
Ārlietu ministrija dziļās sērās pa-
ziņo, ka 2021. gada 29. septembrī Pa-
rīzē 101 gada vecumā mūžībā devusies 
izcilā latviešu diplomāte Aina Nago-
bads-Ābols.

Godinot bijušās vēstnieces pie-
miņu un lielo ieguldījumu atjaunotās 
Latvijas valsts un ārlietu dienesta iz-
augsmē un nostiprināšanā, Ārlietu mi-
nistrijā tika atvērta līdzjūtību grāmata 
4. oktobrī un 5. oktobrī.

Aina  Nagobads-Ābols dzimusi 
1920.  gada  9.  jūnijā  Rīgā pedagoga 
un neatkarības cīnītāja Ernesta Nago-
bada ģimenē. Pēc II ģimnāzijas beig-
šanas 1939. gadā A. Nagobads-Ābols 
studēja medicīnu Latvijas Universitātē. 
1944. gada rudenī kopā ar Universitātes 
slimnīcas personālu tika evakuēta uz Vā-

ciju. 1949. gadā A. Nagobads-Ābols bei-
dza Tībingenas Universitātes Medicīnas 
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Dzimšanas dienas ziedi Melburnā.
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Dezinformācijas loma pandēmijas izplatībā
LR ārlietu ministrs Informācijas un demokrātijas samitā

2021. gada 24.sep-
tembrī Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkē-
vičs piedalījās Francijas 
puses rīkotājā Informā-
cijas un demokrātijas 
samitā. Pasākums noti-

ka Ņujorkā (ASV) Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) Augsta līmeņa 
nedēļas ietvaros.

Savā uzstāšanās E. Rinkēvičs norā-
dīja, ka viena no COVID-19 pandēmi-

jas mācībstundām ir dezinformācijas 
lielā loma vīrusa izplatīšanās vecināša-
nā globālajā mērogā. „Mēģinājumi no-
liegt vīrusa pastāvēšanu, konspirācijas 
teorijas un maldīgas informācijas izpla-
tīšana par vīrusa un tā ierobežošanu no-
dara milzīgu kaitējumu cilvēku veselī-
bai,“ atzīmēja Latvijas ārlietu ministrs.

Tāpat E. Rinkēvičs pauda viedokli, 
ka ievērojamā daļa dezinformācijas ak-
tivitāšu mūsdienās notiek sociālajos tīk-
los. Pēc viņa domām, pandēmija skaidri 

apliecinājusi, ka onlineplatformām ir 
nepieciešams veikt papildus pasāku-
mus, lai ierobežotu dezinformācijas iz-
platību, vienlaicīgi neapdraudot izteiks-
mes un vārda brīvību, kā arī personas 
datu aizsardzības pamatprincipus.

Savā uzrunā ministrs uzsvēra, ka 
Latvija ANO ietvaros ir kļuvusi redza-
ma dezinformācijas apkarošanas un 
medijpratības veicināšanas jautājumos. 
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Sanācām kopā skaisti saulai-
nā sestdienas, 18. septembra, rītā 
svaigā gaisā, lai uzkoptu dārzu 
Brisbanes Latviešu nama pagalmā. 
Bija iespēja satikties ar sen neredzē-
tajiem draugiem, kā arī iepazīties ar 
jaunām sejām. Relaksētā atmosfērā 
visi varēja ieturēt vieglas uzkodas 
un BBQ pēc labi padarīta darba. 
Paldies Brisbanes Latviešu Biedrī-
bai (BLB) par gardām pusdienām, 
ko gatavoja mūsu izcilie šefpavāri 
un palīgi!

Nama dārznieks jau bija krietni 
strādājis, gatavojot dārza dobes pēc 
Laimas  Lodiņas stādīšanas plāna. 
Brisbanes pašvaldības (Brisbane 
City Council) ziedotais dārza seguma 
kalns un ziedotie stādi gaidīja talci-
niekus. Papildus stādus mums ziedoja 
Skarlett  Valtersa  (Walters)  –  liels 
paldies! Talcinieki sastādīja augus un 
ziedus, izraka papildus dobes un iz-
tīrīja aizaugušos dārza stūrus. Dārzs 
tika noklāts ar segumu un jaunie stā-
dījumi tika kārtīgi aplaistīti, lai Bris-
banes klimatā augtu stipri un krāšņi. 

Pēc lielo darbu padarīšanas pievieno-
jās arī mūsu sabiedrības stūrakmeņi 
no vairākām Brisbanes organizāci-
jām, lai simboliski iestādītu pēdējos 
stādus un ziedus.

jas, Austrālijas avīžu apraksti un pat 
1942. gadā uzņemtā filma, kur redzē-
jām Dienvidamerikā dzīvojošo Artūru 
Piķieri dejojam, amerikāņu dejotājam 
Fred Astēram (Astaire) līdzīgu.

Kur vien tie latvieši nav bijuši! 
Patīkamo pēcpusdienu noslēdza, 

nodziedot Gaudeamus un pakavējoties 
pie atspirdzinājumiem un uzkodām.

Astra Kronīte
Laikrakstam „Latvietis“
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Latvijas Universitātes 102 gada svētku atcere
Dr. Alda Putniņa PhD (Talavija) referāts

Interesantais virs-
raksts laikam šķita ļoti 
vilinošs, jo Adelaides 
Latviešu biedrības telpa 
2021 . g. 26. septem-
brī bija pilna ar klausī-
tājiem, lai noklausītos 

Dr. Alda Putniņa referātu par Latvie-
šu skatuves māksliniekiem Austrālijā 
pirms 2. pasaules kara.

Šogad Korporāciju Kopa Adelaidē 
rīkoja šo gadskārtējo pasākumu, kuru 
diemžēl iepriekšējā gadā bija jāat-
ceļ Covid-19 pandēmijas dēļ. K!K!A! 
seniors Rūdis  Dancis  (sel!) ievadīja 
pēcpusdienas norisi, pastāstot par Lat-
vijas Universitātes vēsturi un tagadējo 
studentu skaitu, kurš aptver 15 500 
studentus 13 fakultātēs un 148 studiju 
programmās.

Akadēmisko runu šogad sniedza 
plaši pazīstamais pētnieks un vai-
rāku grāmatu autors Dr.  Aldis  Put-
niņš  (tal!), kuram īpaši interesē tē-
mas par agrākiem latviešu izcelsmes 
ieceļotājiem Austrālijā. Šoreiz viņš 
patiešām bija atradis spilgtu, agrāk ne-
aprakstītu tēmu, proti, par dažādiem 
mūziķiem un dejotājiem, kuri apcie-
moja, profesionāli darbojās un pat dzī-

voja Austrālijā pa-
gājušā gadsimta 
starpkaru laikā 
no 1920iem līdz 
1940iem gadiem.

Referents no-
zīmīgi aprādīja, 
ka ne vien Latvi-
jas Universitāte 
vien tika dibināta 
1919. gadā, bet arī 
Latvijas Mūzikas 
Konser vator ija , 
Latvijas Mākslas 
akadēmija un Lat-
vijas Nacionālā 
Opera, kurā dar-
bojās arī baleta 
trupa. Šajās iestādēs izskoloti māks-
linieki bija tie, kuri apceļoja pasauli, 
apciemojot arī Austrāliju.

Tā kā Dr. Putniņa referāts pilnī-
bā tika publicēts laikrakstā Latvietis 
Nr. 669, es tālāk neiedziļināšos aprak-
stā par visiem māksliniekiem. Atliek 
piebilst, ka var tikai pabrīnīties par to, 
cik aktīva latviešu sabiedriskā dzīve 
bija starpkaru laikos, īpaši ap Sidnejas 
Latviešu biedrību un Kārli Nīci.

Referātu iedzīvināja fotogrāfi-

No kreisās: Aldis Putniņš un Rūdis Dancis.
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Mūsu nākotnes dārzs Brisbanē
Varēsim ilgi lepoties par to

Dārza uzkopšana Brisbanē.
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25. septembri ade-
laidieši gaidīja ar nepa-
cietību. Sen jau iepriekš 
bija zināms, ka visi 
Genovefas  Janmeijas 
draugi tiks aicināti uz 
svinībām, lai atzīmētu 

jubilāres 100 gadu dzimšanas dienu. 
Svinības notiks Daugavas Vanagu 
namā, kuru Geņa sauc par savām ot-
rajām mājām.

Diemžēl, Covid pandēmija mazliet 
sagrozīja ieceres, jo divi Geņas bērni 
ar ģimenēm nevarēja ierasties. Laima 
no Sidnejas un Juris no Londonas va-
rēja tikai piedalīties virtuāli. Citiem 
draugiem no austrumštatiem, ar ku-
rām robežas ir slēgtas, ierašanās tika 
aizliegta. Tomēr no Rietumaustrālijas 
ieradās Geņas krustdēls Ilmārs  Ru-
daks, kurš izpildīja ceremonijmeista-
ra lomu.

Geņa dzima 1921. gadā Nautrēnu 
pagastā, Latgalē. Brīvības cīņas tikko 
bija beigušās, un jaunā Latvijas valsts 
bija plaukumā. Tātad Geņas dzīves 
stāsts jau no paša sākuma bija savīts 
kopā ar Latvijas likteni. Tad, kad 
1944. gadā krievi otrreiz iebruka Lat-
vijas teritorijā, Jurkānu māsas – Geņa 
un Leontīne ar māti Viktoriju sēdās 
lauku ratos un devās bēgļu gaitās. Ap-
brīnojami ir tas, ka pēc tik ilgiem ga-
diem, daži līdzgaitnieki šajā nopietnā 
dēkā bija arī klāt Geņas svinībās.

Geņa iebrauca Austrālijā 
1948. gadā ar kuģi Wooster Victory 
un 1951. gadā salaulājās ar uzņēmēju 
Kārli  Janmeiju. Vēlāk ģimene tika 
aplaimota ar trīs bērniņiem: Laimu, 
Māru un Juri. Tagad Geņai ir seši 
mazbērni un septiņi (ar pusi) mazmaz-
bērni! Mazmeita Brigita ir stāvoklī!

Geņa ir ļoti iecienīta un iemīļota 
sabiedriska darbiniece ne tikai Adelai-
dē, bet visā Austrālijā. Viņas gaišā, la-
bestīgā daba prot iekurt ilgstošas drau-
dzības. Daudzi apsveicēji pieminēja 
viņas saticību un dzīvesprieku. Geņa 
vienmēr ir bijusi sabiedriska un dāsni 
dalījusies ar saviem daudziem talan-

tiem, padarot mūsu latvisko kopienu 
daudz bagātāku. Protams, pirmā vietā 
ir viņas skaistā dziedamā balss. Profe-
sors Jūlijs Rozītis, Rēzeknes Skolotāju 
institūta mācībspēks, mudinājis Geņu 
uz tālākām nopietnām studijām, bet, 
protams, karš izjauca jaunietes ieceres. 
Toties visu mūžu Geņa ir dziedājusi 
koros, kā soliste un dažādos ansamb-
ļos. 20. gs. 70os un 80s gados Geņa bija 
soliste ar DV dziesmu ansambli Jautrie 
Vecīši. Pat savā simtgades jubilejā viņa 
pievienojās Vanadžu ansamblim, kurš 
nesa jubilārei dziesmotu apsveikumu, 
lai nodziedātu piecas tautas dziesmas. 
Vēl aizkustinošāk un nozīmīgāk bija 
Geņas solo nodziedātais ticības ap-
liecinājums Par katru stundu Dievam 
pateicos. Jubilāre izskaidroja, ka šīs 
vārsmas ir bijušas viņas dzīves balsts.

Geņa ir liela rokdarbniece un 
saimniece. Kurš gan var atteikties 
no gabaliņa (vai diviem) viņas ceptās 
tortes! Arī šoreiz Geņa ar mazmeitām 

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Cilvēka daba ir būt sa-

biedriskam. Mums patīk, 
ka mēs patīkam un ka va-
ram justies daļa no kopu-
ma. Ja ir grūtāk justies kā 
daļai no visas plašās cilvē-

ces, tad vismaz kā daļai no „savējiem“. Bet 
kā šie „savējie“ tiek definēti un izveidoti?

