
10. maijā Valsts pre-
zidentam Egilam Levi-
tam un Andrai Levites 
kundzei notika audience 

pie Viņa Svētības pāvesta Franciska. 
Pēc sarunas Valsts prezidents tikās ar 
Viņa Eminenci Svētā Krēsla Valsts 
sekretāru kardinālu Pjetro  Parolinu 
(H. Em. Pietro Parolin).

Sarunā ar Valsts prezidentu pāvests 
Francisks pievērsās galvenokārt sociāla-

jiem un nevienlīdzības jautājumiem, kas, 
pēc Valsts prezidenta sacītā, ir arī Latvi-
jas ārpolitikas un globālās politikas cen-
trā. „Audience pie Viņa Svētības pāvesta 
Franciska ir svarīga Latvijas ārpolitikai. 
Vatikāns ir valsts ar dubultu nozīmi – tā 
ir valsts kā jebkura cita valsts, piemē-
ram, Latvija, turklāt teritoriāli ļoti nelie-
la, bet tā vienlaikus ir arī pasaules ga-
rīgais spēks. Pāvests ir garīgais līderis 
pusotram miljardam iedzīvotāju, un viņš 

jau 2000 gadu veido šo cilvēku kopienu 
un palīdz viņiem orientēties garīgos un 
ētikas jautājumos. Eiropa un Latvija lie-
lā mērā ir ietekmēta caur šo garīgo lī-
derību, ko pārstāv pāvests,“ par audienci 
pie pāvesta Franciska stāsta E. Levits.

Savukārt pāvests Francisks atzi-
nīgi novērtēja to, ka Latvija ir viena 
no tām valstīm, kur mierīgi līdzās jau 
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Emīls Dēliņš – 100
Austrālijā ar Latviju sirdī
Ilona Bērziņa, Latvijas Leģendas, Par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku II, 
Jumava, 2012

1974. gadā pasaulē valdīja aukstais 
karš. Pilnā sparā ritēja bruņošanās sa-
censība Amerikas Savienoto valstu 
un Padomju Savienības starpā. Latvi-
ja, Lietuva un Igaunija bija iekļautas 
Padomju Savienības sastāvā, un bija 
maz ticams, ka kādreiz tās varētu iz-
rauties. Rietumu bloka valstis Baltijas 
valstu okupāciju de iure nekad netika 
atzinušas. Tādēļ, kā zibens spēriens 
no skaidrām debesīm, nāca Austrālijas 
valdības un tās paraugam sekojošās 
Jaunzēlandes paziņojumus par Baltijas 
iekļaušanas Padomju Savienībā atzīša-
nu. Šis lēmums bija spēkā gadu. Baltie-
ši ar vērienīgām un labi organizētām 
protesta akcijām 1975. gadā panāca tā 
atcelšanu un arī Austrālijas valdības 
nomaiņu. Austrālijas Baltijas Padomes 

rīcību koordinēja Emīls Dēliņš – laik-
raksta Austrālijas Latvietis izdevējs un 
redaktors un Kārļa Ulmaņa krustdēls.

Trīsdesmito gadu beigās Rīgā 
ir modē amerikāniski platas, garas 
divrindu žaketes ar platiem, polsterē-
tiem pleciem. Jaunieši nēsā kurpes ar 
neparasti biezām gumijas zolēm un 
savās ballītēs spēlē pēdējos amerikā-
ņu skaņu plašu grāvējus. 1939. gada 
ziemā jau katram ir skaidrs – pasaule 
mainās. Vācija karo Polijā, Norvēģijā, 
Holandē, Beļģijā, Francijā. Maskavā 
tiek parakstīts Molotova – Ribentro-
pa pakts, neuzbrukšanas līgums starp 
Vāciju un PSRS. Baltija ar to tiek no-
dota padomju rokās, taču neviens to 
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No kreisās: Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Viņa Svētība pāvests Francisks.
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Valsts prezidents pie pāvesta
Audience ir svarīga Latvijas ārpolitikai
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Aprit 100 gadi, 
kopš dzimis laikraksta 
Austrālijas Latvietis
dibinātājs un izdevējs, 
aktīvs latviešu trimdas 
sabiedriskais darbi-
nieks, goda ģenerālkon-

suls Austrālijā Emīls Dēliņš.
Simboliski, ka šogad atzīmējām 

arī 100 gadus Latvijas valsts starptau-
tiskajai atzīšanai, par kuru Emīls Dē-
liņš tik ļoti iestājās un aizstāvēja oku-
pācijas gados trimdā Austrālijā.

Rīgā ierēdņa ģimenē dzimušais 
Emīls ieguva labu izglītību Fran-
ču licejā, kuru pabeidza 1940. gada 
maijā. Cieša draudzība viņu saistīja 
ar liceja biedriem – Gunāru Meie-
rovicu, Vaideloti  Apsīti,  Hariju 
Nolli un sūtņa Viļa  Šūmaņa meitu 
Gundegu.

Neilgu laiku mācījās Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijā, studēja 
Latvijas Valsts universitātes ķīmijas 
fakultātē, vācu okupācijas laikā kā re-
ferents strādāja Iekšlietu ģenerāldirek-
cijā, bet 1943. gada aprīlī tika iesaukts 
latviešu leģionā.

Pēc Otrā pasaules kara Emīls Dē-
liņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju, strā-
dāja laikrakstu Lībekas Vēstnesis un 
Latviešu ziņas redakcijās. 1947. gadā 
ar pirmajiem baltiešiem – 843 bēgļiem 
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas – 
ar amerikāņu armijas transportkuģi 

Jaunzēlandē.
E. Dēliņa aktīvā darbība un izvei-

dotie sakari ar Austrālijas politiķiem 
un valdību arī 1991. gadā vecināja 
ātru Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas atzīšanu no Austrālijas 
puses.

Nacionālā preses kluba Kanberā 
biedrs (no 1976.g.), Austrālijas Starp-
tautiskā institūta biedrs (no 1978.g.), 
Latvijas Zinātņu akadēmijas politikas 
zinātņu goda doktors (2000.g.).

Publicējis ap desmit darbu, starp 
tiem – The Baltic States: a Domes-
tic Issue, and International Problem
(Stokholma, 1980; kopā ar J. Knight), 
No prezidenta uz prezidentu (Austrāli-
ja, 1981), Konsuls bez valdības (Stok-
holma, Rīga, 1997), Konsuls ar valdī-
bu (Rīga, Stokholma, 2002).

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu or-
deni (1998), Lielbritānijas Karalienes 
Elizabetes II sudraba jubilejas medaļu 
(1977), Austrālijas ordeni (1997).

LR Ārlietu ministrija
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DĒLIŅŠ EMĪLS – 100 gadi
15.05.1921. Rīgā, Latvijā – 21.02.2004. Melburnā, Austrālijā
„Emīls Dēliņš ir unikāla personība, jo simbolizēja nepārtraukto Latvijas diplomātijas saiti no okupācijas līdz valstisku-
ma atjaunošanai un tālākai stiprināšanai.”
Sandra Kalniete,
Latvijas Valsts ārlietu ministre 2002 –2004

Paziņojums no Latvijas pilnvarotā 
lietveža Vašingtonā par Emīla Dēliņa 
iecelšanu par Latvijas goda ģenerāl-
konsulu Austrālijā.

General Stuart Heintzelman devās uz 
Austrāliju.

1949. gadā E. Dēliņš nodibināja 
laikrakstu Austrālijas Latvietis, kas 
bija viens no lielākajiem latviešu trim-
das laikrakstiem, un bija tā izdevējs un 
redaktors līdz 2000. gadam. 1973. un 
1998. gadā saņēma Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības Kultūras fonda balvu 
publicistikā.

Jau no 1950.tiem gadiem E. Dēliņš 
aktīvi darbojās Latviešu apvienībā 
Austrālijā un Jaunzēlandē, sākotnēji 
informācijas nozarē, vēlāk kļuva par 
prezidija padomnieku politiskajos jau-
tājumos. Viņš aktīvi iekļāvās Austrā-
lijas baltiešu politiskajās aktivitātēs,
protestējot pret 1974. gada Austrālijas 
leiboristu partijas līdera E. G. Vitlama 
valdības lēmumu – pārtraukt atzīt Bal-
tijas valstis de iure un svītrot Latvijas 
goda konsulu Melburnā no konsulārā 
saraksta. Tā kā Igaunijas un Lietuvas 
konsulu Austrālijā nebija, Latvijas 
konsulāts bija vienīgā Baltijas pārstāv-
niecība.

1975. gada decembrī, kad Austrāli-
jā varu pārņēma jaunievēlētā liberāļu – 
lauku partiju koalīcija M. Dž. Frēzera 
vadībā, kas 1975. gada 19. decembrī 
atsāka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
de iure atzīšanu un no jauna uzņēma 
Latvijas goda konsula R. G. Mekko-
masa vārdu akreditēto konsulu saraks-
tā. Tas notika lielā mērā pateicoties 
E. Dēliņa izveidotajiem sakariem ar 
opozīcijā esošajiem politiķiem Ārlietu 
dienestā.
1979. gada augusts – 
2004. gada februāris

Latvijas diplomātiskā un konsulā-
rā dienesta vadītājs, pilnvarotais liet-
vedis Vašingtonā Anatols  Dinbergs
1979. gada augustā iecēla laikraksta
Austrālijas Latvietis izdevēju un re-
daktoru E. Dēliņu  par goda vicekon-
sulu Austrālijas pavalstīs Viktorijā 
un Tasmānijā (konsulāts Melburnā). 
Pēc gada viņš tika ierakstīts ofi ciālajā 
Konsulārajā sarakstā.

