 
viņu neatcerētos meita gleznotāja Laine 
Kainaize un galerijas Daugava vadītāja 
Anda Treija, nebūtu ne šīs izstādes, ne 
grāmatas, kuras sastādītāja un teksta 
autore arī ir Anda Treija. Diemžēl Lat-
vijas Nacionālais mākslas muzeja jau-
najā ekspozīcijā nav iekļauts neviens 
Kārļa Baumaņa darbs, pat tēlniecības 
kolekcijas aprakstā viņa vārdu velti 
meklēt. Tajā pat laikā blakus Teodoram 
Zaļkalnam, Kārlim Zālem, Burkardam 
Dzenim, Emīlam Melderim un Kārlim 
Zemdegam simtgadnieks ir viens no 
tiem meistariem, kas latviešu tēlniecī-
bu pavērsis vēl nebijušā virzienā.

Nākamais tēlnieks nāca pasaulē 
Pirmā pasaules kara gados Raunā, kur 
tēvam bija maiznīca. Karš Baumaņu ģi-
meni izputināja, tā pārcēlās uz Rīgu, bet 
kad tēvam radās izdevība atvērt maiz-

nīcu Limbažos, 
kuplā ģimene – 
vecāki ar meitu 
un trim dēliem – 
acumirklī devās 
turp. Šajā pilsētā 
Kārlis Baumanis 
mācījās ģimnāzijā, 
skolas laikā radās 
nopietna interese 
par mākslu, ko vei-
cināja zīmēšanas 
skolotājs, bijušais 
latviešu māks-
linieku pulciņa 
Rūķis dalībnieks 
Pēterburgā, Alek-
sandrs Ramlavs, 
pēc tam Ģederta 
Eliasa skolnieks 
Rūdolfs Pētersons. 
1936. gadā Kārlis Baumanis iestājās 
Latvijas Mākslas akadēmijā. Te viņa 
pirmais tēlniecības skolotājs bija Bur-
kards Dzenis, vēlāk Kārlis Zāle un 
Kārlis Zemdega, bet diplomdarba va-
dītājs – Teodors Zaļkalns. „Klasisko 
formu izpratni, smalkāko slīpējumu es 
guvu tieši no Teodora Zaļkalna,“ Kārlis 
Baumanis vēlāk rakstīja. Teodors Zaļ-
kalns visu mūžu palika viņa skolotājs 
un nepārspēta autoritāte, kas atklājas arī 
monogrāfijā Teodors Zaļkalns (1966).

Kopš Latvijas Mākslas akadēmijas 
beigšanas 1947. gadā Kārlis Baumanis 
nākamajiem arhitektiem mācīja zīmē-
šanu, akvareļglezniecību (laikam tādēļ 
tik daudz arhitektu blakus pamatpro-
fesijai sevi izteica akvareļglezniecībā), 
tēlniecības un mākslas vēsturi. Cieņu 
pret Kārli Baumani kā pedagogu vai-
roja viņa inteliģence, plašās zināšanas 
literatūrā un mūzikā. Viņa draugu 
vidū bija daudzi viņa paaudzes dzej-
nieki, piemēram, Eriks Ādamsons. 
Kas nācis saskarē ar tēlnieku, atcerē-
sies ļoti saturīgās, dzīves pieredzē un 
atmiņās balstītās sarunas, kuras vien-
mēr šķita par īsām.

Jaunības gados Kārlis Baumanis 
aizrāvās ar glezniecību, gūdams tajā pa-
nākumus, taču redzes dēļ viņš izvēlējās 
tēlniecību, kam veltīja visu savu mūžu. 
Meistars pievērsās portretam, veidoja 
kultūras darbinieku un kapa pieminek-
ļus, kā arī medaļas. Viņš panāca, ka 
Rīgā ierīkoja pirmo skulptūru dārzu, 

kas veicināja tēlniecības uzplaukumu.
70. gados jubilārs pievērsās, kā daž-

viet rakstīts, dekoratīvajai tēlniecībai, 
faktiski abstraktajai mākslai. Šis bija 
laiks, kad gandrīz vai katrs tēlnieks Lat-
vijā darināja Ļeņina pieminekļus. Bet 
ne Kārlis Baumanis. Viņam, kā raksta 
Anda Treija: „izdevās ignorēt pieņēmu-
mu, ka mākslai ir labvēlīgi un nelabvē-
līgi laiki. Visu vienmēr noteikusi viņa 
paša izvēle, viņa attieksme pret mākslu 
un dzīvi. /../ Viņš vienkārši atļāvās būt 
savas pasaules saimnieks.“ Tas noteica 
arī to, ka Kārlis Baumanis, neraugoties 
uz ideoloģisko spiedienu, ko īpaši izju-
ta tēlnieki, pirmais padomju okupācijas 
gados daudz mācījās no Henrija Mūra 
(Henry Moore) formveides, kas tāla no 
naturālisma, ierastā reālisma, uzsverot 
mākslinieka subjektīvās emocijas.

Abstraktos darbus Kārlis Bauma-
nis kala marmorā, bet visbiežāk gra-
nītā, kas tepat Latvijā atrodams. Tajos 
nav nekas konkrēts attēlots, bet autora 
tā brīža emocijas, kas materializējas 
izteiksmīgos siluetos, līnijās, ritmos, 
plūdenās vienas formas jeb tēlniecis-
ko masu pārliešanās citā. Nekas te nav 
izdomāts, visu diktējusi intuīcija, sajū-
tas. Šo tēlniecisko izjūtu Kārlis Bau-
manis mācījies no Teodora Zaļkalna 
un citiem meistariem, sakausējot for-
mveidē klasiku ar modernismu. Viņa 
pēdās gāja nākamās paaudzes.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Sakausējot klasiku ar modernismu

Skats no izstādes.
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Laine Kainaize. Tēlnieka Kārļa Bau-
maņa portrets.
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ta sākumā, atceroties, cik veiksmīgs 
un cēls bija kopīgais Lāčplēšu un DV 
organizācijas 70 gadu svinību sarīko-
jums pagājušā gada novembrī.

Un visu beidzot, nodaļas priekšnie-
ce pateicās izejošiem valdes locekļiem 
Aijai Balodei, Jurim Dancim un And-

rim Jaudzemem par apzinīgi veikto 
darbu, kā arī bijušās valdes locekļiem, 
kas savu darbu turpina, un sveica jau-
nievēlētos valdes locekļus Ilgu Vēveri 
un Pēteri Strazdu. Andris, lai gan ārpus 
valdes, laimīgā kārtā, piekritis turpināt 
savu iesākto darbu Glengaurī (Glen-
gowrie) īres mājas pārzināšanā un reizi 
mēnesī bārmeņa pienākumos klubā. 
Paldies viņam par to. Pateicība izska-

nēja Revīzijas komisijai, sapulces vadī-
tājam Imantam Kronītim un prāvestam 
Jānim Priedkalnam, kā arī visiem tiem, 
kas vienalga kādā veidā veicinājuši no-
daļas darbu. Beidzām ar Še kopā mēs, 
biedri pirmo pantu. Pēcpusdienu no-
slēdzām ar neformālām pārrunām pie 
vīna vai alus glāzes nama bārā.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

DV Adelaides nod. pilnsapulce
Turpinājums no 2. lpp.
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Tā kā ēdāju bija paprāvs pulciņš, 
tad saimniecēm bija daudz darba, lai 
sagatavotu gardās pankūkas. Visi sa-
nākušie ēda un slavēja saimnieču dar-
bu!

It kā visi zina, bet kad izstāsta, cik 
vienkārši un garšīgi un ātri var tās sa-
gatavot, katru reizi cilvēkus iedvesmo. 
Ciemā pankūkas ēda ar brūkleņu ievā-
rījumu un krējumu, bet es mājās ēdu 
kartupeļu pankūkas ar ceptu speķi vai 

kūpinātu lasi.

Annas kartupeļu pankūku 
recepte:

4 kg kartupeļi; ½ kg milti; 1 litrs 
piena; 2 olas, sāls pēc vajadzības.

Kartupeļus sarīvē uz rīves (diez-
gan smalkus). Marlē nospiež kartu-
peļu sulu, bet to neizlej, jo vēlāk pie 
masas būs jāpievieno nostājusies stēr-

ķele. Pielej pienu un piemaisa miltus, 
pieliek olas un sāli, arī stērķeli. Visu 
samaisa kopā, lai veidojas viendabīga 
pankūku mīklas masa. Ar ēdamkaroti 
liek uz karstas pannas eļļā vai sviestā 
līdz tās ir brūnas ar kraukšķīgu mali-
ņu. Galdā pasniedz ar skābu krējumu 
un brūkleņu ievārījumu.