Var būt ģeogrāfiski noteiktas pakā-
pes: pats – ģimene – apkaime – pilsēta – 
valsts – visa cilvēce. Lojalitāte var būt 
ļoti nikna jebkurā no šīm pakāpēm. Šā-
das tēmas ir daudz apspēlētas literatūrā. 
Sākot ar ģimenes naidiem, kā, piemēram, 
Šekspīra lugā „Romeo un Džuljeta“, kur 
visam pamats ir Monteki un Kapuletu 
dzimtu naids. „Vestsaidas stāsts“ (West 
Side Story) pārceļ Romeo un Džuljetu 
modernajos laikos, un paplašina ģimenes 
naidu uz bandu jeb apkaimju naidu.

Futbola sacensības starp dažādām 
pilsētām vai dažādām valstīm var iz-
raisīt visspēcīgākās emocijas. Kari 
starp valstīm ir tēma nesaskaitāmām 
grāmatām un filmām.

Tā kā vairs neesam tikai sava miesta 
iedzīvotāji, un ir iespējas gan ceļot ārpus 
savām ģeogrāfiskām robežām, gan apvie-
noties virtuālā vidē, piemēram, sociālos 
medijos, šādus grupējumus var veidot sa-
biedrības šķērsgriezumā. Biedrības, inte-
rešu grupas, darba kolektīvi – visi var būt 
bez šaurām telpiskām robežām un var pat 
apvienot vienu uzskatu ļaudis visā pasaulē.

Naids gan nav vienīgā emocija, kas 
var definēt kādus „savējos“. Var arī būt 
pozitīvas emocijas, kā ģimenes mīlestība 
un savas zemes patriotisms. Bet naids, 
diemžēl, bieži ir spēcīgākais, un tāpēc 
dažādu grupu vadoņi nereti mākslīgi 
izveido „kopīgo ienaidnieku“, lai naidu 
pret to izmantotu grupas saliedētībai.

Pasaules mērogā ir labi zināms, ka 
valsts vadoņiem var būt ērti uzkūdīt nai-
du pret citu valsti, lai novērstu uzmanību 
no paša un pašmājas trūkumiem. Tādā 
veidā Krievijā tiek mērķtiecīgi veidots 
negatīvs Baltijas valstu un NATO tēls, lai 
būtu ārējais ienaidnieks, kas vainīgs par 
visu ļauno. Darba kolektīvos var atrast 
ļaunos tēlus bijušajos darbiniekos, vai arī 
kā padomju laikos rīkot „biedru tiesas“ 
lai „atmaskotu“ vainīgo pašu starpā.

Bet vadoņiem bieži nepietiek ar kopīgo 
ienaidnieku. Tie vēlas arī paši būt mīlēti, un 
tāpēc rīko viltus vēlēšanas ar jau zināmu iz-
nākumu, vai darba kolektīvā liek darbinie-
kiem parakstīt vadonim atbalsta vēstules. 

Šodienas „anti-vakserus“ vieno „sa-
vējo“ sajūta un naids pret ārstiem un val-
dību. Cilvēki jūtas labi starp domubied-
riem, kritiskā domāšana ir ierobežota, 
un tāpēc bez sirdsapziņas pārmetumiem 
izplata dezinformāciju un klajus melus.

Diemžēl, dezinformācija pandēmi-
jas laikā noved pie mokām un reālas 
nāves. Nav viegli pārsist „savējo“ bru-
ņas, pat ar patiesību.

GN

Jubilāre ierodas baltā limuzīnā
Genovefas Janmeijas 100 gadu jubileja

Geņa svin 100. dzimšanas dienu.
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Geņa ierodas baltā limuzīnā.
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Liels paldies visiem dalībniekiem par entuziasmu un atbalstu, Lai-
mai Lodiņai un Ingai Česlei par organizēšanu, Karen Mekdūgela 
(McDougall)  – par koordināciju ar Brisbane City Council, lai kopā 
izveidotu Latviešu nama dārzu, ar ko ilgi varēsim lepoties!

Piemiņas akmens ziedu vainagu ideja tapa, kad saņēmām Maijas 
Tebečas testamenta ziedojumu nama vajadzībām. Ar sirsnību atce-
ramies mūsu sabiedrības atbalstītāju, Maiju, zinot, cik svarīgi viņai 
bija skaistums un košums. Piemiņas akmens ar plāksni 14.06.1941 – 
14.06.1991 tika uzstādīts atzīmējot 1991. gadā Latvijas neatkarības 
atgūšanu.

Atjaunojot šo piemiņas dārzu 2021. gadā, vienmēr atcerēsimies 
pirms 80 gadiem notikušās tik ļoti mūsu tautai nežēlīgās deportācijas 
un nodosim šo stāstījumu mūsu nākamajām paaudzēm.

Brisbanes Latviešu nama un Saule Limited valde
Laikrakstam „Latvietis“

Par ko te iet runa?
Koncertlekcijas Kultūras dienās

Ja tiek pieminēta 
Hildegard von Bingen? 
Nu, ja pieliekam klāt 
Klara  Schuman? Kā 
par Elena  Kats-Cher-
nin? Nu labi, tad teik-
sim – Lūcija  Garūta? 

Vai ir skaidrs, ja saku Ella Mačēna 
un Aija Dragūna? Nu, protams! Visas 
minētās sievietes ir komponistes, bet, 
cik mēs pazīstam un zinām tieši par 
latviešu komponistēm?

Kad iepazinos ar apdāvināto un 
apbalvoto pianisti  Dzintru  Erlihu, 
viņa rakstīja grāmatu par Lūciju Ga-
rūtu un viņas mūziku. Sāku domāt. 
Dziedu korī, tātad pazīstu Lūcijas 
Garūtas kora kompozīcijas un skatos 
kinofilmas, tātad Lolitas  Ritmanes 
vārds arī nav svešs... un tad... kas 
vēl... vai tad ir jāiztiek ar angļu iz-
celsmes komponistēm, vienalga cik 
foršām?

Sarunas ar Dzintru turpinājās, un 
man atvērās durvis uz pavisam nepa-
zīstamu pasauli. Tai laikā jau sākam 
domāt par AL58.KD programmu. 
Dzintra bija priecīga piedalīties kon-
certuzvedumos, bet mēs gribējām intī-
māku iepazīšanos ar Latvijas kompo-
nistēm un tā uzplauka koncertlekcijas 
ideja.

Un kas tas par zvēru? Tā ir izklai-
de kopā ar pianisti, kas spēj uzturēt 
līdzsvaru starp informāciju, mūzikas 
starpskaņām un maģisku jūtu iedar-
bināšanu, izmantojot kaisli, ieskatu 
un zināšanas. Nu dabīgi, dzirdēsim 
izvilkumus no vairākiem darbiem (8) 
un iepazīsimies ar latviešu komponis-
tēm (5).

Dzintra  Er-
liha  pati raksta: 
„Ko n c e r t l e k c i -
jā skanēs piecu 
atšķirīgu, ta-
lantīgu kompo-
nistu – sieviešu 
k l a v i e r m ū z i k a 
no 20.gs. sākuma 
līdz mūsdienām: 
Lūcijas Garūtas, 
Daces Aperānes, 
Lolitas Ritmanes, 
Mārītes Dom-
brovskas un Sabī-
nes Ķezberes kla-
vierdarbi. Katrs 
skaņdarbs atklāj 
savas krāsas un emocijas latviešu 
klaviermūzikā – no maigi trauslām 
līdz pat spēcīgi vīrišķīgām. Katrai 
no šīm komponistēm ir nozīmīga vie-
ta manā dzīvē.“ Un kad izlasa pēdējo 
teikumu, tad var saprast, ka tā nebūs 
nekāda akadēmiska lekcija vai vien-
muļa mūzikas atskandināšana, bet 
kaut kas, kas ir nozīmīgs un vērtīgs, 
kas tiek izpildīts ar visu sirdi un dvē-

seli.
Tātad uz redzēšanos Dzintras Erli-

has koncertlekcijā: Veltījumi. Sievie-
tes komponistes latviešu klaviermū-
zikā 20. –21. gadsimtā.

Varēs pirkt biļetes un piedalīties 
vai nu klātienē, vai virtuālā veidā.

Ilona
Laikrakstam „Latvietis“

Dzintra Erliha pie Sidnejas Operas nama.
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Mūsu nākotnes dārzs Brisbanē
Turpinājums no 2. lpp.

Dārza uzkopšana Brisbanes Latviešu namā. FO
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Tumšā, bet ne tik tumšā pagalmā 
Hindley ielā 24.  sepembrī Adelaides 
latviešu slavenā mūzikas grupa Četri 
kaķēni atsāka šī gada darbību ar kon-
certu.

Adelaides iedzīvotājiem ir vēl jā-
turas pie interesantiem un kādreiz 
nevajadzīgiem likumiem sakarā ar 
pandēmijas problēmu, bet ir vēl iespē-
ja satikties Adelaides krogos un klau-
sīties dzīvo mūziku. Laimīgā kārtā, 
dziedātājiem nav jāvelk maskas, bet 
klausītājiem, protams, tas jādara.

Četri kaķēni ir ļoti labi zināmi 
Dienvidaustrālijas un Austrālijas lat-
viešu sabiedrībā. Grupa ir uzstājusies 
vairākas reizes Adelaides Latviešu 
namā un arī citās Adelaides vietās, 
un grupa ir arī pazīstama Kultūras un 
Jaunatnes dienu nakts programmās. 
Šajā naktī bija vairākas latviešu sejas 
starp ieinteresētiem nelatviešiem, kas 
gribēja pirmo reizi dzirdēt Četru ka-
ķēnu neparasto skanējumu. Grupa uz-
stājās ar dažām latviešu dziesmām, ko 
galvenais dziedātājs Matīss mudināja 
publikai dziedāt līdzi. Latviešu klausī-
tājiem bija viegli sekot Matīsa priekš-
likumam, arī svešiem klausītājiem bija 
viegli sekot līdz. Matīsam ir talants ie-
saistīt visu publiku kopīgā dziedāšanā 
grupas priecīgā noskaņojumā.

Grupas dalībnieki ir labi pazīstami 

latviešu saimē. Pie klavierēm sēž Lili-
ta Daenke, kura kādreiz katru vasaru 
vadīja Annas Ziedares Vasaras vidus-
skolu. Grupā piedalās arī viņas dēls 
Kārlis, kas iesāka bungot jau bērnībā, 
tas noteikti iepriecināja Lilitas kaimi-
ņus. Basģitārists ir Dāvids Orčards, 
kura sieva Ģinta  (Puķīte) ar prieku 
apmeklē katru kaķēnu koncertu.

Adelaides naktsdzīve visā Aus-
trālijā ir krietni samazinājusies kopš 
pandēmijas sākuma. Vieta, kur grupa 

uzstājās – Enigma bārs drīz uz mūžu 
slēgs durvis ciet, jo viņiem nav pie-
tiekami klientu, lai segtu izdevumus. 
Arī vairāki citi Adelaides bāri drīz ne-
varēs turpināt darbību, un durvis būs 
jāslēdz.

Bija prieks, ka Četriem kaķēniem 
bija iespēja uzstāties publikai šajos 
grūtajos un diezgan pelēkajos laikos.

Rūdis Dancis,
2021. gada 29. septembris

Laikrakstam „Latvietis“

ASK basketbolisti 
pirmdien, 27. septem-
brī, izcīnīja pirmo uz-
varu jaunajā sezonā pret 
stipro pretinieku CBG. 
Pretinieku sastāvs spē-
cīgi cīnījās pret latvie-
šiem, bet latvieši bija 

labāk trenējušies un pabeidza spēli ar 
60 punktiem pret 41.

Galvenais metējs latviešiem bija 
Aksels Ceplītis, kurš ieguva 18 punk-
tus, ieskatot četrus tālmetienus. Rai-
monds Jaudzems arī sekmīgi darbo-
jās laukumā un ar 12 punktiem bija 
otrs labākais. Kārlis Daenke, Kalvins 
Zariņš,  Kobe  Strazdiņš un Tomass 
Drīzners arī ļoti labi spēlēja.