No 1982. gada augusta – goda kon-
suls Melburnā. Aktīvi kontaktējies ar 
Austrālijas valdības vadītājiem un po-
litiķiem.

Pēc Latvijas neatkarības atjauno-
šanas E. Dēliņš 1991. gada 5. jūlijā 
tika iecelts par Latvijas goda ģene-
rālkonsulu Austrālijā (ar rezidenci 
Melburnā). 1992. gada 28. septembrī 
viņam tika izsniegta Latvijas Ārlietu 
ministrijas konsulārā patente – Latvi-
jas ģenerālkonsuls Austrālijā, bet no 
1993. gada 8. aprīļa arī goda konsuls 
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2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, 
kopš Padomju Savienība pēc Latvijas 
okupācijas organizēja pirmās masu de-
portācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vai-
rāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. 
Pieminot deportāciju upurus, vienlai-
kus pašvaldību centros visā Latvijā la-
sīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvo-
tāju vārdus. Piemiņas pasākumi notiks 
arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.

Pasākuma idejas autore Sandra 
Kalniete norāda, ka „nav nekā personī-
gāka un individuālāka par cilvēka vār-
du un uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no 
dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina 
pastāvēt līdz laiku aizlaikiem vēstures 
annālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, 
lai viņš nebūtu tikai sīka vienība kādā 
lielākā, apkopojošā skaitlī. Vārdu lasī-
šanas ceremonijai vienlaikus notiekot 
visos Latvijas novados un pagastos un 
piemiņas brīžus saslēdzot vienotā Lat-
vijas tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas 
pasākumā piedalīties kā Latvijā, tā visā 
pasaulē mītošajiem tautiešiem.“

Pasākums Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām no-
tiks vienlaikus visā Latvijā – katrā paš-
valdībā plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā 
deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, 
tādējādi godinot ikviena izvestā Latvi-
jas valstspiederīgā piemiņu. Pirms tam, 
plkst. 10.50 Valsts  prezidents  Egils 
Levits uzrunās Latvijas tautu, pieminot 
šīs Tautas sēru dienas notikumus.

Lasījums no katras pašvaldības 
tiks straumēts tiešraidē 14. jūnijā, sā-
kot no plkst.11.00 platformās portālos 
lsm.lv un lnb.lv, kur arī būs pieejama 
karšu izdevniecības Jāņa sēta izstrā-
dāta digitāla Latvijas karte ar apkopo-
tām saitēm uz tiešraidēm no pasāku-
miem pašvaldībās.

Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī 
piemiņas pasākumu videomateriāli, 
kā arī dati par deportētajiem, lai pa-
kāpeniski veidotu un attīstītu publiski 
pieejamu tiešsaistes platformu, kas vi-

zualizē deportācijas Latvijā, palīdzot 
aptvert to apmēru un sekas, parādot 
statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot 
individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.

Lai latvieši pasaulē varētu iesais-
tīties un šai piemiņas brīdī būt domās 
kopā ar 14. jūnija upuriem, kā arī ar 
latviešiem Latvijā un citur ārzemēs, 
pasākuma rīkotāji iecerējuši šai digitā-
lajai piemiņas kartei pievienot sadaļu, 
kurā ikviens latvietis pasaulē varētu 
ievietot savu, ģimenes vai domubied-
ru grupas foto ar aizdegtām piemiņas 
svecēm rokās.

14. jūnija piemiņas pasākumu 
rīko Valsts prezidenta kanceleja sadar-
bībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 
(LNB), ekspertiem no Latvijas Nacio-
nālā arhīva, karšu izdevniecības Jāņa 
sēta un sabiedriskajiem medijiem.

Tādēļ LNB un PBLA laipni aicina 
latviešus pasaulē, organizāciju pār-
stāvjus un ikvienu indivīdu 26. maijā 
plkst. 15.00 pēc Latvijas laika pieda-
līties kopīgi rīkotā Zoom seminārā par 
14. jūnija piemiņas pasākumu norisi 
pasaulē.

26. maija Zoom seminārā LNB 
Sabiedrisko attiecību vadītājs Au-
gusts Zilberts pastāstīs par iespējam 
sekot deportēto iedzīvotāju vārdu la-
sījumiem Latvijas pašvaldībās, par 
ikviena iespējām precizēt datus par 
deportētajiem digitālajā kartē, kā arī 
par praktiskajiem risinājumiem, lai 
varētu pievienot savu piemiņas foto no 
ārzemēm kopējai digitālajai kartei. Ik-
viens latvietis pasaulē saņems piekļu-
ves saiti 26. maija semināram, rakstot 
uz e-pastu pbla@pbla.lv.

PBLA pārstāvniecība

PBLA aicina pieminēt
14. jūnija deportāciju 80. gadadienu
Deportāciju upurus latvieši pasaulē varēs atcerēties, 
īpašai digitālajai kartei pievienojot savu piemiņas foto.

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Šis laikraksta nu-

murs ir veltīts lielā Aus-
trālijas latvieša Emīla 
Dēliņa simtgadei.

Man ir prieks paziņot, 
ka esmu iecelts Rīgas pie-

minekļu aģentūras direktora amatā. Aģen-
tūra ir daļa no Rīgas pašvaldības, un tās 
uzdevums ir īstenot Rīgas pilsētas sabied-
risko pieminekļu saglabāšanas politiku.

„Sabiedrisko pieminekļu“ definīcija 
ir itin plaša – „Rīgas pilsētas publiskajā 
ārtelpā esošie monumentālie, figurālie un 
portretiskie pieminekļi, memoriālie an-
sambļi, arhitektoniski dekoratīvie piemi-
nekļi, piemiņas zīmes, dekoratīvās skulp-
tūras un tēlnieciski dekoratīvie elementi“.

Aģentūras redzes lokā ir ne tikai Rīgas 
pilsētai piederošie „sabiedriskie piemi-
nekļi“, bet arī tādi ar citiem īpašniekiem.

Tāpat kā citās pilsētās, Rīgā ir daudz 
pieminekļu. Tos var uzskatīt kā tādu 
brīvdabas muzeju visas pilsētas plašu-
mā. Daži pieminekļi ir ar lielāku māks-
liniecisku vērtību, un daži ar lielāku 
vēsturisku vērtību. Šis muzejs var gan 
vienkārši iepriecināt, gan atgādināt par 
vēsturiskiem notikumiem vai personām.

Aģentūras darbība notiek trijos 
virzienos. Runājot muzejiskās līdzī-
bās, tā ir – kopt krājumu, pētīt krāju-
mu, popularizēt krājumu.

„Krājuma kopšana“ attiecās tikai 
uz tiem pieminekļiem, kuri ir Aģentūras 
valdījumā – tie ir jātīra, un, pēc vajadzī-
bas un pieejamām finansēm, jārestaurē.

„Krājuma pētīšana“ attiecās uz 
visiem pieminekļiem, kuri ir uzņemti 
Aģentūras uzskaitē. Piemineklis nav tikai 
pliks objekts – jāpiefiksē to radītāji, vēs-
ture un iemesls uzstādīšanai. Ar vārdu sa-
kot – ko piemin piemineklis, un kas tas ir.

„Krājuma popularizēšana“ ir īsteno-
jama daudzos veidos. Cik bieži, lasītāji, jūs 
esat gājuši savās darīšanās un neesot ievē-
rojuši, ka ejiet garām kādam piemineklim? 
Tas vienkārši ir kļuvis par tādu fonu, ku-
ram nepievēršat uzmanību. Un ja tomēr 
ievērojat, ka esat blakus piemineklim, vai 
zināt, kam tas par godu celts un kāpēc? 
Aģentūras uzdevums ir pataisīt pieminek-
ļus uztveramākus. Varbūt ar pasākumiem, 
varbūt ar publikācijām, varbūt vienkārši ar 
dažādiem elektroniskiem līdzekļiem.

Neaizmirsīsim, ka šajos laikos 
mūsu pieminekļu bagātību rādām ne 
tika vietējiem iedzīvotājiem, bet arī 
tūristiem (kad Covid beidzot to atļaus) 
un visai pasaulei, kur vien ir internets.

Vēl tikai jāpiebilst, ka Aģentūra 
nav noteicēja par jauniem pieminek-
ļiem. Par to rūpējās cita iestāde – „Rī-
gas domes Pieminekļu padome“.

Sakarā ar maniem jauniem amata 
pienākumi, laikraksta „Latvietis“ re-
dakciju pārņem Ilze Nāgela, kura līdz 
šim bija palīgredaktore, bet es turpinā-
šu rakstīt ievadrakstus.

GN
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Šogad Melbur-
nas Latviešu biedrības 
(MLB) Daugavas skola 
atzīmēja Latvijas ne-
atkarības atjaunošanas 
dienu, priecājoties par 
Latviešu tautas tērpiem. 

Nedēļu iepriekš, Folkloras stundā, 
bērni sāka iedziļināties un iepazīsti-
nāties ar tērpu rakstiem un novadiem.

1.  maijā visai skolas saimei bija 
vienreizēja iespēja apskatīties tautas 
tērpu izstādi un konsultēties ar mūsu 
vietējām tautas tērpu ekspertēm – Lai-
mu Kaivu un Āriju Baumani.

Skolotājas Valdas  Jevimovas va-
dībā skolas saime sapulcējās pa ģime-
nēm, un katra ģimene kaut ko pastāstī-
ja par savu tautas tērpu/iem. Viens no 
Kurzemes, viens nodots no paaudzes 
uz paaudzi... utt Bija patiešām intere-
santi noklausīties šo bagāto vēsturi un 
informāciju!