Lai labi garšo!
Ingrīda Biezaite

Laikrakstam „Latvietis“

2016. gada 12. au-
gustā LNMM mediju 
pārstāvji pulcējās uz 
preses konferenci pirms 
latviešu nacionālās glez-
niecības skolas pamatli-

cēja Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejai 
veltītās izstādes prezentācijas Janis 
Rozentāls (1866-1916). Māksla un teh-
nika. Izstāde būs skatāma līdz 30. ok-
tobrim. Preses konferencē piedalījās: 
Māra Lāce, LNMM direktore; Anna 
Žīgure, Jaņa Rozentāla jubilejas gada 
patronese; Dr. art. Aija Brasliņa, iz-
stādes kuratore, LNMM Kolekciju 
un zinātniskās izpētes nodaļas vadī-
tāja, glezniecības kolekcijas glabātāja 
(18. gs.-20. gs. 1. puse); Ineta Sipunova, 
izstādes māksliniece. Preses konferenci 
vadīja Dr. art. Ginta Gerharde-Upe-

niece. Mediju pārstāvju bija daudz.
Janis Rozentāls Latvijas mākslas 

vēsturē pieminēts kā populārākais, ie-
mīļotākais un vispusīgākais nacionālās 
mākslas pamatlicējs. Retrospektīvā iz-
stāde (142 darbi) ir viens no gleznotāja 
jubilejas gada programmas centrālajiem 
notikumiem. Mākslas darbu izlase vei-
dota lielākoties no Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja krājuma, kas pārlieci-
noši reprezentē klasiķa radošās darbības 
galvenos posmus un žanrus, stilistisko 
mainību un tehniku dažādību. Ļoti in-
teresantas un informatīvas ir paša glez-
notāja uzņemtās fotogrāfijas. Nelielu 
ceļojošo izstādi Ar skatienu Somijā, ar 
sirdi Latvijā prezentē Somijas-Latvijas 
sadraudzības biedrība Rozentāls-seura.

Īpaši izstādei radīts unikāls mobi-
lais ceļvedis Jaņa Rozentāla „gaismas 

bildes“.
20. oktobrī LNMM notiks starp-

tautiska zinātniskā konference Janis 
Rozentāls (1866-1916) un viņa laik-
mets, savukārt 28. novembrī UNES-
CO galvenajā mītnē Parīzē paredzēts 
atklāt informatīvu izstādi par izcilo 
Latvijas kultūras personību un profe-
sionālās mākslas veidotāju.

Mani iespaidi – ļoti svētīgi ir šāda 
viena mākslinieka darbu izstādīšana. 
Jaunajā izstāžu zālē ir jūtama Rozen-
tāla darbu aura, gleznu izkārtojums 
neizbēgami parāda stila vai žanra mai-
ņas. Vienkārši, es tagad zinu, – lūk, tas 
ir Rozentāls. Noteikti jāiet uz LNMM, 
kad tad atkal varēs redzēt vienkopus 
tik daudz Jaņa Rozentāla darbu!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Janim Rozentālam – 150
Retrospektīvā izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

No kreisās: Anna Žīgure, Māra Lāce, Aija Brasliņa un 
Ineta Sipunova.
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Jaņa Rozentāla gleznas un paraksts.
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Kārtīgs latvietis nevar iztikt bez kartupeļu pankūkām!
Tad čaklās saimnieces cepa sev un citiem! Pie viena nosvinot Annas dienu…

Pankūku cepējas.
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Pankūku ēšana.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2016. gada 17. augustā

Rakstīt latvis-
ki par Jāņa Šēnberga 
(dz. 1939. g., Salacgrīvā, 
Latvijā) un Imanta Tille-
ra (dz. 1950. g., Sidnejā) 
izstādēm ir interesanta 
lieta, jo atgādina par 

vēstures sakarībām ar šodienu. No 
trimdinieku straumes, kas pēckara 
posmā uzsāka dzīvi Austrālijā, izau-
guši divi spēcīgi talanti, kam piešķirta 
nozīmīga vieta Austrālijas kultūrā.

2016. gada maijā un jūnijā vienlai-
kus varējām redzēt abu mākslinieku 
izstādes Melburnā. Tomēr šis nebūs 
secīgs mākslinieku daiļrades izklāsts. 
Viktorijas Nacionālā Galerija rīko-
ja vērienīgu Šēnberga retrospekciju 
Novērojums – iztēle (Observation – 
Imagination), bet komercgalerija 
ARC ONE izstādīja Tillera jaunos dar-
bus no cikla Metafisica Australe. Tās ir 
ļoti dažādas pieejas, bet neskatoties uz 
izstāžu atšķirīgajiem mērķiem – kāpēc 
gan nē – varam interpretēt dažas ide-
jas un noskaņas, ko šie darbi izstrāvo, 
tverot izcilo modernistu darbus kopā.

Par modernisma mākslinieku
Drudžains enerģiskums un sa-

springta koncentrētība bija vērojamā 
video dokumentācijā uz trijiem ekrā-
niem, kas rādīja Jāni Šēnbergu darbā, 
strādājot ar melnu pasteli. Video zīmī-
gi izceļ modernisma mākslas būtību – 
mākslinieks – radītājs ir tās centrālā 
ass. Triepiens pēc triepiena un – sīks 
raksts, kas attēlo būves un infrastruk-
tūru piepilda izliektas pilsētu kontū-
ras uz papīra. Mākslinieka darbošanās 
atgādina rituālu, kur radīšana ir cieši 
saistīta ar fizisku darbu. Ne velti muzejs 
apmeklētājus sagaida izstādē tieši ar šo 
video – kustība un process uzskatāmi 
saistāms ar Šēnberga mākslas estētiku. 
Viņa gleznas un zīmējumi, no pilsētai-
navu un dabas attēlojumiem līdz pieblī-
vētu mākslinieka darbnīcu sērijām, iz-
staro enerģiju – pat dramatismu.

Šēnbergs saka tā: „Zīmēšana uz 
lielas papīra lapas ar eļļas gabalu ir 
intensīva un netīra padarīšana. Bei-
gās tu esi notriepies ar taukiem, jo 
eļļas gabals ir tavās rokās izkusis un, 
ja vien esi noturējis līniju, sasniegts 
atvieglojums. Zīmēšana un glezno-
šana šajās dienās ir pakļautas izai-
cinājumiem, bet es ticu, ka pat mūsu 
izsmalcināta prāta digitālajā pasaulē, 
kur valda jaunas tehnoloģijas un citi 
brīnumi, tieša un primitīva melna zīme 
uz sienas ir joprojām visvarena ra-
došuma liecība” (Tulkojums no Jāņa 
Šēnberga citāta, 2016.g. M.B.).

Modernisma tradīcija ir aizvien ie-
tekmīga laikmetīgās dzīves daļa. Taču 
Šēnberga māksla ir atgādinājums par 
to, ka cilvēka rokas spēks un vēriens ir 
tas, kas veido vērtību modernās kultū-

ras kontekstā. Tur-
pretim, laikmetī-
gās kultūras dzīvē 
daudzas radošas 
lietas tiek veiktas 
ar tehnoloģiju pa-
līdzību, bet arī pati 
mākslinieka nozī-
me ir demokrati-
zēta.

Par De Kiriko 
un absurdu

Viena no Tille-
ra mākslas tēmām 
ir telpas un laika 
nozīmē atrautu 
kultūru formu ap-
vienošana. 2014. g. 
Romā rīkotajā iz-
stādē Tillera glez-
nas atspoguļoja 
tieksmi meklēt 
vienojošo starp 
Rietumaustrālijas tuksneša aborigēnu 
mākslu un 20. gs. itāliešu gleznotāja – 
tā sauktās metafiziskās glezniecības 
dibinātāja Džordžo de Kiriko (Giorgio 
de Chirico, 1888-1978) agrīnā sirreā-
lisma darbiem.

Te sākas mākslinieka stāsts par 
piedzīvotajām sakritībām, kas pa-
mato Metafisica Australe darbu cikla 
rašanos, atbalsojot Tillera savādo sa-
līdzinošo kultūranalītiku. Atrodoties 
Romā 2014. gadā, Tillers apmeklēja 
De Kiriko darbu ekspozīciju Carlo Bi-
lotti muzejā, un viņu pārņēma savāda 
izjūta, saprotot, ka vienu no darbiem 
(Pašportrets ar Minervas krūšutēlu) 
viņš ir iepriekš redzējis. Un ne tikai. 
Tas bija ietverts viņa paša izstādē 
Sidnejā gandrīz desmit gadus atpa-
kaļ starp vairākiem citiem meistaru 
orģināldarbiem, kuri pavadīja Tillera 
darbu Diaspora un kuru autorus viņš 
citēja gleznā.

De Kiriko darbs bija radies Romā 
un tika pārmantots kā privātkolekcijas 
daļa Austrālijā, kur to varēja redzēt 
Kanberā un Sidnejā. Pēc kolekcionāra 
nāves darbs nokļuva izsolē Ņujorkā, 
un to nopirka Bilotti muzejs, pārve-
dot atpakaļ uz Romu. Atkalsatikšanās 
ar De Kiriko gleznu atstāja uz Tilleru 
lielu iespaidu reizē ar pārdomām par 
mākslas darbu, kas veic neparedzamu, 
bet varbūt liktenīgu ceļojumu laikā un 
telpā, kam viņš bija aculiecinieks.