Spēles sākumā abas komandas 
spēlēja punktu punktā un puslaiku pa-
beidza 30-29. Otro puslaiku atkal ie-
sāka tikpat intensīvi kā pirmo. Tomēr 
latvieši spēja noskriet pretiniekus, un 
lēnām punktu pārsvars kļuva lielāks. 
Tomasa Drīznera, Kalvina Zariņa un 
Aksela Ceplīša tālmetieni pēdējās des-
mit minūtēs nodrošināja ASK uzvaru. 
Minūti pirms spēles beigām komandas 
veterāns  Rūdis  Dancis arī iemeta 2 

punktus caur stipru pretinieku aizsar-
dzību.

Komanda sāka jauno sezonu ar 
uzvaru un vienu zaudējumu, un paliek 
trešā vietā līgas komandu sastāvā. Ko-
mandas vadītājs Kārlis Daenke iero-
sināja komandas atjaunošanu Waiviles 
turnīrā tā, lai komanda var labāk gata-

voties uz Baltiešu spēlēm, kas notiek 
katru gadu maijā.

Pēdējos gados ASK vēl nav iegu-
vusi Baltijas basketbola kausu. Cerē-
sim, ka tas kādreiz notiks.

Rūdis Dancis
2021. gada 29. septembris

Laikrakstam „Latvietis“

ASK basketbolistu pirmā uzvara!
Pretinieku sastāvs spēcīgi cīnījās pret latviešiem

ASK spēle.
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„Četri kaķēni“
Iepriecina Adelaides klausītājus!

„Četri kaķēni“. No kreisās: Lilita Daenke, Matīss Reinhards, Kārlis Daenke 
(bungas), Dāvids Orčards.
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Pa mājām vien dzīvo-
jam. Ciemos nedrīkstam 
iet, un nevienu ciemiņu 
savās mājās nedrīkstam 
pieņemt. Tādi jau trešo 
mēnesi ir Covid-19 iero-
bežojumi Sidnejā. Tāpat 

kā mirstīgiem cilvēkiem arī Sidnejas 
Latviešu teātra (SLT) aktieriem ir kat-
ram jātup savās mājās. Kopā nedrīkst 
sanākt. Bet aktieri nav apturami. At-
kal izgudrojuši kaut ko jaunu! Aicina 
uz SLT Zoom izrādi. Sestdien, 4. sep-
tembrī, plkst. 17.00 pēc Sidnejas laika 
būšot Aivas Birbeles lugas Durvis Nr. 
42 (43,44) pirmizrāde. Biļetes par vel-
ti, bet jāpiesakās ir.

Aiva Birbele ir aktrise, stāvkomi-
ķe un raksta satīriskas lugas ar pamel-
nu humoru. Tēmas ir mūsdienīgas, ar 
dzīvu, vienkāršu, trāpīgu valodu. SLT 
agrāk iestudētās Birbeles lugas – Zaļā 
zona un Tāda es esmu labi padevās. 
Šoreiz iestudētā luga Durvis 42 notiek 
Covid pandēmijas ierobežojumu lai-
kā. Divi cilvēki pavada ilgstošu laiku 
karantīnā Durvīs 42. Režisore Ilona
Brūvere ir lugu nedaudz mainījusi 
un blakus pielikusi vēl divas durvis 
(Nr.43 un 44). Notikumi tie paši, bet 
katrā dzīvoklī cits pāris. Divu aktieru 
lomas sadalītas starp sešiem.

SLT ir ražīgs. Covid pandēmijas 
laikā gādāja iespēju mājās noskatīties 
dažas agrāk uzvestas lugas, to skai-
tā Skroderdienas Silmačos un Makss 
un Morics. Pašlaik Sidnejas Latvie-
šu biedrības mājas lapā ir pieejamas 
Birbeles lugas Zaļā zona un Durvis 
42 (43,44)*. Šogad maijā uz skatuves 
Sidnejā uzveda Ivetas Salgrāves lugu 
Līču vilinājums. Paspēja pat uz Mel-
burnu aizvest pirms sērga atkal uzlies-
moja. Malači!

Tāpēc, ka Sidnejā ir mājsēdes 
laiks, SLT nolēma izmēģināt teātri 
spēlēt Zoom telpā. Piedalās aktieri 
Ilona  Brūvere,  Ivars  Apelis,  Jānis 
Grauds, Ilze (Bonija) Viļuma, And-
ris  Kariks,  Anita  Kazis un kā teh-
niskie darbinieki – Jānis  Čečiņš un
Ojārs Greste. Ivars dzīvo Melburnā, 
Anita – Zilajos kalnos, pārējie Sidnejā. 
Sanāk kopā Zoom telpā. SLT kaut ko 
tādu dara pirmo reizi. Vajadzīgi vai-
rāki mēģinājumi. Katram aktierim ir 
savs ekrāns (vai lodziņš). Starp ekrā-
niem ir jāizstrādā saspēle. Ir jāmēģina 
katram savās mājās ar otru aktieri, cik 
iespējams, saskaņot apgaismojumu, 
galvas lielumu un fonu. Ar Zoom uz-
ņemtās ainas Ojārs Greste sastiķē, 
starpā saliek paskaidrojumus un pie-
skaņo mūziku.

Tauta uz izrādi sāk ierasties kādas 
15 minūtes pirms izsludinātā laika. 
Nāk no Austrālijas un pasaules malu 
malām. Mēro tālus ceļus nevis kilo-
metros, bet laikā. No San Francisko 

pusnakts pievienojās 
Māra  Lēvisa  (Lewis),
Pasaules latviešu ama-
tieru teātru sabiedrības 
(PLATS) valdes priekš-
sēde. No Anglijas bro-
kastu laikā kādā Zoom 
lodziņā parādās Dēkla 
Tērmane.  Neapzinās, 
ka ir redzama, un mie-
rīgi savā nodabā gatavo 
plūmju plātsmaizi. No 
Latvijas pulksten desmi-
tiem rītā ierodas Sintija 
Bernava. Pievienojās 
vairāk par simts cilvēku. 
Priecājās redzot draugus 
un paziņas. Krustām 
šķērsām sasveicinās un sarunājās.

Pēteris  Bernhards, taisnā ceļā 
no Brisbanes Latviešu nama, pacilāti 
stāsta, ka tur bijuši kādi 40 cilvēki, 
Inga Francis rādījusi fi lmu par Sibīri-
jas bērniem, Ināra Strunga stāstījusi 
par savu grāmatu No Sibīrijas uz Sid-
neju (From Siberia to Sydney). Rādīta 
arī kuģa Anna Salen 1950. gada brau-
ciena fi lma, kurā no Vācijas uz Pertu 
pārvesti dīpīši (DP), to skaitā Pēteris, 
citi latvieši un arī ungāri. Kāds ungārs 
braucienā esot uzņēmis fi lmu, un tā 
gl abājoties Kanberā, Austrālijas Na-
cionālajā fi lmu arhīvā. Tā esot vienīgā 
kāda dīpīšu kuģa braucienā uzņemtā 
fi lma. Citas neesot. Drīz pēc pieciem 

jautrās sarunas ir jābeidz un mikrofoni 
jāizslēdz.

Priekšā stājas SLT priekšsēde Ilo-
na Brūvere ar ievadu. Ir sajūsmināta, 
ka Zoom telpā var satikties, priecāties 
un spēlēt teātri. Iedvesma nākusi no 
Māras  Lēvisas  un citu PLATS da-
lībnieku pagājušā gada virtuālajiem 
teātra lugu lasījumiem. Ilona ar meitu 
Klāru Brūveri ir Austrālijas Latvie-
šu 58. Kultūras dienu (KD) rīkotājas. 
Covida dēļ kārtējās KD 2020. gadā 
tika uz gadu atceltas. Ilona apgalvo, 
ka šī gada beigās Sidnejā tās noteik-
ti notiks, lai gan nav vēl skaidrs, vai 

Kašķi karantīnā – „taisni kā mājās“!
Sidnejas Latviešu teātra pirmā ZOOM izrāde

Turpinājums 7. lpp.

Ivars Apelis un Ilona Brūvere.
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Ilze (Bonija) Viļuma un Jānis Grauds.
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Andris Kariks un Anita Kaze.
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   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net

Notiks Rīgā 22. oktobrī plkst. 19 Lielajā 
Ģildē, Amatu ielā 6. Jubilejas koncerta pirma-
jā daļā skanēs reti īstenota izpildītāju kombi-
nācija – vīru koris ar čellu. Radošā sadarbībā 
ar lielisko mūziķi, ilggadīgo LNSO čellistu, 
baroka mūzikas interpretu Aināru Paukšē-

nu tiks atskaņoti latviešu un igauņu komponistu skaņdarbi.
Īpaši izceļami divi pirmatskaņojumi – Austrālijā dzīvo-

jošās latviešu izcelsmes komponistes Sandras Birzes Nig-
ra sum vīru korim un čellam ar solistiem Ilonu Dzērvi un 
Mārtiņu Zvīguli, kā arī Uģa Prauliņa un Ulda Bērziņa 
„Klausies...“.

Koncerta otrajā daļā satikšanās ar seniem kora drau-
giem, rokgrupu Pērkons, atskaņojot Jura Kulakova kan-
tāti Mīlestībā viļņo krūts ar Eduarda Veidenbauma dzeju. 
Atskaņojums vienlaikus būs jaunizdotā ieraksta atvēršanas 
svētki.

RTU vīru kora Gaudeamus mākslinieciskais vadītājs 
un koncerta diriģents Ivars Cinkuss.

RTU vīru koris „Gaudeamus“

RTU vīru kora „Gaudeamus“ 62. jubilejas koncerts 
„GAUDEAMUS – PAUKŠĒNS – PĒRKONS“

RTU vīru koris „Gaudeamus“ jaunajā Mežaparka estrādē.
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klātienē, virtuāli, vai abējādi. Tāpēc 
grib zināt, ko cilvēki domā, un kā 
patīk šodienas eksperiments. Aicina 
sniegt atsauksmes un ieteikumus. No-
vēl tādu pašu prieku, skatītājiem ska-
toties, kāds teātriniekiem bijis, izrādi 
gatavojot.

Durvis 42 (43,44) sākas ar radio 
ziņojumu skaidrā, izteiksmīgā balsī, 
ka Covid pandēmijas laikā alkohola 
patēriņš ir paaugstinājies, un ka sa-
biedrībā vairojās psiholoģiskās vese-
lības problēmas. Runātāja ir Baiba 
Runce un ieraksts ir ņemts no At-
vērtie Faili programmas. Ziņojumu 
atmaksājās uzmanīgi noklausīties, 
lai iejustos apstākļos. Pirmās ainas 
noskaņa ir lustīga Brindisi (Džuzepe 
Verdi Traviata) tosta dziesmas pava-
dījumā. Acu priekšā, tikpat kā tautas 
pasakā, galdiņš sāk klāties. Durvīs 
42 divi cilvēki sēž pie smalki uzklāta 
galda – ir sudraba dakšiņas un paella 
ar garnelēm. Viņš paceļ vīna pudeli, it 
kā taisās viņai ieliet vīnu. Glāze nav 
redzama – tā ir zem ekrāna. Pēc brīti-
ņa viņa savā ekrānā paceļ glāzi, kurā 
vīns ir ieliets. Tātad abi ir vienā ista-

bā! Teatrālā ilūzija ir izdevusies. Šī ir 
trešā karantīnas diena, un abi ir lai-
mīgi būt kopā. Tomēr gandrīz nema-
not pirmās pavisam sīkās plaisas pa-
zīmes sāk parādīties. Vairs nepietiek 
ar to, kas ir. Viņš grib pasūtīt vairāk 
vīna, bet viņa saka, ka vīna netrūkst 
un piegāde neapsīks. Viņa ilgojās pēc 
čilī mērces.

Karantīnā laiks paiet lēnām, kā 
bēru gājienā ar Sēru maršs: sonate 
op. 35 (Frideriks Šopēns) mūzikas pa-
vadījumu. Pienāk karantīnas 18. diena 
un otrā aina. Durvīs 43 abi ir kašķīgi. 
Alkohols ir darījis savu! Viņš tāds kā 
apjucis, vairs it kā nezina, vai pats 
klauvējis, vai kāds no otras puses. 
Nav īsti skaidrs (arī trešajā ainā), vai 
tur ir viena, vai divas istabas. Nav jau 
jāzina, bet neskaidrība nedaudz novērš 
uzmanību no galvenā.