Visi tad pulcējamies pie svētku 
Baltā galdauta, kur katram bērnam un 
pat vecākiem gaidīja gards saldumiņš.
MLB Daugavas skolas pārzines 
Ģimenes dienas runa.

Mātes diena, mums latviešiem 
arī ģimenes diena. Vai atceraties, 
kā mēs šo dienu atzīmējām pagājušā 
gadā Mēs nedrīkstējām iet apciemot 
savas māmiņas, vecmāmiņas, vec-
tēvus vai pat savas vecvecmāmiņas. 

Drīkstējām tikai sazināties. lietojot 
telefonu vai citus elektroniskus apa-
rātus. Daži varēja sarunāties tikai 
katram stāvot savā pusē logam. Un 
mūsu pašu Daugavas skolas Ģime-
nes dienas sarīkojums notika attāli-
nāti, katram sēžot savās mājās. Tas 
bija tāds neparasts veids, kā svinēt 
šo dienu.

Bet šodien mēs priecājamies, jo 
drīkstam satikties, drīkstam kopā ģi-
menēs svinēt šo dienu kā vēlamies. 
Izņemot veco ļaužu mītnēs. Tur vēl 
veselības departaments ir uzlicis 
savus ierobežojumus. Un tāpēc arī 
šodien sapulcējamies šeit Latviešu 
nama Lielajā Zālē.

Bet ar katru dienu ir labāk, tāpēc 

priecāsimies par katru bērnu, par kat-
ru skolēnu, katru ģimeni un vēlēsim 
visiem labu veselību un priecīgu Mā-
tes un Ģimenes dienu!

Svētku koncerts
Šīs dienas programmu iesāks sko-

las vismazākie skolēni – Bērnu dārzs 
un Sagatavošanas klase Amandas 
Hirsta-Vaitas vadībā Cepu, cepu ku-
kulīti. 1. klase Valdas  Jefimovas va-
dībā Kas mīl (vārdi – Valda Jefimova). 
8. klase – Māra Rumpe Mana ģime-
ne – Kārlis Jaksis un Artūrs Lapiņš. 
2. un 4. klase – Matīss Kaziņš – Mana 
mīļā māmiņa. 5. klase – Lāra Bren-
nere Tu mīļā, mīļā māmiņa. 7. klase – 
Lilita Lauriņa – Mīļo, mīļo māmuliņ. 
8. klase – Māra Rumpe Mana ģime-
ne – Sofija Rukmane un Edgars Bir-
zulis. 8. klases audzēkņi pastāsta par 
savu ģimeni.

Tad sekoja skolas koris ar 3 dzies-
mām Lilitas Lauriņas vadībā un Lat-
vju danči Lāras  Brenneres vadībā. 
Dančos bērni uzlūdza māmiņas un tē-
vus, vecmāmiņas un vectētiņus.

Pēc tam sekoja bagāts kafijas 
galds – bija pa tiešām jauka, jauka 
dieniņa. Prieks bija atkal jauki svinēt 
Ģimenes dienu kopā!

Dzintra Latiša,
MLB Daugavas skolas pārzine

Laikrakstam „Latvietis“

Ģimenes diena un Baltā galdauta svētki
MLB Daugavas skolā

Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas saime.
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Baltā galdauta svētki.
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Ģimenes dienas koris diriģentes Lilitas Lauriņas vadība.
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Sports un latvietība. 
Vai šie jēdzieni ir savie-
nojami? Viktors  Sīkais 
uzsver, ka viņam sports 
ir latvietība un latvietība 
ir sports.

Pagājušā gadsimta 
trīsdesmitajos gados Latvijā dziedāja: 
„Ak, kaut man Daliņa kājas būtu…“

Vācijā bēgļu nometnēs sports deva 
degsmi, ticību, enerģiju. Spēlēja bas-
ketbolu, volejbolu, galda tenisu, skrē-
ja, leca, meta šķēpu. Sports palīdzēja 
izturēt pelēko ikdienu. Bija panākumi.

Viens no latviešiem, kurš izcēlās, 
bija tagadējais sidnejietis Valdis Grau-
diņš. Viņš savas galda tenisa gaitas uz-
sāka Gestachtā, Saules nometnē, Vācijā. 
Uzvarēja angļu zonas meistertitulu galda 
tenisā jauniešiem. Aizbraucot uz Angli-
ju, spēlēja angļu virslīgā, kur startēja pa-
saules tā laika labākie, ieskaitot arī citus 
latviešus. Apsveicēju pulkā daudzkārt arī 
bija sūtnis Kārlis Zariņš. Valdis līdzte-
kus spēlēja basketbolu Anglijas virslīgā, 
Londonas latviešu sporta kluba vienībā. 
Latvieši guva izcilus panākumus. Ierodo-
ties Austrālijā, Valdis turpina spēlēt gal-
da tenisu un basketbolu. Viens no panā-
kumiem galda tenisā bija 1950.tos gados, 
kad kopā ar izcilo galda tenisistu Vikto-
ru Matisonu, kas ierindojās otrā vietā 
Austrālijas mērogā, izcīnīja Mumbas fes-
tivāla galda tenisa kausu Melburnā

1956.  gada Olimpiādē Melburnā 
piedalījās latvieši zem svešiem karogiem 
gan Austrālijas, gan Padomju Savienības 
komandās. Austrālijas basketbola ko-
mandā spēlēja trīs latvieši: Peteris Bum-
bers, Juris Dancis, Ingus Freidenfelds. 
Vēsmonim  Balodim  ārpus kārtas pie-
šķīra Austrālijas pavalstniecību, lai viņš 
diska mešanā varētu pārstāvēt Austrāliju.

Pagājušā gadsimta piecdesmitajos, 
sešdesmitajos pat septiņdesmitajos ga-
dos latviešu jaunieši pulcējās, lai spor-
totu. Sidnejā nebija tikai viena sportistu 
apvienība. Zaļoja Daugava, Olimpija, 
Spars, Spīdola un Auseklis. Notika 
asas cīņas! Uzvaras! Prieki! Latviešu 
jaunieši pulcējās, priecājās, precējās.

1960. gada olimpiādē savu varēšanu 
parādīja Jānis un  Ilze Konrādi. Avīzes 

nebeidza slavēt dēvētos Konrad Kids. Līdz 
ar to, slavējot un cildinot arī Latvijas vārdu.

Urankvintijā šodien ir piemineklis 
Konradiem, jo Urankvintijas migrantu 
nometnē Jānis iemācījās peldēt.

No Pertas Sidnejā ieprecējās Ilze 
Siliņa,  dz.  Viļuma, galda tenisa 
mākslas izcila pratēja.

Sporta kopas pastāvēja, pārdzīvoja 
problēmas un turējās braši.

Pamazām, gadu ritējumā sāk piekopt 
arī citus sporta veidus. Golfs un novuss 
atvietojuši basketbolu. Latviešu basket-
bolisti iestājās vietējos sporta klubos. Bet 
tomēr, Kultūras dienu ietvaros pārstāvēts 
arī sports, kur vēl arvien sacenšas koman-
das no Adelaides, Melburnas un Sidnejas.

Ierodoties Latviešu namā, sagai-
dīju vienu galdu, pāris tautiešu labā-
kajos gados, kas sēdētu un vērotu, kā 
sportisti cīnās.

Skaists pārsteigums! No agra rīta Vik-
tors Sīkais ar savu komandu bija jau uz-
stādījuši galda tenisa galdus. Namā cilvēku 
pieplūdums. Bērni skraidīja, jaunieši gata-
vojas spēlei. Namā bija pulcējušies sportisti 
un atbalstītāji. Ap galdiem kafejnīcā sēdēja 
seši vai astoņi cilvēki. Gar zāles malām 
visi krēsli aizņemti. Ņudzēja ļaudis – gan 
jauni, gan veci. Valdīja prieks, enerģija, sa-
ticība. Bija pat skatītāji no Adelaides.

Veselā miesā mājo vesels gars! 
Piedomāts par garīgo, kā arī par mie-
sīgo labklājību. Ināra Sīkais un Toms 
Veidners  bija sagatavojuši mielastu: 
skābus kāpostus ar desiņām. Gards 

ēdiens! To bija ziedojuši abi šefpavāri. 
Ēda gan sportisti, gan skatītāji. Netrū-
ka arī miestiņa un laba austrāliešu vīna.

Lāra  un Toms Veidneri sekmīgi 
pildīja viesmīļu lomas. Paldies!

Cik tad bija dalībnieku, kuri gri-
bēja izcīnīt kausu? Grūti uzminēt, jo 
skaits pārsniedz 38! 12 bērni, 12 sie-
vietes un 14 vīrieši. Varens skaits! Cī-
ņas asas! Katram savs mudinātājs. Visi 
smaida! Pat zaudētāji!

Jāsaka, ka šeit nebija zaudētāju, bet 
tikai vareni sportisti. Sieviešu finālā 
spēlē Inese Rone ar Ināru Sīkais. Uz-
var – Ināra. Neticami aizraujoša spēle.

Vīriešu semifinālā enerģiski spēlē 86 
gadus vecais (pareizāk, jaunais) Kārlis 
Pekšis. Viņu pieveic Roberts Balabka. 
Roberts iegūst kausu, finālā pārspējot 
Normundu Roni. Bet Normundam bez 
galda tenisa bumbiņas kontrolēšanas un 
bija arī citi pienākumi, gan pie organizē-
šanas un palīdzot virtuvē.