Un vēl, pavisam konkrēti – ar 
izstādi Metafisica Australe Tillers 
atzīmēja De Kiriko asociācijas par 
Melburnu: sirreālistiskā novele Heb-
domeras (1929) iesākas ar Melburnas 
pieminējumu. Iespējams, ka Melburna 
iegūla De Kiriko domās kā eksotiska 
un tāla vieta, jo kā rādīja viņam atsūtī-
tā pastkarte, – tur savādi absurdā veidā 
atradās itāliešu stilā celta krājiestāde, 

kas glabāja zelta drudža ienesto naudu 
(Augstākminētie fakti atstāstīti tulko-
jumā no Imanta Tillera 2016. g. esejas 
izstādei Metafisica Australe).

Mākslas vēsturē De Kiriko tiek 
cildināts kā sirreālisma tēvs; viņa 
gleznās absurdas objektu kombināci-
jas ar spēcīgu melanholisku noti ie-
tvertas izkoptā un cēlā estētiskā, kur 
mistiskais iespaids ir pārliecinošs un 
pat valdonīgs. Tillera darbu kompozī-
cijās izjūtams šis melanholiskais gars 
un šķietami simbolisko objektu kons-
truktīvo kārtojumu precizitāte.

Bet runājot par Šēnbergu, – mani 
iespaidoja viņa 60-to un 70-to gadu 
darbi (grafikas ar gleznojumu elemen-
tiem), ko varētu aprakstīt kā tumša 
humora pilnus fantastikas un reali-
tātes sajaukumus. „Grafikas tehnika 
man bija ļoti svarīga tāpēc, ka es biju 
pārņemts ar tieksmi vākt dīvainas vi-
zuālas formas. Tādas formas un attē-
lus, ko kāds varētu būt redzējis vecā 
gravīru grāmatā, piemēram, kāda de-
taļa fonā man šķita ietveram konkrē-
tas formas un tēlus… Es biju krājējs, 
aizmirstu lietu „uzlasītājs“ (angl. „a 
scavenger“). Man bija paradums iet 
uz bibliotēkām un krāt šos attēlus, kā 
arī pirkt daudz grāmatu,“ tā Šēnbergs 
aprakstīja savas radošās ietekmes 
1979. gadā. (Tulkojums no Šēnberga 
citāta; M.B.).

Ja pēta Šēnberga grafikas, var just 
moderno progresu raksturojošus tēlus 
pārvēršamies absurdā fantasmagorijā 
ar zinātniskās fantastikas garšu. Kuģi, 
lidmašīnas, celtnes un būvlaukumi 
atpazīstami pievilcīgos un īpatni deta-
lizētos attēlu, formu un faktūru kārto-
jumos. Šie darbi liekas kā dzīvīgi stās-
ti – parodijas par zināmiem objektiem 

Pilsētas, laikmeti, tēli
Atskatoties uz Jāņa Šēnberga un Imanta Tillera izstādēm Melburnā

 
Turpinājums 11. lpp.

J. Šēnbergs pie gleznas „Aiziešana - atnākšana“, 2005, 
213x168cm, kas rāda viņa bērnības māju (augšpusē) un 
tagadējo dzīves vietu (apakšā).
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un cilvēcisko pasaules viedokli.

Par vizualizāciju
Uzlūkojot gan Šēnberga, gan Tille-

ra mākslu, var nonākt pie domas par 
viņu īpašo vizualizācijas valodu, kurā 
rietumu kultūras un civilizācijas ele-
menti tiek tverti attiecībās ar pretējo – 
primitīvo, mežonīgo, mistisko...

Tillera darbu sērijas Metafisica 
Australe vizuālā valoda ir konceptuāla 
un simboliska. Vienā no līmeņiem to 
caurvij attiecības starp centru un no-
mali ar atsaucēm uz Romu – šo Rie-
tumu klasikas šūpuli, kurā dzīvoja 
De Kiriko un Melburnu – tālo ne-Ei-
ropu, kura mistiski atbalsoja eiropeis-
ko identitāti. Risināts arī jautājums par 
simbiozi starp rietumu un primitīva-
jām kultūrām ar klasikas un aborigēnu 
ikonogrāfiskiem elementiem. Atbilsto-
ši nosaukumam – Tillera gleznas var 
lasīt kā metafizisku pasauli, kas vi-
zualizēta ar simboliem – pazīstamām 
arhitektūras formām, dokumentiem, 
vārdiem, aborigēnu rakstiem. Bet fas-
cinē veids kādā Tillers konstruē un 
darbojas ar elementiem; tam ir dziļi 
reflektīva izteiksme, kas nonāk līdz 
pilnīgi taustāmai, jo darbi – tāpat kā 
visas Tillera gleznas – ir vienkārši sa-
likumi no taisnstūra plāksnītēm. Vai 
tas varētu būt žests par gleznas patie-
sības neiespējamību?

Savukārt, Šēnbergs savā rokraks-
tā ir ļoti aprakstošs. Kopš 80. gadiem 
viņa darbi balstās zīmējumā. Viena no 
tēmām ir civilizācijas (un cilvēka) sa-
skarsme ar dabu, tās apdzīvošana un 
izmantošana. Viņa iespaidīgi virtuo-
zie darbi tapuši pēc novērotā, piemē-
ram, kalnrūpniecības rajonos, ekspe-
dīcijā uz Antarktīdu un tepat netālu no 
Melburnas – atpūtnieku pilsētiņās gar 
Lielo Okeāna Ceļu.

Šēnbergam tuvs ir savrupnieka un 
dumpinieka tēls (angl. outsider), ko 
iemieso vēsturiskie personāži Viljams 
Baklijs, kas dzīvoja mežinieka dzīvi 
starp vietējām Wathaurung ciltīm vai 
Karstens Boršgrevinks, kurš uzskatīja, 
ka pirmais spēris kāju uz Antarktīdas. 
Šēnbergs arī ietekmējas no tā sauktās 
naivisma jeb autodidaktu mākslas, pie 
kuras pieder arī viņš pats! Šēnbergu ar 

naivismu liek sais-
tīt veids, kādā viņš 
vizualizē realitāti 
un notikumus. Tas 
ir nevis notverts 
mirklis vai noska-
ņa, bet gan viņa 
iztēlē balstītais un 
dažkārt alegoris-
kais stāstījums par 
vietu, ainavu un 
notikumiem. Tie 
ir pārskati par to, 
kas ir, kas notiek/
notika, un kas ir 
raksturojošs.

Par kartēm, 
vietu un tās 
izzušanu

Lielākā daļa Šēnberga jaunāko dar-
bu ir reducēti līdz pašu pilsētu vizuali-
zācijai. Melburna, Sidneja, Džilonga, 
Barselona un citas, arī izdomātas pil-
sētas, piemēram, rotaļājoties ar domu, 
ka pilsētu cilvēks būvē pēc savas līdzī-
bas. Senlaiku kartes ir viņa iedvesmas 
avots; tās ir nepareizā mērogā, bet tur 
iezīmēts svarīgais, bet pārējais – ap-
kārtējā fonā. Bieži Šēnberga kartes – 
pilsētas rāda noapaļotu zemeslodes 
līniju. No 21. gadsimta viedokļa nākas 
domāt par Google satelīta kartēm un 
to veidu, kā mēs savās kompjūterierī-
cēs varam redzēt tuvu un tālu apkārt-
ni – vienalga kādā mērogā. Virtuālā 
pasaule veiksmīgi attīsta priekšstatu, 
ka zeme ir viegli aptverama un maza – 
pārlecam no viena punkta uz citu. Un 
par cilvēku ikdienu kļuvusi labprātīga 
vai kara spiesta ceļošana un atšķirīgu 
kultūru abpusēja ietekmēšanās. Urba-
nizācijas drudzis rit pilnā sparā visur 
pasaulē, bet cik liela nozīme ir vietai? 

Tillera māksla, ar savu vizuālās 
izteiksmes noturīgumu un vispārcil-
vēcisko kvalitāti aicina vēl un vēl at-
griezties domās par cilvēka atmiņu 
un kultūras arhetipiem, par kultūras 
un vietas attiecībām, par zemi, kas ir 
atņemta, un kas ir sveša. Šajā kultūr-
telpisko attiecību spriedzē un pretru-
nīgumā pati vieta ir ieslēgta kaut kur 
starp esamību un neesamību.