Karantīnas 44. diena pienāk ar 
dramatisku mūziku – D`Oreste d À-
jace (no Volfganga Amadeja Mocar-
ta operas Idomineo). Durvīs 44 skats 
tomēr mājīgs ar picu un mobilo tele-
fonu. Trešā aina beidzas dramatiski. 
Tad nāk kredīti ar Volfganga Amade-
ja Mocarta operas Dons Žuans (Fi-
nāls) pavadījumu.

Teātris tikko sācies, un nu jau 

galā! Varēja gan būt garāks! Kāds ie-
smejas un iesaucas – „Taisni kā mā-
jās!“ Dialogs patiešām tā kā dzirdēts, 
un situācijas arī nav svešas. Saspēle 
saistoša, un katrs aktieris savu lomu 
lieliski nospēlējis. Ilūzija ir izdevu-
sies. Nāk pateicības un apsveikumi 
no visām pusēm. Apsveic par pa-
nākumiem un uzdrošināšanos. Nāk 
ieteikumi iestudēt arī Minhauzena 
precības, vai Kaleidoskopu. Tos pie-
ņem nopietni. Par Mērnieku laiku ie-
teikumu pasmejas. Ilona tomēr izsaka 
domu, ka varbūt varētu, ja citi pasau-
les latviešu teātri uzņemtos kādas no-
daļas iestudēt. Pārrunas un prieki vēl 
labu laiku turpinās, līdz pienāk laiks 
atgriezties ikdienā.

SLT apbrīnojami labi prot izman-
tot tehnoloģiju. Pat no ilgstošas izolā-
cijas mājās varējām pakavēties sabied-
rībā un baudīt kultūru. Izmēģinājums 
ir izdevies! Atmiņā paliek Ilzes Nāge-
las vārdi – „Ledus ir sakustējies, un nu 
tikai uz priekšu!“

Baiba Haringtona (Harrington)
Laikrakstam „Latvietis“

* http://slb.org.au/Pages_
supplementary/SLT_Durvis_
video_2021.htm

Kašķi karantīnā – ...!
Turpinājums no 6. lpp.

Abonējiet laikraksta 
„Latvietis“ drukāto izdevumu!

Abonements $55 par 10 numuriem,
$105 par 20 numuriem vai

$260 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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Ilze Nāgela: Cik gadus Tu esi jau 
prom no Austrālijas?

Daris  Dēliņš:  Iebraucu Ņujorkā 
1999. gada augustā, lai uzsāktu jaunu 
darbu firmā Salomon Smith Barney 
(šodien to sauc par Citigroup). Aus-
trālijā man piedāvāja paaugstinājumu. 
Varēju izvēlēties – vai nu Londonā, vai 
Ņujorkā strādāt. No studiju laika pie-
redzes Čikāgā 1981. gadā un tad pēc 
tam bieži ceļojot uz ASV darba dēļ, 
mani Ņujorka pievilka vairāk. Pēc ma-
nas pieredzes amerikāņi likās vairāk 
pretimnākoši nekā briti. Un Ņujorkā 
labāks laiks nekā Londonā, tipiski – 
vairāk saules, īpaši ziemā!

I.N.: Kas bija tas, kas Tevi pamu-
dināja izvēlēties un iet diplomāta ceļu?

D.D.: Labs jautājums. Kamēr strā-
dāju Austrālijā un tad ārzemēs, par to 
maz domāju, izņemot, kad nācās at-
griezties Melburnā pie tēva – Emīla 
Dēliņa, vai kad tikāmies kopā kaut kur 
Eiropā vai Latvijā. Bet galvenais izai-
cinājums nāca 2006. gadā, kad man 
piezvanīja tā laika Latvijas vēstniece 
pie ANO, bijusī melburniete Solveiga 
Silkalna. Viņa man vaicāja, vai es gri-
bētu pieteikties goda konsulu amatam 
Ņujorkā, jo tur radusies vieta, esošai 
personai aizejot pensijā. Atbildēju: 
„Kāpēc ne? Kaut ko par goda konsulu 
darbu zinu, tas man pazīstams!“, atce-
rēdamies gadus mūsu mājās Melbur-
nā, kur tēvs ar goda konsula darbiem 
darbojās no rīta līdz vakaram!

I.N.: Cik gadus Tu jau esi Latvijas 
goda konsuls Ņujorkā?

D.D.:  Goda konsulātu Ņujorkā 
mēs atklājām ar Valsts prezidenta Val-
da Zatlera klātbūtni 2007. g. 24. sep-
tembrī.  Tā bija nozīmīga dienā, ne 
tikai tādēļ, ka Valstu prezidents un 
Zatleres kundze mūs pagodināja ar 
savu klātbūtni konsulātā. Pusdienlaikā 
biju NYC* pilsētas pārvaldes namā, 

kur apprecējos ar savu kundzi Lusī-
nu  (Lucine).  Kad pulcējamies mūsu 
dzīvoklī konsulāta atklāšanā, man 
prasīja, kā iet, kas jauns? Vēlāk bija 
klātesošiem jāatklāj, ko mēs šodien 
darījām Pēc tam notika skaista dzie-
dāšanu mums par godu!

I.N.: Apraksti savu ikdienas darba 
dienu!

D.D.: Katrai dienai savs izaicinā-
jums. Normāli zvana, 3-5 reizes die-
nā ar jautājumiem: kā var dabūt vīzu; 
kā atjaunot pasi; kā pārvest pelnus uz 
Latviju; kā iegūt dubultpilsonību, kā 
iztulkot dokumentu latviski; kā saga-
tavot pilnvaru, ko var lietot Latvijā; kā 
sameklēt informāciju par senčiem Lat-
vijā; kā palīdzēt ieslodzītam tautietim 
tikt ārā no cietuma; kur atrast Latvijas 
rupjmaizi Ņujorkā... utt.

Tad, kad brauc valdības pārstāvji, 
to skaitā Ministru prezidents un Valsts 
prezidents, tad īpaši daudz darbu, or-
ganizējot tikšanos ar amerikāņiem un 
latviešiem.

Katru mēnesi bija tikšanās ar vie-
tējiem ES konsuliem NYC, kā arī ie-
lūgumi piedalīties citu vēstniecību rī-
kotajos pasākumos, piemēram, valsts 
dibināšanas gadadienas utt.

Kad viesojās Latvijas uzņēmēji, 
tad ir bijis tur jāpalīdz vai jāiet uz iz-
stādēm.

Cik Tu gribi darīt kā Latvijas godu 
konsuls, – viss atkarājas no tā, cik Tev 

Intervija – Latvijas goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš
Katrai dienai savs izaicinājums

 
Turpinājums 9. lpp.

Goda konsulāta atklāšana 2007. gada septembrī. No kreisās: Prezidents Valdis 
Zatlers, LR ārlietu ministrs Artis Pabriks, Daris Dēliņš.
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Vaira Vīķe-Freiberga paraksta konsulāta viesu grāmatu 2007. gada novembrī.
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Stāv, no kreisās: Daris Dēliņš, māc. Māris Saliņš, Lilita Zatlere, prezidents Val-
dis Zatlers, Lusīna Dēliņa. Rokās Luna un Matīss Dēliņi 2009. gada septembrī.
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Trešdien, 2021. gada 6. oktobrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

ir laiks!
I.N.: Kādi Tev bijuši spilgtākie 

brīži šajos darba gados?
D.D.: Tik daudz ir ko atcerēties!
Goda konsulāta atklāšana, kurā 

piedalījās Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri.

Tikšanās Ņujorkas alus krodziņā 
ar Valsts prezidentu Raimondu  Vē-
joni,  Kristapu  Porziņģi un latviešu 
kopienu, braucot ar policijas un ASV 
drošības apsardzes eskortu ātri no lid-
ostas uz centru.

Spilgti atceros arī tikšanos latviešu 
kopienai Salas baznīcā ar Valsts pre-
zidentu Andri  Bērziņu 2014. gadā. 
Mūsu bērniem – Lūnai un Matīsam 
bija 4 gadi, un pirms prezidents iera-
dās, es viņiem pamācīju, kā uzrunāt 
Valsts prezidentu. Kad prezidents 
tuvojās, es un kundze Lusīna sasvei-
cinājāmies ar prezidentu Bērziņu. Se-
koja bērni, kuri katrs teica: „Labdien 
prezidenta Bērziņa kungs! Mani sau-
ca Matīss Dēliņš, mani sauca Lūna 
Dēliņa.“ Pēc prezidenta sekoja citi 
oficiālie viesi, to skaitā Latvijas piln-
varotais vēstnieks pie ANO, Latvijas 
pilnvarotais vēstnieks ASV, Latvijas 
Ārlietu ministrs, VP kancelejas vadī-
tājs, preses sekretāre... u.c.. Ikkatram 
mūsu bērni atkārtoja to pašu uzrunu: 
„Labdien prezidenta Bērziņa kungs, 
mani sauca Matīss Dēliņš, mani sauca 
Lūna Dēliņa“!! Tas bija humoristisks 
moments mums visiem.

I.N.: Lielākās veiksmes? Varbūt 
neveiksmes arī?

D.D.:  Grūti minēt kādi specifis-
ki kalngala punkti sasniegti, vai kādi 
lieli podi gāzti! Bet jāsaka, ka Latvi-
jas tēlu un vārdu apzinības celšana ir 
noteikti panākta manā godu konsulu 
darbības laikā. Tas viss darīts, strādā-
jot no mājas un septiņas dienas nedēļā, 
pat atvaļinājumu laikā. Vienīgais, kas 
nav panākts, ir brīva auto novietošanas 
atļauja vai auto numura plāksne NYC, 
jo tas tikai pieļauts oficiālajiem valsts 
diplomātiem!

Tad arī vēlētos pieminēt mūsu 
gadskārtējo Baltijas filmu festivālu, ko 

es dibināju 2018. gadā sakarā ar Latvi-
jas 100 gadu svinībām. Tas tagad tur-
pinās jau 4 gadus, un caur to mēs pie-
dāvājam skatītājiem ne tikai Ņujorkā, 
bet visur ASV baudīt gan Latvijas, gan 
arī Igaunijas un Lietuvas kino māks-
lu. Tas turpinās kā vienīgais Baltijas 
valstu kopējais pasākums NYC ārpus 
ANO organizācijas darbības.

I.N.: Vai Globālā finansiālā krīze 
ietekmēja Tavu darbu?

D.D.: Jā un nē. Biznesu lietas tur-
pinās, bet ir bijis lielāks darbs izskaid-
rot ASV cilvēkiem, kā Latvija tiek 
galā ar to dramatisko ekonomikas sa-
plakumu. Bija liela interese NYC par 
Latvijas pieredzi un daudz tikšanas ar 
ASV ieguldītājiem, kas gribēja dzirdēt 
par stāvokli Latvijā vai no Valts prezi-
denta vai no Latvijas bankas preziden-
ta. Kā mēs, mazā Latvija, tiekam galā, 
kamēr citur pasaulē lielas problēmas, 
ko varam mācīties no Latvijas?

Atceros arī, ka sakarā ar globālo 
krīzi dažas ASV bankas apturēja ap-
kalpot Latvijas firmas vai cilvēkus, 
kam oficiāla saistības ar Latviju, jo 
Latvijā valsts risks bija pacelies. Tai 
skaitā ASV Chase Bank lēma slēgt 
visus kontus ASV dzīvojošiem klien-
tiem, kam saistība ar Latvijas valdību 
un tās izstādēm. Pienāca vēstules ad-
resētas man, manai kundzei un mūsu 
bērniem, ka 60 dienu laika Chase 
slēgs mūsu kontus, jo mums ir sakars 
ar Latvijas valdību. Tās vēstules bija 
divas reizes jāpārlasa, lai saprastu, vai 
tā ir īsta vai viltota! Bet tā bija īsta, un 
pat oficiālas vēstules Chase bankas va-
dībai nelīdzēja. Mums bija visas finan-
ses jāpārliek uz Citibank!