Bet bija arī sūdzība. Andrew Lī-
dumnieks – Leeds teica: „Esmu sašu-
tis, ka Viktors Sīkais mani izstūma jau 
pirmajā spēlē!“

Ir uzvarētāji! Ir zaudētāji! Domāju, 
ka sportistiem vajadzētu Sidnejas sa-
biedrībai atklāt savu noslēpumu: „Kā 
pulcēt kopā tik daudz cilvēku ar tādu 
degsmi un sajūsmu?“

Lai dzīvo sports! Lai dzīvo latvie-
šu sportisti!

Vita Kristovska
Laikrakstam „Latvietis“

Galda tenisa sacīkstes Sidnejā
Lai dzīvo sports! Lai dzīvo latviešu sportisti!

No kreisās: Toms Veidners, Normands Ronis, Inese Rone, Ināra Sīka, Roberts 
Balabka un Viktors Sīkais.
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Latvijas vēstniecība Austrālijā – Kanberā
Progress

Pirms mēneša Kanberā ieradās 
Latvijas  vēstniecības  Austrālijā 
pilnvarotā  lietvede,  diplomāte  Ieva 
Apine. Darbs ir bijis liels, sakārtot 
normālu dzīvi Austrālijā, jo viss jādara 
pilnīgi no jauna svešā zemē, kur liku-
mi, pieejamība un izmaksas ārkārtīgi 
atšķiras no pierastā. Viss jānokārto sa-
skarē ar Latvijas Ārlietu ministriju un 
atvēlētā budžeta ietvaros. Jādomā par 

pašas un ģimenes patversmi, citu dip-
lomātu mājām, kā arī par vēstniecības 
telpām un attiecīgām automašīnām. 

Pagaidām diplomāte darbojas igau-
ņu vēstniecības telpās. Ir jāpiedalās 
dažādās diplomātiskās sanāksmēs un 
jādarbojas diplomātiskā jomā. Cerams, 
ka drīz būs atrasta pastāvīga vieta pašai 
vēstniecībai. Ir grūti to izkārtot, pašrei-
zējā nekustamo īpašumu tirgū Kanberā.

Diplomāte gaida, ka ģimene viņai 
pievienosies augusta beigās. Būs vīrs 
un divi dēli. Mazliet vēlāk ieradīsies 
arī vēstnieks vai vēstniece, konsulārā 
amatpersona, un divi piesaistītie vie-
tējie darbinieki. Pašreizējā pagaidu 
stāvoklī, Latvijas vēstniece Dace Trei-
ja-Masī arvien rezidē Tokijā.

Kanberas Latviešu apvienotais 
„Ziņotājs“ Nr. 194
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vēl nezina. Dzīve turpinās.
Latvijas Lauksaimniecības Aka-

dēmijā divi jauni studenti nikni un 
aizdomīgi vēro viens otru. Abiem uz 
rokas vienādi, Rīgā pie Jurisona pirkti 
balti pulksteņi – viņu krusttēva Valsts 
un Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 
dāvana. Kā vēlāk saka viens no vi-
ņiem – Kārlis Saliņš, viņš domājis – 
jaunais studiju biedrs ir kāds čekists, 
kurš nositis Kārļa Ulmaņa krustdēlu, 
un pievācis viņa pulksteni... Otram 
puisim – Emīlam Dēliņam prātā raisās 
līdzīgas domas. Ir 1940. gads, un Lat-
vijā ienācis Baigais gads.

Par krusttēvu Emīlam saglabājušās 
siltas atmiņas. Kārļa Ulmaņa un viņa 
tēva Jāņa Roberta Dēliņa gaitas mūža 
pirmajā pusē krustojušās bieži. Abi 
cēlušies no viena un tā paša Bērzes pa-
gasta, abi pēc piedalīšanās 1905. gada 
revolūcijā tikušies emigrācijā Vācijā, 
bet 1919. gadā, jau kā jaunās valsts 
sociālā departamenta vadītājs, Jānis 
Roberts  Dēliņš ar Ulmani sastapies 
uz angļu karakuģu apsargātā tvaikoņa 
Saratovs. Vēlākos gados Emīla tēvs ar 
māti Rīgā dzīvoja tai pašā namā, kur 
toreizējais ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis. Kad 1921. gada 15. maijā 
piedzima Emīls, Kārlis Ulmanis kļuva 
par viņa krusttēvu. Krustdēli Ulma-
nim bijuši pieci. Četri no viņiem – Gu-
nārs Meierovics, toreizējā Valsts kan-
celejas direktora dēls Dainis Rudzītis, 
Kārlis  Saliņš un Emīls  Dēliņš bija 
viena vecuma puiši. Likteņa ironija, ka 
vienīgi Kārli, ar kuru tik traģikomis-
kos apstākļos nācās satikties Jelgavā, 
Emīls līdz tam nepazina.

1940. gada maijā Rīgas Doma baz-
nīcā notiek Emīla iesvētības. Viņš pats 
vēlāk raksta, ka tām sekojušas pēdējās 
īsti priecīgās svinības. Mēnesi vēlāk – 
15. jūnijā Franču liceja zālē aizskan 
skolas beigšanas atvadu balle, bet vēlu 
naktī jau var dzirdēt, kā no kazarmām 
Miera ielā pa Aristida Briāna ielu aiz-
brauc Latvijas armijas kāpurķēžu vilcē-
ji ar zenitartilērijas lielgabaliem. Otrā 
rītā avīzes ziņo – Padomju Savienība 
iesniegusi Latvijas valdībai ultimātu, 

pieprasot jaunas, Padomju Savienībai 
draudzīgas, valdības sastādīšanu un 
papildus padomju armijas daļu ielai-
šanu Latvijā. 17. jūnijā padomju kara-
spēks pāriet Latvijas un Igaunijas robe-
žas. Sākas Latvijas okupācija.

Kā iepriekš nolemts, Emīls 
1940. gada rudenī iestājas Latvijas 
Lauksaimniecības Akadēmijā Jelgavā. 
Visapkārt valda dīvainas un neierastas 
vēsmas. Jelgavas pils greznajā zālē no-
tiek krievu valodas stundas un mark-
sisma-ļeņinisma lekcijas. Tās lasa ādas 
žaketē tērpies vīrs ar savādu krievisku 
akcentu. Visos pils stūros ir komunistu 
sienas avīzes un sarkanie karogi. Stu-
dentiem paziņo, ka pilnīgi visiem jā-
iet Oktobra svētku parādē. Tajā iet arī 
Emīls Dēliņš, tikai plakātu ar komu-
nistisko saukli viņš nes otrādi – kājām 
gaisā. Seko pratināšanas, un Emīlu ne-
piemērotās sociālās izcelsmes dēļ no 
akadēmijas izslēdz. Ģimenē, kur līdz 
tam valdījusi pārticība, rocība pēkšņi 
kļūst negaidīta šaura. Tēva iekrājumi 
ir iesaldēti, pensijas izmaksas apturē-
tas, un viņam jāpelnās ar Ļeņina raks-
tu tulkošanu latviski. Emīlam jāmeklē 
darbs, tikai kur to jaunajos apstākļos 
atrast? „Visi kādreizējie paziņas aug-
stos amatos uz vienu rāvienu bija pa-
zuduši, un viņu vietā iecelti komisāri 
un analfabēti ar piemērotu sociālu 
izcelsmi,“ tā savās atmiņās to laiku at-
ceras Emīls Dēliņš.

Tomēr uz brīdi liekas, ka dzīve no-
kārtojas. Emīls uz ielas satiek ķirurgu 
Indriķi  Pārupu, un tas, padzirdējis, 
ka puisis meklē darbu, pieņem viņu 
par grāmatvedi. Jaunais darbs ilgst tie-
ši nedēļu – dakteri Pārupu klīnikas va-
dītāja amatā nomaina ideoloģiski pa-
reizs ārsts, kura pirmais darbs ir atlaist 
no darba kapitālistu daktera paziņas. 
Tomēr darbu klīnikā Emīls turpina – 
viņu pārceļ par sanitāru, kura uzde-
vums ir slaucīt grīdas, iznest nakt-
straukus un ritināt apsējus. Padomju 
varas attieksme pret zināšanām ir tik 
īpatna, ka kādu rītu viņu iesauc operā-
ciju zālē un saka: „Biedri Dēliņ, varat 
asistēt operācijā. Ja būsiet centīgs un 
turēsiet acis vaļā, izmācīsieties par 
feldšeri. Tas jums noderēs karadie-
nestā Sarkanajā armijā.“ Emīlam liek 

turēt pacienta kāju. Operācija izrādījās 
kājas amputācija.

„Sviedriem pārplūdis, nezinādams 
ko iesākt, stāvēju operāciju zāles vidū 
un laikam izskatījos ļoti jocīgs, jo mā-
siņas aiz mutes pārsējiem sprausloja 
smieklos. „Biedri Dēliņ, cik ilgi jūs tā 
domājat stāvēt ar kāju rokās? Vai ne-
redzat, ka uz grīdas pil asinis? Ietiniet 
kāju lignīnā un nesiet lejā uz centrāl-
apkuri.“ Tā bija pirmā un, cerams, pē-
dējā reize mūžā, kad ir nācies braukt 
liftā ar vēl siltu cilvēka kāju padusē…“

Rīga šajā laikā ir izmainījusies līdz 
nepazīšanai. Veikalus krievu karavīri 
izpirkuši tukšus, vēl nesen tik bagātajā 
pilsētā valda pašu parastāko preču trū-
kums, avīzes un radio mudina arvien 
centīgāk celt sociālismu, dažādi aizlie-
gumi un ierobežojumi birst kā no pilnī-
bas raga. Taču briesmīgākais vēl priek-
šā. Cits pēc cita klusi un nemanāmi 
no savām mājām un darba vietām sāk 
pazust cilvēki. Par pazudušajiem ska-
ļi taujāt vairās. Neviens nav drošs, ka 
tāds pats liktenis nepiemeklē arī viņu.