Par vārdiem, dzeju un zīmēm
Nedomāju, ka Tillera mākslu va-

rētu uzskatīt par glezniecību, kurā ie-
tverta dzeja, taču viņa mākslā vārdi un 
teksts top par vizuāliem tēliem. Lai arī 
katru no darbiem var burtiski lasīt arī 
kā dzeju, emocionālais iespaids sakā-
pinās tad, kad atklājas, ka šie vārdi un 
teksts ir kodi – zīmes, kas nepārtrauk-
ti parādās darbos kā noteikts ritms. 
Piemēram, pastāvīgs atkārtojošs mo-
tīvs ir vārdi CHANCE, A THROW OF 
THE DICE, WILL NEVER, kas zilā 
teju pamanāmā rakstā apvij katru no 
gleznām. Šis motīvs ir ne tikai Meta-
fisica Australe darbos. Atkal un atkal 
gleznās redzamie vārdi un teksti izstā-
dē veido neredzamu, bet iedomājamu 
tīklu, kas saslēdz šos darbus kopā kā 
sistēma. Tādā veidā Tillera māksla ir 
telpiska pieredze – līdzīgi kā instalā-
cija. Veidojas sajūta, ka mākslinieka 
radošā prakse tās kopumā un turpinā-
jumā nosaka būtību, bet atsevišķi dar-
bi ir šīs prakses atspulgi un fragmenti. 
Nepārtrauktība, ritmiskums ir tas, kas 
veido nozīmi Tillera daiļradē.

Un nobeigumā – divrindes frag-
ments no vienas no Tillera gleznām 
(vārdi lauks, prombūtne un trūkstošais 
parādās viņa darbos vairākkārt):
IN A FIELD I AM THE ABSENCE OF 

THE FIELD
WHEREVER I AM I AM WHAT IS 

MISSING
Marita Batņa

mākslas kuratore
Laikrakstam „Latvietis“

Pilsētas, laikmeti, tēli
Turpinājums no 10. lpp.

Imants Tillers, „Daba runā FM“, 2015, 101,6x142,2cm, 16 
audekla plāksnes.
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Ierodas Konstancija (Lija Veikina), 
kura ar sejas izteiksmi vien atklāj, kas 
viņa ir un kādi viņas plāni.

Romānu, gleznu un lugu interpre-
tācijas būs tikpat, cik skatītāju. Manu-
prāt, Leldes Stumbres nolūks nav ieai-
jāt skatītāju Latvijas vasaras burvībā. 
Redzu dvīņu brāļus kā Latviju, kāda tā 
bija un kāda daudzviet pamatā tā ir vēl 
arvien. Nav jāuzskaita viss, kam sen 
vajadzēja mainīties un būtu pēc iespē-

jas drīz jāmainās, lai Latvijas valsts 
sāktu zelt – Raiņa vārdos, lai Latvija 
„mainītos uz augšu“.

Tieši tamdēļ lauku mājā ienāk 
Stumbres Konstancija. Viņa redz, kas 
darāms, lai sakārtotu nolaisto saim-
niecību, un ir gatava ķerties pie darba. 
Bet vai viņa paliks? Bierants sāk baidī-
ties par neizbēgamām pārmaiņām, ko 
Konstancija no viņiem sagaidītu. Viņš 
pārāk cieši saaudzis ar dvīņu brāli – 
tikpat cieši kā liels skaits 2016. gada 
latviešu saauguši ar iestigušo politisko 
iekārtu.

Arī Jūlijs sāk just, ka būtu drošāk 
turpināt, tāpat kā līdz šim, pie Kon-
stancijas tikai paciemoties. Un svarī-
gos jautājumus brālis, protams, labāk 
uzticēs brālim, – un latvieši tāpat, kā 
latviešu tauta visdrīzāk uzticas sa-
vējam, nevis labākam no labiem. Un 
skatoties Konstancijas sejas izteiksmi, 
kad lugas beigās viņa paliek viena uz 
skatuves, var just, ka laikam pie Jūli-
ja viņa nepaliks. Paliks skaistā ainava 
vien!

Zigrīda France
Laikrakstam „Latvietis“

„Alma, Lība un Konstancija“
Turpinājums no 1. lpp.



12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2016. gada 17. augustā

Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints 
Jegermanis apciemoja Latviešu bērnu 
nometni Sandbijā, Ēlandes salā, 9. un 
10. augustā. Nometne darbojas kopš 
2. augusta un 11.augusts ir tās noslēgu-
ma diena. Latvijas vēstniecība Zvied-
rijā finansiāli atbalsta nometnes norisi.

Sarunā ar bērniem un vecākiem 
vēstnieks pastāstīja par savu darbu, 
par to, ko nozīmē būt Latvijas vēst-
niekam. Atvadoties vēstnieks Gints 
Jegermanis uzsvēra, ka no pašu latvie-
šu gribas un pašapziņas ir atkarīgs tas, 
kāda uzaugs jaunā diasporas paaudze, 
kā arī izteica pateicību par vecāku dar-
bu šajā nometnē un ikdienā, gādājot 
par latviešu kultūras un valodas turpi-
nāšanu savos bērnos. Šogad nometnē 
piedalījās arī trīs latvieši, kas tajā sa-
tikās pirms 30 gadiem. Tagad viņi uz 
nometni Sandbijā ved savus bērnus.

Latviešu bērnu nometne Sandbijā 
notiek kopš 20. gadsimta 1950. ga-
diem. Tā atrodas bijušajā Sandbijas 
mācītāja muižā, kuru savā īpašumā ir 
ieguvušas Zviedrijas un Vācijas lat-

viešu ev. lut. draudzes. Sākotnēji šo 
nometni izveidoja mācītājs Jānis Svi-
ķis, lai Vācijas latviešu bērni varētu 
vasarās kopt latviešu patību, mācīties 
valodu, apgūt mūsu tautas garamantas 
un kultūru. Šogad nometnē piedalījās 
latviešu ģimenes no Zviedrijas, Vāci-
jas, Somijas un Latvijas.

Zviedrijas latviešu ev. lut. drau-

dzes katru gadu gādā, lai jūlijā vai-
rākas nedēļas šajā nometnē nokļūtu 
Latvijas bērni no nelabvēlīgām ģime-
nēm un bērnunamiem. Nometni atbal-
sta arī Sandbijas un Ēlandes zviedru 
sabiedrība un ģimenes. Vēstniekam 
G. Jegermanim bija iespēja viesoties 
vienā šādā ģimenē.

Latvijas vēstniecība Zviedrijā

Latviešu bērnu nometne Sandbijā – Zviedrijā
Latvijas vēstnieks Zviedrijā G. Jegermanis apciemo Latviešu bērnu nometni

Latvijas vēstnieks kopā ar Latviešu bērnu nometnes Sandbijā dalībnieki.
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Atklāta vēstule – Uldim Gravam
Lasītāja vēstule
Sakarā ar U. Gravas grāmatas – „Tālumā, bet ne svešumā“ iznākšanu nosūtīju viņam sekojošo vēstuli:

Labdien, Uldi!
Sirsnīgi pateicos Tev, Uldi, par lielo 

un kolosālo darbu, aprakstot un doku-
mentējot mūsu kopējo nacionālpolitis-
ko darbu caur Pasaules brīvo latviešu 
apvienību (PBLA) un Latvijas brīvības 
fondu (LBF). Šāda grāmata – Tālumā, 
bet ne svešumā – parāda mūsu lielo ap-
ņēmību mērķu risināšanā arī uz priek-
šu, pārvarot visādus tiešus un netiešus 
šķēršļus un aizspriedumus. Atskatoties 
atpakaļ, gāja šad tad pavisam vētraini, 
bet tomēr nonācām pie kopējā saucēja. 
Te taisni Tava pieredze, drosme, opti-
misms un pozitīvā pieeja bija tik kritis-
ki svarīga un nozīmīga. Vēl joprojām 
daudzi mūsu cilvēki nav novērtējuši 
un sapratuši to. Šī grāmata daudz ko 
atgādinās, ko mēs būtu piemirsuši. To 
jālasa visiem! To jālasa visiem PBLA 
valdes locekļiem un visiem, kas ir 
saistīti ap to un ar to. Nešaubos, ka to 
jau visi būs darījuši vai darīs. Bet arī 
visiem organizāciju un draudžu vadī-
tājiem jāiepazīstas ar grāmatas saturu. 
Galvenais ir jābūt informētiem, bet jo 
sevišķi mūsu jaunatnei tagad.

Mums ir jānovērtē otra darbs, labie 
darbi, kā privātā dzīvē, tā arī sabied-
riskajā jomā. Tik bieži to piemirstam. 
Jāpriecājas par otra sasniegumiem un 
devumu mūsu tautai. Kopš 1993. gada 
Valdis Kārklis pārzināja un profesio-
nāli vadīja finansiālo pusi LBF – res-

pektīvi kasi. Arī viņam mēs pateicā-
mies par nepaguršanu un strādāšanu 
ar pārliecību kopējo mērķu sasniegša-
nā un pakāpeniskā risināšanā.

Grāmatu izlasīju Sicīlijā. Nodaļu 
par LBF pārlasīju vairākas reizes. Tā 
ir dinamiska, rosinoša, faktuāla grā-
mata, viegli lasāma un saprotama, ar 
raitu valodu, kur staro optimisms.

