
Līdz ar iz-
stādes Latvieši 
Eslingenā  1947 
atklāšanu Vācijas 
pilsētiņā Eslinge-
nā tika aizsākta 
vērienīga diaspo-
ras un trimdas lat-
viešu kopīgo svēt-

ku Eslingenas  dziesmu  svētkiem  70 
svinēšana. Ceļu uz Eslingenu no tālām 
un tuvām latviešu mītnes zemēm, kā 
arī no Latvijas mēroja aptuveni 700 
dziedoši un dejojoši latvieši, kam sva-
rīgi saglabāt un nākamajām paaudzēm 
tālāk nodot savas tautas kultūru, tradī-
cijas un vērtības.

Sākot no otrdienas,13. jūnija, līdz 
pat mēneša beigām pilsētas muzejā 
Gelbes Haus būs aplūkojama izstāde 
Latvieši  Eslingenā  1947. Caur foto-
grāfijām un dokumentiem tā vēsta par 

lielo notikumu – pirmajiem trimdas 
dziesmu svētkiem, kuri norisinājās 
pirms 70 gadiem, un atklās nometnes 
sabiedrisko un kultūras dzīvi laika 
posmā no 1945. – 1947. gadam.

Pārcietuši karu, ap 7000 latviešu 
pēc Militārās Pārvaldes un ANO Pa-
līdzības un rehabilitācijas adminis-
trācijas (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration) pavēles 
1945. gada rudenī nonāca kara neskar-
tajā Eslingenā. Tā bija lielākā latvie-
šu bēgļu nometne Vācijā. Zaudējuši 
materiālās vērtības, par savu vienīgo 
bagātību tie uzskatīja latviešu kultūru. 
Tās kopšana kļuva par svarīgu viņu 
dzīves sastāvdaļu, kura nenorima arī 
pēc izceļošanas uz jaunajām mītnes 
zemēm.

Eslingena izveidojās par centrālo 
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Prezidenta Vējoņa uzruna 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā

Godātie piemiņas 
brīža dalībnieki!

Šodien mēs atcera-
mies traģēdiju, kas Lat-
vijas tautu piemeklēja 
pirms 76 gadiem. Tas 
bija brīdis, kad iedzī-
votāji visnežēlīgākajā 

veidā saprata, ka ir atņemts pats dār-
gākais, kas tautai var būt – tās brīvība.

1941. gada 14. jūnijā notika pirmās 

masveida represijas, kuras pret Latvi-
jas iedzīvotājiem vērsa komunistiskā 
okupācijas vara. Naktī pēkšņi iztraucē-
ti no miera, tūkstošiem kilometru garā 
moku ceļā tika aizvesti vairāk nekā 15 
tūkstoši nevainīgu cilvēku. Lielākoties 
ģimenes ar sirmgalvjiem un maziem 
bērniem, kuru ciešanas tika padarītas 
vēl smagākas, nošķirot vīrus no sie-
vām, tēvus no bērniem. Daudzi no vi-
ņiem tā arī nekad vairs nesatikās.

Šī ir diena, 
kad pieminam 
represijās cietu-
šos. Vairāk nekā 
trešā daļa izsū-
tīto uz mūžiem 
palika Sibīrijas 
vergu nometnēs. 
Tiem, kuriem pietika spēka izturēt un 

 
Turpinājums 4. lpp.

„Eslingenas dziesmu svētkiem 70“
Vērienīga trimdas un diasporas latviešu svētku svinēšana

 
Turpinājums 7. lpp.

Visa laba Jāņu zāle...
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„Sit, Jānīti, vara bungas, vārtu staba galiņā, 
Lai sanāca Jāņa bērni, no maliņu maliņām“
Jāņu svinības DV namā Adelaidē
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Galvenā rūpe, pro-
tams, bija, lai tikai ne-
lītu, jo tikai ārā var sil-
dīties pie tradicionālā 
ugunskura un priecāties 
par Jāņugunīm – darvas 
mucas vietā vairākas lā-
pas. Taču šoreiz Laika 

Dievi labvēlīgi uzsmaidīja, un pēc uz-
traucoši pelēka rīta cēliena, sestdienas, 
17. jūnija, pēcpusdiena pienāca rāma, 
saulaina un pat samērā silta. Adelaides 
jāņubērni, liela daļa tautas tērpos un 
vainagos, vai mazākais – krāšņās vil-
lainēs, iekārtojās pie galdiem birztali-
ņā (kas gan jau sen ir bez bērziem!) un 
nodevās Jāņu svinību priekiem.

Vispirms jāaprūpē miesa. Vana-
dzes lika galdā pusdienu kāpostus ar 
desiņām, kas labi saskanēja ar Jāņu alu 
un citiem alkoholiskiem dzērieniem. 
Netrūka arī ļoti gardais Jāņu siers un 
pīrāgi. Lai gan diena bija veltīta Jā-
ņiem, neaizmirsām, ka 17. jūnijā savu 
vārda dienu svin Artūri, un attiecīgi 
apsveicām savu čaklo Artūru Berķi. 
Tad pie svinību vadīšanas ķērās Jāņu 
tēvs (Imants Kronītis) un Jāņu māte 
(Astra Kronīte), lai skandinātu latvju 
senās Jāņu dziesmas, Jāņu bērnu sirs-
nīgā līdzdalībā. Apdziedāšanās radīja 
lielus smieklus, jo dažas dziesmas gan 
meitu, gan puišu pusē pieklājīgā sa-
biedrībā gan netiktu cilātas! Taču Jāņu 
nakts burvībā tiek piedots viss, un galu 
galā „...dziesmu dziedu, kāda bija, ne 
tā manis darināta.“ Jāņu tēvs un māte 
gādāja, lai senās melodijas mijās cita 
ar citu. Beigās nodziedājām moderno, 
bet ļoti populāru kļuvušo Līgo, māmiņ, 
līgodama.

Kā katru gadu, paši Jāņa bērni 
balsoja par trim skaistākajiem vai-
nagiem, un šogad šokolādes saņēma 
Dzidra,  Biruta  un Geņa. Arī citas 
čaklas rokas bija pinušas krāšņus zie-
du vainagus, kas būtu pelnījuši kādu 

atzinību; tomēr – tautas balss ir Die-
va balss. Neiztrūka arī ierastā loteri-
ja, kur galvenie laimesti bija dažāda 
kalibra pudeles ar vai nu dzidru vai 
sarkanu saturu, un, pateicoties Ilzei 
Kūmbei (Coombe), dažādi tautiski 
roku darbi.

Kā jau šinī gadalaikā, pēcpusdie-
nas augstākie grādi ilgi neturējās, un 
pienāca brīdis, kad ārā sēdēt tomēr 
vairs nebija omulīgi. Svinības turpinā-
jās telpās, pie elektriski radīta siltuma 
un bāra ērtībām. Jāņa tēvs Imants ap-
jozās ar akordeonu, un Jāņu dziesmu 
vietā sāka skanēt citas tautas dziesmas 
un iemīļotas galda dziesmas. Latvie-
šiem dziedāšana tomēr ir sirdslieta. 
Vēlreiz nosvinējām Artūrus – drošs 
paliek drošs – šoreiz jau jubilāra iz-
maksātā šampānieša pavadībā.

Un tā Jāņu svinībām pienāca gals, 
un atlika tikai nodziedāt atvadas:
Nu ardievu, Jāņa māte, līdz citiem Jā-

nīšiem,
Ej  ar  Dievu,  Jāņa  diena,  mēs  tev’ 

skaisti pavadām.

Citu gadu šādu laiku atkal tevi gaidī-
sim,

Zāļu  kroņus  nopīsim,  tevi  skaisti  sa-
ņemsim.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“
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Līgošana DV namā.
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Aldis daudzus 
gadus no sava 
mūža ir ar sirdi un 
dvēseli bez kādas 
atlīdzības veltījis, 
strādājot latviešu 
sabiedrības labā. 
Aldim ļoti svarīga 
ir latviešu kultūra, 
tradīcijas un valo-
da. Viņš jūtas pri-
viliģēts, ka, lietojot 
savas spējis, varē-
jis pielikt roku, lai 
šīs vērtības izbau-
dītu arī nākamās 
latviešu paaudzes.

Aldis savā lai-
kā bija Sidnejas 
Latviešu skolas 
vecāku padomes priekšsēdis, organi-
zēja ziedojumu vākšanas akcijas mācī-
bu materiālu iegādei un skolas pastā-
vēšanai un uzturēšanai.

Aldis bagātīgi atbalstījis latviešu 
sabiedrības iepirkto īpašumu Norman-
ville, Dienvidaustrālijā, kur Dzintaros 
jau trīs paaudzes Austrālijas latviešu 
jauniešu, kā arī daži no citām zemēm, 
pulcējās latviskā vidē, nodibina drau-
dzības uz mūžu, pastiprina savu lat-
viešu valodas prasmi, ar lielu sajūsmu 
ņem dalību dažādās nodarbībās – korī, 
teātrī, tautas dejās, aušanā, rotu kalša-
nā un citas mākās...

Daudzus gadus pēc kārtas Aldis 
palīdzējis segt izdevumus saistītus ar 
mākslinieku no Latvijas uzaicināšanu, 
kuplināt valsts svētku svinības ne tikai 
Sidnejā vien, bet dažkārt arī citos lat-
viešu centros.

Kad tika pārbūvēts Sidnejas Lat-
viešu nams, bez kādas atlīdzības Aldis 
sniedza inženiera pakalpojumus.

Rukvudas kapsētas Latviešu no-
dalījumā atrodas piemineklis, kura 
uzstādīšanu organizēja Aldis sava ne-

laiķa brāļa Ivara Birzuļa vārdā, kā at-
gādinājumu nākošajām paaudzēm, ka 
tur atdusas latvieši, kas ieradās Aus-
trālijā pēc Otrā pasaules kara.

Aldis bijis Latviešu Apvienības 
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) vi-
cepriekšsēdis, kā arī Austrālijas Lat-
viešu Kultūras dienu komitejas locek-
lis 1997. gadā . 

2007. gadā Latvijas valdība iecēla 
Aldi par Latvijas Goda konsulu Jaun-
dienvidvelsā un Ziemeļu teritorijā. 
Sadarbojoties ar Austrālijas Federā-
lo valdību, Aldis palīdzēja organizēt 
vairāku ministru no Latvijas oficiālas 
vizītes Jaundienvidvelsā. Kur nu vēl 
atbildība par vairāku Saeimas vēlēša-
nu un Tautas nobalsošanas sarīkošanu! 
Latvijas Goda konsula daudzos pienā-
kumus Aldis pašaizliedzīgi un ener-
ģiski pildīja līdz 2017. gada janvārim.

Alda Jāņa Birzuļa devums latviešu 
sabiedrībai Jaundienvidvelsā tiek aug-
stu novērtēts un ir Austrālijas valdības 
atzinības vērts.

Ināra Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Novēlu visiem lasī-

tājiem jautrus Līgo svēt-
kus!

GN

Nāc nākdama, Jāņu diena,
Daudz tevīm gaidītāju:
Šo dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Pa gadskārtu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīt;
Sienam sieru, daram alu,
Kur Jānīti pamielot.

Jānītim klaipu cepu
Triju rītu malumiņu;
Ne deviņi nevarēja
Smago klaipu kustināt.

Līst, lietiņ, kad līdams,
Nelīst’ Jāņu vakarā:
Salīs manas Jāņu zāles,
Salīs Jāņu papardītes.

Sper, pērkon, kad sperdams,
Nesper Jāņu vakarā;
Tev pieder viss gadiņš,
Man tas Jāņu vakariņš.

Visu gadu dziesmas krāju
Sudrabiņa vācelē;
Pašā Jāņu vakarā
Izbārstīju pagalmā.

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

Kad atnāca Jāņu diena,
Es varēju priecāties:
Ziedēj’ pļava, ziedēj’ nora,
Ziedēj’ visas mežmalītes.

Aldis Jānis Birzulis OAM
Apbalvojums par atbalstu latviešu sabiedrībai Jaundienvidvelsā

Aldis Birzulis ar dzīvesbiedri Edīti.
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Līgo svētkus!
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Šī gada 10.  jūnijā, 
Kanberā, poļu kluba 
White Eagle telpās noti-
ka Kanberas Baltiešu ko-
pīgi rīkotā 14. jūnijā Aiz-
vesto piemiņas atcere.

Atceri ievadīja Igau-
ņu vēstniecības Kanberā, vēstnieka viet-
nieks (Charge’  d’Affairs) Aivars  Car-
skis (Aivar Tsarski). Savā uzrunā viņš 
pieminēja šī 14. jūnija nakts upurus, kas 
skāra visas trīs baltiešu tautas, un šī lai-
ka notikumos, viņa vecvecāku ģimeni.

Piemiņas runu teica Kanberas Lat-
viešu biedrības priekšnieks un LAAJ 
vicepriekšsēdis Kanberā Juris Jakovics. 
Savu runu viņš uzsāka ar jaunāko paau-
džu aprindās izskanējušo domu, ka pēc 
76 gadiem, varbūt ir pienācis laiks šim 
vēsturiskam notikumam iegulties vēstu-
res plauktos. Jakovica atbilde – 14. jūnija 
deportācijas ir samērā skaitliski mazākas, 
bet tikpat traģiskas, kā ik katram zinā-
mais Holokausts. Divu režīmu – Staļina 
un Hitlera – rezultātā cieta tautas un cieta 
cilvēki. Zinot par un pazīstot šos Ļaunu-
mus, cilvēce var novērst atkārtošanos.