Tā kādu rītu pazūd arī Emīla 
draugs Harijs  Nolle. Vēl iepriekšē-
jā dienā abi sēdējuši kafejnīcā Luna, 
nākamajā rītā norunājuši sazvanīties, 
taču no rīta uz Emīla zvanu telefona 
klausulē cieti atbild sveša balss – viņa 
nav mājās. Ir 1941. gada 14. jūnijs. Pāri 
Latvijai iet pirmais izvešanas vilnis. 
Bet nedēļu vēlāk sākas karš.

Vāciešu ienākšanu Latvija sākumā 
uzņem ar atvieglojuma sajūtu. Padom-
ju terors ir beidzies. 1. jūlija rītā Rīgas 
radiofons klusē. Tad atskan Dievs, svē-
tī Latviju!, un atskan paziņojums par 
Latvijas atbrīvošanu. Cilvēkiem šķiet, 
ka atgriezušies Latvijas brīvvalsts lai-
ki. Tobrīd neviens vēl nezina, ka pēc 
četrus gadus ilgām kara šausmām 
Latviju gaida piecdesmit gari padom-
ju okupācijas gadi. Tas viss vēl tālā 
nākotnē, bet Emīls tajā dienā paņem 
klīnikas sarkanā stūrīša lepnumu – 
balto ģipša Ļeņina krūšutēlu un izmet 
pa septītā stāva logu! Tas sašķīst sīkās 
drumstalās, bet padomju laikā ieceltā 
galvenā ārste vien nosaka: „To gan es 
no jums, Dēliņ, negaidīju!“ Sanitāra 

Emīls Dēliņš – 100
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 7. lpp.

Ilonas Bērziņas grāmata „Emīls Dēliņš – patriots, žurnālists, diplomāts“ 
dod vēsturisku pārskatu par unikālu personību, kas savu mūža darbu veltīja 
Latvijas valodas un kultūras uzturēšanai trimdā, un veicināja caur politiskiem 
un diplomātiskiem kontaktiem Latvijas apzinību ārzemēs ar cerību, ka vienu 
dienu Latvija atgūs savu neatkarību.

Grāmata pieejama gan iTunes Books veikalā elektroniskā formā kā arī 
drukātā formā caur Gramatuplaukts.lv. Grāmata ir latviešu valodā.

https://gramatuplaukts.lv/products/emils-delins-patriots-zurnalists-
diplomats/?v=6cc98ba2045f

https://books.apple.com/us/book/emīls-dēliņš/id770733269
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laiks klīnikā Emīlam ir beidzies. Sā-
kās karavīra gaitas.

Par Rīgas latviešu komandantu 
nozīmēts pulkvežleitnants Voldemārs 
Veiss. Šo vīru Emīls pazīst, un dodas 
pieteikties darbā. Veiss Emīlu aicina 
strādāt par tulku. Taču vācu valodu 
viņš zina tik vien, cik skolā mācījies. 
Veiss saka: nekas, iemācīsies. Un vi-
ņam izrādās taisnība.

Pavisam ātri kļūst skaidrs, ka vā-
ciešiem par Latviju ir savi plāni. Ag-
rākā Latvijas Republika kļūst par Lat-
vijas ģenerālapgabalu, un Veisu ieceļ 
par ļoti ierobežotās latviešu pašpārval-
des iekšlietu ģenerāldirektora palīgu. 
Emīls kļūst par viņa sekretāru. Darba 
nav daudz, un puisim ir iespējas tur-
pināt studijas. Tikai Lauksaimniecības 
akadēmijas vietā viņš izvēlas Latvijas 
Universitātes Ķīmijas fakultāti. Nāka-
mie divi gadi paiet ātri, bet 1943. gada 
martā vācieši izsludina mobilizāciju 
Latviešu leģiona formēšanai cīņai pret 
boļševikiem. Skaitās, ka iestāšanās Le-
ģionā ir brīvprātīga, taču, nedod Dievs, 
kādam jaunietim ignorēt pavēsti par 
iesaukšanu tajā! Pulkvedi Veisu ieceļ 
par Latviešu leģiona 1. kājnieku pul-
ka komandieri, un Emīls atkal atrodas 
izvēles priekšā. Palikt Rīgā mierīgajā 
sekretāra darbā vai doties līdzi Veisam 
uz fronti? Viņš izvēlas pēdējo un kara 
transporta vilcienā dodas uz Gatčinu 
Ļeņingradas pievārtē, kur iedalīšanai 
leģionā tiek sūtīti Latvijas puiši.

Armijas pulka komandierim sek-
retārs nav paredzēts. Taču Veiss vēlas 
Emīlu paturēt savā tuvumā un ieskaita 
pulka štābā par kaujas rakstvedi. Nu 
Emīla uzdevums ir vienmēr pavadīt 
pulka komandieri, izdarīt atzīmes par 
viņa pavēlēm un pildīt speciālus uzde-
vumus.

Viņu ceļš ved uz Volhovas kaujas 
iecirkni. „Iedomājieties pašķidru, bēr-
ziem noaugušu mežu, sadzeniet tajā 
dažu divīziju kaujas ratus un ieročus, 
lieciet nolīt tiem pāri dažu nedēļu il-
gam granātu un mīnu lietum, izgāžiet 
pāri sabedrotajai zemei, saskaldītajam 
kokam un tēraudam pārplūdušas upes 
ūdeņus, pārmetiet tiem šauras bērza 
laipas un uz pieciem pālīšiem celtas 
patvertnes – un jums radīsies priekš-
stats par Veisa pulka no 1943. gada 
3. maija līdz 1944. gada 19. janvārim 
aizstāvēto kaujas iecirkni,“ jau Aus-
trālijā savās atmiņās raksta Emīls Dē-
liņš. Par sekmīgi veiktu izlūku gājie-
nu Volhovas kaujās viņš apbalvots ar 
II šķiras Dzelzs krustu.

Voldemāram Veisam Emīla dzīvē 
ir īpaša loma. Paaugstināts par 2. Lat-
viešu brigādes kājnieku priekšnieku, 
Veiss Emīlu grib paturēt par savu ad-
jutantu, taču tam nepieciešama virs-
nieka dienesta pakāpe. Pulkvedis sa-
vam rakstvedim iesaka doties uz kara 
skolu Vācijā. Pēc garās frontes vasaras 
un rudens Volhovā šis piedāvājums ir 

patiesi pievilcīgs.
Emīla ceļš ved uz Gracu, Austrijas 

Alpu dienvidu nogāzē, pēc tam uz Tel-
cas kara skolu. Tuvojoties 1944. gada 
Lieldienām, Emīlam ir iespēja dabūt 
atvaļinājumu un uz īsu laiku atgriez-
ties Rīgā. Viņa tēvs kārto dokumen-
tus par padomju laikā nacionalizēto 
Braņķu māju atgūšanu, un Emīlam 
kā nākamajam saimniekam jābūt klāt. 
Atkalredzēšanos ar ģimeni aptumšo 
ziņa, ka ka kaujā pie Veļikajas smagi 
ievainots pulkvedis Veiss. Ar sanitāro 
lidmašīnu viņu nogādā Rīgā, un abi 
vēl pēdējo reizi redzās slimnīcas palā-
tā. Trīs dienas vēlāk Veiss nomirst.

Pēc bērēm Emīlu gaida kārtējais 
likteņa pavērsiens. Kādreizējais Latvi-
jas kara ministra ģenerāļa Baloža ad-
jutants, tagad leģiona ģenerālinspek-
tora štāba pulkvedis-leitnants  Emīls 
Grapmanis  taujā: „Nu, Dēliņ, un kā 
ar jums? Ko jūs domājat darīt? Vai 
negribat nākt pie manis? Jūs varētu 
uzrakstīt grāmatu par latviešu pirmo 
bruņinieka krusta kavalieri Veisu.“

Atpakaļ uz Vāciju Emīlam ne-
gribas, kā pats saka, Telcas gars ar 
skanīgajām nacionālsociālistu ērģe-
lēm jau sen vairs neiet pie dūšas. Tā 
pēdējo kara gadu vasaru gluži negai-
dot iznāk pavadīt Rīgā. Grāmata par 
Veisu lēnām veidojas, bet tad pienāk 
satraucoša ziņa – krievi Tukumā! 
Emīls steidzas vēl aizbraukt uz savām 
Braņķu mājām, bet te viņu sagaida 
posta aina – lepnā tēva celtā kūts no-
degusi, istaba, klēts un jaunā māja gan 
vēl stāvējušas, taču viss pamests, daži 
logi izsisti, grīda piemētāta saplēstām 
grāmatām. Viss vērtīgais aizvests. 
Brauciens atpakaļ uz Rīgu ir brauciens 
prom no bērnības mājām.

Emīla vecāki izlemj palikt Rīgā. 
Reiz, glābjoties no cariskās Krievijas 
vajāšanām, viņi jau bēgļu gaitās bijuši. 
Otrreiz to piedzīvot viņi nevēlas. Bet 
Emīls lai braucot uz Ventspili, un tad 
pāri jūrai uz Zviedriju. Vīri Leģionā 
spriež, ka zviedri viņus krieviem neiz-
došot, tur varēšot pārlaist juku laikus. 
Šīm viņu cerībām nebija lemts piepil-
dīties...