Žēl, ka Eduards Silkalns savā re-
cenzijā nav pieminējis LBF. Tagad 
varam atskatīties uz pašu sākumu un 
sīkāk atzīmēt, kā tas viss sākās. Jā, 
viss sākās ar 1973. gadā ALA kongre-
sā ar Jāņa Dimanta, Sr. ierosinājumu 
un ideju dibināt LBF nacionālpolitis-
kai darbībai, nododot sēklas naudu 
$ 5,000,00. Tikai pēc tam tika uzsākta 
intensīva līdzekļu vākšana, pat izdo-
dot speciālu LBF pastkarti. Sākumā 
viss notika vienas ģimenes ietvaros 
(Dimantu), tautiešu uzrunāšana ar 
vēstulēm, personīgiem kontaktiem 
un caur mūsu presi. Tas bija grūts, 
intensīvs un neatlaidīg darbs, jo sā-
kumā mums nebija daudzu tautiešu 
adrešu ASV. Vairākas organizācijas 
un kopienas negribēja dot un dalīties 
ar adresēm šim nozīmīgajam un svarī-
gajam darbam, cīnoties ar kaut kādiem 
iekšējiem nezināmiem un iedomātiem 
aizspriedumiem. Tie bija stipri jūtami, 
varbūt tāpēc, ka visa darbība sākās un 
notika mazā latviešu kopienā, šaurā 

lokā, Des Moinē, Ajovā, kas radoši 
izvērtās plašumā, pateicoties Tavam 
pozitīvajam atbalstam un tālredzībai. 
Tas kaut kādi varēja traucēt vairākiem 
vadošiem cilvēkiem un šīs negatīvās 
tendences izpaudās darbības līkločos. 
Zināmā mērā tas varbūt ir cilvēcīgi, 
jo daudz kas vēl nāca līdzi no „veca-
jiem laikiem“ Latvijā. Neatvietojamu 
palīdzību sniedza mūsu latviešu pre-
se ārzemēs – Laiks, Latvija Amerikā, 
kā arī pārējās avīzes, ieskaitot mazo 
presi, kas sastāvēja no biļeteniem, 
laicīgo un garīgo organizāciju ziņo-
jumiem, kur tika pausta LBF ideja ar 
aicinājumu sabiedrībai neatteikt savu 
atbalstu taisni tagad izšķirošā brīdī 
un laikā. Tikai vēlāk radās pārstāvji 
citās zemēs, kas veicināja un virzīja 
darbību uz priekšu. Kad smagākais 
un grūtākais darbs tika veikts, lietas 
sāka strauji uzlaboties, jo sabiedrība 
saprata, ka ir nopietna un mērķtiecīga 
lieta, ka vairs nevaram vilcināties un 
pārgudri spriedelēt. Skepticisms bija 
jāpārvar ar neatlaidīgu, sistemātisku 
un risinošu darbu. Tad arī augstākā va-
dība sāka ieiet lielākā atbalsta stadijā.

Par visu, visu Tev, Uldi, mūsu visu 
pateicība. Un vairāk kā pateicība!!!

Patiesā cieņā un draudzībā,
Jānis J. Dimants, Jr., M.D.

Latvijas brīvības fonds
2016. gadā, 5. augustā, Mineapolē
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Sākšu ar nesenu pagātni: pēc tam, kad 
pēc norvēģa Pēra Bjorkuma pasūtījuma 
2009. gadā uzbūvētais vikingu kuģis Ōsa 
bija šķērsojis Baltijas jūru un veiksmīgi  atrā-
dījies Norvēģijā, meistaru Juri Zīli pārņēma 
doma, ka tādu kuģi vajag tak arī Latvijā, bet 

tikai nedaudz mazāku. Ōsa ir senākā, 1904. gadā izraku-
mos atklātā, 9. gs. sākumā būvētā vikingu kara kuģa Os-
ebergskipet replika. Tajos senajos laikos kuģis kļuva par 
mūža māju ķēniņienei Osai. Oriģināls apskatāms Oslo Vi-
kingu muzejā, tas  bija tik labi saglabājies, ka tika pilnībā 
restaurēts. Vairākus gadus tika veikti priekšdarbi, pētīti 
Oslo muzejos pieejamie zīmējumi un vikingu kuģu apraks-
ti, pētīti restaurētā kuģa tehniskie risinājumi, līdz dvīņu 
brāļi Juris un Ingolfs Zīles sāka Ōsas būvi (21 m x 5 m x 
6 m), pabeidzot to pusotra gada laikā. Tika iegūta pieredze, 
prasme un apziņa, ka latvieši var.

2010. gadā Juris Zīle, latviešu amatnieks, Tautas daiļ-
amata meistars metāla un dzintara apstrādē, burātājs un 
laivu būves meistars uzsāka otra vikingu kuģa būvi, do-
mātu Latvijas ūdeņiem un šoreiz par saviem līdzekļiem, 
izmantojot sava meža ozolus kuģa korpusa brangām un 
apšuvumam un priedes kuģa klājam. Juris Zīle jaunbū-
vējamo kuģi nosauca sava vecvectēva Indriķa vārdā. 
Indriķis Zīle bija pirmo triju latviešu Dziesmusvētku 
virsdiriģents. Bet saikne ar Norvēģiju meistaram ir arī pa 
radu līniju, viņa vecmāmiņa bija norvēģiete. Indriķis ir 
Osebergskipet samazināta kopija – ar 14,85 m x 3,65 m x 
3,6 m izmēriem, ar 9 mun 6 m mastiem – pa Daugavu var 
kuģot tikai ar 6 m mastu, lai varētu izbraukt zem tiltiem, 
ar buru un 10 airētāju pāru vietām, kā arī ar 31 ZS moto-
ru. Kuģa augstie gali – saritinātas čūskas galvas un astes 
formā ir pilnībā klāti kokgriezumiem mitoloģisku būtņu 
un floras veidolā. (Tie ir ļoti iespaidīgi un interesanti!) Tā, 
katru dienu strādājot, aktīvi piepalīdzot sievai Mārītei, 
arī burātājai, Juris Zīle 2014. gadā pabeidza otrā vikingu 
kuģa būvi.

Pirmo reizi plašai publikai Indriķis bija skatāms 
2015. gada Baltic Boat Show laikā Ķīpsalā, pēc tam tas 
gadu laiskojās Doles salas muzeja zālienā. Doma kuģi pār-
dot nerealizējās, jo nebija pircēja tik ekskluzīvam kuģim. 
Arī Rīgas vara neizrādīja interesi par šo grezno vikingu 
kuģi. Entuziasti, arī biedrība Rīgas kuģis centās atrast vari-
antu, lai Indriķis kuģotu Daugavā, līdz beidzot satikās Juris 
Zīle ar Normundu Jērumu. Veselu gadu tika kārtoti doku-
menti kuģa izmantošanai izklaides braucieniem pa Dauga-
vu. Lielie, vecmodīgie kuģīši gadu gaitā jau bija aizņēmuši 
visas labākās piestātnes vietas. Indriķim tika kāpnes aiz 
Akmens tilta; ļoti iespējams, ka tā ar laiku kļūs vispopulā-
rākā piestātne. Šobrīd vikingu kuģa Indriķis apsaimnieko-
tājs ir biedrība Latvijas karavīrs ar Normundu Jērumu pie 
stūres. 2016. gada 29. jūnijā Indriķis tika ielaists Daugavā 
un 5. augustā Juris Zīle svinīgi, būdams pats pie stūres, 

nodeva savu lolojumu Normundam Jērumam pirmajam ofi-
ciālajam izbraukumam.

Es nocietos tikai piecas dienas un 10. augustā tikos ar 
Juri Zīli Indriķa nakšņošanas piestātnē. Šo stāstu uzzinā-
ju no viņa, nedaudz pameklējot arī Google, bet šo to ne-
varēju uzrakstīt, jo drukātā informācija ir atšķirīga. Pats 
meistars, jau sirmiem matiem, nopelnītā pensijā ir tik no-
svērts, mierīgs un laipns, tik zinošs kā biezākā grāmata. 
Man bija tik žēl, ka kuģu jomā nekā nezinu un nevaru 
uzdot nevienu uzvedinošu jautājumu, lai izmantotu iespē-
ju informēt lasītājus. Toties varu pastāstīt par sajūtām un 
redzēto.

Faktiski uz ūdens esmu ļoti bailīga, un līdz šim jebku-
ra kuģošana vai laivošana mani ir novedusi līdz sastingu-
mam. Bet uzkāpjot uz Indriķa, tas pat nesakustējās; tāpat, 
staigājot no viena gala uz otru arī brauciena laikā, nešūpo-
jās arī no citu kuģu saceltajiem viļņiem.

Kā tad uz kuģa izskatās? 20 vietas airētājiem, solu 
nav, viņi sēž uz jūrnieku lādēm, pakaļgalā liela muca 
dzeramajam ūdenim (tagad tur glabājas dažādas kažok-
ādas), sānos vairogi, daži pīķi, āķi, zobens, enkurs, vir-
ves, airi utt.

Rīgas panorāma savādāka nekā no tiltiem; jārēķinās, 
ka viens krasts vienmēr būs pret sauli. Ļoti interesants ir 

vikingu kuģa siluets no attāluma, un 
arī ūdeni viņš šķeļ savādāk. Divu die-
nu laikā izvizinājos vairākas reizes, 
tuvāk ostai reizēm vējš atnes jūras 
gaisu. Par pasažieriem – jauna lieta, 
maz informācijas; garāmgājējiem pa-
tīk, cītīgi fotografē, bet pirmā doma 
nav par iespēju izbraucienam. Tie, kas 
brauc, ir sajūsmā.