Runas turpinājumā Jakovics minē-
ja daudzās tautas, kas cieta no šiem di-
viem tā laika režīmiem. Viņš pieminēja 
ukraiņus, poļus, čečenus un citas tautas, 
kā arī šo režīmu pašu tautas, kuru cilvē-
ki tika tāpat neģēlīgi mocīti savā zemē. 
Jakovics citēja izvilkumus no publikā-
cijas Via Dolorosa, kurā Marina Kos-
teņecka, krievu izcelsmes latviete, stās-
ta par satikšanos ar vienu vecu latviešu 
māmuļu, kas viņai dāvina viņas pašas 
adītās vilnas zeķītes: „...Šī vecā māmuļa 
man teica... arī es biju Gulagā, tanī pat 
nometnē, kur Jūsu tēvs, Vorkutā. Lai šīs 
zeķes silda Jūsu kājas manā dzimtenē...“

Šie režīmi izraisīja arī ģimeņu traģē-
dijas. Jakovics citēja rakstu Leģionārs 
Jānis  Sīlis (autore Skaidrīte Dariusa). 
Stāsts ir par diviem brāļiem – Jāni, ku-
ram paredzētās kāzas Līgo dienā izjauc 
viņa līgavas aizvešana 14. jūnija depor-

tācijās uz Sibīriju, un Jāņa brīvprātīgā 
pieteikšanās vāciešiem, ienākot Latvi-
jā, vācu armijā; un brāli Robertu, kurš 
saņemot iesaukumu vācu armijā, aiziet 
slēpties mežā. Bija 1943. gada vasara, 
un Jānim pēc trīs nedēļu atvaļinājuma 
mājās bija jādodas atpakaļ uz fronti. 
Brāļi satikās meža malā teikt ardievas. 
Viņu saruna beidzas ar kautiņu.

„Vai Tu nesaproti, ka es cīnos pret 
Ļaunumu, kas iznīcina mūsu tautu un 
zemi?“ kliedza Jānis.

„Vai Tu neredzi, ka tas Otrs ir tāds 
pats,“ atbild Roberts.

No  mājas  izskrējusi  māte  vaidē-
ja – brāļi, brāļi. Un tad – divi vīri, divi 
karā  un  dzīvē  rūdīti  vīri,  apkampās 
un raudāja. Jānis aizbrauca uz fronti, 
Roberts  iegāja  atpakaļ mežā.  Tā  bija 
pēdējā reizē, kad brāļi redzējās.

Un šodien, saka Jakovics, nekas 
daudz nav mainījies Lielās Pasaules 
politiskajos satraukumos, tikai citas 

diktatūras un plašākā pasaules ģeo-
grāfijā. Savu runu viņš pabeidza ar 
optimistisku domu – projektu par Pa-
saules Miera zvanu.

Jakovics ir The Rotary Club of Can-
berra Burley Griffin priekšnieks, un šī 
kluba iecerētais projekts ir Bērlija Gri-
fina (Burley Griffin) ezermalā uzbūvēt 
paviljonu, kurā ievietotu Pasaules Miera 
zvanu, ar kura skaņām atskanētu miers 
un saticība cilvēku un tautu attieksmēs.

Pēc visu triju baltiešu tautu him-
nām sekoja muzikāls priekšnesums. 
Kanberas Mūzikas skolas audzēkņi – 
The  Dynamic  Trio  atskaņoja Šūberta 
un citu klasiķu darbus.

Noslēgumā visi pakavējās pie glā-
zes vīna un kafijas. Bija ļoti kupls ap-
meklētāju skaits. Viņu vidū bija poļu 
un ukraiņu pārstāvji, kā arī austrāliešu 
sabiedrības prominentas personas.

Skaidrīte Dariusa
Laikrakstam „Latvietis“

14. jūnijā Aizvesto piemiņas atcere Kanberā
Vai 14. jūnijā Aizvesto piemiņas atcerei būtu laiks iegulties vēstures plauktos?

No kreisās: Kanberas Lietuviešu biedrības priekšniece Zidre (Zydre) Pember, 
igauņu biedrības priekšniece Rēta Bergmane (Reet Bergman), igauņu vēstnie-
cības Kanberā vēstnieka vietnieks Aivars Carskis (Aivar Tsarski) un Kanberas 
Latviešu biedrības priekšnieks Juris Jakovics.
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atgriezties dzimtenē, sava dzīve bija 
jāsāk pilnīgi no jauna, nemitīgā jaunu 
represiju draudu ēnā.

Šī ir arī diena, lai atcerētos, ka jāda-
ra viss iespējamais, lai šāda traģēdija ne-
kad vairs nevarētu atkārtoties. No vēs-
tures ir jāmācās, lai dzīvotu nākotnei.

14. jūnija represijas nāca negaidot. 
Lai gan bija skaidrs, ka brīva Latvijas 
valsts ir zudusi, tikai retais iedomājās, 
ka, jaunā vara, pret cilvēkiem var iztu-
rēties ar tik brutālu spēku. Ļoti skarbu 
mācību guva tie, kuri cerēja, ka līgums 
ar agresīvu režīmu saudzēs cilvēku dzī-
vību; visi tie, kuri domāja, ka ar naidīgas 
valsts karaspēku ir iespējams sadzīvot.

Tādēļ arī šodien mums ik brīdi jā-
būt modriem. Ir jāsaprot, ka attiecībā 
uz savas valsts drošību un aizsardzību 
kompromisi nav iespējami.

Pirmais represiju vilnis ļoti mērķ-
tiecīgi tika vērsts pret visiem tiem, kuri 
simbolizēja brīvu, izglītotu un pārti-
kušu Latviju. Tika apzināti iznīcināta 
neatkarīgās valsts elite. Represijām bija 
pakļauti visu tautību un profesiju ļau-
dis – latvieši, krievi un ebreji, skolotāji 
un uzņēmēji, bruņoto spēku virsnieki, 
valsts un sabiedriskie darbinieki. Notei-
cošais bija viņu uzticība brīvai Latvijai.

No šī trieciena vēl joprojām neesam 
spējuši pilnībā atgūties – ilgajos okupā-
cijas gados varai nepatika spilgti līderi. 
Toreiz šādi cilvēki tika apklusināti. Bet 
šodien mums ir nepieciešamas uzņēmī-

gas un iedvesmojošas personības, lai va-
rētu turpināt Latvijas attīstību, kas pirms 
vairāk nekā 70 gadiem tika varmācīgi 
pārtraukta. Valsti veido tās cilvēki. Vēs-
ture apliecina, ka arī pēc tam, kad ir zau-
dēta juridiskā neatkarība, tieši cilvēki ir 
tie, kas saglabā dzīvu brīvības ideju.

Godīgs darbs, augsti morālie un ētis-
kie standarti, izcilība un atbildība – šīs 
īpašības piemita cilvēkiem, kurus aizve-
da 14. jūnijā. Šīs īpašības raksturo Latvi-
ju, kādā ikviens no mums gribētu dzīvot. 
Ticēsim sev, un savām spējām veidot 
attīstītu un pārtikušu Latviju, jo tikai 
mūsu pašu spēkos ir šo mērķi sasniegt!

Raimonds Vējonis
Latvijas Valsts prezidents

2017. gada 14. jūnijā
pie Brīvības pieminekļa

Prezidenta Vējoņa uzruna 
Turpinājums no 1. lpp.
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Vai tiešām tās ir jāņugunis,
Kas naktī sapņos spīgo man?
Vai tiešām tās ir Jāņu dziesmas,
Kas prātā man un sirdī skan?
Tā! Tiešām! Saulgrieži ir atkal klāt!
Tik jāver durvis vaļā, viņu iekšā aicināt.
Un tagad padomi un jautājumi lieki,
Ik vienam zināmi ir Jāņu dienas prieki.
Šos svētkus mūsu senči sen jau svinējuši,

Pat tad, kad paši klaušu gaitās staigājuši.
Bet tagad brīvi, laimīgi mēs varam kausus tvert
Un Jāņu dziesmas dziedot, viņus tukšus dzert.
Un svinēt saulgriežus it kā mēs visi būtu Jāņi,
Kaut tās tik iedomas un māņi.
Lai saules mūžu mūsu tauta dzīvo
Un nekad nebeidz skanēt: līgo, līgo!

Viktors Bendrups
Laikrakstam „Latvietis“

Lai arī esmu brīdināta, ka Sidneja 
ir milzīga un attālumi (pret Adelai-
des mērogu) ir daudz lielāki, Latviešu 
namu un skolu veiksmīgi atrodu. Tur 
sastopu skolas pārzini Daivu  Tukt-
ēnu, kas ar šķelmīgu smaidu sejā pa-
zobojas, ka naktsmājas ir jānopelna. 
Cepam pīrāgus, gaidām bērnus, kas 
jāaizved mājās pēc dejošanas. Kopā 
darbojoties, varam parunāties un kalt 
nākošās dienas plānus.

Plāni ir vienkārši. Paskatīties, kā 
darbojas Sidnejas skola, aizgūt jaunas 
idejas, kuras varētu ieviest Adelaides 
skolā un otrādi, – kā jau pieredzes ap-
maiņas braucienā. Saprotu, ka visās 
klasēs nepaspēšu ieiet, izlemju, pie kā 
došos ciemos. Lai arī neredzēšu spēļu 
grupu un bērnudārzu, man tiek pastās-
tīts, ka tur iet jautri. Protams, jo ātrāk 
sāk nākt uz skoliņu, jo vairāk draugu 
un vairāk laika rotaļām.

Nākošais, 3.  jūnija, rīts ir satrau-
kuma pilns. Skolotāji priecīgi par cie-
miņu, bērniem uzreiz gribas parādīt, 
ko māk; tad nu cenšas visi. Nopriecā-
jos, ka skolai ir savs vēstures un ģeo-
grāfijas skolotājs, mūzikas skolotājs, 
esot pat orķestris un notiek arī dejoša-
na. Skolas orķestrī un dejošanā iesais-
tās arī latviešu bērni, kuriem valodas 
zināšanas ir ļoti nelielas. Protams, ša-
jās mākslās var izpausties arī tie, kas 
latviski runā ļoti labi. Māksla vieno.

Pie bērniem uz skolu nāk dažādi 
latviešu sabiedrībā pazīstami cilvēki 
un veido ar bērniem projektus. Pa-

čukstēšu, ka šo 
ideju jau Adelai-
des skola aizņē-
mās no Sidnejas 
skolas. Par bērnu 
aktīvu iesaistīšanu 
teātrī arī ir bijis 
tik daudz skaistu 
rakstu!

Pēc stundām 
paēdam pusdienas, 
kas ir vēl viens 
pluss Sidnejas sko-
lai, jo katram bērnam vēl paies ilgs 
laiks, lai aizbrauktu mājās. Ar tukšiem 
vēderiem braukšana nav nekāda patī-
kamā. Vesels komplekts: siltais ēdiens, 
dzēriens un našķis. Un tik lēti! Te nu 
uzreiz ir jāsaka, ka esmu vairākkārt 
pārliecinājusies par to, ka Sidnejā ne-
kas nav lēti, un nekas nav par velti, tā-
pēc esmu izbrīnīta, kad skolas pārzine 
pastāsta, ka arī dalībmaksa latviešu 
skolā ir lētākā no visām Austrālijas lat-
viešu skolām. Kā to skola panāk? Tas 
ir viņu noslēpums, un, lai tā arī paliek.

Apsēžos klasē ar skolotājiem, mēs 
padalāmies ar iespaidiem par stun-
dām un apmaināmies ar idejām. Arī es 
esmu te ko iemācījusies, atradusi da-
žas neredzētas grāmatas. Mazliet no-
pūšamies, ka ziemas sporta sezona ir 
sākusies, arī slimošana ņemas spēkā, 
un ka no tā nevar izvairīties.

Uzzinu, ka šobrīd skola ir ieintere-
sēta atrast cilvēku, kas darbotos tieši 
ar bērniem, kam latviešu valoda ir 

dzimtā valoda. Telpas klasei ir; būtu 
skolotājs, atrastos arī gribētāji mācī-
ties. Lai arī attālumi Sidnejā ir lieli, tas 
nav lidojums uz Latviju vairāk nekā 
divdesmit stundu garumā. Lai gan arī 
te jāpiebilst, ka Sidnejas skolā ir labas 
tradīcijas un apņēmīgi cilvēki, kas uz-
ņemas organizēt bērnu braucienus uz 
Latviju. Ne tikai aizvest un pieskatīt 
savus bērnus, bet arī citu vecāku bēr-
nus. Nupat skolēni devās Sveika, Lat-
vija! Ceļojumā.

Milzīgs paldies Sidnejas latviešu 
skolotājiem Zintim,  Velgai,  Dairai, 
Maritai par viesmīlīgo uzņemšanu 
klasēs; Vijai, Baibai, kas piepulcējās 
pārrunās, saimniecēm par garšīgajām 
pusdienām, Daivai par izguldīšanu, 
Valdim par īpašo maizi no vācu beķe-
rejas un par daudzajiem smaidiem un 
jaunām idejām!

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

Laikrakstam „Latvietis“

Pieredzes apmaiņas brauciens
Uz Sidnejas Latviešu skolu

Sidnejas Latviešu skolā.
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Sidnejas Latviešu skolā.
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Sidnejas Latviešu skolā.
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Jāņus gaidot
Dzeja
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Sibīrijas  bērni – komunistiskā terora 
upuru un palīdzības fonds: „Šogad aprit 76 
gadi kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. 
Jau  septiņpadsmito  gadu  fonds  „Sibīrijas 
bērni”  aicina  pulcēties  kopā,  pieminot  uz 
Sibīriju  izsūtītos  cilvēkus.  Pa  šiem  gadiem 

esam  intervējuši  940  cilvēkus,  izveidojuši  dokumentālas 
filmas, izdevuši latviski, angliski un krieviski grāmatu „Si-
bīrijas bērni”, Ilmāra Knaģa atmiņu grāmatas. Kopā ar iz-
sūtītajiem un viņu bērniem apmeklējam tuvinieku piemiņas 
vietas, vedam piemiņas plāksnes, meklējam Sibīrijā paliku-
šos latviešus. Par braucieniem tiek veidotas filmas, kuras 
rāda televīzijā un kinoteātros, kultūras centros un skolās 
visā  Latvijā.  Ir  svarīgi,  ka  pieminam  Sibīriju,  svarīga  ir 
mūsu attieksme pret notikušo.“

Arī šogad 14. jūnijā Valsts prezidents uzņēma Sibīri-
jas bērnus uz konferenci 1941.  gada  14.  jūnija  piemiņai, 
tik šoreiz jau Rīgas pilī. Konferenci vadīja Dzintra Geka, 
kinorežisore, fonda Sibīrijas  bērni vadītāja. Uzrunas tei-
ca Valsts prezidents Raimonds Vējonis, mācītājs Guntis 
Kalme, LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, LR 
Saeimas deputāte Laimdota Straujuma, Latvijas politiski 
represēto organizācijas vadītājs Ivars Kaļķis.