I.N.: Vai esi strādājis kādās citās 
zemēs bez Austrālijas un ASV?

D.D.: Esmu ceļojis uz visiem kon-
tinentiem darba uzdevumos, izņemot 
uz Dienvidameriku.

I.N.: Vai Tev ir sadarbība ar citiem 
Baltijas valstu konsuliem Ņujorkā?

D.D.:  Jā, no sākuma ir bijusi ļoti 
laba sadarbība ar visiem konsuliem – 
ne tikai ar Baltijas valstu pārstāvjiem. 
ES kopienā visi citi Ņujorkā bija karje-
ras konsuli, bet es pievienojos pārstā-
vēt Latviju kā vienīgais Goda konsuls. 
Bieži visi domāja, ka esmu karjeras 

diplomāts, tā kā viņi, bet tad bija pār-
steigti dzirdēt, ka neesmu; nerunājot 
nemaz par to, ka neesmu pat amerikā-
nis, bet latvietis, kas dzimis Austrālijā.

I.N.: Vai Latvijas Goda konsuli 
ASV ir pārsvarā latvieši?

D.D.: Jā, ASV ir 18 goda konsuli 
un no tiem – 14 ir latvieši vai latviešu 
izcelsmes.

I.N.: Vai notiek kāda regulāra sa-
zināšanas/tikšanās (tagad droši vien 
elektroniski – Zoom vai citā platfor-
mā) Latvijas Goda konsulu ASV star-
pā?

D.D.:  Sanāksmes Vašingtonā 
mums katru gadu ir ļoti vērtīgas un 
intensīvas. Tajās mūs vēstniecība ie-
pazīstina ar jaunākajiem notikumiem 
un prioritātēm un kā tās attiecās uz 
vēstniecības darbu ASV. Ir arī viesi 
no Latvijas, kas stāsta par jaunumiem 
biznesu un ārpolitikas laukā, kā arī 
pārstāvis no ASV valsts departamen-
ta. Šogad bija jāpāriet uz Zoom. Ce-
rams, ka nākošajā gadā varēsim atkal 
pulcēties vēstniecībā Vašingtonā.

I.N.: Kurš no esošajiem Latvijas 
Goda konsuliem ASV ir šajā darbā vi-
silgāk?

D.D.:  Ja atceros pariezi, tas ir 
Kārlis  Šteinmanis no Klīvlandes, 
Ohio; pēc tam – Džons Medveckis, 
Filadelfijā.

I.N.: Kāda ir Tava sadarbība ar 
Latvijas vēstniecības darbiniekiem 
ASV?

D.D.: No pirmās dienas sadarbības 
ar vēstniekiem un ar vēstniecības dar-
biniekiem ir bijusi ļoti laba un gluda. 
Visbiežāk sarunas notiek ar konsulāro 

Intervija – ... Daris Dēliņš
Turpinājums no 8. lpp.

 
Turpinājums 12. lpp.

Daris Dēliņš, prezidents Andris Bēr-
ziņš, Lusīna Dēliņa ar Lunu un Matīsu 
Dēliņiem 2012. gada septembrī.
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Grāmatas „Emīls Dēliņš. Patriots, Žurnālists, Diplomāts“ prezentācija Centrā-
lajā bibliotēkā Rīgā 2013. gada decembrī. No kreisās: Jānis Dēliņš, Lilita Zatle-
re, grāmatas autore Ilona Bērziņa, Valdis Zatlers, Lusīna Dēliņa, Daris Dēliņš.

FO
TO

 A
in

a 
G

ai
līt

e



10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 6. oktobrī

Vasaras izskaņā, 
30. augusta pievaka-
rē, Stokholmas latviešu 
koris diriģentes Gaidas 
Rulles vadībā pulcējās 
uz sezonas pirmo klā-

tienes kopmēģinājumu. Tā bija ne vien 
priecīga atkal redzēšanās pēc vasaras 
atpūtas, bet arī pirmā klātienes tikšanās 
pēc ilgāka digitālo mēģinājumu perio-
da, ko noteica Covid-19 pandēmijas 
izraisītie ierobežojumi un piesardzības 
pasākumi. Jau pirmajā mēģinājumā 
koris sparīgi ķērās pie darba, lai no-
stiprinātu individuālās balsu apmācībās 
apgūto oktobrī gaidāmo kora 76 gadu 
jubilejas koncerta programmu.

Korim šosezon piepulcējušies vairā-
ki jauni dziedātāji gan vīru, gan sieviešu 
balsu grupās. Korī dzied arī ģimenes – 
vecāki un bērni, brāļi un māsas. Kora 
jaunākajai dalībniecei ir 17 gadi, bet ve-
cākajai aktīvajai dziedātājai ir 94. Korī 
joprojām aktīvi dzied arī Viktorija Ape-
nītes kundze, kas dziedājusi Stokholmas 
korī visu tā pastāvēšanas laiku, kopš kori 
1945. gadā pēc ierašanās Zviedrijā izvei-
doja Teodors Reiters. Īpašs prieks, ka ar 
Latvijas Kultūras ministrijas un PBLA 
atbalstu varējām ietērpt jaunos dalīb-
niekus kora krekliņos. Tāpat, pateicoties 
šim nozīmīgajam atbalstam, Stokholmas 
kora mēģinājumi varējuši notikt piemē-
rotās telpās Stokholmas pilsētas centrā. 
Turklāt arī attālāk dzīvojošie dalībnieki 
varēs turpināt mēģinājumus, pievienojo-
ties digitāli Zoom platformā.

Nedēļas nogales meistarklases un 
Baltiešu diena Stokholmā

Katram mākslinieciskajam kolektī-
vam ir organiska nepieciešamība parā-
dīt savu veikumu arī plašākai publikai, 
radiem, draugiem un atbalstītājiem. Var 

teikt, ka pandēmijas laikā ilgas pēc satik-
šanās ar klausītājiem ir tikai pieaugušas, 
tādēļ gaidāmajam kora jubilejas koncer-
tam šī gada 9. oktobrī, Stokholmā, koris 
gatavojas ar īpašu sirsnību, entuziasmu 
un atbildības sajūtu. Lai stiprinātu savas 
prasmes 11.-12. septembra nedēļas no-
galē Stokholmas latviešu koris sanāca 
uz ikgadējām meistarklasēm, kas notika 
Igauņu nama telpās. Šoreiz meistarklases 
vadīja kora mākslinieciskā vadītāja un 
ilggadējā diriģente Gaida Rulle tandēmā 
ar viesdiriģentu no Vācijas un kora senu 
draugu – Marku Opeskinu. Kora nedē-
ļas nogalē tika intensīvi strādāts gan ar ju-
bilejas koncerta, gan 18. septembrī Stok-
holmas piepilsētā Solentūnā gaidāmās 
Baltiešu dienas koncertprogrammām.

„Katram koncertam būs sava atšķi-
rīga specifika, repertuārs un akustiskās 
prasības, kas jāņem vērā – tā mūsu kora 
76 gadu jubilejas koncertu atskaņosim 
skaistajā un plašajā Ādolfa Fredrika 
baznīcā, kamēr Baltiešu dienā uzstāsi-
mies brīvā dabā,“ stāsta kora vadītāja 
Gaida Rulle un piebilst, ka ir iepriecino-
ši atsākt mēģinājumus klātienē un redzēt 

atdevi, ar kādu mēģinājumos dzied gan 
jaunie, gan esošie koristi. Nedaudz pa-
verot gaidāmā jubilejas koncerta priekš-
karu, kora vadītāja Gaida arī pastāsta, 
ka jubilejas koncerta programmā varēs 
dzirdēt skaņdarbus no dažādiem kora 
darbības posmiem, sākot no kora dibinā-
šanas un Reitera kora laika līdz mūsdie-
nām un pat nedaudz ieskatīties nākotnē, 
jo repertuārā iekļautas arī dziesmas no 
gaidāmo 2023. gada Dziesmu svētku re-
pertuārā iekļautām dziesmām.

Klausītāji ir laipni aicināti sekot 
kora darbībai internetā un apmeklēt 
Stokholmas latviešu kora Jubilejas kon-
certu sestdien,  2021.  gada 9.  oktobrī, 
plkst. 17.00, Ādolfa Fredrika baznīcā, 
Stokholmā. Jāpiebilst, ka korim ir arī 
tālejoši plāni, kas saistīti ar gatavošanos 
nākamajiem Dziesmusvētkiem Latvijā, 
2022. gada dziesmu svētkiem Vācijas 
pilsētā Eslingenā, kā arī XV Vispārē-
jiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 
nākamvasar Minesotas pavalstī, ASV.

Aira Miķelsone,
Stokholmā

Laikrakstam „Latvietis“

Stokholmas latviešu koris sparīgi uzsāk jauno sezonu
Oktobrī gaidāma kora 76 gadu pastāvēšanas koncerta programma

Stokholmas koris 11.-12. septembra meistarklasēs Igauņu namā Stokholmā.
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Stokholmas kora valde un diriģenti. No kreisās Ingrīda Leimane, Inga Strante, 
viesdiriģents Marks Opeskins, Vija Kalniņa, kora mākslinieciskā vadītāja Gai-
da Rulle, Astra Šakira un Dace Balode.
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2021. gada 25. martā ANO Ģenerālajā 
asamblejā tika pieņemta pirmā ANO 
rezolūcija par medijpratības un infor-

mācijas pratības veicināšanu globālā 
līmenī. Latvija piedalījās šīs ANO re-
zolūcijas izstrādē un atbalsta lobēšanā.

Saistībā ar dezinformācijas apka-
rošanu E. Rinkēvičs atsaucās uz Lat-
vijas piemēru, kas savā pieejā balstās 

uz atbalsta sniegšanu neatkarīgajiem 
medijiem, medijpratības veicināšanu, 
kā arī sabiedrības izpratnes vairošanu 
par dezinformāciju un tās negatīva-
jiem efektiem.

LR Ārlietu ministrija

Dezinformācijas loma ...
Turpinājums no 1. lpp.
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Do you have ashes
of a loved one in the
Latvian Niche Walls? 

Have your say about the
proposed upgrades.

Rookwood General Cemetery
is proposing to move those
currently interred within these
walls to a new location. The
new niches will be built for the
Latvian community and very
close to the previous location.

Questions? Call 0499 910 214.

rookwoodcemetery.com.au/latvian-niche-walls

view the
artist impression
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nodaļu, ja ir kādi aktuāli jautājumi, ko 
nevaram momentā atbildēt.

I.N.: Kāda ir Tava sadarbība ar 
Latvijas Ārlietu ministriju?

D.D.:  Ar Ārlietu ministriju Rīgā 
sadarbība ir bijusi ļoti laba un tāpat 
ar citām Latvijas valsts iestādēm – ar 
VP kanceleju, MP kabinetu, LIAA, 
Kultūras ministriju, Nacionālā Kino 
centru u.c..

I.N.: Pandēmija visā pasaulē iz-
raisījusi maiņas; kādas maiņas ienā-
kušas Tavā darbā?

D.D.:  Ir interesanti vērot, cik 
daudz var darīt elektroniski, un nav 
nepieciešams tikties klātienes sanāk-
smē. Bet tad ir ievērojams, ka īpaši 
ir sarucis personīgais elements, ja iet 
runa par ceļošanas un pulcēšanās ie-
robežojumiem, kā tie mūs visus skar 
pēdējā gadā. Tas bija īpaši smags trie-
ciens biznesu izmaiņu laukā un kultū-
rās laukā, kad latvieši gribēja ceļot uz 
ASV, vai no šejienes gribēja apmeklēt 
Latviju.

I.N.: Par personīgo dzīvi. Pandē-
mija visā pasaulē izraisījusi maiņas – 
kādas Tavā personīgajā dzīvē?