Būsiet Rīgā, noteikti izvizinieties 
ar Indriķi, piedevām abi kuģa vīri ir 
īsti vēsturnieki ar tādām zināšanām, 
ka uzzināsiet vairāk nekā no interneta.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Latvietis Juris Zīle būvē vikingu kuģus
No Dziesmusvētku virsdiriģenta – līdz vikingu kuģa būvniekam

Juris Zīle uz paša būvētā vikingu kuģa „Indriķis“.
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Vikingu kuģis „Indriķis“ Daugavā.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e

No kreisās: Anatolijs Kozačenko, Juris 
Zīle un Normunds Jērums uz vikingu 
kuģa „Indriķis“.
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Vikingu kuģis „Indriķis“.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



14. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2016. gada 17. augustā

Šogad maija beigās 
Filadelfijā jau 25. reizi 
sanāca Baltijas Studiju 
apvienības (Association 
for the Advancement of 
Baltic Studies – AABS), 
pasaules vadošās Baltijas 

pētīšanas un pētnieku-akadēmiķu or-
ganizācijas, konference. Pensilvānijas 
Universitātes telpās noritēja 11 sesijas, 
un katrā no tām bija piecas dažādiem 
specifiskiem tematiem veltītas apakšse-
sijas, kuras sastāvēja no atsevišķiem re-
ferātiem, apaļajiem galdiem, literāriem 
lasījumiem vai diskusiju paneļiem. Trīs 
dienu bilancē sanāca vairāk nekā 215 at-
sevišķas uzstāšanās, neskaitot apakšse-
siju vadītāju un atbildētāju sniegumus.

Šis Baltijas studiju smadzeņu trests 
gadu gaitā ir kļuvis arvien ģeogrāfiski 
izplatītāks. Ja kādreiz AABS konferen-
cēs liela eksotika bija Austrālijas tāl-
braucējs valodnieks Trevors Fenels, tad 
šoreiz pārstāvētās iestādes (augstskolas, 
zinātniski institūti, muzeji, bibliotēkas, 
viena – Dānijas – valdības ministrija 
un Vašingtonas lobētājs JBANC) nāca 
no 21 valsts. Pirmajā vietā dabīgā kār-
tā bija daudzās Ziemeļamerikas – ASV 
un Kanādas universitātes; aiz tām trīs 
Baltijas valstu daudzas un dažādas ies-
tādes; arī visas iespējamās Skandināvi-
jas valstis, ieskaitot Islandi; no Eiropas 
vēl tika pārstāvētas Vācija, Polija, An-
glija, Skotija, Itālija, Francija, Ungārija 
un Kipra; plus Izraēla un vistālākie, 
joprojām Austrālija, pa Feneļa iemīto 
taku, un šoreiz arī Dienvidāfrika. Aka-
dēmiķi un pētnieki, kopā ar vietējiem 
baltiešiem un citiem apmeklētājiem, tā 
sablīvējās referātiem paredzētajās klašu 
telpās, ka parasta aina bija vai nu stā-
vgrūdām pilna telpa, kurā vispār ar grū-
tībām varēja pa durvīm iespraukties, 
vai kā alternatīvs, tautas pašiniciatīva 
pirms jaunas sesijas pārnest papildus 
krēslus no tukšajām telpām pie sevis.

Pirmajā vakarā uzstājās konferen-
ces galvenā nagla, Igaunijas prezidents 
Tomass Hendriks Ilvess. Mums, kas 
zina viņa bezkompromisa asos izteicie-
nos par Krievijas rīcību galvenokārt no 
tulkotiem citātiem, bija patīkami no-
klausīties viņu pa tiešo angliski, un viņš 
nepievīla, izsakoties tikpat principiāli 
kā vienmēr par savu izvēlēto tematu 
International Order Under Strain. Pēc 
savas uzrunas Ilvess atbildēja uz vairā-
kiem publikas jautājumiem, starp tiem 
arī no Filadelfijas galvenā laikraksta; 

ievērību, kuru viņš ar redzamu labpa-
tiku novērtēja. Vēl par citu jautājumu, 
sakarā ar ASV prezidenta vēlēšanām, 
viņš ar lielu diplomātiju izvairījās iz-
teikties, veiksmīgi novirzot savu atbil-
di uz pilnīgi citu, Eiropas, ģeogrāfisko 
fonu. Tomēr labāk atturēties komentēt 
ASV iekšējās darīšanas, īpaši par cik 
Ilvesu un viņa pavadošo kundzi, lat-
vieti Ievu, apsargāja ASV Prezidenta 
nesmaidīgais drošības dienests! Vi-
sinteresantākais atzinums par Ilvesu 
radās tikai pāris dienas vēlāk, plašāka 
loka neformālā sarunā, kad Igaunijas 
akadēmiķes interesējās, kā patika viņa 
runa. Saņemot apstiprinošu atbildi, ka 
amerikāņiem vienmēr patīk tieša runa 
par to kas ir, igaunietes norādīja, ka 
pašā Igaunijā viņš nekad nevarētu tādā 
veidā izteikties... un to arī nedara.

Konferences fonā notika vesels no-
darbību ņirbonis: izstāde Pirmoji Banga 
par 19. gs. lietuviešu iebraucējiem ASV; 
otra izstāde par dīpīšiem no Latvieši 
pasaulē studiju centra un muzeja; vairā-
ku izdevēju stendi ar ļoti interesantām 
grāmatām par Baltiju, t.sk. pirmā bal-
tiešu grafiskā romāna jauniespiedums 
no nometnē uzzīmētā; pusdienas, kuras 
sarīkoja vietējā Filadelfijas domnīca Fo-
reign Policy Research Institute, kas ir 
iesākusi izdot savu Baltic Bulletin (pa 
internetu un pa velti: piesakieties sa-
ņemt!); vakara balle Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrībā ar Pēdējā vilciena mū-
ziku; pašas AABS organizācijas biz-
nesa sanāksme un pusdienas ar jaunā, 
ienākošā prezidenta Giedrius Subačiusa 
uzrunu; un Jūles Rozītes kūrēts, Lara 
Krēsliņa izkārtots Baltijas īsfilmu va-
kars. Un nedrīkst aizmirst pieminēt Jāni 
Čakaru, galveno rīkotāju, kas iznesa 
visu smagumu uz savas muguras; pal-
dies, Jāni, par tik piesātinātu konferenci!

Bet konferences uzdevums ir sniegt 
savu pētnieku atzinumus plašākai pub-
likai, tāpēc jānobeidz ar neiespējamo 
misiju, no šīm aptuveni 215 prezentāci-
jām izvēlēties tikai dažas, kuras varētu 
nodot lasītājiem šo interesanti pavadīto 
dienu garšu. Jāpiemin trillera filmas 
scenārija cienīgo David Feest stāstījumu 
par Igaunijas pirms un starpkara zelta 
tirgus vidutāja Georga Scheel biogrāfi-
jas un darījumu neticamiem pagriezie-
niem, un tikpat aizraujošo stāstu par 
Ilzes Šarkovskas-Liepiņas mūzikas ar-
hīvos uzieto unikāli agrīno Gustava von 
Mengdena kompozīciju manuskriptu 
no Livonijas laikiem. Daudziem 1970.-

80. gadu ELJA un arī ALJA biedriem, 
agrīniem Latvijas braucējiem būs biju-
šas līdzīgas intervijas ar funkcionāriem, 
kādas aprakstīja Edward Cohn savā 
referātā par mīkstās varas draudzīgo 
profilaktisko ietekmēšanas veidu, kuru 
pielietoja pret pašu padomju pavalst-
niekiem. Aktuālus tematus cilāja divi 
Apaļie galdi: viens par Baltijas valstīm 
Eiropas drošības kontekstā un otrs, ļoti 
jaunu pētnieku organizēts, kuram vēl 
mazliet vēlāk sekoja otra sesija Univer-
sity College London, par Baltijas-Zie-
meļvalstu reģionu, neparastā kārtā, bet 
ļoti vēlami tajā iekļaujot arī Poliju.

Divi referāti – Mārtiņa Hirša par 
Krievijas mediju ietekmes Latvijā īsto 
izplatību un Astas Zelenkauskaites un 
Brandona Niezgodas par Lietuvas in-
terneta ziņu troļļiem, izmantoja stingri 
saskaitītus, tehnoloģijā balstītus cietus 
datus saviem statistiskiem secināju-
miem. Pretēju pieeju izmantoja Daunis 
Auers, apskatot Nacionālo apvienību 
kā populistisku radikālu labēju partiju 
caur stāstījumu, kura selektīvi izlaistos 
elementus Latvijas ziņu sekotājs varēja 
viegli saskatīt. Tas ir skatījuma un vie-
dokļa jautājums, un tieši par to stāstīja 
Kristina Markman savā analīzē par lei-
šu vadoņa Mindauga mainīgo atainoša-
nu viduslaiku hronikās – kā varoni vai 
ļaundari. Nekas netracina kā politika, 
tāpēc nedrīkst nepieminēt no citiem 
dzirdētu smagu gadījumu par patiesu 
sarūgtinājumu, kuru kāds akadēmi-
ķis ar visnotaļ teorētisku izpratni par 
drošību un starptautiskām attiecībām 
sagādāja citiem, kam ikdienā māju logi 
grab un klab no virs galvas zemu lido-
jošajiem Krievijas lidaparātiem.