Atmiņās dalījās izsūtītie, viņu bērni un mazbērni. Frag-
mentus no saviem darbiem lasīja skolēnu sacerējuma kon-
kursa uzvarētāji. Pēc konferences pie Pils laukuma esošā 
pieminekļa Bārenīte pelēkais granīts tika noklāts ar pļavu 
ziediem. Rātslaukumā izsūtītie un viņu ģimenes un drau-
gi pulcējās gājienam uz Brīvības pieminekli, savukārt pie 
Brīvības pieminekļa pulcējās valdības un diplomātu kor-
pusa pārstāvji ziedu nolikšanas ceremonijai. Lai gan šajā 
dienā godinām izsūtītos un visi pasākumi ir veltīti viņiem 
un viņu piemiņai, tad pie Brīvības pieminekļa tas tā kā tiek 
atbīdīts otrajā plānā, jo esot jāievēro protokols. Godasar-
dzes maiņa, Valsts himna pūtēju orķestra izpildījumā un 
uzrunas teic Latvijas politiski represēto organizācijas vadī-
tājs Ivars Kaļķis un Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 
Pie pieminekļa gulst ziedi, plīvo Baltijas valstu karogi. Ar 
teleobjektīvu cītīgi pārskatīju diplomātu rindas, meklējot 
vismaz kādu no Krievijas vēstniecības; es neatradu, arī citi 
fotogrāfi neatrada.

Tālāk gāju pa Akmens tiltu pāri Daugavai uz Torņa-
kalna staciju, kur notika 14. jūnijam veltīts pasākums ar 
karogiem, ziediem, kora dziesmām un uzrunām. Skatītā-
ju rindās bija LR Saeimas deputāts Ritvars Jansons, daži 
bijušie un esošie Rīgas domes deputāti. Līdz ar Represēto 
biedrību vadītājiem klātesošos uzrunāja arī LR Izglītības 
un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Pasākums sadalīts divās daļās – pie akmens skulp-
tūrām aiz stacijas un pie vecā vagoniņa, kuram šogad 
durvis palika aizslēgtas, jo laika zobs to ir saēdis. Jau 
vairākus gadus, piedaloties šajā pasākumā, ievēroju, ka 
pulcējas praktiski vieni un tie paši cilvēki, izņemot da-
žus runas vīru. Nekad neesmu redzējusi skolas bērnus 
vai studentus. Ja paši neprotas, tad varbūt vajag aizsūtīt 
ielūgumu. 

Rīgā 14. jūnija piemiņas pasākumu bija ļoti daudz, arī 
koncerti līdz vēlam vakaram un citās Latvijas pilsētās gūla 
ziedi pie akmeņiem, uz sliedēm.

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Sibīrijas bērni Rīgas pilī
Atmiņu stāsti, filmas, koncerti un ziedi

Dzintra Geka uzrunā konferenci Rīgas pilī.
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Skolēnu sacerējuma konkursa uzvarētāji Eduards Stabiņš, 
Paula Rāzna un Annija Bērziņa.
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„Bārenīte“.
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Torņakalna stacijā pie deportāciju vagona.
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Jūnija pirmajā nedē-
ļas nogalē Sietlas tautas 
deju kopa Trejdeksnītis 
rīkoja savu pavasara deju 
koncertu. Sestdienas, 
3. jūnija, vakarā Latvie-
šu namā pirms koncerta 

bija iespēja baudīt garšīgas vakariņas 
un vēlāk skatīties uzvedumu. Svētdien, 
4. jūnijā, pēc dievkalpojuma bija īsāka 
programma tiem, kam nebija iespēja 
atnākt sestdienas vakarā. Abi uzvedu-
mi bija labi apmeklēti. Uz vakariņām 
bija ieradušies kādi 60 viesi un vēlāk 
uz koncertu divreiz tik daudz. Visiem 
bija liels prieks redzēt mūsu iemīļotos 
dejotājus, kas visu gadu strādājuši 3 
stundas nedēļā lai sagatavotu šo kon-
certu un šovasar piedalītos Dziesmu 
un deju svētkos Baltimorā, kā arī simt-
gades svētkos nākamgad Rīgā.

Deju programmu raiti pieteica 
Ruta Ikauniece latviski un Aina Lor-
berga angļu valodā, jo starp apmek-
lētājiem bija fani, kas latviski nerunā. 
Programmā bija 15 dejas, tostarp vai-
rākas, kuras dejos Baltimorā un divas, 
kas paredzētas Rīgas Dziesmu un deju 
svētkos. Skatītāji apbrīnoja dejotāju 
iznesīgo stāju, enerģiju un smaidā sta-
rojošās sejas. Pirmā dejā – Es mācēju 
danci  vest meitenes iedejoja zālē tik 
viegli, ka likās viņu kājas nepieskā-
rās zemei. Toties puiši bija vareni un 
braši. Prieks starp dejotājiem redzēt 
jaunas sejas, un pietrūkst dažas vecās. 
Patlaban ansamblī ir 24 dažāda vecu-

ma dejotāji.
Katrīna  Janga  (Kathrine 

Young), kas Trejdeksnīti vada 9 gadus 
un ansamblī dejojusi daudz ilgāk pazi-
ņoja, ka šovasar pēc Baltimoras svēt-
kiem viņa uzdod kopas vadību, bet vēl 
turpinās dejot. Vadību pārņems Ērika 
Karjere  (Currier), kas kopā ar Bri-
annu Freimani ir bijusi Trejdeksnīša 
palīgvadītāja.

Latviešu biedrības Vašingtona 
štata vārdā Inta Vīste  (Wiest) patei-
cās Katrīnai par viņas devumu Sietlas 
latviešu saimei, vadot latviešu tautas 
deju kopu, kas skaitās viena no labāka-
jām Amerikā. Inta pasniedza Katrīnai 
rozes un LIELU čeku, kuru biedrības 
kasieris Valdis Jodais bija sagatavojis 
tā, lai tas skaidri būtu redzams. Siet-
las latvieši ir lepni par Trejdeksnīša 
panākumiem. Tas ir vienīgais deju 

kolektīvs (tā to 
sauc Latvijā) visā 
Amerikā, kas ar 
videoieraksta pa-
līdzību pieteicās, 
tika novērtēts un 
pieņemts E grupā 
Dziesmu un deju 
svētkos nākamgad 
Latvijā!

Inta arī apsvei-
ca bijušo Trejdek-
snīša dejotāju un 
rietumkrasta lat-
viešu vidusskolas 

Kursa direktori Indru  Ekmani, kas 
pirms pāris dienām atgriezusies no 
Latvijas, 2. jūnijā ar izcilību aizstāvē-
ja savu doktora disertāciju Vašingtona 
Universitātē. Indra ir iemīļota mūsu 
latviešu saimē, un mēs visi priecāja-
mies par viņas sekmēm.

Tā kā koncertā bija līdzekļu vākša-
nas akcija, lai palīdzētu dejotājiem ar 
izdevumiem, braucot uz Baltimoras un 
Rīgas svētkiem, starpbrīdi notika izlo-
ze ar bagātiem laimestiem. Pēc prog-
rammas visi jautri pulcējas, apsveica 
dejotājus, kopā fotografējās un daudzi 
palika latviešu namā priecāties līdz 
vēlai stundai. Sietlas latviešu saime 
pateicās dejotājiem par lielisko uzve-
dumu un vēl Trejdeksnītim raitu dejas 
soli Baltimorā un nākamgad – Rīgā!

Inta Moruss
Laikrakstam „Latvietis“

„Trejdeksnīša“ pavasara deju koncerts
Dejotāji ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem Baltimorā

„Trejdeksnītis“. Aizmugurē vidū vadītāja Katrīna Janga (Kathrine Young).
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Inta  Vīste  (Wiest)  pasniedz  biedrības 
čeku Katrīnai Jangai (Young).
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Dejas prieks.
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kultūras vietu visā Rietumu sabied-
roto teritorijā. Nopelns tam bija dau-
dzu Latvijas inteliģences pārstāvju 
klātbūtne. Nometnē patvērumu rada 
bijušie diplomāti, garīdznieki, ārsti, 
advokāti, skolotāji, mākslinieki, mūzi-
ķi kā arī prominenti aktieri, baleta un 
operas darbinieki.

Vēlme kopt latviešu tautasdziesmu 
bagātību nometņu koros pulcēja dzie-
dāt gribētājus. Jau 1946. gada 30. jūni-
jā Gēsthahtā und Fišbahā Vācijā notika 

pirmās dziesmu dienas, bet Eslingenā 
ap 1000 dziedātāju un 10 000 klausī-
tāju tikās pirmajos trimdas dziesmu 
svētkos. Toreiz svētku dalībniekus 
priecēja Eslingenas teātris ar izrādi 
Minhauzena  precības, Latvijas Ra-
diofona dubultkvartets Tēvija sniedza 
divus koncertus, bet simfoniskais kon-
certs priecēja sabraukušos pēc mēģi-
nājumiem, informē izstādes kuratore 
Liene Poriete.

Visai līdzīgu ainu nedēļas otrajā 
pusē vēlējās uzburt svētku Eslingenas 
Dziesmu svētkiem 70 organizatori. Šo-
reiz pilsētas ielas un koncertzāles ar 

savu sniegumu pieskandēja aptuveni 
700 dziedātāji, dejotāji un folkloristi 
no 11 valstīm gan tepat no Eiropas, 
gan arī no Kanādas, Austrālijas un, 
protams, Latvijas. Visplašāk pārstāvē-
ti kolektīvi no Anglijas un Vācijas. Kā 
uzsver svētku organizatore, Latvie-
šu kultūras biedrības Saime vadītāja 
Laura Putāne, tad šo svētku iecere ir 
tuvināt un vienot gan trimdas jeb ve-
cās paaudzes latviešus, gan diasporu 
jeb tautiešus, kas uz ārzemēm pārcēlu-
šies salīdzinoši nesen.

„Eslingenas ... 70“
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 14. lpp.
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No 10. līdz 11. jūni-
jam Jelgavā norisinājās 
11. starptautiskais smil-
šu skulptūru festivāls. 
Tā kā šogad daudzi 
kultūras notikumi šajā 
pilsētā saistās ar teāt-
ri, piemēram, ar izstādi 

atzīmējām Jelgavas goda pilsones ak-
trises Elzas Radziņas 100 un 20.gs. 
20. – 30. gadu Jelgavas profesionālā 
teātra scenogrāfa Arvīda Spertāla 120 
gadu jubileju, tad arī festivāla rīkotāji 
izvēlējušies tēmu Teātris. To smiltīs 
realizēja 15 mākslinieki no sešām val-
stīm; bez Latvijas tēlniekiem strādā-
ja arī kolēģi no Lietuvas, Bulgārijas, 
Francijas, Portugāles un Krievijas.

Tēma pieļauj ļoti plašu interpre-
tācijas skalu, un to tēlnieki arī iz-
mantojuši. Marionetes, leļļu meistari, 
balets, aktrišu dzīve uz skatuves – tie 
ir izplatītākie motīvi festivālā. Kā 
mākslinieki izteikušies, smiltis Pasta 
salā ir ļoti labas, bez piejaukumiem, 
bez akmeņiem un citiem nevēlamiem 
piemaisījumiem, tādēļ arī labi veidot. 
Festivāla rīkotāji vēsta, ka patlaban 
smilšu skulptūru festivāli pasaulē ir 
ļoti populāri, tādēļ tēlniekus rauj uz 
visām pusēm. Tas apgrūtina arī Jel-
gavas festivālu, kas liecina, ka piekrīt 
piedalīties ne vienmēr labākie māks-
linieki. No citas puses raugoties, kā 
ledus, tā smilšu festivālos Jelgavā bie-
ži redzam vienus un tos pašu māksli-
nieku vārdus, viņi iesituši roku, prot 
izmantot viena vai otra materiāla 
specifiskās īpašības, pārzina festivālu 
konjunktūru, vienas vai otras vietas 
vājās un stiprās puses, tādēļ jaunpie-
nācējiem vai iesācējiem grūtāk ie-
spiesties šādos festivālos. Tagad arī 
Jelgavā parādās jauni vārdi, un tas 
iepriecina.

Patiesībā, kā pierāda arī šis festi-
vāls, nav būtiski, vai skulptūru veido 
pieredzējis meistars vai ķeras klāt ie-
sācējs. Pats svarīgākais ir mākslinieka 

iecere, doma. Tas, ka viņš gan vēlas 
piedalīties festivāla konkursā – Jelga-
vā ir viens no retajiem festivāliem, kur 
mākslinieki sacenšas konkursā, bet ne 
tikai izpilda pasūtījumu, – taču nav ko 
teikt, nav savas oriģinālas idejas, parā-
dās arī skulptūrā. Ārēji tēla kompozī-
cija var būt pat efektīga, taču patiesībā 
maz izsakoša vai pļāpīga, kas nepārlie-
cina ne žūriju, ne skatītāju.