D.D.:  Mājas dzīvē pielāgojamies 
pie pandēmijas prasībām un ierobežo-
jumiem diezgan gludi. Laimīgā kārtā 
bērniem bija mājās jāsēž tikai pēdējo 
semestri pagājušā gadā, kad bija Zoom 
klases. Tad pēdējais skolas gads bija 
klātienē skolas telpās. Bet zemapziņā, 

noteikti visiem pandēmija radīja īpašu 
stresu – gan bērniem, gan vecākiem, 
kaut gan tas izpaužas katram savādāk 
ikdienas dzīvē; katrs mēģina pielāgo-
ties savā stilā.

Liekas, ka pandēmija mums visiem 
iemācījusi mazliet savādāk dzīvot. Vai 
jāskrien tik bieži uz veikalu, vai visur 
jābūt klāt? Varbūt padomāsim, vai tas 
nepieciešams? Ja nevaram ceļot uz ār-
zemēm, tad kā varam baudīt brīvo lai-
ku šeit – ASV? Labs jautājums.

Un tad daudz kas jauns ir arī ie-
gūts, proti, maizes cepšanu mājās ta-

gad es daru ar lielu 
prieku!

I.N.: Tu pa-
rasti katru vasaru 
apmeklēji Latvi-
ju – vai šovasar šis 
ceļojums izpalika?

D.D.:  Jā, jau 
otro gadu nevarē-
jām braukt uz Lat-
viju. Cerēsim, kas 
to būs iespējams 
darīt 2022. gadā! 
Ilgojamies pēc 
daudzām lietām 
Latvijā. Berni īpa-
ši vēlas apmeklēt 

Lido restorānu un piedalīties 3x3 no-
metnē.

I.N.: Kad Tu pēdējo reizi biji Aus-
trālijā?

D.D.: Tas bija 2017. gadā, vasarā. 
Bērni ļoti ilgojās atkal Austrāliju ap-
ciemot, tikties ar ģimeni, radiem, bau-
dīt skaisto dabu un jūras viļņus.

I.N.: Interviju noslēdzot, par laik-
rakstu „Latvietis“, kas iznāk jau 14. 
gadu. Ko Tu novēlētu laikraksta „Lat-
vietis“ lasītājiem?

D.D.: Paldies Jums visiem par ilg-
gadīgo atbalstu laikrakstam Latvietis 
un ka sekojat arī maniem ziņojumiem 
no Ņujorkas.

Kaut gan dzīvoju tālu no jums 
Austrālijā, kad pienāk jaunākais laik-
raksta e-pasts, man ir vienmēr prieks 
sekot jaunākiem notikumiem jūsu pa-
saules galā.

Un prieks redzēt, ka neesmu vienī-
gais Ziemeļu puslodē, kas lasa laikrak-
sta Latvietis izdevumus. Pat Rīgā man 
ir teikts „lasīju par Tevi laikrakstā Lat-
vietis“.

Nu tas it ko vērts!
I.N: Liels paldies Tev par intervi-

ju. Uz tikšanos Austrālijā!  ■

* New York City – Ņujorkas pilsēta

bija uzcepušas trīs milzīgas tortes sa-
viem viesiem.

Šādā svinīgā reizē bija daudz ap-
sveicēju. Tika nolasīti apsveikumi no 
Britu karalienes, Latvijas preziden-
ta un Kultūras ministra, Austrālijas 
premjerministriem un politiķiem, 
Daugavas Vanagu organizācijas vado-
šām amatpersonām, LAAJ un DLOA 
un labvēļiem. Ziedu klēpji!

Daugavas Vanadzes sarūpēja 
svētku mielastu un varenu kliņģeri 
100 veidojumā. Ar visiem aizliegu-
miem žēl, ka nebija iespējams vairāk 

dziedāt, un pat Daudz baltu dieniņu 
vajadzēja dziedāt caur maskām. Brī-
nišķīgu dāvanu bija atsūtījusi meita 
Laima no Sidnejas. Latvijas karoga 
sarkanbaltsarkanās krāsās noadīta šal-
le ar visu mazbērnu vārdiem, ar kuru 
jubilāre lepojās, ierodamies svinībās.

Kā jau zināms, jo paliekam vecāki, 
jo mazāk ir vajadzīgas mantas. Svarī-
gāki ir piedzīvojumi un pārsteigumi. 
Domāju, ka jubilāre nekad neaizmirsīs 
pārsteigumu, ko bija sagādājuši Ruda-
ku brāļi. Tieši piecas minūtes pirms 
diviem Geņas meita Māra visus klāt-
esošos mudināja iziet uz trotuāra sa-
gaidīt jubilāri. Tā arī vairākums darīja, 
un mūs gaidīja pārsteidzošs skats. DV 

namam tuvojās vismaz četru parasto 
mašīnu garuma sniegbalts limuzīns. 
Kā filmā! Limuzīns bija tik garš, ka 
gandrīz uzsēdās uz apstādījumu apļa 
ceļa vidū. Šoferis tomēr tika galā, un 
limuzīns piebrauca tieši nama durvju 
priekšā. Pēc brītiņa sāka cilvēki pa 
vienam kāpt ārā, tikpat kā no telefona 
būdiņas. Un kā karaliene – pati Geņa 
un mazdēls pie elkoņa. Viss, kas tikai 
trūka, bija sarkanais tepiķis! Gods go-
dam!

Novēlam Geņai veselību un izturī-
bu. Lai vēl būtu daudz baltu dieniņu!

Astra Kronīte
Laikrakstam Latvietis

2021. g. 2. oktobrī

Jubilāre ierodas baltā limuzīnā
Turpinājums no 3. lpp.

Intervija – ... Daris Dēliņš
Turpinājums no 9. lpp.

Basketbola spēle NYC 2018. gada aprīlī. No kreisās: Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis, prezidents Raimonds Vējonis, Jānis Dēliņš, Daris Dēliņš. 
Priekšā Matīss Dēliņš.
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No kreisās: Daris Dēliņš un prezidents Egils Levits latvie-
šu skolā Ņūdžersijā 2021. gada 19. septembrī.
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Jaundienvidvelsas Universitāte (9)
Atmiņas par studiju gadiem
Astotais turpinājums. Sākums LL661, LL662, LL663, LL664, LL665, LL666, LL667, LL668.

Kā jau lasījām, N. Ro-
zenauers bija ne tikai viņa 
Rīgā oriģināli izdotās un 
Sidnejā angliski pārtulko-
tās grāmatas Mehānismu 
kinemātika līdzautors, bet 
Sidnejas posmā arī 29 ori-

ģinālu publikāciju autors. Rozenauers 
sekoja līdzi sava priekšmeta pasaules 
literatūrai un sarakstījās ar vairākiem 
savas speciālistes zinātniekiem dažādās 
pasaules malās, to vidū arī ar prof. Oļ-
ģertu Ozolu okupētajā Latvijā – kādreiz 
savu labāko studentu Rīgā.

1955. gadā, sasniedzot 65 gadu ve-
cumu, Rozenaueram izbeidzās pilna 
laika darbs universitātē. Viņam gan 
vēl kādu laiku atļāva mācīt tēlotāju ģe-
ometriju, priekšmetu, ar ko viņš nebija 
saskāries, kopš studenta gadiem.

* * *
Šogad, 2021. gada februārī apritēja 

110 gadi kopš Jāņa Muižnieka dzim-
šanas.

J.  Muižnieks daudz laika veltī-
ja Sidnejas latviešu sabiedrībai. Vi-
ņam arī bija jārūpējas par divu meitu 
un divu dēlu ģimeni, un savas mājas 
celšanu. Jaunākais dēls Andrejs bija 
mans krustdēls.

Zinātniskam darbam atlika maz 
laika.

Universitātes Altimo dienās Muiž-
nieks sarakstīja Laboratorijas ekspe-
rimentu rokasgrāmatu. Tā bija ļoti 
noderīga gan studentiem, gan arī man, 
vadot dažādus eksperimentus. Tomēr 
tā nebija zinātniska publikācija.

Kad Ķīmijas skola jau bija daļēji 
pārcelta uz Kensingtonu, atbrīvojās 
ķīmijas ēkas apakšstāvs. Nolēma tur 
ierīkot vēja tuneli, kuru varētu izjaukt 
un vēlāk pārcelt uz Kensingtonu.

Muižniekam uzdeva izstrādāt tu-
neļa projektu. S. Barna projektu ap-
skatījis, teicis, ka šajos laikos tādus 
vēja tuneļus netaisot. Nezinu, kuram 
bija taisnība, nezinu arī vai Altimo 
laikā vēja tuneli paspēja uzbūvēt. Bet, 
kā to pats piedzīvoju, tas bija Barnam 
diezgan raksturīgi – savu viedokli uz-
svērt par vienīgi pareizo.

Muižnieks publicēšanos zinātnis-
kā literatūrā bija atstājis novārtā. Reiz 
gan man rādīja pusotras lappuses garu 
kādas problēmas oriģinālu atrisināju-
mu, bet nekad to nemēģināja publicēt.

Muižniekam universitātē uzticēja 
mehānikas skolas bibliotēkas pārzināša-
nu. Ikdienas sadzīvē Muižnieks turējās 
stipri savrup. Ar mācību kolēģiem maz 
draudzējās. Mehānikas skolas sanāks-
mes neapmeklēja. Sava biroja vārda 
plāksnītē Dr. J. Muiznieks z pārmainī-
ja uz ž. Iespējams, ka savrup turēšanās 
neveicināja viņa paaugstināšanu par 
vecāko lektoru. Muižniekam tomēr pie-
šķīra sabata atvaļinājumu, neskatoties 
uz to, ka lektoriem, tāds nepienācās. 
1969./1970. mācību gadu Muižnieks pa-
vadīja Notingemas Universitātē Anglijā.

Universitātē nostrādāja līdz pensi-
jas vecumam 1976. gadā.

* * *
Pēc turpat 60 gadiem daudz ir iz-

zudis no atmiņas. Domāju, ka vismaz 
reizi nedēļā no Kensingtonas bija jā-
brauc uz Altimo palīdzēt vadīt studen-
tu praktiskos darbus. Pārējo laiku va-
rēju izmantot savam maģistra darbam.

Biju de facto supervizors vienam 
bakalaura grāda studentam, kura tēzes 
uzdevums bija konstruēt tekošā ūdens 
analoģijas tanku. Varēju veikt ekspe-
rimentus gan stacionārā, gan tekošā 
ūdens analoģijas tankos.

1962. gadā Pertā notika Pirmā 
Austrālāzijas Hidraulikas un Fluīdu 
Mehānikas konference. (1st Austra-
lasian Conference on Hydraulics and 
Fluid Mechanics). Sagatavoju referātu 
par triecienviļņiem hidrauliskā ana-
loģijā. (Hydraulic analogy studies of 
shock attachment to wedges).

Aizbraukt uz konferenci Pertā neva-
rēju atļauties. Vecākais lektors S. Barna 
piekrita nolasīt arī manu referātu. Aiz-
braucu pie Barna uz mājām. Apskatījis 
tekstu un zīmējumus, Barna visu gribēja 
pārveidot pēc sava prāta, lai gan zināša-
nu par hidraulisko analoģiju viņam ne-
bija. Tas man nebija pieņemams. Runāju 
ar vecāko lektoru Dr. De Vahl Davis, 
kas piekrita nolasīt arī manu referātu.

Ceļā uz Pertas konferenci caur Sid-
neju no Japānas bija Kyushu Universitā-
tes asociētais profesors D. Manabe, atzī-
ta autoritāte hidrauliskā analoģijā, lai tur 
nolasītu savu referātu. Universitāte man 
uzdeva viņu satikt kādā netālā viesnīcā 
un atvest uz universitāti. Pirmā reize, 
kad satiku kādu japāni. Sasveicinoties, 
vairāk par minūti kratījām rokas. Nebija 
grūtību saprasties angļu valodā, lai gan 
viņam vajadzēja turpat veselu teikumu, 
lai pateiktu jā vai nē. Viņš vēlējās ap-
skatīt manu analoģijas tanku. Nelaime 
bija ar redzēšanu. Viss bija jāaptausta ar 
rokām. Pēc tanka apskates nodevu pro-
fesoru augstākām autoritātēm.