Taču Emīlam atkal stāv visi la-
bie gari klāt. Uz Zviedriju viņš ne-
aizbrauc. Pienāk pavēle – jābrauc uz 
Vāciju, uz Berlīni. Kara beigas Emīls 
sagaida Šveices pierobežā, Konstancē. 
Franči okupē Konstanci pavisam vieg-
li – pāris ložmetēju kārtas, un pilsēta 
ir sabiedroto rokās. Emīla Dēliņa kara 
gaitas ir galā. Tagad viņš ir pārvieto-
tā persona. Divi pēckara gadi, lai arī 
grūti, tomēr ir lietderīgi. Emīls turpina 
Rīgā aizsāktās ķīmijas studijas studi-
jas Štutgartes Tehniskajā augstskolā.

Vācija atgādina drupu kaudzi, tajā 
palikt negribas. Latvijā ir krievi. Bet 
par baltiešiem sāk interesēties Austrā-
lija. Šim kontinentam ir nepieciešami 
iedzīvotāji, taču Austrālija neslēpj – tā 
vēlas, lai jaunpienācēji būtu baltās ra-
ses pārstāvji, strādīgi un uzticami.

Emīls Dēliņš uz Austrāliju dodas 

ar pirmo šāda veida pārvietojamo 
personu transporta kuģi 1947. gadā. 
Uz klāja ir 262 latvieši. Kuģis bijis kā 
maza, labi apgādāta pilsētiņa, kurā ne-
trūcis pat kino. Drīz pēc kara tas ir īsts 
brīnums. Baltiešu bēgļi ceļojuma laikā 
pat izdod atceres izdevumu Baltijas 
Vikings latviešu, lietuviešu, igauņu un 
angļu valodās.

Austrālijas krastā kuģis piestāj 
decembra sākumā. Šajā laikā te valda 
ziemeļeiropiešiem neierasts karstums. 
Austrālijas prese apraksta baltiešu bēg-
ļu traģisko likteni un cildina viņu aug-
sti kvalificējamo darbaspēku. Tāpat 
kā viss Rietumu valstu bloks, arī Aus-
trālijas valdība neatzīst Baltijas valstu 
inkorporāciju Padomju Savienībā, un 
bēgļu dokumentos iebraucēji apzīmēti 
par Latvijas pavalstniekiem. Iebraucē-
jiem nu jāatkalpo viens gads valdības 
noteiktā darbā. Jauno austrāliešu dzim-
tenē iegūtajai izglītībai un kvalifikāci-
jai nav nozīmes – dažādu akadēmisko 
grādu īpašnieki nu strādā mežā, skalda 
akmeņus un novāc cukurniedres...

Taču gads paiet ātri, un dzīve jauna-
jās mājās palēnām sāk iet uz labo pusi. 
Emīls Dēliņš apmetas Melburnā, kur 
1949. gadā nodibina laikrakstu Austrā-
lijas Latvietis. Laikrakstu viņš izdod 
un rediģē 51 gadu – līdz 2000. gadam. 
Avīžniecība Emīlam ir pazīstama sfē-
ra jau no Latvijas laikiem – 1939. gadā 
publicējies Latvijas Kareivī, pēc Otrā 
pasaules kara Vācijā strādājis Lībekas 
Vēstneša un Latviešu Ziņu redakcijās. 
Tiesa, iegūt atļauju Austrālijas Lat-
vieša dibināšanai nav bijis viegli – pat 
tālajā Austrālijā nav sveša birokrātija.

Baltieši Austrālijā ir pirmie nebritu 
izcelsmes imigranti. Līdz šim te ska-
nējusi tikai angļu valoda, nu atskan arī 
latviešu balsis. Pirmās paaudzes latvie-
šu trimdiniekiem nācies piedzīvot nik-
nus uzbrukumus tāpēc vien, ka savā 
starpā runājuši latviski. Pat sabiedris-
kajā transportā pieprasīts savā starpā 
sarunāties tikai angliski, ja neklausīju-
ši, gadījies, ka kāds anglis, skots vai īrs 
pat palaidis rokas vai uzspļāvis uz pie-
durknes. Tomēr drīz apmēram 43 000 
Austrālijas baltieši (vairāk nekā puse 
bija latvieši) jau bijis nopietns spēks, 
kas palīdzējis Austrālijai atkopties no 
kara laika ekonomiskajām sekām.

Emīls Dēliņš rosīgi iesaistījās 
Austrālijas latviešu sabiedriskajā dzī-
vē. Kopš 1952. gada viņš darbojās 
Latviešu apvienībā Austrālijā, kam 
1972. gadā pievienojās latviešu sa-
biedriskās organizācijas Jaunzēlandē. 
Bet 1967. gadā tika dibināta Austrā-
lijas Baltiešu padome, kas apvienoja 
kopējai rīcībai centrālās latviešu, lie-
tuviešu un igauņu organizācijas.

Pamazām latviešu trimdinieki 
Austrālijā sabūvēja mājas, viņu bērni 
centās iegūt pēc iespējas labāku iz-
glītību, darbs gāja no rokas, un valsts 
atbalstīja latviešu organizāciju uzturē-
šanu. Tāpēc 1974. gada 3. augusts nāca 
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gluži kā zibens spēriens no skaidrām 
debesīm. Austrālijas premjerministrs 
Gofs  Vitlems  negaidīti nāca klajā ar 
paziņojumu par Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas de iure atzīšanu kā PSRS sa-
stāvdaļu. Emīls Dēliņš kādā intervijā 
stāsta, ka patiesībā Vitlems bez savas 
valdības akcepta un formālas piekri-
šanas nolēmis – Baltijas valstis tik ilgi 
bijušas okupētas, ka jāatzīst to iekļau-
šana Padomju Savienībā. Vieglāk būs 
sarunāties ar Krieviju, vieglāk būs 
pārdot kviešus. Atzīšanu viņš izdarījis 
ļoti diplomātiski – aizsūtījis Austrāli-
jas vēstnieku Maskavā uz Tallinu ap-
lūkot labu gleznu izstādi. 28.-30. jūlijā 
vēstnieks apmeklēja Igauniju, līdz ar 
to īstenojot praksē Baltijas okupācijas 
atzīšanu de jure. Diplomātijā ir savi 
noteikumi – kādā valstī akreditēts 
vēstnieks nedrīkst apmeklēt šīs valsts 
okupēto teritoriju. Tajā brīdī, kad Aus-
trālijas vēstnieks apmeklējis okupēto 
Tallinu, tas nozīmējis – Austrālija at-
zīst Baltijas valstu iekļaušanu PSRS. 
Īsu laiku pat ticis slēgts viens no di-
viem pasaulē atzītajiem Latvijas ģene-
rālkonsulātiem. Baltieši jutās nodoti. 
Lai gan neatkarības atgūšana Baltijas 
valstīm tolaik likās maz ticama, tomēr 
sirds dziļumos daudziem mirgoja maza 
cerības liesmiņa, ka kādreiz Baltijas 
valstis atkal būs brīvas un neatkarīgas. 
Gofa Vitlema rīcība šo cerību nodeva.

Baltijas valstu intereses kārtējo 
reizi tika izmainītas lielās politikas 
sīknaudā. Ārlietu departaments savos 

ieteikumos rakstīja, ka Baltijas valstu 
okupācijas atzīšana varētu palīdzēt 
mazināt PSRS nepatiku pret Austrāli-
jas politiku, īpaši pret pieaugošo sadar-
bību starp Ķīnu un Austrāliju, kā arī 
Austrālijas atteikšanos izvietot savā 
teritorijā kopīgu ar PSRS kosmosa iz-
sekošanas staciju. Tomēr šajā ziņojumā 
bija arī uzsvērts, ka ir iespējami stipri 
baltiešu protesti pret šādu lēmumu.

Emīls Dēliņš uzņēmās Austrālijas 
Baltijas Padomes politiskās rīcības 
koordinēšanu Vitlema lēmuma atcel-
šanai. Baltiešu rīcības iespējas Austrā-
lijā sarežģīja tas, ka Gofs Vitlems lielā 
austrāliešu sabiedrības daļā bija iecie-
nīts un mīlēts politiķis.

Baltiešu rīcība bija ātra un vieno-
ta. Visās lielākajās Austrālijas pilsē-
tās tika rīkoti protesta gājieni, tostarp 
lāpu gaismā, demonstrācijas ar plakā-
tiem un protesta sanāksmes. Viena no 
grandiozākajām sanāksmēm norisi-
nājās 9. augustā, kad trijās lielākajās 
Austrālijas pilsētās Melburnā, Sidnejā 
un Adelaidē ielu demonstrācijās izgā-
ja ap 15 000 baltiešu. Bet Melburnā 
lāpu gājienā vien piedalījās ap 4000 
demonstrantu. Daļa baltiešu piedalījās 
demonstrācijās un gājienos ģērbušies 
tautas tērpos. Melburnā notika pat 
Dāmu gājiens Baltijas brīvībai, kurā 
piedalījās tikai sievietes. Latviešu pro-
testi iekļuva laikrakstu pirmajās lappu-
sēs un televīzijas ziņās. Par 9. augusta 
demonstrāciju Melburnā ziņoja trīs no 
četrām televīzijas stacijām, visi radio 
raidītāji un lielākie laikraksti. Baltiešu 
organizācijas izmantoja iespēju arī in-
formēt sabiedrību ar avīžu sludinājumu 

starpniecību, ku-
ros stāstīja par Bal-
tijas valstu vēsturi 
un to inkorporāciju 
PSRS. Vairākas 
avīzes publicēja in-
tervijas ar baltiešu 
organizāciju vadī-
tājiem. Melburnas 
Herald 6. augustā 
bija intervija ar 
Emīlu Dēliņu. Bet 
opozīcijā esoša-
jiem liberāļiem nu 
bija iespēja solīt, 
ka šis kļūmīgais 
solis tiks atcelts 
un atklāti izteikt 
savu atbalstu bal-
tiešu centieniem. 
Pašam to negribot, 
Vitlemam Baltijas 
valstu okupācijas 
jautājumu septiņ-
desmitajos gados 
bija izdevies ak-
tualizēt ar jaunu 
spēku.