Starp citiem visai viduvējiem dar-
biem šoreiz izceļas lietuvieša Martins 
Gauba (Martynas Gaubas) ar skulp-
tūru Draudzība, viņš, starp citu, ir 
viens no māksliniekiem, kurš smiltīs 
strādā pirmo reizi. Tā meistarīgi iz-
vērsta telpā, stāstot par aktiera, šoreiz 
ziloņa, un dresētāja, sufliera, draudzī-
gajām attiecībām. Abas figūras kom-
pozīcijā fiziski nav saistītas, taču ar 
izteiksmi, ar detaļām tēlnieks lieliski 
parāda viņu garīgo tuvību. Tēlnieks 
pratis smiltīs attēlot ne tikai ziloņa 
ķermeņa uzbūvi, bet arī ādas raupju-
mu, gandrīz vai materialitāti. Veik-
smīgs ir arī cilvēka sejas atveidojums, 
kurā sazīmējams autora pašportrets. 
Viņš, ja ielūkojamies viņa radošajā 

Māra Branča skatījums
Teātris smiltīs

Kopskats.
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Martins Gauba (Martynas Gaubas). Lietuva. „Draudzība“. I vieta.
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„Amfiteātris“. Donāts Mockus un Ine-
se Valtere.
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darbībā, bieži pielieto sevi kā tēlu sa-
vos darbos.

Tikpat veiksmīga, bet skatītāju 
vidū droši vien vispopulārākā ir lat-
viešu tēlnieka Kārļa  Īles Vientuļā 
lelle. Viņa profesionālisms atklājas kā 
kompozīcijā, tā tēla (lelles) atveidoju-
mā. Skatītājs notic, ka viņa priekšā ir 
koka lelle (patiesībā marionete), kas 
pamesta sēž. Pieņemu, ka ikviens no-
tic, ka tā darināta no smiltīm. Kārlis 
Īle spējis dzēst cilvēku apziņā patieso 
materiālu, no kā tas radīts. Un tas ir 
tikai tāpēc, ka viņš atradis precīzu for-
mu, pārvēršot vienu materialitāti citā. 
Bez tam tēlnieks it kā aicina būt žēlsir-
dīgiem, draudzīgiem.

Abi nule aplūkotie darbi izceļas vēl 
ar ko svarīgāku – mākslinieki ne tikai 
meistarīgi atraduši savai iecerei izteik-
smīgu ārējo formu. Viņu skulptūrās ir 
ietverta ne tikai autoru ētiskā attiek-
sme pret attēloto situāciju, bet arīdzan 

 
Turpinājums 9. lpp.



Piektdien, 2017. gada 23. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Džilongas latvieši priecājas, ka ie-
mīļotās mākslinieces Ludmilas Mei-
lertes darbi nesen tika izstādīti viņu 
pilsētā.

Izstāde, ko rīkoja galerija Met-
ropolis Gallery, tika atklāta šī gada 
6.  aprīlī. Vairums gleznu attēloja 
Melburnas skatus un pārstāvēja māks-
linieces daiļrades agrīno periodu. Iz-
stādes ievadā Guna  Grīna (Green), 
kurai Meilerte bija gan radošā skolotā-
ja, gan draudzene, dalījās atmiņās par 
Meilertes personību un darbu. Tur-
pinājumā seko neliels ieskats Gunas 
stāstījumā.

Ludmila studēja mākslu Latvi-
jas Mākslas akadēmijā trīsdemitajos 
gados Vilhelma Purvīša vadībā. Stu-
dentiem tika mācīti impresionisma un 
reālisma glezniecības stili. Akadēmija 
atbalstīja modernisma virzienu.

Ludmila ar vīru Otto ieradās Aus-
trālijā 1948. gadā. Šajā laikā Austrāli-
jas māksla attīstījās atrauti no pārējās 
pasaules, galveno iespaidu rodot nese-
nā vēsturē un attiecībās ar aborigēnu 
kultūru. Nemieri pēckara pasaulē at-
spoguļojās arī mākslā, un strīdi izcē-
lās par mākslinieku lomu tā laika sa-
biedrībā.

Ludmilas iedvesmu nodrošinā-
ja gan svaigs radošais gars, gan arī 
sajūsma par jauno vidi, kas kopumā 
veicināja viņas īpašās iztēles spējas. 
Jau pašos pirmajos gados Austrālijā 
pieauga viņas daiļrades ražīgums, kas 
vainagojās arī ar atzinību no kritiķu 
un mākslas skatītāju puses.

Viņa piedalījās daudzos balvu pro-
jektos līdzās tādiem labi pazīstamiem 
Viktorijas gleznotājiem kā, piemēram, 
Margaret  Olija  (Olley) un Džordžs 
Bels (George Bell). Meilertes gleznas 
iegādājās vairākas reģionālās galeri-
jas, kā arī Viktorijas mākslas galerija 
(National Gallery of Victoria). Valsts 
mērogā – Dunlop Art Prize ietvaros 
1950. gadā – viņa izstādīja darbus 
kopā ar Sidniju Nolanu (Sidney No-
lan),  Artūru  Boidu  (Arthur  Boyd) 
un Fredi Viljamsu (Fred Williams). 
Viņai labi veicās, un viņa sāka ieman-
tot popularitāti.

Ludmila bieži mīlēja gleznot brīvā 
dabā. Viņa izvēlējās ne tikai labi pa-
zīstamas būves – Flinders ielas staciju 
un Melburnas bibliotēku, bet arī ne tik 
diženas pilsētas vietas, piemēram, Gas 
and Fuel ēkas, ostmalas un pat dzelz-
ceļa sliežu posmus.

Starp Ludmilu un Gunas ģimeni 
attīstījās tuva draudzība. Guna atcerē-
jās gadījumu septiņdesmitajos gados, 
kad viņa Džilongā studēja mākslu un 
rādīja Ludmilai savus darbus. Ludmi-
la esot bijusi sašutusi par to, ka skolā 
Gunai neesot mācījuši par krāsu. Lud-
mila piedāvāja palīdzību, un tā – vasa-
ras brīvlaikā – Guna sāka mācīties pie 
Ludmilas.

Guna sāka izprast, kā lietot krāsu, 
paļaujoties vairāk uz intuīciju nekā uz 
zinātni. Ludmila rādīja, kā formas, 
kas pazuda tālumā, varēja pievilkt tu-
vāk, lietojot gaišākus toņus. Svarīgi 
bija ievērot to, kā gaisma, plūstot is-
tabā un atspīdot no sienām un citām 
virsmām, iespaidoja krāsu toņus visos 
telpas objektos. Piemēram, starp balta 
palaga krokām – uzmanīgi skatoties, 
varēja saredzēt kadmija citrondzelte-
nos, olīvzaļos un kobaltzilos pigmen-
tus.

Reizēs, kad Guna gleznoja blakām 
Ludmilai, viņa varēja novērot māksli-
nieces paņēmienus visos sīkumos. Lai 
labāk izprastu toņu kontrastus gleznas 
kontekstā, Ludmila samiedza acis. 
Kādreiz viņa uzņēma uz otas divas 
jeb trīs krāsas vienlaikus, un tad ļāva 
tām savīties uz audekla. Viņa mēdza 
lietot krāsu biezās kārtās. Smagi, pie-
sātināti triepieni tika veikti ar drošiem 
rokas žestiem. Ludmila ļāva, lai krāsa 
veido kustību uz audekla. Krāsas ne-
tika izlīdzinātas, tās bieži palika rel-
jefā formā, dodot krāšņu un bagātīgu 
efektu.

Ludmilai patika strādāt pie da-
bīgās gaismas. Tāpēc viņa gleznoja 
ātri, kādreiz nobeidzot gleznu divās 
stundās. Ostmalu gleznas sevišķi labi 
atklāja viņas vēlmi izprast atmosfē-

ras dinamiku. Gleznojot ūdens skatus, 
viņa ietvēra ainavu pilnībā, ieskaitot 
laivas, atspīdumus, būves krastmalā, 
debesis, mākoņus; visu viņa ietvēra ar 
optimāliem un precīziem triepieniem.

Guna novērtēja Ludmilu kā spēcī-
gu mākslinieci, kas guva iedvesmu no 
mūsu sabiedrības un iedvesmoja to.

Ināra Šūberte (Schubert)
Laikrakstam „Latvietis“

Krāsu meistare
Ludmila Meilerte atmiņās

Guna Grīna dalās atmiņās par Ludmilu Meilerti izstādes atklāšanā „Metropo-
lis Gallery“ Džilongā.
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Ludmila Meilerte.  „Laivas  Jaras  upē 
(Yarra River) pie Prinča tilta (Princes 
Bridge).“
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filozofiski morālais zemteksts.
Vēl jāizceļ arī abu foto skulptūru 

autori Inese Valtere un Donāts Moc-

kus, kuri veiksmīgi gadiem sastrādā-
jas un rāda jelgavniekiem un viesiem 
izcilus darbus gan smilšu, gan ledus 
skulptūru festivālos. Arī šoreiz viņi 
izcirtuši smiltīs grieķu seno teātri ar 
maskām.

Ja laiks būs labvēlīgs – lietus ne-
izskalos radītos tēlus – smilšu skulp-
tūras Jelgavā varēs apskatīties visu 
vasaru.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

Ludmila Meilerte. „Trīs laivas.“
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Starptautiskais Elizabetes Konelas 
topošo dramatisko soprānu konkursa 
fināls notika 2015. gada 19. septembra 
pēcpusdienā Sidnejas Konservatorijas 
koncertzālē. Tas bija rīkots kā atklāts 
koncerts, kas deva publikai iespēju 
dzirdēt ļoti interesantu un izcilu oper-
mūzikas koncertu. 2015. gadā bija pie-
cas finālistes: no Itālijas, Nīderlandes, 
ASV, kā arī jaunā, daudzsološā vokā-
liste no Latvijas – Gunta Cēse. Finālā 
skanēja pazīstamas ārijas no R. Vāg-
nera, Dž. Verdī, K. Debisī, P. Maskan-
jī, P. Čaikovska, U. Giordano operām.

Konkursā tika piešķirtas vairākas 
balvas. Galveno balvu toreiz ieguva 
dramatiskais soprāns Džūlija Ādam-
sa (Julie Adams) no ASV. Viņa dzie-
dāja āriju no K. Debisī viencēliena 
operas L’enfant Prodigue (Pazudušais 
dēls) un āriju no Dž. Verdī operas La 
forza del destino (Likteņa vara).

Latviete Gunta Cēse ieguva Univer-
sal Music veicināšanas balvu. Viņa dzie-
dāja āriju no Dž. Verdī operas Il Trovatore 
(Trubadūrs) un Tatjanas vēstules skatu no 
P. Čaikovska operas Jevgeņijs Oņegins.

Pēc šī konkursa tikāmies Melburnā, 
kur iesākās mūsu saruna, bet tā turpinā-
jās, apmainoties ar daudziem e-pastiem.

Ilze Nāgela: Kādēļ tieši šīs ārijas?
Gunta Cēse: Tatjana ir mana de-

bijas loma Latvijas Nacionālā operā 
(LNO), un šī mūzika kopā ar Puškina 
tekstu nozīmē man ļoti daudz; tajā ir 
tik dažādas emocijas un sajūtas.

IN: Ko Tu domā par to konkursu? 
Kā to vērtē? Ko tas Tev deva?

GC: Tas konkurss ir unikāls, jo pirm-
kārt, lai piedalītos konkursos daudz jāie-
gulda savi līdzekļi, un ne visiem ir iespēja 
piedalīties. Šajā gadījumā konkursa rīko-
tāji sedz ceļa un uzturēšanas izdevumus 
finālistēm. Kad uzzināju, ka fināls notiks 
Austrālijā, arī tas bija man pamudinā-
jums pieteikties; šis ir vienīgais konkurss 
pasaulē potenciālajiem dramatiskajiem 
soprāniem. Elizabete Konela, kas nomi-
ra pirms 4 gadiem, visu savu mantojumu 
atstāja konkursam. Viņai pašai karjeras 
sākumā negāja viegli, un viņa saprata, ka 
šāda balss tipa attīstība ir ilgstošs process 
un gribēja atstāt līdzekļus, lai jaunajām 
dziedātājām ar lielām, spēcīgām balsīm 
būtu pamudinājums un īpašs atbalsts; 
viņa bijusi talantīga māksliniece un kolo-
sāls cilvēks. Esmu ļoti pagodināta, ka biju 
viena no izraudzītajām konkursa finā-
listēm. Es nevienā brīdī nejutos vīlusies, 
drīzāk iedvesmota jauniem mērķiem.

Es biju ļoti priecīga par to, kā es 
konkursā nodziedāju; bija fantastiska sa-
darbība ar pavadītāju Deividu Hārperu 
(David Harper), ar kuru man izveidojās 
ļoti labs kontakts. Viņš pats ir no Jaunzē-
landes, bet strādā Londonas Karaliskajā 
Operā. Viņš, starp citu, 1977. gadā sadar-
bojās ar M. Rastrapoviču, tieši iestudējot 
Jevgeņiju  Oņeginu. Pēc konkursa viņš 

man pienāca klāt un 
teica, ka bija laimīgs 
šo mūziku atkal iz-
dzīvot. Arī publika 
bija neaizmirstama 
un ļoti jutīga; tas arī 
ļoti palīdz, jo kon-
kurss bija publikai 
atvērts.

Un, protams, 
konkurss man deva 
pieredzi, jaunus 
draugus un profe-
sionālus kontaktus.