Kad vēlāk, 1964. gadā, iznāca 
Pertas konferences dokumenti, aizsū-
tīju Manabem sava referāta izdruku. 
(G. Saiva, Hydraulic analogy studies 
of shock attachment to wedges, Proce-
edings of the 1st Australasian Conferen-
ce on Hydraulics and Fluid Mechanics, 
1962, pp 393-400). Manabe atrakstīja 
pateicību un atcerējās, ka manu refe-
rātu esot nolasījis Dr. De Vahl Davis. 
Pielikumā atsūtīja viņa nesenos darbus 
hidrauliskā analoģijā.

1963. gada februārī universitāte uz 
6 mēnešiem, ar iespēju pagarināt, pie-
dāvāja darbu par Senior Tutor. Šo dar-
bu varētu latviski apzīmēt par Vecāko 
pasniedzēju.

Bija jānobeidz maģistra darbs: 
Further studies of the gas dynamics 
analogy (Tālākas studijas gāzes dina-
mikas analoģijā). Tajā laikā teksts vēl 
bija jāraksta ar rakstāmmašīnu 4 kopi-
jās. Visa matemātika katrā kopijā jā-
ieraksta ar roku. Maģistra tēzes darbu 
iesniedzu 1963. gada oktobrī.

Ap to pašu laiku, 1963. gada 13. sep-
tembrī, Kensingtonā atklāja jauno Me-
hānikas skolas ēku – 5 stāvu lekciju 
bloku ar 4 stāvu mācību spēku birojiem. 
Atsevišķa laboratoriju un darbnīcu ēka.

Arī es arī dabūju atsevišķu biroju 
mācību spēku ēkas otrā stāvā un rezer-
vētu vietu auto stāvvietā.

Guntars Saiva
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

fakultāti un apprecējās ar Guntaru Ābo-
lu (1921–2016). Kopā ar ģimeni dzīvoja 
Marokā (1951–1954), pēc tam Parīzē un 
tās piepilsētā Levezinē (Le Vésinet).

1990. gada martā Latvijas Re-
publikas diplomātiskā un konsulārā 
dienesta vadītājs Anatols Dinbergs 
iecēla Ainu Nagobads-Ābols par goda 
konsuli Francijā, savukārt gadu vēlāk 

viņa kļuva par vēstnieci Francijā, Spā-
nijā un Portugālē un no 1992. gada līdz 
2000. gadam bija Latvijas pastāvīgā 
pārstāve UNESCO. 1997. gadā A. Na-
gobads-Ābols beidza pildīt vēstnieces 
amata pienākumus un 2000. gada jan-
vārī saņēma pārstāvniecības UNES-
CO padomnieces goda statusu.

Aina Nagobads-Ābols ir apbalvo-
ta ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru, 
Francijas Goda Leģiona ordeņa III šķi-
ru un Portugāles Lielā Nopelnu krusta 

I šķiru. 2019. gadā ārlietu ministrs Ed-
gars Rinkēvičs, iedibinot jaunu tradīci-
ju pasniegt balvu par mūža ieguldījumu 
Latvijas ārpolitikā, pirmo apbalvojumu 
piešķīra Ainai Nagobads-Ābols.

Šajā vasarā Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas oranžērijā bija apskatāma 
vēstnieces dzīves un bagātīgajai profe-
sionālajai darbībai veltīta izstāde Gad-
simta latviete. Rudenī izstādi varēs 
aplūkot Parīzē.

LR Ārlietu ministrija

Mūžībā devusies ... diplomāte
Turpinājums no 1. lpp.
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Mūžībā devies Sv. Krusta draudzes bijušais priekšnieks

EDUARDS LĒMANIS
Dzimis 1934. gada 27. septembrī Liepājā, Latvijā.

Miris 2021. gada 20. septembrī Melburnā, Austrālijā.

Draudzes līdzjūtība ģimenei un piederīgiem.

Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi, un gaišs būs skats. Mīļā piemiņā paturēs Melburnas Latviešu ev. lut. draudze.

Alberts Censonis Cinis 
Dzimis 16.08.1926. – Valmierā; Miris 17.09.2021. – Sidnejā.

Dzīves stāsts
Šis dzīves stāsts tapis, pamatojo-

ties uz paša Alberta uzrakstīto – fan-
tastisko atmiņu dienasgrāmatu – ar 
bildēm, kuru viņš nosauca par Sprī-
dīša došanos pasaulē, un tā iesākas ar 
vārdiem:

„Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām.
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās – uz Austrāliju.“
Alberts Censonis Cinis piedzi-

ma 16.  augustā  1926.  gadā Latvijā, 
Āriešu ciemā, Valmieras apriņķī. Al-
berta vecāki Andrejs un Milda bija 
lauksaimnieki. Alberts uzauga kopā 
ar saviem diviem brāļiem – Viktoru 
un Jāni. Ģimenei piederēja 25 hek-
tāri zemes, ko viņi cītīgi apstrādāja, 
audzēja labību un arī mājdzīvniekus. 
Tā bija liela saimniecība, kurā visi 
trīs dēli bija lieli palīgi vecākiem. Pēc 
pamatskolas beigšanas Alberts iesāka 
mācīties Umurgas Lauksaimniecības 
skolā, lai sagatavotos iestāties Jelgavas 

 
Turpinājums 15. lpp.

Lauksaimniecības Akadēmijā un kļū-
tu par agronomu.

Negaidīti daudzsološo un laimīgo 
dzīvi brīvajā Latvijā pārtrauca Otrais 
pasaules karš. Abi vecākie brāļi tika 
iesaukti armijā un uzsāka kara gai-
tas. Māte gribēja pasargāt savu jau-
nāko dēlu Albertu un nelaida armijā, 
aizbildinoties ar mācībām un darbu 
mājsaimniecībā. Albertam bija tikko 
palikuši 18, bet traģiskais laiks ne-
žēloja nevienu. Alberts tika uzskatīts 
par dezertieri, apcietināts un ievietots 
Limbažu cietumā. Būdama gudra sie-
viete, viņa māte pirms apcietināšanas 
saberza vienu Alberta kāju ar indīgām 
zālēm un tā sāka iekaist un uzpampt, 
kam pateicoties, Alberts no cietuma 
tika pārvests uz Valmieras slimnīcu. 
Pēc izveseļošanās Alberts iestājās ar-
mijā, kas bija vienīgā iespēja palikt 
dzīvam.

Tā jaunais latviešu puisis uzsā-
ka kara gaitas, 1944. gadā saslima 
ar dzelteno kaiti, izārstējās un atkal 
atpakaļ uz frontes līniju. Cīņas turpi-
nājās Polijā – pret lielo krievu armiju. 
Sprāga lodes un granātas, krita biedri. 
Cīņas turpinājās Rietumprūsijā, sma-
gas kaujas pie Jestrovas. Karš nāca uz 
beigām, un krievi iekaroja lielas teri-
torijas. Nu arī Alberta rotai bija tikai 
atkāpšanās iespēja uz Vilkensvaldi. 
Bija tikai viens mērķis – doties uz 
Rietumiem, lai padotos amerikāņiem. 
Beigu cīņās krievi aplenca latviešu 
vienību un smagi apšaudīja. Albertu 
ievainoja kājā; par laimi lode gāja ga-
rām kaulam, un Alberts saņemot visus 
spēkus tumsā skrēja, līdz atrada kādus 
savas rotas biedrus, kuriem pievieno-
jās, saņēma medicīnisko palīdzību un 
tika nogādāts aizmugurē. Alberts no 
sirds pateicās Dievam par glābto dzī-

vību un aizlūdza arī par saviem vecā-
kiem un brāļiem.

1945. gadā Alberts atstāja slimnī-
cu Vācijas dienvidos un devās uz Ro-
tenbergu, pēc īsām brīvdienām atkal 
atpakaļ uz fronti. Ceļā no Hanoveras 
uz Poliju, pārvietojoties ar vilcieniem, 
notika brīnums – Alberts satika savu 
brāli Jāni, ar kuru tad arī kopā turpi-
nāja savas turpmākās cīņu gaitas. At-
griežoties Kurzemē, latviešu pulkve-
dis Kurilis gribēja organizēt latviešu 
vienības, kas cīnās pret krieviem un 
vāciešiem – par savu brīvo Latviju. To 
uzzināja vācu armijas priekšniecība 
un gribēja likvidēt sazvērniekus, bet 
tad pārdomāja un piedāvāja kareivjiem 
atgriezties frontes līnijās un turpināt 
cīnīties, ja atteicās, tad tika nošauti. 
Alberta brālis Viktors bija nacionā-
listiski noskaņots un atteicās turpināt 
karu vācu rindās, kā rezultātā tika no-
šauts.

1945. gada maijā pie Šverinas, ne-
tālu no Hamburgas, Alberta rota kopā 
ar citām latviešu vienībām padevās 
amerikāņu gūstā. Tur bija ap 10 000 
latviešu vīru. Amerikāni atdeva lat-
viešu kareivjus angļiem. Angļi lat-
viešu kara gūstekņus pārveda uz Beļ-
ģiju, kur arī Alberts pavadīja meža 
nometnēs vairākus mēnešus. Šajā lai-
kā 1945. gada 28. decembrī tika nodi-
bināta Daugavas Vanagu sabiedriskā 
organizācija. Alberts bija lepns, ka 
bija klāt tieši pie šīs organizācijas di-
bināšanas. 1946. gada martā Alberta 
rota, kā daudzas citas, tika atbrīvotas 
no gūstekņu statusa. Beidzot brīvība. 
Kopā ar daudziem atbrīvotajiem kara 
gūstekņiem Alberts devās uz Vāci-
ju. Laika posmā no 1946. gada līdz 

Alberts Censonis Cinis 
16.08.1926. – 17.09.2021.
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1949. gadam lielāko laiku Alberts 
pavadīja Vācijā – Eslingenā kā bēglis, 
tad kā algots franču apsardzes dar-
binieks, un, darba pienākumus vei-
cot, guva iespēju ceļojot uz Austriju 
un Franciju. Vēlāk strādāja dažādus 
pagaidu darbus, bet vakaros apmek-
lēja danču sarīkojumus, kas priecēja 
Alberta sirdi. Latvieši dibināja ko-
rus, uzsāka aktīvu sabiedrisko dzīvi. 
Alberts bija jauns, prieka pilns un ar 
gaišām cerībām uz nākotni. Viņš pie-
dalījās arī Eslingenas pirmajos Lat-
viešu Dziesmu svētkos svešā zemē.

Alberts pats sevi sauc par mazo 
Sprīdīti, un tā nu 1949. gadā kopā ar 
brāli Jāni un citiem tautiešiem Sprī-
dīts devās ceļā uz Austrāliju. Viņš 
bija cerību pilns, bet arī sirdī bija zi-
nāmas bailes par nezināmo un lielo 
attālumu prom no mājām, no Latvijas. 
Alberta pirmais darbs Austrālijā bija 
saistīts ar ūdensvadu vilkšanu lauku 
apvidos. Pēc pirmā nostrādātā darba 
gada, Albertam izdevās dabūt atļauju 
pārcelties uz Sidneju un tur nostrādāt 
atlikušo valsts līguma darbu dzelzs 
rūpnīcā.

Sidnejā Alberts atrada jaunus 
draugus un arī uzturēja draudzīgas 
attiecības ar kara gaitās un Vācijā ie-
pazītajiem draugiem. Viņš ļoti aktīvi 
iekļāvās latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Sāka dziedāt koros un ņēma dalību 
dažādos pasākumos. Vairākus gadus 
Alberts darīja dažādus vienkāršus 
darbus, bet vakaros cītīgi mācījās 
angļu valodu – kā jau īsts Censonis! 
Tad pienāca brīdis, kad Alberts juta, 
ka diezgan labi jau pārvalda angļu 
valodu un sāka domāt par labākām 
darba iespējām. Alberts sāka strā-
dāt vienā Coles veikalā un drīz vien 

kļuva par pārdo-
šanas menedžeri 
ar savu darba ka-
binetu un diezgan 
lielu atbildību. Tai 
laikā veikalā strā-
dāja ap 100 pār-
devējām, un viņš 
ņēma lielu dalību 
organizatoriskajā 
darbā. Kā Alberts 
teica – viņš bija 
ļoti apmierināts ar 
savu pozīciju un 
jutās kā kungs un 
ķeizars savā vietā. 
Pie Coles Alberts 
nostrādāja 30 ga-
dus, un 65 gadu 
vecumā aizgāja 
pensijā.