Lokālpatriotisma uzliesmojumā kā 
pēdējo gribas izcelt Andra Straumaņa 
ļoti pamatīgi izpētīto, piesātināto stāstu 
par izdevumu Jaunā Tēvija, kas iznāca 
starp 1913-1917. gadiem Filadelfijā, bet 
kalpoja par starptautisku baptistu sazi-
nāšanās līdzekli visā pasaulē no Lat-
vijas līdz Brazīlijai. Straumaņa izcilā 
referāta kopiju jālūdz katrai Filadelfijas 
organizācijai, jo izpēte ir sīka līdz pat 
kartēm, kas parāda ar punktiņiem, spe-
cifiski kur 19. gs. beigās un 20. gs. sāku-
mā Filadelfijas rietumu daļā dzīvoja tik-
pat kā savā geto mūsu tautieši baptisti.

Nākošais AABS 2018. gadā, Stan-
fordas Universitātē Kalifornijā; satie-
kamies tur!

Sandra Milevska
Laikrakstam „Latvietis“

Atskats uz AABS
Konference Pensilvānijas Universitātes telpās

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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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Ceturtdien, 18. aug., plkst. 10.30 
Kino rīts ALB namā; aicinām tautie-
šus uz filmu Baigā vasara. Par pus-
dienām tiks gādāts. Lūdzu pieteikties 
LAIMAS birojā līdz 15. augustam.
Sestdien, 20. aug., plkst. 10.00 Ade-
laides Latviešu namā Tālava Austrā-
lijas latviešu atklātās meistarsacīkstes 
novusā – Vienspēles; dalības maksa 
$20. Pieteikšanās pie J. LINDBERGA 
līdz 8. augustam, 8 Blackthorn Ave-
nue, HAWTHORNDENE SA 5051; 
tālr. (08) 8278 3021.
Svētdien, 21. aug., plkst. 9.00 Adelai-
des Latviešu namā Tālava Austrālijas 
latviešu atklātās meistarsacīkstes no-
vusā –  Dubultspēles; dalības maksa 
$15. Pusdienas $15. Pieteikšanās pie 
J. LINDBERGA līdz 8. augustam, 
8 Blackthorn Avenue, HAWTHORN-

DENE SA 5051; tālr. (08) 8278 3021.
Trešdien, 24. aug., plkst. 10.30 satik-
šanās pie ALB nama, lai dotos ar au-
tobusu uz pusdienām Duck Inn hotelī 
Coromandel Valley. Pusdienu maksa, 
sākot ar $12. Pieteikties LAIMAS bi-
rojā līdz 19. augustam.
Svētdien, 4. sept., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņš.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Svētdien, 21. aug., plkst. 11.00 
14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Svētdien, 21. aug., plkst. 14.30 Saules 
zaķa pulciņš Latviešu namā.
Sestdien, 27. aug., plkst. 12.00 Rum-
my un zolītes spēles Latviešu namā. 
Piedalīšanās $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 20. aug., plkst. 13.00 diev-
kalpojums ar dievgaldu. Kalpos 
māc. Kolvins Makfersons.

Hobartā
Piektdien, 19. aug., plkst. 19.30 vijol-
nieces Baibas Skrides koncerts Feder-
ation Concert Hall, Hobart.

Kanberā
Sestdien, 27. aug., plkst. 14.00 KLB 
saiets Immanuel baznīcas zālē Lyons, 
kur rādīs kontroversiālo DVD filmu 
angļu valodā: World War Three – In-
side the War Room.
 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
20. augusts
Bernhards, Boriss
1226. Zemgaļi un kurši noposta Dau-
gavgrīvas klosteri.
1991. Igaunija deklarē neatkarību no 
PSRS.
1991. vairāk nekā 100 000 cilvēku pie 
PSRS parlamenta ēkas protestēja pret 
valsts apvērsumu.

21. augusts
Janīna, Linda
Konstitucionālā likuma Par Latvijas 
Republikas valstisko statusu pieņem-
šanas diena
1952. garīdznieks Austrālijā Gunis 
Balodis.
1991. izgāzās PSRS valsts apvērsums.
1991. Latvija atjauno neatkarību no 
PSRS, pieņemot konstitucionālo liku-
mu Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu.

22. augusts
Rudīte, Everts
1891. aktrise Paula Baltābola.
1896. botāniķis un rakstnieks Kārlis 
Ābele.
1966. Arnolds Lūsis ievests ev. lut. ar-
hibīskapa amatā (trimdā).

23. augusts
Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Staļinisma un nacisma upuru atceres 
diena
1871. dzejnieks, dramaturgs Eduards 
Krustāns.
1911. literatūras zinātnieks Jānis Upītis.
1923. SLT aktrise Vera Dūte (dz. Las-
mane).
1939. Vācija un PSRS paraksta neuz-
brukšanas līgumu (Hitlera-Staļina jeb 
Molotova-Ribentropa pakts), kura sle-
penajos protokolos bija vienošanās par 
Austrumeiropas sadalīšanu ietekmes 

sfērās.

24. augusts
Bērtulis, Boļeslavs
1906. rakstnieks, režisors Voldemārs 
Pūce.
1991. Rīgā sākta Ļeņina pieminekļa 
demontāža.

25. augusts
Ludvigs, Ludis, Ivonna, Patrīcija, Pat-
riks
1948. rakstniece, tulkotāja, diplomāte 
Anna Žīgure.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Līga Dārziņa.

26. augusts
Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
1956. diplomāts Rolands Lappuķe.
1991. demontē Ļeņina pieminekli Lu-
dzā.  ■

sirsnīgas sarunas man gadās ar Dumpes 
kundzi, kura nemaz nav uzpūtīga vai 
iedomīga, bet izstaro patiesu sirsnību. 
Orķestris pārvietojās uz blakus telpu un 
sāk spēlēt deju mūziku. Tur neērti, liela 
dejotāju drūzma, un es eju mājās.

Nometne kļūst arvien tukšāka. Kat-
ru dienu desmitiem studentu aizbrauc 
uz izceļošanas caurbraukšanas nomet-
nēm. 6. oktobrī mani izsauc pie no-
metnes pārvaldes komandanta Boikota 
(Boycott), kurš man noprasa: Kāpēc es 
neesmu vēl pieteicies uz izceļošanu? 
Minstinājos, ka gaidu vēl atbildi ma-
nam lūgumam pārcelties uz ASV. Man 
uzstāda ultimātu – ja es tūdaļ nepie-

teikšos izceļošanai uz Austrāliju, tad 
man šī nometne un IRO apgāde jāatstāj 
un jāpāriet vācu saimniecībā (“He may 
wait for his nomination for USA by li-
ving in the German economy“). Es, pro-
tams, bez kavēšanās kapitulēju. Man 
iedod rokās sauju veidlapu izceļošanai 
uz Austrāliju un ieteic būt gatavam uz 
nākamo transportu pēc trīs nedēļām.

Visur var manīt neparastu rosmi: pil-
da koferus, iesaiņo mantas, veido kastes 
no diezin kur sadabūtiem dēļiem. Mūsu 
istabā esam palikuši tikai trīs – Ausek-
lis, Ilmārs un es. 26. oktobrī Ilmārs, es 
un pieci citi manas korporācijas vīri sa-
ņemam izbraukšanas pavēli uz Minste-
res tranzītnometni. (Šogad mani uzņēma 
korporācijā Fraternitas Cursica,– bet tas 
ir cits stāsts.) 27. oktobra rītā mēs septiņi 

aizbraucēji un trīs pavadītāji no manas 
korporācijas braucam uz Hamburg-Al-
tona staciju, no kurienes aties vilciens uz 
Minsteri. Krodziņā pie stacijas iztukšo-
jam kādu kausu alus un uzdziedam pāris 
studentu dziesmas. Drīz pienāk laiks at-
vadīties un kāpt vilcienā.

Ir reizē skumji un priecīgi; skumji 
atvadīties no spraigās, dažkārt rūp-
ju pilnās, bet tomēr skaistās studentu 
dzīves unikālajā Baltijas Universitā-
tē, un jaunības optimisma prieks par 
nākotnes iespējām tālajā kontinentā, 
prom no noplicinātās, karā izpostītās 
Vācijas un Eiropas.