IN: Tiem,  kam 
nebija  iespējams 
dzirdēt Guntu Cēsi 
Sidnejā, bija unikāla iespēja noklausīties 
viņas  koncertu  „Muzikālie  stāsti“;  pie 
klavierēm Rodrī Klārks (Rhodri Clarke) 
Melburnas  Latviešu  namā  2015.  gada 
27.  septembrī.  Bet  savukārt,  kam nebi-
ja  iespēja klausīties Guntu 2015. gadā, 
tagad  –  2017. gada martā, Guntas 
atvaļinājuma  laikā,  bija  iespēja  viņu 
dzirdēt ceturtdien, 9. martā, Sv. Miķeļa 
(St  Michael’s)  baznīcā,  Melburnā,  kā 
arī 10. martā tikties ar viņu Melburnas 
Latviešu  namā  sarīkojumā  Operas  un 
latviešu skaņdarbu soiree.

Man  jautājums  ir  par  koncertzālēm 
un Operteātriem, kuros esi dziedājusi; vai 
Tev jau izveidojušies priekšstati par vie-
tām, kurās ļoti patīk dziedāt, gribētu atkal 
atgriezties un kurās tomēr ne tik ļoti? 

GC: Tādas vietas, uz kurieni vai-
rāk negribētu braukt, nav. Divus gadus 
es strādāju Nirnbergas pilsētas operā, 
pirms tam dziedāju Latvijas Operā. 
Latvijas Operā ir ļoti grūta akustika; 
viena no visgrūtākajām.

IN: Kādā ziņā tur ir grūta akustika?
GC: Tur nekad nedrīkst forsēt, tur 

vienmēr jābūt skaņai brīvai un plūsto-
šai; tiklīdz kā sāk forsēt, tā balss neskan 
pāri orķestrim, kas Rīgā ir īpaši skaļš. 
Tieši tāpat kā Nirnbergas Pilsētas teāt-
ris Rīgas Opera nav būvēta kā operas 
nams; Latvijas Opera ir kādreiz bijušais 
vācu teātris; tas ļoti atsaucās uz akusti-
ku. Labākais treniņš man ir bijis Vilhel-
ma teātrī Štutgartē, kur ir vēl sliktāka 
akustika. Tas ir ļoti labi, jo – ja es varu 
dziedāt šajā teātrī un Latvijas operā, tad 
var pārdziedāt orķestri it visur.

IN:  Kad  tikāmies  nu  jau  vairāk 
nekā  pirms  gada  pēc  koncerta  Mel-
burnas  Latviešu  nama  Lielajā  zālē, 
jautāju par akustiku tajā.

GC: Melburnas Latviešu namā ir 
ļoti, ļoti laba akustika, es to izbaudīju. 
Man ļoti patika, jo daudz ir koks (sienu 
paneļi, grīda). Kopā ar pianistu Rodrī 
Klārks  (Rhodri  Clarke)  Melburnas 
Latviešu nama koncertā konstatējām, 
ka mums ļoti patīk akustika, mēs ļoti 
labi jutāmies Namā – tur gan piano, 
gan forte labi skanēja.

IN: Manuprāt,  ļoti dzidri  skanēja 

klusās vietas...
GC: Jā, un to ne katrā vietā var tik 

labi izbaudīt.
IN: Vai  iznāca  laiks  arī  mūsu 

Sv. Krusta baznīcā izmēģināt dziedāt?
GC: Jā, es biju, izmēģināju. Kā jau 

baznīcā – ļoti skaisti skaņa plūst un var 
iedvesmoties no īpašās arhitektūras.

IN: Vai Tavā līdzšinējā dziedātājas 
karjerā no izpildītā repertuāra ir kādas 
savas mīļākās operas, mīļākās ārijas?

GC: Man ļoti patīk romantiskā 
mūzika un absolūts romantisms. Man 
patīk Vāgners, Pučini, Čaikovskis, no-
teikti arī Dvoržaks un Verdī.

IN:  Un  no  modernākas  vokālās 
mūzikas?

GC: Esmu dziedājusi vienu Britena 
operu. Britens ir sarežģīts, ļoti labi sa-
prot balsi un ir ērti dziedams, kas gan 
nav vairs no modernajiem. Man bija Lat-
vijā Pētersona operā Šahs piedāvāta vie-
na loma, bet man diemžēl bija tā jāatsa-
ka, jo vienkārši Nirnbergā bija Valkīras 
iestudējums vienlaicīgi. Tas bija ļoti žēl, 
jo man ļoti patīk Kristaps  Pētersons; 
viņš ir kolosāls komponists. Mēs jau bi-
jām pusi no tās lomas tā kā izstrādājuši... 
Bet es nevarētu teikt, ka modernā mūzi-
ka ir kaut kas tāds, ko es alktu dziedāt.

IN:  Ir  nācies  dzirdēt  no  kamer-
mūziķiem, kas labprāt spēlē laikmetī-
go  kamermūziku,  bet  ik  pa  brīdim  ir 
priecīgi atkal un atkal spēlēt Mocartu, 
spēlēt kaut ko no klasikas... Varbūt kā-
dam dziedātājam  jāsāk komponēt,  lai 
labāk izprastu balsi kā instrumentu?

GC: Balsij ar moderno mūzika ir 
savādāk, modernie komponisti absolū-
ti neizprot balss vajadzības un iespē-
jas, bieži vien raksta ļoti instrumentāli.

Par Tevi
IN: No kuras vietas Latvijā Tu esi?
GC: Garlaicīgi – no Rīgas; no Teikas.
IN: Tad varbūt no 45.vidusskolas?
GC: Jā, līdz 9. klasei, bet pēc tam 

mācījos Ādažu komercskolā ar ekono-
mikas novirzienu.

IN: Kā  iesākās Tava dziedāšana? 

Intervija – Gunta Cēse
Melburnā, 2015. – 2017.

 
Turpinājums 11. lpp.

No kreisās: Ilze Nāgela, Gunta Cēse.
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Piektdien, 2017. gada 23. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Kad bija pirmās solo uzstāšanās?
GC: Mana pirmā uzstāšanās bija, 

kad dziedāju solo bērnudārza izlaidu-
mā, bet neatceros, ko tur dziedāju, bet tā 
laikam bija tautas dziesma. Ļoti ilgu lai-
ku, varētu teikt visu savu bērnību, pava-
dīju Rīgas Skolēnu pilī, dziedot meiteņu 
kamerkorī Tonika, un skolas koris man 
nebija interesants. Skolēnu pils bija man 
kā spēļu laukums; es tur gāju uz visiem 
pulciņiem pēc kārtas, ieskaitot porcelā-
na apgleznošanu; mācījos apgleznot un 
batikot tekstīlijas, rotu pagatavošanu, 
šūšanas pulciņu – nevarēju vien sagai-
dīt, kad tikšu pie šujmašīnas... utt.

IN: Kad izlēmi, ka dziedāšana būs 
Tava profesija?

GC: No 5. klases dziedāju korī, un 
mūsu vokālā pasniedzēja bija Ingrīda 
Libere. Es pie viņas gāju diezgan bieži, 
arvien vairāk un vairāk, tad dziedāju 
solo, un tad 11. klases beigās es izdomāju 
stāties uz dziedāšanu Mediņos (Red.: Jā-
zepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola), 
un tā kā vidusskolas (ar ekonomikas no-
virzienu) priekšmeti man jau bija, tad pēc 
vidusskolas beigšanas Mediņos man bija 
jāmācās tikai mūzikas priekšmeti, savu-
kārt augstskolā – viss, kas jau augstskolā.

Kad 17 gadu vecumā pateicu saviem 
vecākiem, ka esmu nolēmusi izvēlēties 
dziedāšanu kā savu profesiju, viņi bija 
šokā un teica, ka kādu normālāku profe-
siju varētu izvēlēties. Tā es pirmos četrus 
gadus pēc vidusskolas paralēli Mediņiem 
mācījos ekonomiku Banku augstskolā.

IN: Kādu mūzikas instrumentu Tu 
spēlē? Obligātās klavieres?

GC: Es ļoti labi spēlēju uz nerviem! 
Klavierēs ir vajadzīgs talants un pacietība, 
un man nebija ne viena, ne otra. Es sāku 
mācīties spēlēt klavieres tikai 18 gadu ve-
cumā, tas ir jau samērā vēlu; tagad neva-
rētu vairs nevienu skaņdarbu nospēlēt.

IN: Un  ko  pēc  tam,  kad  pabeidzi 
Mediņus?

GC: Nē, es nepabeidzu Mediņus. 
Vienu gadu nomācījos un tad biju 
Šveicē gadu – bija piedāvājums dzie-
dāt pasaules korī.

Pasaules koris
IN: Kas tas ir – pasaules koris?
GC: Tas ir liels koris, apmēram, 

100 cilvēku no kādām 40 valstīm. Tajā 
gadā es biju vienīgā no Latvijas, es biju 
visjaunākā; man bija toreiz 17 gadu. 
(Šajā korī dzied no 17 līdz 26 gadiem.)

IN: Kā  var  tikt  pie  dziedāšanas 
Pasaule korī?

GC: Tur ir konkurss, jāsūta ieraksti. 
Informācija par šādu kori man bija jau no 
laika, kad dziedāju meiteņu korī Tonika; 
mūsu vadītāja tajā arī savā laikā bija dzie-
dājusi. Pasaules koris notiek vienu mēne-
si katru gadu vienmēr citā valstī; pirmais 
gads man bija Amerikā – Čikāgā un tūre 
pa Ameriku; divas nedēļas mēģina un di-
vas nedēļas koncertu tūre tajā valstī. Ot-
rais gad bija Šveicē, un tad es paliku Švei-
cē starptautiskā internātskolā vēl uz gadu.

IN: Kāda tad ir programma šādam 
Pasaules korim? Ko jūs dziedat?

GC: Ļoti grūta a capella program-
ma; pirmajā gadā bija bija Brāmss:16 
balsīgs Brāmsa skaņdarbi, Tomass Ta-
liss – skaņdarbs 40 balsīm; ļoti dažāda 
programma; ir arī jaundarbi. Pasaules 
koris ir tādā kā koris Latvija līmenī.

Opera
IN: Tad Tu pagātnē, varētu teikt, esi 

bijis rūdīts korists, bet atpakaļ pie šodie-
nas – kā Tu iestudē savas lomas operā?

GC: Šausmīgs jautājums. Tas atka-
rīgs no tā, kāda ir loma. Ja tā ir klasis-
ka loma, tad par to jau ir priekšstats. Es 
vienmēr paralēli muzikālai mēģinu atrast 
pirmavotu, no kurienes tas nāk. Piemē-
ram, Bizē un Prospēra Merimē Karme-
nas – ir divas dažādas Karmenas; tāpat 
arī ir, piemēram, ar Violetu. Vienīgais iz-
ņēmums ir Čaikovska Jevgeņijs Oņegins, 
jo viņš tiešām ir gandrīz viens pret vienu.

Es diezgan daudz lasu, filmas ska-
tos, lai izpētītu stāstu, raksturu, vēstu-
risko situāciju, ietekmes.

IN:  Par  dramatiskām  lomām;  kā 
Tu domā, kuras patreiz Tavai balsij ir 
vispiemērotākās,  kuras  dziedot  jūties 
ērti, kuras dziedot izbaudi?

GC:  Tatjana Jevgeņijā  Oņeginā, 
Mimī Bohēmā, Agate Burvju Strēlnie-
kā, varbūt arī Mocarts, Vāgnera Elza 
un Elisabete, Verdi...

IN: Šajās lomās Tev jābūt ne tikai 
dziedātājas,  bet  arī  drāmas  aktrises 
talantiem; kā Tu ar to tiec galā? Pie-
mēram,  ja Tu būtu dramatiskā  teātra 
aktrise,  kā  Tu  savu  lomu  papildinātu 
ar mīmiku, kustību?...

GC: Man vispār nepatīk tāda uzspē-
le, kas Vācijā ļoti raksturīga, – parādīt 
visu. Es drīzāk esmu tāda emocionāla 
rakstura dziedātāja, aktrise. Man neinte-
resē kliegt un... Mana jaunākā stratēģija, 
dziedot Vācijā teātrī, ir jābūt gatavam 
uz visu; jābūt gatavai uz kompromisu 
un kompromisa mākslu, ja gribi sagla-
bāt lomu. Man arī patīk pilnīgi trakas 
lietas darīt, ja es saprotu, kādēļ un ja es 
spēju tam noticēt. Diemžēl, strādājot pie 
lomas, bieži ir jādara lietas, ka liekas pil-
nīgi nepieņemamas, un tas ir ļoti grūti.

Man vispār nepatīk uzspēlētas un 
teatrālas lietas, sliktā nozīmē; es to 
vienkāršu nevaru ciest. Ļoti reti, kad 
skatoties operu, ir tā, ka skudriņas 
skrien, viss ir galvā. Man liekas, ka ope-
ra tā kā Itālijā un arī Vāgneram īstenībā, 
jāiet caur sirdi; vismaz man. Un ja tas 
tā nav, tad mani tas absolūti neinteresē.

IN: Vai esi saskaitījusi, cik lomas esi 
dziedājusi? Cik izrādēs piedalījusies?

GC: Kādu laiku skaitīju. Man šo-
brīd ir apmēram 14 lomas.

IN: Vai Tev ir kāds mīļākais kompo-
nists, opera, kurā vislabprātāk dziedi; 
mīļākā, līdz šim dziedātā loma loma?...

GC: Nē, tāda man nav; viss mainās, 
un tik daudz dažādas lietas ir jādzied pa-
ralēli. Ir ļoti ekskluzīvi un reti, kad vari 
izvēlēties, kuru lomu, kad dziedāt. Man 
patīk tādas lomas, kurām operas laikā es 
redzu attīstību. Manuprāt, tas ir interesan-

ti. Man nepatīk, ja operas tēls izrādi beidz 
tāpat, kā to ir sācis. Piemēram Tatjanas 
loma Jevgeņijā Oņeginā: lomas attīstība 
atspoguļojas arī balsī; sāc ļoti viegli kā 
meitene un tad fināls ļoti dramatisks – ir 
pilnīgi cita situācija, pagājis liels laiks... 