Bija jāņem 
vērā arī spēcīgais 
baltiešu trimdas 
tīkls visā pasaulē. 
Uzreiz pēc Aus-
trālijas valdības 

lēmuma sekoja telefona zvani latviešu 
organizāciju līderiem. Amerikas Sa-
vienotajās valstīs zemeslodes otrajā 
pusē vēl bija 2. jūlijs, un ASV latviešu 
līderis Gunārs Meierovics pēc šokējo-
šās ziņas saņemšanas rīkojās tik ātri, 
ka Austrālijas vēstniecības darbinieki 
ASV jau no paša rīta pie savām dur-
vīm ieraudzīja piketētāju pūli, kurš 
pieprasīja atcelt Latvijai nodevīgo lē-
mumu. Traģikomiski, bet Austrālijas 
vēstniecības darbinieki Amerikā par 
savas valdības lēmumu uzzināja no 
piketētājiem... Bet pašam Gofam Vitle-
mam teju ik uz soļa nācās sastapties ar 
baltiešiem, kuri atgādināja par savām 
tiesībām uz Latvijas valstiskuma ne-
pārtrauktību. Emīlam Dēliņam, koor-
dinējot baltiešu protesta akcijas, izde-
vās praktiski neiespējamais.

Kad pie varas Austrālijā nāca li-
berāļi Malkolma  Freizera vadībā, 
vēsturiskais taisnīgums tika atjaunots. 
Bet ne Jaunzēlandē, kura kompānijas 
pēc arī bija atzinusi šo de jure. Šis lē-
mums zaudēja spēku tikai 1991. gadā, 
kad Baltijas valstu neatkarības atgūša-
nu atzina visā pasaulē.

Bet Emīls Dēliņš meistarīgi iejutās 
austrāliešu politiskajā vidē, lobējot Lat-
vijas intereses ne tikai liberāļu, bet vē-
lāk arī leiboristu valdībās. Jaunās Frei-
zera valdības ārlietu ministra pirmais 
darbs bija piezvanīt Dēliņa kungam 
uz Melburnu un uzaicināt pie sevis, 
lai nolasītu kādu dokumentu – tā bija 
nota Austrālijas vēstniekam Maskavā. 
Pirmkārt, vēstnieks vairs nedrīkst ap-
meklēt Baltijas valstis, jo tās netiek at-
zītas par PSRS sastāvdaļu, otrkārt – ar 
šo dienu amatā atpakaļ iecelts Latvijas 
goda konsuls Roberts  Makomass  – 
visvecākais goda konsuls Austrālijā. 
Kopš konsula darbības atjaunošanas 
Austrālijas valdība savos paziņojumos 
vairākkārt uzsvēra, ka uzskata Latvijas 
konsulāta pastāvēšanu par pierādījumu 
inkorporācijas neatzīšanas politikai...

Latvijas konsulāts Melburnā bija 
dibināts 1931. gadā. Latvijas konsulā-
rais apgabals aptvēra Tasmānijas un 
Viktorijas pavalstis, taču pēc Otrā pa-
saules kara, kad Austrālija kļuva par 
mājvietu vairāk nekā 20 000 latvie-
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No kreisās: E. Dēliņš, Tamija Frēzere, Austrālijas ministru 
prezidents Malkolms Frēzers iznākot no Melburnas Lat-
viešu namā 1975. gada 30. novembrī. Ministru prezidents 
tikko baltiešu sapulcē apsolījis atsaukt Vitlama valdības 
doto de jure atzinumu Baltijas valstu inkorporācijai Pa-
domju Savienībā. Frēzers šo solījumu izpildīja pēc četrām 
nedēļām – 18. decembrī.

FO
TO

 E
rv

īn
s N

āg
el

s

Latvijas goda konsuls E. Dēliņš oficiālā 
vizītē pie Austrālijas ministru preziden-
ta R. Dž. Hoka, Parlamenta namā Kan-
berā 1984. gada 19. septembrī.
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Neatvietojams ceļvedis
Mans tēvs Emīls Dēliņš bija neat-

vietojams ceļvedis savu bērnu un maz-
bērnu dzīvēs.

Viņš mums ikdienu ļāva izjust sa-
vas nelokāmās dzīves vērtības... mī-
lestību uz ģimeni, darbu un latviešu 
tautu, tās valodu un vēsturi.

Tas veidoja mūsu bērnību un jau-
nību, un tagad, atskatoties uz šo laiku, 
mēs esam dziļi pateicīgi viņam, ka arī 
mēs esam balstījuši savas dzīves uz 
tiem pašiem pamatiem.

Šodien, atceroties mūsu mīļo tēti 
un vectētiņu šai 100 gadu dzimšanas 
atceres jubilejas diena no sirds pateica-
mies viņam, ka viņš bija tik gudrs un 
gadīgs ceļvedis.

Maruta
* * *

Mīļš un gādīgs tēvs
Mans tēvs bija ļoti mīļš un gādīgs 

tēvs. Ģimene viņam vienmēr bija pir-
majā vietā, bet visu savu mūžu viņš 
arī dzīvoja ar Latviju sirdī. Viņa piec-
desmit gadu sapnis par Latvijas neat-
karības atjaunošanu piepildījās. Visus 
Latvijas okupācijas gados viņš teica, 
ka viņa kājas uz Latvijas zemes ne-
būs, kamēr tur būs pat viens Latvijas 
okupants. Savu solījumu viņš turēja. 
Ļoti žēl, ka viņš nepiedzīvoja Latvijas 
vēstniecības atvēršanu Austrālijā, kas 
paredzēta 2021. gada nogalē. Es domā-
ju, ka viņš būtu lepns un gandarīts, ka 
mans brālis Daris un es, abi būdami 
Latvijas goda konsuli, staigājam viņa 
pēdās, Latvijas valstiskuma sardzē.

Mana tēva devums latviešu sabied-
rībai Austrālijā bija ļoti nozīmīgs. Viņš 
aktīvi iesaistījās Austrālijas latviešu sa-
biedriskajā dzīvē un 51 gadu rediģēja un 
izdeva laikrakstu Austrālijas Latvietis. 
Pa visu šo laiku viņam liels atbalsts bija 
viņa sieva un mana māte Nina, kura arī 
bija laikraksta dibināšanas ierosinātāja.

Mana tēva cieņa pret franču kultū-
ru un valodu mani iedvesmoja studēt 
franču valodu universitātē Melburnā un 
Kanā (Caen) Francijā. Kļuvu par franču 
valodas filologu un vēlāk par pasniedzē-
ju pedagoģijas fakultātē. Pirms vairā-
kiem gadiem man bija iespēja apmeklēt 
Franču liceju Rīgā kopā ar mana tēva 
skolasbiedru un labo draugu Vaideloti 
Apsīti. Abi klasesbiedri vairākus gadus 
sēdēja vienā solā. Mani vecāki pārvaldīja 
franču un vācu valodas, un atminos, ka 
viņi bieži pārbaudīja manas gramatikas 
zināšanas un franču valodas vārdu krā-
jumu. Mans tēvs tulkoja lugas no franču 
un vācu valodām. Tur bija Žana Anuija 
traģēdija Antigone, Cīrulis un Satikša-
nās Sanlisā, Žana Kokto Svētie bries-
moņi, arī Fridriha Dirrenmata, Eižena 
Jonesko un citu autoru lugas. Lugas tēvs 

tulkoja tajos brīžos, ko viņam izdevās 
atrauties no avīzes. Tas viņam bija sirds-
darbs, un skaidrs, ka viņš to darīja bez 
atlīdzības. Īpaši labi pazīstamais un ie-
cienītais Sidnejas Latviešu teātris (SLT) 
uzveda vairākas viņa tulkotās lugas. Tas 
nemaz nav tik vienkārši, iztulkot lugu 
labā latviešu valodā, nezaudējot sveš-
valodas nianses. Mēs – bērni, vēl ļoti 
jauni būdami, gājām regulāri uz Austrā-
lijas latviešu teātra (ALT) un Melburnas 
latviešu teātra (MLT) izrādēm. Māsa 
Maruta vairākkārt uzstājās MLT izrā-
dēs. Apmeklējām arī dievkalpojumus, 
prāvesta Arnolda Grosbacha draudzes 
bērnu vasaras nometnes, Latvijas svētku 
atceres pasākumus; tā bija ļoti svarīga 
daļa no mūsu bērnības gadiem. Vēlos 
pieminēt, ka sarunas valoda mūsu mājās 
vienmēr bija tikai latviešu valoda. Bēr-
nības gados svētdienas rīta rituāls mūsu 
mājās bija Melburnas Daugavas skolas 
mājas darbu veikšana mana tēva uzrau-
dzībā. Pie viņa rakstāmgalda sēdējām 
vismaz stundu, bieži ar sakostiem zo-
biem. Pēc mājās darbiem iesākās prieki, 
jo kopā ar tēvu aizstaigājām uz Īglemon-
tas parku. Svētdienas pēcpusdienas bieži 
pavadījām kopā ar labiem draugiem Mi-
siņiem, Apsīšiem, Jurjāniem, Veidēm, 
Vairogiem u,c. Kopā ar viņiem notika 
sēņošana, izbraukumi, makšķerēšana. 
Jaukas dienas! Jaukas atmiņas!