Niks
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Atmiņas par BU (3)
Turpinājums no 7. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 12. augustā.
€1 = 1,45350 AUD
€1 = 0,86050 GBP

€1 = 1,54970 NZD
€1 = 1,11580 USD

Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 20. aug., plkst. 10.00 Radio 
3ZZZ Latviešu Grupas gadskārtējā 
pilnsapulce Latviešu namā. Ieeja par 
brīvu – būs uzkodas. Visi mīļi aicināti.
Sestdien, 20. aug., plkst. 15.30 Lat-
viešu namā Natālijas Neiburgas kera-
mikas darbu izstādes Krūze atklāšana.
Sestdien, 20. aug., plkst. 16.30 Lat-
viešu namā Melburnas latviešu vīru 
kora Veseris 1 gada jubilejas koncerts. 
Programmā M. Brauna, E. Dārzi-
ņa, R. Paula P. Plakida, U. Prauliņa, 
B. Skultes u.c. latviešu komponistu 
skaņdarbi. Goda viesis virsdiriģents 
Ivars Cinkuss. Biļetes pērkamas uz 
vietas pirms koncerta $20/$15; Dau-
gavas skolas bērniem bezmaksas. Pēc 
koncerta saviesīgs vakars ar priekšne-
sumiem un loteriju. lūdzu, pieteikties 
uz siltām vakariņām, kas būs pērka-
mas uz vietas, pie Roberta Birzes: 
 roberts.birze@gmail.com vai tālr. 
0400 003 826.
Otrdien, 23. aug., plkst. 19.30 vijol-
nieces Baibas Skrides koncerts Elis-
abeth Murdoch Hall, Melbourne Re-
cital Centre.
Piektdien, 26. aug., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 27. aug., plkst. 16.00 Skau-
tu un Gaidu mītnes vakars Latviešu 
namā.
Svētdien, 28. aug., plkst. 11.00 Pava-
sara svētki Latviešu ciemā. Ieeja brīva. 
Pusdienas - $10.00. Priekšnesumi un 
dziedāšana. Pērkamas kūkas un kafi-
ja! Loterija! Visus laipni ielūdz ciema 
talcinieces.
Sestdien, 3. sept., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.
Sestdien, 3. sept., plkst. 14.00 Latvi-
jas Universitātes gada svētki Latviešu 
namā.
Svētdien, 4. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien, 21. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 21. aug., plkst. 11.00 drau-
dzes pilnsapulce.
Svētdien, 21. aug., plkst. 15.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā. Ievērot – 
laiks mainīts!
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. sept., plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 4. sept., plkst. 14.00 diev-
kalpojums Latviešu ciemā.

Pertā
Piektdien, 26. aug., plkst. 19.30 Perth 
Concert Hall – vijolnieces Baibas 
Skrides koncerts ar Rietumaustrālijas 
Simfonisko orķestri. Programmā Šēn-
bergs, Mocarts un Brāms.

 
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.

Sidnejā
Svētdien, 21. aug., plkst. 15.00 vijol-
nieces Baibas Skrides koncerts Utzon 
Room, Sydney Opera House (izpār-
dots).
Ceturtdien, 1. sept., plkst. 12.00 sa-
iets un draudzības pēcpusdiena DV 
namā.
Sestdien, 3. sept., plkst. 13.30 Latvie-
šu namā Ilzes Švarcas referāts Dzin-
tars: Latvijas dārgakmens?
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 21. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 28. aug., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 21. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.
Svētdien, 28. aug., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Ceturtdien, 1. sept., plkst. 13.00 kār-
tējā baltiešu mēneša tikšanās Broadbe-
ach Library, 61 Sunshine Boulevard, 
Mermaid Waters (iepretim Pacific 
Fair iepirkšanās centram). Ieejot bib-
liotēkā, sekot norādījumam uz Me-
eting Room A.

Jaunzēlandē
Sestdien, 20. aug., plkst. 19.00 Latvi-
jas neatkarības no Padomju Savienības 
25 gadu atzīmēšana Latviešu namā 
38 Gasson St., Sidenhama, Kraistčēr-
ča. Durvis atvērtas no plkst. 18.00. 
Sekos jautrais vakars. Lūdzu grozi-
ņus, dzērienus, mantiņas un sīknauda 
izlozei. Ieeja pret ziedojumiem, sākot 
ar $10. Visi laipni lūgti. Ņemiet līdzi 
draugus! Jo vairāk, jo jautrāk!

Latvijā
Trešdien, 17. aug., Latvijas Nacionā-
lajā operā baleta viencēlienu izrāde 
Bolero..., kas vienā vakarā piedāvā ie-
spēju noskatīties jauno latviešu horeo-
grāfu veidotās Izstādes gleznas, ungā-
ru horeogrāfa Atilas Egerhāzi radīto 
Dafnīdu un Hloju, kā arī poļu meistara 
Kšištofa Pastora iestudēto Bolero. Iz-
rādi diriģēs Mārtiņš Ozoliņš.
Piektdien, 19. aug., Latvijas Nacio-
nālajā operā Aleksandra Glazunova 
baleta iestudējums Raimonda Aivara 
Leimaņa horeogrāfijā un Ināras Gau-
jas vizuālajā noformējumā priecēs 
klasiskā baleta cienītājus. Galvenajās 
lomās Alise Prudāne, Arturs Sokolovs 
un Raimonds Martinovs. Pie diriģenta 
pults Farhads Stade.
Sestdien, 20. aug., plkst. 20.00 Ma-
zajā Mežotnes pilī notiks jau tradicio-

nālais koncerts Pēteris Vasks ielūdz. 
Vasara. Mežotne. Svinot piecu gadu 
jubileju, Pētera Vaska Fonds rīko 
Mākslas plenēra noslēguma koncertu, 
kurā uzstāsies LNO soliste, skaistās 
balss īpašniece Ieva Parša, kā arī divi 
lieliski instrumentālisti – pianiste Her-
ta Hansena un čellists Ēriks Kiršfelds.
Ceturtdien, 25. aug., jauniešu kora 
BALSIS koncertsērija DAUGAVAS 
BALSIS. Plkst. 13.00 Aizkraukles 
(vecajā) ev. lut. baznīcā (Aizkrauk-
les novads, A6 šosejas Rīga-Daugav-
pils 82.km); plkst. 17.00 Jaunjelgavas 
ev. lut. Mārtiņa Baltā baznīcā (Jaunjel-
gava, Meža iela 13); plkst. 20.00 Skrī-
veru Dendroloģiskajā parkā pie strūk-
lakas sveču gaismā (Skrīveru novads).
Piektdien, 26. aug., jauniešu kora 
BALSIS koncertsērija DAUGAVAS 
BALSIS. Plkst. 17.00 Jumpravas 
Sv. Jāņa ev.lut. baznīcā (Lielvārdes 
novads, Dzelmes); plkst.  20.00 Dzies-
mu svētkiem 143 pie Kaibalas dzejas 
ozoliem (Lielvārdes novads, Kaibala). 
Līdzīgi kā 2015. gadā Oliņkalnā, visi 
dziedošie klausītāji tiks aicināti kop-
korī izdziedāt klasiku – Gaismas pili, 
Jāņu vakaru, Lauztās priedes, kā arī 
dziesmas no 2018. gada Dziesmu svēt-
ku koprepertuāra.
Sestdien, 27. aug., jauniešu kora BAL-
SIS koncertsērija DAUGAVAS BAL-
SIS. Plkst. 11.00 Lindes muižas parkā 
(Ķeguma novads, Linde)i; plkst. 14.00 
Labajā krastā, Lielvārdes bruņinie-
ku pilsdrupās (Lielvārde, Lielvārdes 
parks); plkst. 19.00 Ķeguma ev. lut. 
baznīcā. Kopā ar BALSĪM tajā uzstā-
sies arī Ķeguma jauniešu koris Lins un 
diriģente Maira Līduma.
Svētdien, 28. aug., jauniešu kora 
BALSIS koncertsērija DAUGAVAS 
BALSIS. Plkst. 12.00 Tomes ev. lut. 
baznīcā (Ķeguma novads, Tome) ga-
rīgās mūzikas koncerts; plkst. 18.00 
koncerts notiks uz Ogres upes plosta 
pie Līkā tilta. Skanēs labi zināmais 
Inese Zanderes un Raimonda Paula 
cikls Dziesmas par Latvijas upēm.
Līdz 30. oktobrim, Muzejā Rīgas 
Jūgendstila centrs skatāma neparasta 
izstāde – Tērps kā mākslas darbs no 
jūgendstila līdz mūsdienām. Tajā  ap-
skatāmie dāmu tērpi uzskatāmi par 
masu modes antitēzi. Katrs no tiem ir 
gan mākslas darbs, gan arī apģērbs. 
To autori Irina fon Šlipe, modes nama 
Irina v. Schlippe Moden dibinātāja, un 
viņas dēls, slavenais dizaineris un vai-
rāku Eiropas teātru tērpu mākslinieks 
Andrejs fon Šlipe. Kolekcija radīta 
iedvesmojoties no  jūgendstila dabas 
formām, ziediem un augiem, kā arī 
austrumu elementiem, liektām līnijām 
un arhitektoniskām struktūrām.  ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