IN:  Vai  Tev  ir  kāda  māksliniece, 
dziedātāja kā paraugs, kurai Tu gribē-
tu līdzināties vai no kuras gribētu kaut 
ko mācīties? Vai tieši otrādi, kaut kas, 
ko vērtē kritiski: tā nevajadzētu darīt?

GC: Man vienmēr ir fascinējusi 
Marija Kalla (Maria Callas), viņas tra-
ģiskais stāsts, spilgtie raksturi, īstums 
ikvienā notī, iedziļināšanās tēlu psiho-
loģijā, veids, kā viņa lieto tekstu, un cik 
dažādas krāsas ir katrai lomai. Līdzi-
nāšanās nekad neko labu nedod, diem-
žēl tā ir viegli piesavināties kļūdas.

IN: Jautājums par sajūtām. Tu esi uz 
skatuves  vai  tūdaļ  uznāksi,  priekškars 
tūdaļ atvērsies... kādas ir Tavas sajūtas?

GC: Katrreiz, pilnīgi katrreiz ir savā-
dāk, tas ir tas interesantais. Katru dienu ir 
savādāks ķermenis, ir katru dienu citāda 
balss, katru dienu ir kaut kas cits; ir citāda 
diena, kāda izrāde ir, kas šodien diriģē... 
tas viss ļoti ietekmē. Man ir ļoti svarīgs 
laiks grimētavā, lai man ir miers. Man 
arī vajag grimēties ne tieši pirms pašas 
izrādes, bet ātrāk, lai vismaz pusstunda ir 
pirms izrādes, lai nav uzreiz jāskrien no 
grimētavas uz skatuvi. Tas brīdis, kad tu 
sēdi un tevi grimē ir arī ļoti relaksējošs, tu 
esi pats ar savām domām, ieej lomā. Šis 
brīdis pirms izrādes man ir ļoti svarīgs.

IN: Kā Tu pavadi laiku dienā, kad 
Tev ir izrāde?

GC: Pilnīgi mierīgi; nedrīkst par 
daudz gulēt, nedrīkst būt neizgulējies; ja 
man ir brīvs, es vislabprātāk kaut ko mie-
rīgi pa mājām daru; tas būtu tas ideālais 
variants, atmodinu un iesildu ķermeni, 
izpildot vienkāršus vingrinājumus, lai ne-
kas nav saspringts, cik nu tas ir iespējams.

IN: Vai Tu jūtu balss maiņas, pār-
lidojot kontinentus?

Intervija – Gunta Cēse
Turpinājums no 10. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.

Gunta Cēse operā „Hugenoti“.
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12. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 23. jūnijā

Šis stāsts sākas 
1939. gadā, Valmierā. 
Kādreiz dzīvē notiek 
lietas, kuras mēs nebūtu 
varējuši izgudrot. Noti-
kumi, kuri liek pārdo-
māt, kas ir sagadīšanās, 

kas ir liktenis un kādi spēki vada noti-
kumus dzīvē. Šis ir viens no tiem stās-
tiem. Lai būtu vieglāk visu izstāstīt un 
lasītājam saprast, uzrakstīšu notikumu 
norisi pa punktiem, secībā, pa starpu 
ievijot paskaidrojumus.
• Man ļoti interesē vēsturiski, veci 

dokumenti, fotogrāfijas, objekti un 
grāmatas.

• Kur vien atrodos, vienmēr pētu visu 
veco, seno. To daru īpaši, kad esmu 
Latvijā. Radi ir dalījušies ar saviem 
arhīviem, un esmu pētījis visādas 
senas lietas antikvariātos.

• 2012. g. sākumā biju iegājis Rutas 
Kramēnas mazā latviešu veikaliņā, 
kurš atradās Čikāgas Ciānas drau-
dzes telpās. Veikals diemžēl vairāk 
nav; Ruta to pagājušā gadā slēdza. 
Rutas ģimeni pazīstu visu mūžu, 
un bieži iegāju viņas veikaliņā, lai 
parunātos un apskatītu preces. Ruta 
laiku pa laikam brauca uz Latviju, 
kur uzpirka lietas pārdošanai Či-
kāgā. Man vienmēr īpaši interesēja 
veci žurnāli, grāmatas un pastkar-
tiņas/skatkartiņas, kuras viņa bija 
atvedusi no Latvijas. Daudzus arī 
nopirku. Šoreiz, pamanīju, ka Rutai 
pārdošanā ir senas pastkartiņas. Pa-
ņēmu tās uz sāku pētīt.

• Ieraudzīju vienu latviešu apsveiku-
mu kartiņu Vasarsvētkos. Skaista, 
mīļa glezniņa bija priekšpusē, un 
aizmugurē sveiciens vienai sievietei 
Strenčos (neliela pilsētiņa Vidzemē, 
20km attālumā no Valmieras).

• Adresē, ieraugot Strenčus, mana in-
terese kartiņā uzreiz auga, jo man 
Strenčos dzīvoja tuvi radi, un es tur 
esmu bijis daudzas reizes. Radi ir 
miruši, bet man tur ir ļoti tuvi drau-
gi, kurus iepazinu caur radiem, un 
ar kuriem uzturu sakarus un kurus 
vienmēr apciemoju, kad esmu Lat-
vijā. 

• Man šī kartiņa ļoti uzrunāja un in-
triģēja. Nopirku to no Rutas un vedu 
mājās, kur momentā aizrakstīju 
Strenču draugiem, prasot, vai viņi 
ko zin par to vārdu un adresi.

• Atbilde mani patiesi pārsteidza! 
Izrādās, ka tā māja ir turpat netālu 
no maniem draugiem, un es esmu 
tai mājai garām braucis katrreiz, 
kad gāju pie viņiem ciemos. Mājas 
ir saredzamas. Vēl labāk ir tas, ka 
tā persona, kurai kartiņa adresēta 
1939. gadā, ir ne vien dzīva, bet tur-
pat arī vēl dzīvo, un piedevām, mani 
draugi viņu pazīst, kaimiņos ilgga-
dīgi būdami.

• Es uzreiz sapratu, ka man šī kartiņa 
jāved atpakaļ uz Strenčiem un jāno-
gādā īpašniecei.

• No Latvijas Čikagā toreiz ciemojas 
dokumentālās filmas režisors Askol-
ds Saulītis, kurš te rādīja savu filmu 
Bermontiāde. Pastāstīju Askoldam 
šo stāstu, un arī viņu tas intriģēja. 
Askolds piedāvājas aizbraukt un 
filmā un fotogrāfijās iemūžināt pa-
stkartiņas atgriešanos Strenčos. To 
arī izdarījām!

• Tajā vasarā braucu uz Latviju. Stren-
čos mani satika Askolds ar savu 
draudzeni Ingu Beikuli. Askolds fil-
mēja, Inga fotografēja. Mani Stren-
ču draugi bija sarunājuši ar kartiņas 

īpašnieci Āriju Zumenti, ka mēs pie 
viņas piestāsim un izskaidrojuši kā-
dēļ.

• Piegājis pie adreses Trikates ielā, es 
zvanu pie durvīm. Mani sagaida Zu-
mantes kundze, kurai tagad vīra uz-
vārds. Biju sagaidījis, ka kundze būs 
lielos gados māmuļa, bet kundze 
likās vismaz desmit gadus jaunāka, 
kā biju sagaidījis. 

• Sasveicinājāmies, iegājām Ārijas 
mājā, un es pasniedzu viņai adre-
sēto Vasarsvētku apsveikumu. Viņa 
ilgi to pētīja, un tad atzinās, ka to 
neatceras, bet kartiņa noteikti bija 
sūtīta viņai. Viņa toreiz bija maza 
meitene. Attiecībā uz kartiņas sūtī-
tāju, Ārija uzreiz nevarēja teikt, kas 
to būtu sūtījis. Pēc neilgas apsprie-
des, noskaidrojas, ka tas būs viņas 
krusttēvs, kurš dzīvoja Valmierā. 
Krusttēvs kartiņu bija parakstījis ti-
kai ar sava vārda pirmo burtu.

• Tagad atlika izskaidrot, kā šis svei-
ciens bija aizceļojis no Strenčiem uz 
Rīgu. Te gan izskaidrojuma nebija. 
Ārija teica, ka kartiņa daudzus ga-
dus droši vien bija kādā kastē mājas 
pagrabā. Pēc tam viņai nav ne jaus-
mas, kurš to būtu aizvedis uz Rīgu 
un pārdevis kādam antikvariātam. 

Bij‘ Vasarsvētki toreiz...
Armanda Birkena atmiņas

Armands Birkens ar kartīti pie mājas.
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Piektdien, 2017. gada 23. jūnijā Laikraksts „Latvietis“ 13. lpp.

„Eslingenas Dziesmu svētkiem 70”
Norisinājās vērienīgs pasākums

„Gadsimta garākā līgodziesma“
Latviju pieskandinās 35 kolektīvu dziedātā līgodziesma

Kartiņa pagrabā neskarta pārdzī-
voja karu, plūdus un vairākus gadu 
desmitus. 

• Kartiņai ceļš no Rīgas uz Čikāgu 
bija Rutas Kramēnas izkārtojumā. 
No Čikāgas atpakaļ uz Rīgu, un tad 
tālāk uz Strenčiem bija mans no-
pelns.

• Liels paldies Askoldam un Ingai par 
notikuma iemūžināšanu!

Tā šī senā, skaistā, mīļā apsvei-
kumu kartiņa atrada ceļu uz savām 
mājām, piedevām vasarā. Tai taču gri-
bējās tomēr būt tur, kur tai bija jābūt – 
Strenčos, Trikates ielā pie krustmei-
tiņas Ārijas. Liktenis šo Vasarsvētku 
sveicienu Čikāgā ielika manās rokās, 
zinot, ka es atradīšu tās īpašnieci un 
atgriezīšu to viņai.

Man tas viss liekas tik ļoti mīļi, 
apbrīnojami un interesanti, un tā vien-
mēr būs viela pārdomām par dzīvi, lik-
teni un sagadīšanos.

Ceru, ka jums šis stāsts patika! 
Ceru, ka jums bija skaisti Vasarsvētki! 
Novēlu jums burvīgu, siltu, saulainu 
vasaru! Sūtiet apsveikumu kartiņas!

Armands Birkens
Čikāgā, 2017. gadā, Vasarsvētkos

Laikrakstam „Latvietis“

Bij‘ Vasarsvētki toreiz...
Turpinājums no 12. lpp.

Saulgriežos – 21.  jūnijā, Latvijas 
Radio 2 ēterā no saules lēkta līdz pat 
saules rietam pieskandināja skaistākās 
līgodziesmas, kuras izdziedāja 35 fol-
kloras un mūzikas kolektīvi visā Lat-
vijā un arī Eiropā.

Unikālā pasākuma Gadsimta 
garākā  līgodziesma ietvaros jau no 
plkst. 4.29 rītā līdz pat saules rietam 
plkst. 22.22 Latvijas Radio 2 pieslē-
dzās dziedātājiem visdažādākajās 
Latvijas vietās, svinot saules ritumu 
garākajā gada dienā. Saules lēktu Lat-
vijas Radio 2 studijā sveica jauniešu 
koris Balsis diriģenta Inta Teterovska 
vadībā, savukārt saulīti pavadijām ar 
pusstundas garu Jauno Jāņu Orķestra 
tiešraides koncertu no Latvijas Radio 
1. studijas, kas sākās plkst. 22.00.

„Vasaras saulgriežu vakars ir ma-
ģisks  brīdis,  kad pati  daba mums at-
gādina, ka esam daļa no lielāka spēka. 
Tāpēc  būs  milzīgs  prieks  to  pavadīt, 
saulrieta  laikā  radio  viļņos  saslēdzo-
ties ar plašu klausītāju pulku un kopīgi 

izdziedātās garākās  līgodziesmas no-
slēgumā izjust šā brīža burvību. „Jau-
no Jāņu orķestris“ spēlēs pašu radītās 
un  saulgriežu  enerģijas  pilnās  dzies-
mas  ar  dainu  vārdiem  -  gan  tās,  kas 
labi  zināmās  no  „Dzelzs  vilka“  radī-
tās mūsdienu tautas mūzikas krājuma, 
gan  jaunākas,  iekļautas „Jauno Jāņu 
orķestra“ albumā „Kālabad“,“ tā mū-
ziķis Juris Kaukulis.

Īpaši izveidotā kartē http://lr2.lsm.
lv/lv/lr2/raidijumi/gadsimta-garaka-
ligodziesma/ ikviens var iepazīties 
ar folkloras kopām, kas izdziedās 
līgotnes, jo ikviens ir aicināts 
pievienotais kādai no dziedāšanas 
vietām visā Latvijā.

Gadsimta  garākā  līgodziesma jau 
otro gadu top kā dāvana Latvijai simt-
gadē, un tā vienlaikus būs gan mūsu 
kopības apzināšanās, gan vēstījums 
pārējai pasaulei par mūsu senajām un 
spēcīgajām  dziedāšanas tradīcijām, 
ko šogad stiprinās arī Lielbritānijā, 
Vācijā, Luksemburgā un Igaunijā dzī-

vojošie latvieši. 
Savukārt  23.  jūnija naktī, kad 

Jāņu zāles saplūktas, vainagi nopīti 
un ugunskuri iekurti, Latvijas Radio 2 
mājas lapā publicēs Jāņu dziesmu vār-
dus, lai ikviens Jāņu bērns varētu iz-
dziedāties pēc sirds patikas! Visas ie-
mīļotās 70 dziesmas, kuru vārdi līdzi 
dziedāšanai būs pieejami LR2 mājas 
lapā, būs dzirdamas arī ētera program-
mā no plkst. 23.00 līdz pat 3.00 naktī.