Visu savu brīvo laiku Alberts pa-
vadīja latviešu sabiedrībā, dziedot di-
vos koros, piedaloties dažādās teātra 
izrādēs, bet galvenokārt dziedot. Vi-
ņam bija skaists tenors, un Alberts ir 
izpildījis daudzas solo dziesmas.

1976. gadā Albertam radās ideja 
dibināt Daugavas Vanagu ansambli 
Dziesmu Gars. Alberts to vadīja un 
menedžēja, organizēja mēģinājumus 
un koncertus. Ar ansambli viņi brau-
ca koncertos uz daudzām Austrālijas 
pilsētām un bieži uzstājās koncertos 
Stratfildā. Par šo laika posmu līdz 
1996. gadam Alberts saka: „Mana 
dzīve bija kā rožu lauks. Tas bija mans 
ziedu laiks, mani ievēroja, mani cienī-
ja, mani slavināja.“

Alberts bija laimīgs, visu mūžu 
viņu pavadīja dzīves draudzenes. Viņa 
mūžā bija vairākas mīlestības – sāku-
mā Vācijā, tad Olga Šedrinska Sidne-
jā, pēc tam īsu brīdi vēl vienas skaistas 
attiecības, bet savu liktenīgo mīles-
tību – Ingrīdu Rēbaumu viņš satika 

1986. gadā. Alberta mīļākās puķes 
bija rozes, un Ingrīdu viņš sauca par 
savu rozīti, un pavadīja ar viņu skais-
tā draudzībā visu atlikušo dzīvi. Šajā 
laikā viņi devās ārzemju ceļojumos, 
kā arī uz Latviju. Apceļoja vairākas 
valstis – Āzijā un Skandināvijā, brau-
ca ceļojumos ar kuģiem. Savā dvēselē 
mazais Alberts, kā viņš sevi mēdza 
saukt – bija mākslinieks, kultūras cil-
vēks. Vienmēr sirsnīgs un izpalīdzīgs. 
Viņš bija optimists un mīlēja dzī-
vi. Vecumdienās, protams, uzbruka 
arī visādas kaites un slimības, bet ar 
visu to viņš prata tikt galā, un pirms 
mēneša kopā Ingrīdu nosvinēja savu 
95. dzimšanas dienu.

Albertam bija notikumiem bagāta 
un mīlestības pilna dzīve. 

Alberts vienmēr par visu pateicās 
Dievam. Lai Dieva svētīts ceļš Tev, 
mīļo Albert, uz debesu Mājām!

Ar Alberta dzīves stāstu iepazinās 
un to pierakstīja –

Marita Lipska
Laikrakstam „Latvietis“

Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
8. oktobris
Aina, Anete
1911. gleznotājs, grafiķis Kārlis Pa-
degs.
1986. mūziķis Ingus Purens.

9. oktobris
Elga, Helga, Elgars
Vispasaules pasta diena
1776. latviešu izcelsmes ķīmiķis, far-
maceits, dabas zinātnieks, ārsts Dā-
vids Hieronīms Grindelis.
1906. komponists Jānis Ivanovs.
1906. Rīgas mācību apgabala kurators 
D. Ļevšins izdod rīkojumu, kas atļauj 
tautskolās pirmajās divās ziemās mā-
cības pasniegt dzimtajā latviešu valo-
dā līdzās astoņām krievu valodas mā-
cību stundām nedēļā.
1915. SLT aktrise Hilda Dukure.
1925. Melburnas Operešu ansambļa, 

MLT, ALT aktrise Vera Lešinska.

10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
1919. Latvijas karaspēks atkāpjas uz 
Daugavas labo krastu.
1944. 19. divīzija atkāpjas pār Dauga-
vu uz Kurzemi.

11. oktobris
Monta, Tince, Silva
1728. Kārlis Ernsts (K.E.Biron von 
Kurland) – tagadējo Bīronu prinču 
ciltstēvs.

12. oktobris
Valfrīds, Kira 
1906. rakstnieks Arvīds Grigulis.
1921. dibināta un sāk darbu Latvijas 
Mākslas akadēmija.
1943. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 

Juris Jakovics.

13. oktobris
Irma, Mirga
1871. dzejnieks Jānis Poruks.
1876. rakstniece Ivande Kaija (Tonija 
Lūkina).
1891. aktrise Lilija Štengele.
1911. latviešu astronoms Kārlis Šteins.
1936. rakstniece Māra Svīre.
1950. skolotājs, sabiedrisks darbinieks 
Austrālijā Vilis Padoms.

14. oktobris
Vilhelmīne, Minna
1881. dzejnieks, publicists Ontons Skrinds.
1906. rakstnieks, gleznotājs Anšlavs 
Eglītis.
1962. māksliniece Ieva Deksne.
1976. Latvijas hokejists Atvars Tri-
buncovs.  ■

Alberts Censonis Cinis 
Turpinājums no 14. lpp.

Pēc izvadīšanas pavadītāji aplūko Alberta Ciņa „Atmiņu 
grāmatu“.

FO
TO

 O
jā

rs
 G

re
st

e



16. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 6. oktobrī

Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 5. oktobrī.
€1 = 1,59370 AUD
€1 = 0,85173 GBP

€1 = 1,66500 NZD
€1 = 1,16020 USD

Adelaidē
Ceturtdien, 7. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Svētdien, 10. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem.
Ceturtdien, 14. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Ceturtdien, 14. okt., plkst.10.30 ALB 
namā skatīsimies Latvijas simtgadei 
veltīto dziesmu vakaru Brālibrāli par 
Imantu un Gido Kokariem. Pēc tam 
pasniegsim siltas pusdienas, tāpēc lū-
dzam pieteikties LAIMAS birojā līdz 
12. okt.. Dalības maksa $5 LAIMAS 
klientiem, pārējiem $10.
Svētdien, 17. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi.
Trešdien,  20.  okt., plkst. 10.30 iz-
brauksim no ALB nama uz Coro-
mandel Valley. Ēdīsim pusdienas The 
Duck Inn. Pusdienu cena, sākot ar 
$24. Pieteikties LAIMAS birojā līdz 
19. okt. Maksa par autobusu $3 LAI-
MAS klientiem, pārējiem $5.
Ceturtdien, 21. okt., plkst. 10.00 ALB 
namā spēlēsim Scrabble (latviešu un 
angļu valodā) un ēdīsim siltas pusdie-
nas. Lūdzu pieteikties LAIMAS biro-
jā. Mēneša maksa $5 LAIMAS klien-
tiem, pārējiem $10.
Sestdien, 23. okt., plkst. 12.00 ALB 
namā Adelaides Latviešu biedrības 
pilnsapulce.
Svētdien, 24. okt., plkst. 9.30 Tālavas 
Mazajā zālē novusa treniņi. Dzīvojam 
cerībās uz jauniem un ne tik jauniem 
spēlētājiem.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Svētdien,  17.  okt.,  plkst. 11.00 
21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 9. okt., plkst. 12.00 Latvie-
šu namā Kvīnslandes latviešu ev. lut. 
draudzes Pļaujas svētki. Loterija un 
bazārs. Mantas bazāram lūdzu nodot 
Adolfam Lācim (0417 902 102), vai 
nolikt bibliotēkā ar uzrakstu „Drau-
dzes bazāram“ līdz 2. okt. Līdzi ņema-
mi groziņi. Dzērieni pieejami no bāra. 
Pusdienas plkst. 13.00. Ieeja brīva.
Sestdien, 16.okt., plkst. 12.00 Lat-
viešu namā Rummy/zolītes/latviešu 
Scrabble pēcpusdiena. Maksa $10.
Svētdien, 17. okt., plkst. 13.00 Latvie-

šu namā kora Baltika koncerts. Ieeja: 
pieaugušiem $20; pensionāriem un 
jauniešiem (13-18 g.v.) $15; bērniem 
līdz 13 gadiem – ieeja brīva. Cenā 
ieskaitītas uzkodas, tēja un kafija. 
Pieteikšanās obligāta līdz 10. okt. – 
 jayne_mc_dowell@hotmail.com vai 
Alex (Sascha) Meija: 0408346552.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Svētdien,  10.  okt., plkst. 11.00 
S!K!K!M! Literārais rīts. Notiks attā-
lināti, lietojot Zoom platformu.  Lūdzu 
sazināties ar Ivetu Laini (iveta_lai-
nis@hotmail.com),  lai saņemtu tuvā-
ku informāciju un pieslēgšanās saiti.
Sestdien, 16. okt., Vanadžu sanāksme 
ATCELTA.
Svētdien, 17. okt., Novusa nodarbības 
ATCELTAS.
Svētdien, 24. okt., DV Melburnas no-
daļas gada svētki un DV organizācijas 
75 gadu jubilejas svinību sarīkojums 
ATCELTS.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  10.  okt., dievkalpojums 
Sv.Krusta baznīcā ATCELTS.
Svētdien,  10.  okt., Garīgās pārrunas 
un Iesvētes stunda baznīcās zālē AT-
CELTAS.

Pertā
Trešdien,  13.  okt., plkst.13.00 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu Daugavas 
Vanagu klubā.
Svētdien,  24.  okt., plkst.13.00 DV 
sarīkojums Kluba telpā Zem Ozola. 
Pusdienas un filma. DV biedriem bez-
maksas, pārējiem viesiem $20. Pie-
teikšanās līdz 17.okt. pie Ritas Džon-
sons 93492332

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 16. okt., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sarīkojumi Sidnejas DV namā atcel-
ti uz nenoteiktu laiku.
Latviešu namā vismaz līdz oktobra 
beigām veikals,  birojs  un kafejnīca 
slēgti. Visi sarīkojumi Namā atcelti.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: 
http://www.sydneylatvianchurch.org.au

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabied-
riskajām regulām. Lūgums sazinā-
ties ar mācītāju R. Sokolovski, lai 
uzzinātu par nākamajiem dievkalpo-
jumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Zviedrijā
Sestdien, 9. okt., plkst.11.00 Pļaujas 
svētku dievkalpojums Upsalā, Vind-
hems baznīcā, Vindhemsgatan 9. 
Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis 
Žols.
Sestdien, 9. okt., plkst.17.00, Stok-
holmas Latviešu koris aicina visus 
uz 76.gadu jubilejas koncertu Adolf 
Fredriks baznīcā, Holländargatan 
16, Stokholmā. Ieeja pret brīvprātī-
giem ziedojumiem 100 kronu apmē-
rā, kuru var maksāt jau iepriekš uz 
kora post-giro kontu  227260-7 ar 
norādi: koncerts.  Uz vietas būs ie-
spējams maksāt skaidrā naudā vai ar 
swish.
Svētdien,  10.  okt., plkst.14.00, Somu 
baznīcā (Finska kyrkan, Slottsbac-
ken 2b, Gamla Stan) Stokholmas 
latviešu ev. lut. draudzes PĻAUJAS 
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS ar 
arhibīskapa emeritus Ernsta Elmāra 
Rozīša piedalīšanos un diakones Intas 
Meieres ordināciju. Pēc dievkalpoju-
ma, kafija draudzes namā.

Latvijā
Sestdien, 9. okt., plkst. 17.00 Rīgas 
Latviešu biedrības (RLB) Baltajā zālē, 
RLB Senioru koris eReLBe aicina pie-
minēt latviešu estrādes celmlauzi Elgu 
Īgenbergu 100 gadu jubilejā.
Piektdien, 22. okt.,, plkst. 19 Liela-
jā Ģildē, RTU vīru kora Gaudeamus 
62. jubilejas koncerts. Īpaši izceļami 
divi pirmatskaņojumi – Austrālijā 
dzīvojošās latviešu izcelsmes kom-
ponistes Sandras Birzes Nigra sum 
vīru korim un čellam ar solistiem 
Ilonu Dzērvi un Mārtiņu Zvīguli, kā 
arī Uģa Prauliņa un Ulda Bērziņa 
Klausies..... Kora mākslinieciskais 
vadītājs un koncerta diriģents Ivars 
Cinkuss. ■