Aicinām sekot līdzi Gadsimta 
garākās  līgodziesmas un  Latvijas 
Radio 2 aktualitātēm arī sociālās 
tīklošanas vietnēs facebook.com/
LatvijasRadio2 un twitter.com/
LatvijasRadio2

Pateicamies par tehnisko atbalstu 
autonomai ML Auto un Latvijas Re-
ģionu televīzijai RE:TV, kas 21. jūnija 
vakarā plkst.23.00 atspoguļoja Gad-
simta garākās līgodziesmas norisi Vi-
dzemē un Latgalē.

Ilze Zvaigzne
Latvijas Radio preses sekretāre

No 16. līdz 18. jūnijam Eslingenā, 
Vācijā, norisinājās vērienīgs pasākums 
Eslingenas Dziesmu svētkiem 70, kuru 
apmeklēja Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks diasporas jautā-
jumos Atis Sjanīts. Šajā laikā latvieši 
pieskandināja pilsētas ielas un kon-
certzāles, svinot Eslingenas dziesmu 
svētku 70. gadadienu.

Diasporas vēstnieks A. Sjanīts 
apmeklēja svētku pasākumus, aicinot 
dalībniekus glabāt latviešu valodu un 
kultūru tāpat, kā tas daudzu desmitu 
gadu garumā izdevās trimdiniekiem, 
kas, pulcējoties Eslingenā, dejoja un 
dziedāja pirms 70 gadiem. Svētku no-

risē piedalījās arī Latvijas vēstniece 
Vācijā Elita Kuzma, kura teica uzru-
nu svētku atklāšanas pasākumā.

Tieši Eslingenā tūlīt pēc kara tika 
izveidota lielākā latviešu bēgļu nomet-
ne Vācijā, kurā vienviet uzturējās ap 
7000 latviešu. Par spīti grūtībām, lat-
vieši ātri attīstīja plašu kultūras dzīvi, 
1947. gadā sarīkojot pirmos trimdas 
dziesmu svētkus.

Šogad pilsētā trīs dienas valdīja 
īpaša gaisotne, piedāvājot vairāk nekā 
desmit pasākumu, to vidū svētku gā-
jienu, koru un deju kolektīvu koncer-
tus, kā arī dziesmu spēles Eslingena 
izrādi, kurā piedalīsies teju 60 dalīb-

nieku no astoņām valstīm. Kopā svēt-
kos pulcējās vairāk nekā 700 dziedoši 
un dejojoši latvieši. Svētku laikā noti-
ka arī tikšanās ar bijušajiem un esoša-
jiem eslingeniešiem, kā arī grāmatas 
Atmiņas par Eslingenu atklāšana.

Ārlietu ministrija sadarbojas ar 
pasākuma Eslingenas  Dziesmu  svēt-
kiem  70 organizētājiem, sniedzot at-
balstu deju lielkoncerta Latviešu dan-
či norisei. Eslingenas dziesmu svētkos 
piedalījās šo svētku patronese un 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 
kā arī kultūras ministre Dace Melbār-
de.
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

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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Svētki izvērtās trīs dienu garu-
mā. Tie sākās piektdien no rīta ar 
atklāšanas  dievkalpojumu Eslin-
genas Dienvidu baznīcā – baznīcā, 
kur Dievu lūguši gan tie latvieši, kas 
patvērumu no 2. Pasaules kara rada 
sev Eslingenā, gan tie, kas Eslingenā 
un tās apkārtnē dzīvo vēl šodien. Pēc 
tam notika svētku gājiens cauri pilsē-
tai. Dalībnieki izgāja tās pašas ielas 
un pagalmus, kuros mitinājās latviešu 
ģimenes pirms 70 gadiem, kur atradās 
pamatskola, vietējais ķinītis, piena 
māja un citas latviešiem toreiz nozī-
mīgas vietas. 

Svinīgā svētku atklāšana notika 
piektdien, 16. jūnijā, pusvienos dienā 
pilsētas tirgus laukumā, bet jau divos 
visi bija aicināti uz uzvedumu Tik-
šanās  ar  Jāzepu  Vītolu.  Laikā starp 
plkst.15.00 un 18.00 tirgus laukumā, 
stacijas laukumā un citviet pilsētā ar 
saviem priekšnesumiem pilsētas ie-
dzīvotājus un viesus priecēja dažādi 
latviešu kolektīvi. Bet vakarā astoņu 
latviešu kopienu pārstāvju apvienotā 
aktieru un dziedātāju ansambļa ie-
studētā dziesmu spēles Eslingena iz-
rāde, kas bija latviešu valodā, taču ar 
vācu subtitriem, lai būtu saprotama un 
saistoša arī vācu publikai. Tas ir kas 
nebijis, sensacionāls, ļoti emocionāls 
un atmiņās paliekošs notikums, kas 
spēja aizskart katra skatītāja sirdis. 
Uzvedums vēsta par mīlestību un ik-
dienu kādreiz lielākajā latviešu bēgļu 
nometnē.

Sestdien, 17.  jūnijā, divi lielkon-
certi – plkst. 12.00 koru koncerts 
Skanēt skan, kur uzstājās 17 latviešu 
kori un teju 300 dziedātāji no visas 
pasaules, izdziedot skaistākās latvie-
šu dziesmas – savu mīlestību, sāpes, 
priekus un bēdas ilgās pēc Latvijas. 
Savukārt, plkst. 15.00 uz koncertu 
bija aicināti visi dejotāji – 12 latvie-

šu tautisko deju kolektīvi no visas 
pasaules, ielūdzot uz acīm, sirdij un 
dvēselei neaizmirstamu tautisko deju 
kolektīvu koncertu Latviešu  danči. 
Tikai latvietis tā spēj izdejot savu 
prieku, savu sāpi, savu laimi un savas 
bēdas. Deja ir ķermeņa valoda, kad 
runā dvēsele, ne vārdi, norāda svētku 
organizatori.

Sestdienas vakaru, kā jau tas lat-
viešiem pieņemts, noslēdza ar Svēt-
ku  balli, kurā dalībniekus priecēja 
grupas Dzelzs  Vilks,  Liepupes  vīru 
ansamblis  Vēja  muzikanti un Aus-
trumkalns. Īpašs notikums sestdienas 
pievakarē plkst.19 bija tikšanās  ar 
bijušajiem  Eslingeniešiem un citiem 
Dieva  Putniņiem,  lai klausītos to at-
miņu stāstos. Vienlaicīgi notika arī 
grāmatas Atmiņas  par Eslingenu at-
klāšana.

Savukārt, svētdien, 18.  jūnijā, 
plkst. 12.00 visi bija mīļi aicināti uz 
folkloras kopu koncertu. Tajā pieda-
lījās sešas folkloras kopas no Eiropas 
un arī Latvijas. Tās klausītājiem pie-
dāvāja iepazīties ne tikai ar latviešu 
tradicionālās mūzikas un dziedāšanas 
tradīciju daudzpusību, bet arī izjust 
latviskāko un svarīgāko gada svēt-
ku – Jāņu atmosfēru. Gada garākās 
dienas un īsākās nakts burvība iz-
skanēja īpašās dziesmās, rotaļās un 
dančos.

Svētku noslēgumā plkst.14.00 no-
tika Mārtiņa Brauna mesa Daugava 
LU vīru kora Dziedonis un RTU vīru 
kora Gaudeamus izpildījumā ar pašu 
M.  Braunu  pie  klavierēm. Paralēli 
gan dalībnieki, gan pasākuma viesi 
varēja iegādāties arī dažādus latvie-
šu amatnieku, rotkaļu un izstrādātāju 
darbus amatnieku tirdziņā, kas darbo-
sies visu trīs dienu garumā. Svētkus 
ieskandinot, jau ceturtdienas vakarā 
tika demonstrēta latviešu spēlfilma 
Dieva Putniņi (oriģinālvalodā ar vācu 
subtitriem), kā arī ceturtdienas un 
piektdienas vakaros darbojās latviešu 

bārs Rīgas Runcis, kurā skanēs latvie-
šu mūzika un būs iespējams baudīt lat-
viešu gardumus.

Svētkos piedalījās arī svētku pat-
ronese, bijusī valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga, Kultūras ministre 
Dace  Melbārde,  Ārlietu ministri-
jas Speciālo uzdevumu vēstnieks di-
asporas jautājumos Atis  Sjanīts un 
Latvijas vēstniece Vācijā Elita  Kuz-
ma. No vācu puses svētku dalībnie-
kus sveiks viens no pilsētas mēriem 
Dr. Markuss Rābs  (Markus Raab), 
Kultūras nodaļas vadītājs Benedikts 
Stegmaijers  (Benedikt  Stegmayer) 
un Bādenes-Virtembergas federālās 
zemes parlamenta deputāts Volfgangs 
Drekslers (Wolfgang Drexler).

Pasākuma organizatori ir Latviešu 
kultūras biedrība Saime, un tās vadība 
izsaka lielu pateicību par izveidojušos 
sadarbību un atbalstu tādām organi-
zācijām un institūcijām kā Ārlietu mi-
nistrija, Kultūras ministrija, Latvijas 
Nacionālais arhīvs, Eiropas Latviešu 
apvienība, Latviešu Kopība Vācijā, kā 
arī Eslingenas pašvaldībai, Eslingenas 
Pilsētas muzejiem, Eslingenas Pilsē-
tas arhīvam, Eslingenas Avīzei, kā arī 
Latviešu Centram Minsterē, Artūram 
Rūsim, izstādes māksliniecei Inetai 
Karels, kā arī izstādes darba grupai 
un Markam Opeskinam, Aivaram 
Vimbam un Gregoram Sproģim par 
piedāvāto materiālu izstādes izveido-
šanā.

Laura  Putāne  pasākuma koor-
dinatore, Latviešu kultūras biedrības 
Saime valdes priekšsēdētāja

Liene Poriete, izstādes kuratore
Ilze Timbare,

projekta mediju koordinatore
Štutgartē, Vācijā

2017. gada 13. jūnijā

„Eslingena ...70“
Turpinājums no 7. lpp.

1947. gada Eslingenas dziesmu svētku 
programmas grāmatiņas vāks.

1947. gada Eslingenas dziesmu svētku programmas grāmatiņa. 6. un 7. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Sestdien,  24.  jūn., brauciet uz Dzin-
tariem Wilson Drive, Normanville SA 

5204 svinēt kārtīgus latviešu Jāņus. 
Plkst.15.00 Ierašanās, vainagu vīšana, 
Jāņu ieskandināšana (ziedus, zāles jā-
ņem līdz); plkst.18.00 kopīgās vakariņas 

un noslēgumā loterija. Par vakariņām: 
pieaugušiem (no 15 gadu vecuma) $20, 

 
Turpinājums 16. lpp.

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
25. jūnijs
Maiga, Milija
1908. ALTA aktrise un režisore Mērija 
Dulpiņa.
1963. jurists, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Dāvids Dārziņš.

26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
1892. dzejnieks, Satversmes sapulces, 
Saeimas deputāts, Tobago atbalstītājs 
Kārlis Dzelzītis.
1937. ārsts un politiķis Leopolds Ozo-
liņš.
1987. Latvijas futbolists Igors Kozlovs.

27. jūnijs
Malvis, Malvīne
1937. arheologs, vēsturnieks Andris 
Caune.

28. jūnijs
Kitija, Viestards, Viesturs

1812. lietuvieši saceļas pret krieviem 
Napoleona iebrukšanas laikā.
1907. aktieris, režisors Pēteris Lūcis. 
Pirmā Zvejnieka  dēla 1939.g. Oskara 
lomas atveidotājs.

29. jūnijs
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
1887. katoļu garīdznieks, rakstnieks 
Pīters Apšinīks. Izsūtīts 1941.g. 14.jūn. 
uz Sevurallagu. Miris 1942.g. 10.febr.
1962. dziedātājs Igo (īst.v. Rodrigo 
Fomins). Rokoperas Lāčplēšis 1988.g. 
iestudējuma Lāčplēsis.
1967. Anglija pārdod Baltijas valstu 
zeltu (460 220 unces = £ 5 803 122,12).

30. jūnijs
Mareks, Tālivaldis
1632. Gustavs Ādolfs kaujas laukā Vā-
cijā paraksta rīkojumu par Tērbatas 
universitātes dibināšanu.
1922. dziedātājs Pēteris Lielzuika.

1952. ALT aktieris Imants Lēmanis.
1972. pirmoreiz viena lieka sekunde tika 
pievienota UTC laika sistēmai, lai sa-
skaņotu to ar Zemes rotācijas izmaiņām.

1. jūlijs
Imants, Rimants, Ingars, Intars
Pasaules arhitektūras diena
1812. dibināta Lietuvas pagaidu valdī-
ba (Napoleona iebrukšanas laikā).
1907. Rīgas radiofona informators, 
publicists Jānis Recs.
1937. sāk iznākt latviešu literatūras 
un informācijas žurnāls Buenosairesā 
Latvija–Letonia.
2007. 24 000 cilvēku Turaidā apmek-
lēja prezidentei Vairai Vīķei-Freiber-
gai pateicībā par padarīto sarīkoto 
pasākumu Saules  ziedi  prezidentei. 
Iepriekšējā naktī bija izveidots simbo-
lisks saules ornaments no vairāk nekā 
160 000 ziediem. Akcijas idejas autors 
Andris Dieviņš.  ■

GC: Es neesmu bijusi tādās tropis-
kās vietās, ļoti nepatīkams un riebīgs 
balsij ir sausais gaiss lidmašīnā; vien-
mēr paiet pāris dienas, kamēr balss at-
gūstas, un jādzer ļoti daudz ūdens. 

IN: Izmantojot šo iespēju es gribēju 
Tev pateikti lielu paldies par „Dainas“ 
kora  mēģinājumu  novadīšanu  gan  ta-
gad – 2017. gada martā, gan pirms pāris 
gadiem, kad biji Melburnā; īpaši balss 
iedziedāšana mēģinājuma sākumā bija 
iespaidīga. Kā Tu pati trenē savu balsi?

GC: Man ļoti patīk strādāt ar cilvē-
kiem un balsīm, nav tik svarīgi, tas re-
zultāts, bet viss process, kad dziedātājs 
atklāj jaunu brīvību, un tas noteikti dod 
ieguldījumu arī katra individuālajā attīs-
tībā; dziedāšanas galvenais uzdevums ir 
dot prieku, tas attīra dvēseli, un skaņas 
vibrācijas dziedē; būtībā tā tehnika ir 
mācēt netraucēt skaņām plūst, jo lieks 
sasprindzinājums, bailes vai pat pārlie-
ku liela centība nobloķē skaņu, un jo 
vairāk mēs spējam atbrīvoties un ļauties 
ķermenim skanēt, jo labāks rezultāts!

Katru dienu kaut 15 minūtes strā-
dāju ar savu balsi, pavisam vienkāršas 
lietas, dziedu vingrinājumus, lai iziet 
visām trim oktāvām pavisam viegli cau-
ri. Daudz ir jāstrādā galvā; nav obligātas 
laiks dziedāšanai kā pianistam, kas var 
vingrināties garas stundas. Balsi nedrīkst 
pārdziedāt. Normāls laiks, ja esi teātrī, ir 

7 stundas mēģinājums, bet ne jau visu 
to laiku ir jādzied. Liels darbs noris pie 
rakstāmgalda – izpētot un iztēlojoties.

IN:  Cik  valodas  proti  un  kura  ir 
vismīļākā valoda, kurā dziedāt?

GC: Dziedu latviešu, angļu, vācu, 
krievu, latīņu, čehu, spāņu, cenšos fran-
ču; mīļākā, kurā dziedāt protams, – itāļu.

Par dzīvi vispār
IN: Kur Tu patreiz dzīvo?
GC: Es dzīvoju Nirnbergā kopš 

2013. gada rudens, man šī ir ļoti mīļa 
pilsēta un būs skumji šķirties; šobrīd 
pie mums ir pavasaris, un viss zied. 
Tiešām, cenšos būt ārā un noķert kat-
ru saules staru, jo zinu, ka septembrī 
būšu citā Vācijas daļā un noteikti ilgo-
šos pēc dienvidu saules.

IN: Kas Vācijā visvairāk pietrūkst 
no Latvijas?

GC: Biezpiens un rupjmaize, šīs 
abas lietas dod man vienmēr spēku!

IN: Cik bieži iznāk būt Latvijā?
GC: Pēdējai gada laikā samērā 

bieži, uzturu kontaktu ar daudziem 
draugiem, un ir vienmēr prieks būt 
mājās pie vecākiem.

IN:  Kā  Tev  ir  saplānots  laiks  uz 
priekšu? Izrādes? Koncerti? Tuvie un 
tālie plāni?

GC: No 2017. gada septembra būšu 
Štrālzundes Operas soliste. Štrālzun-
de ir maza pilsēta Vācijas Ziemeļos 3 
stundu braucienā no Hamburgas vai 
Berlīnes. Nākošā sezonā man priekšā 

stāv 3 ļoti lielas un skaistas lomas – 
Amēlija Masku Ballē, Pučini Tosca un 
Blānša Previna Ilgu Tramvajā. Šobrīd 
visa enerģija aiziet lomu gatavošanai, 
paralēli dziedu dažādus koncertus.

IN: Kas Tev vēl padodas bez dzie-
dāšanas?

GC: Man patīk kaut ko veidot ar 
rokām; es nezinu, vai man padodas, 
bet man tas palīdz sakārtot domas.

Austrālija
IN: Cik daudz pa šiem diviem Aus-

trālijas  apciemojumiem  Tev  iznācis 
Austrālijā redzēt?

GC: Austrālija mani fascinē – gaiss 
un putnu skaņas, okeāns, kalni, dzīv-
nieki un visvairāk cilvēku sirsnība; pat 
nezinu, kā lai to aprakstu – cieņa pret 
otra enerģētisko telpu, viņi ir atvērti, 
bet neuzbāžas, neskrien tevī iekšā, ļauj 
būt līdzās. Katra diena abos AUS ceļo-
jumos bija kā jaunatklājums; liekas, ka 
paņēmu veselu koferi pilnu ar sajūtām 
un krāsām, kuras aukstajā ziemā varē-
šu izkrāmēt, un tās man dos spēku!

IN: Ko Tu vēlētos pateikt  laikrak-
sta „Latvietis“ lasītājiem?

GC: Man liekas, ka ir forši, ka ir tāds 
laikraksts; ir tāds labs pārskats gan par 
to, kas notiek Latvijā, gan šeit Austrālijā, 
gan vispār pasaulē.

IN: Liels paldies Tev! Lai skan un 
uz  tikšanos!  Sekosim  Tev,  apmeklējot 
Tavu  mājas  lapu  internetā:  https://
www.guntacese.com/  ■

Intervija – Gunta Cēse
Turpinājums no 11. lpp.



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Piektdien, 2017. gada 23. jūnijā

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 20. jūnijā.
€1 = 1,46740 AUD
€1 = 0,88143 GBP

€1 = 1,54140 NZD
€1 = 1,11560 USD

bērniem (no 5 gadu vecuma) $10. Par 
pārnakšņošanu un brokastīm (bērniem 
bez maksas) $15. Kopā – par vakariņām, 
pārnakšņošanu un brokastīm $30. Pār-
došanā būs arī Jāņu alus, karstvīns, bal-
tais un sarkanais vīns! Pēc tam uguns-
kurs, mūzika, apdziedāšanās, saviesīgā 
sadzīve. Vecāki ir atbildīgi par savu 
bērnu (līdz 18 gadu vecumam!!!) uzrau-
dzību. Svētdien no rīta plkst.8.30 – 9.30 
pankūku brokastis; plkst.9.30 –11.30 
Koptelpu un pagalma satīrīšana. Lūdzu, 
ņemiet līdzi – guļam piederumus pār-
nakšņošanai, kabatas baterijas, glows-
ticks bērniem, lai viņus var redzēt tum-
sā, loterijas mantas. Organizē Adelaides 
Latviešu skola, kontaktpersona Reinis 
Dancis 0405 771 459 adelaidesskola@
gmail.com Līgošanas atlikums tiks zie-
dots Adelaides Latviešu skolai.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi.
Svētdien,  2.  jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Joprojām 
gaidām jaunus un ne tik jaunus spēlē-
tājus.
Otrdien,  4.  jūl., plkst. 11.30 ALB 
namā notiks Rosmes pusdienas. Dalī-
bas maksa $5. Visi laipni aicināti!
Svētdien,  9.  jūl., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi.
 
Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien, 2.  jūl., plkst. 11.00 4. svēt-
diena pēc Vasarsvētkiem. Dievkalpo-
jums ar dievgaldu. Kafijas galds pēc 
dievkalpojuma.

Brisbanē
Sestdien, 8. jūl., plkst. 12.00 Rummy 
un zolītes spēles Latviešu namā. Pie-
dalīšanās $10.
 
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.

Kanberā
Piektdien, 23. jūn., plkst. 19.00 Wesley 
Uniting Church, Canberra koncerts 
Forward & Bach. The Song Company 
programmā arī Ellas Mačēnas skaņ-
darbs Stāvi, stāvi, ozoliņi. Informācija: 
http://song.company/forward-bach/
Sestdien, 24. jūn., plkst. 13.00 Dauga-
vas vanagu/vanadžu rīkotas Jāņu svi-
nības Immanuel baznīcas zālē, Lyons. 
Vanadzes gādās par pusdienām un ba-
gātīgu loterijas klāstu. Ikviens laipni 
lūgts un gaidīts.
 
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Piektdien, 23. jūn., plkst. 14.00 Mel-
burnas Latviešu biedrības Jāņu sarīko-
jums Melburnas Latviešu ciemā. Tuvā-
ka informācija mob. Tālr. 0421018063. 
IEVĒROT LAIKA MAIŅU!
Sestdien, 24. jūn., plkst. 11.00 Tērve-
tē, 301 Old Lancefield Rd., Springfield, 

MLB Daugavas skolas, Rīgas 1. Gai-
du un 102. Skautu vienības kopējais 
Jāņu ielīgošanas pasākums. Oficiālā 
programma no plkst.11.– 15: plkst.11 – 
kopīgi atveram vārtus; Jāņu vainagu 
pīšana; plkst.12 – Jāņuguns, rotaļas, 
dzīvā mūzika, līgošana; plkst.13 – 
pusdienas varēs iegādāties uz vie-
tas; plkst.14 – dziedāšana, dejošana, 
priekšnesumi. Ieeja bez maksas. Ja vē-
laties pārnakšņot Tērvetē, lūdzu sazi-
nieties ar Henriju Paceru. *Būs iespēja 
izbaudīt īstu latviešu pirti!
Piektdien, 30. jūn., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.
Piektdien, 30. jūn. – 2. jūl., gaidu un 
skautu slēpošana.
Sestdien, 1. jūl., plkst. 12.00 Vanadžu 
pusdienas DV mītnē.
 
Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 11.00 diev-
kalpojums Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 13.00 Bībe-
les studija Sv. Krusta baznīcā.
Svētdien, 2. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Latviešu ciemā.
Svētdien, 9. jūl., plkst. 11.00 dievkal-
pojums Sv. Krusta baznīcā.

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

Sidnejā
Sestdien,  24.  jūn., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Jāņu sarīkojums. Pusdie-
nas / priekšnesumi / loterija. Ieeja bez 
maksas. Ienākumi 35. Jaunatnes Dienu 
labad.
Ceturtdien, 29. jūn., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
Trešdien, 5. jūl., plkst. 13.00 Latviešu 
namā zolīte.
Ceturtdien,  6.  jūl., plkst. 12.00 DV 
namā saiets un draudzības pēcpusdiena.
Ceturtdien,  6.  jūl., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Ceturtdienas pusdienas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 10.00 diev-
kalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 2. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9. jūl., plkst. 10.00 dievkal-
pojums ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 25. jūn., plkst. 9.30 dievkal-
pojums.

Zelta piekrastē
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 12.00 Jāņu 
svinības Juri un Margaretas mājā – 
56 Tradewinds Ave., Paradise Point. 
Groziņi. Informācija – Juri – 5577 5570.
Ceturtdien, 6. jūl., plkst. 13.00 kārtējā 
baltiešu mēneša tikšanās Broadbeach 
Library, 61 Sunshine Boulevard, Mer-

maid Waters (iepretim Pacific Fair ie-
pirkšanās centram). Ieejot bibliotēkā, 
sekot norādījumam uz Meeting Room A.

Jaunzēlandē
Sestdien,  24.  jūn., plkst. 18.00 38 
Gasson ielā, Kraistcerčā svinam Jā-
ņus – Līgo vakaru. Tautieši un drau-
gi, pagaršosim Jāņu sieru, padzersim 
Jāņu alutiņu; ugunskurs, dziedāšana 
un dejošana, kas vēlas. Jāņu māte un 
Jāņu tēvs ieradīsies ap plkst.16. Kas 
cits vajadzīgs? Kā parasti, lūdzu gro-
ziņus un mantiņas izlozei. Ieeja pret 
ziedojumiem. Redzēsimies!

Latvijā
Piektdien, 23.  jūn., plkst. 18.00 Bal-
tijas koncertturnejas ietvaros, Rīgas 
sv. Jāņa baznīcā uz koncertu aicinās 
Prusilas mūzikas skolas stīgu orķestris 
no ASV, diriģenta Entonija Arnona 
vadībā. Koncertā, dzirdēsim Dvoržā-
ka, Džoplina, Kazala, Skota, Štrausa, 
Tičeli, kā arī Antonio Vivaldi skaņ-
darbus un to aranžijas stīgu orķestrim. 
Pateicoties labdaru atbalstam, ieeja 
koncertā būs bez maksas, ar ielūgu-
miem, kurus iespējams saņemt visās 
Biļešu paradīzes tirdzniecības vietās.
Svētdien,  25.  jūn., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Bez kafijas galda un svētdienas skolas).
Otrdien,  27.  jūn., plkst. 20.00 Rīgas 
Reformātu baznīcā 16. Introvertās 
mākslas festivālu AD LUCEM ieskan-
dinās izcilā beļģu kamermūzikas gru-
pa Musiques Nouvelles ar savu jauno 
programmu Skaņas Meditācija.
Trešdien, 28.  jūn., plkst. 19.00 Rīgas 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā Reformā-
cijas 500 gadu jubilejai veltītā iestudē-
juma Pazudušais dēls. Burkard Waldis. 
1527. Rīga pirmizrāde. Tas ir Burkarda 
Valdisa – garīdznieka, politiķa, dzej-
nieka, mūziķa un arī alvas lējēja – 1527. 
gadā Rīgā Reformācijas ideju iespaidā 
sarakstītās garīgās lugas Parabola par 
pazudušo dēlu iestudējums. Vairāk in-
formācijas: zimejumuteatris.lv
Trešdien,  28.  jūn., plkst. 20.00 Rī-
gas Reformātu baznīcā 16. Introvertās 
mākslas festivāls AD LUCEM – Dien-
vidindijas senie garīgie dziedājumi.
Piektdien,  30.  jūn., plkst. 22.00 – 
06.00 16. Introvertās mākslas festivāla 
AD LUCEM ietvaros – leģendārā as-
toņu stundu nakts meditācija ar izcilo 
britu čellistu Metjū Bārliju Kristiana 
Karla fon Stricka villā, Rīgā, Aristīda 
Briāna ielā 9.
Svētdien,  9.  jūl., plkst. 13.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums 
Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, Rīgā. 
(Ar kafijas galdu un svētdienas skolu). ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