Jānis Dēliņš,
Latvijas Goda konsuls
* * *

„Tas, kas nav pierakstīts, nav 
noticis“

2021. gads liekas pilns ar nozīmī-
giem notikumiem. Latvijas 100 gadu 
de jure diplomātisko atzīšanu simt-
gade, mūsu tēva – Emīla Dēliņa 100 
gadu jubileja un arī gads, kad Austrā-
lijā tiek atvērta Latvijas vēstniecība.

Uzaugot Dēliņu ģimenē, caur mūsu 
tēva darbiem, draugiem un ģimenes 
ceļojumiem pa pasauli, man bija prieks 
būtu aculieciniekam daudzos momen-
tos, kas saistīti ar 
Latvijas diplomā-
tisko dzīvi un tās 
attīstību un atzinī-
bu, un Austrālijas 
latviešu sabiedrības 
izaugsmi un cīņu 
par Latvijas neatka-
rības atjaunošanu 
Latvijas pēckara 
okupācijas laikā.

Novēroju sava 
tēvu ikdienas dar-
bu jau no bērnības 
un skolas gadiem, 
kad bieži kāpu auto 
un braucu līdzi tē-
vam uz spiestuvi 
Čeltenhamā (Chel-

tenham), lai savāktu jaunāko Austrāli-
jas Latvieša izdevumu. Vēlāk pelnīju 
kabatas naudu, līmējot avīzes garāžā, 
un tad devāmies uz Melburnas galveno 
pastu tās nosūtīt.

Vēlāk, kad laikraksta tehnoloģija 
sāka digitalizēties un izdomāju palīdzēt 
tēvam pāriet no rakstāmmašīnas, ko 
IBM beidza apkalpot, uz datoru, lai sa-
gatavotu avīzes slejas. Tēvs bija gados 
un teica: Ko nu es ņemšos ar tādām elek-
troniskām mašīnām. Vēl viena klapata. 
Labāk to avīzi slēgt ciet. Cik nu ilgi es to 
vēl darīšu – lai kāds cits to dara, kas ir 
jaunāks. Es negribēju, ka viņš tik viegli 
to visu pamet. Nopirku viņam datoru, 
izgatavoju latviešu burtus un klaviatūru 
tā laika Pagemaker programmai un tad 
nedēļas nogalē mājās apsēdāmies biro-
jā, un iemācīju tēvam, kā ar to strādāt. 
Šis nebija viņam viegli, bet beigās visu 
saprata, bija priecīgs, ka tika pāri tehno-
loģijas šķērslim. Avīze varēja turpināt 
iznākt vēl vairākus gadus.

Mūsu pirmais ārzemju ceļojumus 

Emīls Dēliņš – 100
Atmiņas

 
Turpinājums 10. lpp.

Emīls Dēlinš 1955. gadā pie linotipa spiestuvē Čeltenha-
mā, kur tiek drukāts laikraksts „Austrālijas Latvietis“.
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Redaktors E. Dēliņš spiestuvē agrajos 
1970. gados.
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10. lpp. Laikraksts „Latvietis“ Trešdien, 2021. gada 19. maijā

bija 1972. gadā uz Eiropu un ASV. 
Austrālijas vasaras brīvdienu laikā 
mūsu iepazīstināja ar tā laika tēva pazi-
ņām daudzās pasaules galvaspilsētās, 
to skaitā ar Anatoliju Dinbergu, kas 
turpināja strādāt Vašingtonā kā Lat-
vijas pilnvarotais charges d’affaires 
posteni, ko ASV valdība turpināja atzīt 
līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 
1991. gadā. Kas tad būtu zinājis, ka šo-
dien es turpinu mūsu ģimenes saistību 
ar Latvijas diplomātisko kopienu kā 
Latvijas goda konsuls Ņujorkā.

Vēlāk bija citi ceļojumi, kuros tēvs 
domāja, ka būtu svarīgi mums būt klāt. 
Nekas nebija uzspiests, bet vienmēr 
uzprasīja vai ir vēlmes pievienoties. 
Piemēram, 1980. g.: Vai Tu gribi mums 
braukt līdz pie Pāvesta? vai 2002. g.: 
Ja Tev ir laiks, atbrauc man līdz uz 
Latviju apskatīties, kā top Kārļa Ul-
maņa pieminekļa gatavošana. (Šo pro-
jektu tēvs īstenoja kopā ar Rīgas Lat-
viešu biedrības palīdzību.)

Ir prieks tagad atskatīties uz visiem 
tiem momentiem un uz to mantojumu, 
ko viņš atstāja mums, mūsu ģimeni, lat-
viešu sabiedrībai un Latvijas diplomātis-
kajam tēlam pasaulē. Grūti mums būtu 
to visu atcerēties šodien, ja tēvs nebūtu 
tik pamatīgi visu pierakstījis vai nobil-

dējis. Kā žurnālists viņš mēdza teikt: 
Tas, kas nav pierakstīts, nav noticis.

Daris Dēliņš,
Ņujorkā

2021. g. 12. maijā
* * *

Patriots, žurnālists un diplomāts
Pieminot Emīlu Dēliņu, mūsu ie-

vērojamo, spējīgo, zinīgo un izdarīgo 
personu, precīzi apzīmēts kā patriots, 
žurnālists un diplomāts, kam šogad 
15. maijā pagāja simts gadus kopš 
dzimšanas.

Kādu laiku Dēliņu ģimene dzīvoja 
Princess Street, Kew, pretējā ielas pusē 
un netālu no Brenneru ģimenes mājas.

Tuvāk iepazināmies Melburnas lat-
viešu sabiedriskajā dzīvē, kad 22 gadus 
biju saimniece bērnu vasaras nometnē 
Sprīdīši, kur arī Dēliņa kundze Nīna 
vairākus gadus kalpoja kā saimniece, 
un abas gulējām vienā saimnieču ista-
bā. Dēliņu ģimenes trīs bērni – Maru-
ta, Jānis un Daris, un Brenneru dēli – 
Roberts un Viktors arī vairākus gadus 
kopā bija Sprīdīšu bērnu saimē.

Emīls Dēliņš visu laiku darbojās lat-
viešu sabiedriskā laukā, īpaši kā žurnā-
lists, bet visvairāk no 1979. gada 2. jūli-
ja, kad tika iecelts par latviešu konsulāro 
pārstāvi Austrālijā. Viņš bija it sevišķi 
aktīvs pēc Austrālijas premjerministra 

Gough Whitlam 
1974. g. lēmuma at-
zīt de jure (likumī-
gi) Latvijas inkor-
porāciju Padomju 
Savienībā, kas līdz 
tam bija atzīts tikai 
de facto. Sekoja vi-
sāda veida protes-
ti, ko bieži vadīja 
mūsu konsuls, līdz 
beidzot tika panāk-
ta likuma atcelša-
na. Tas bija milzīgs 
panākums ne tikai 
viņam, bet arī visai 
Austrālijas latviešu 
sabiedrībai.

Spilgtā atmiņā 
man paliek sirsnī-
gā viesmīlība pēc 
18. novembra Lat-

vijas karoga uzvilkšanas un neatkarības 
svētku aktiem Latvijas konsulātā Mel-
burnā, kas arī bija Dēliņu ģimenes mā-
jas, kur piedalījās latviešu organizāciju 
pārstāvji un citi viesi.

1989. gadā es vadīju Austrālijas 
Latviešu 39. Kultūras dienas Melbur-
nā, kur svētku gājienā mēs abi soļojām 
viens otram blakus gājiena priekšgalā. 
1999. gadā, kad vadīju Melburnas latvie-
šu biedrību, un tā svinēja savu 50 gadu 
pastāvēšanu, valde iecēla Emīlu Dēliņu 
par biedrības goda biedru par to, ka 50 
gadus viņa vadītais laikraksts Austrālijas 
Latvietis veicinājis sabiedrisku rosību.

Paldies Dievam, kas mums bija de-
vis tik spējīgu, izdarīgu un sadarbīgu 
personu, kāds bija mūsu Emīls Dēliņš.

Eva Brennere
* * *

Laikraksts „Austrālijas 
Latvietis“

Pagājušā gadsimta 50.tos gados no 
bēgļu nometnēm Vācijā Austrālijā ie-
brauca liela latviešu saime (ap 19 000), 
kas izklīda pa šo lielo kontinentu. Ikdie-
nas dzīvē latvietim bija jāapgūst sveša 
valoda, jāizprot šīs zemes iedzīvotāju 
sabiedriskie uzskati un dzīves normas.

Kā svētdiena, kā skaists atpūtas brī-
dis bija Emīla Dēliņa izdotais laikraksts 
Austrālijas Latvietis, ko abonēja un lasī-
ja lielā latviešu saime. Šis laikraksts bija 
kā liela josta, kas apvija visu šajā zemē 
dzīvojošo latviešu saimi kā vienu lielu 
ģimeni. Latvietis lasīja par latviešu sa-
biedrisko dzīvi, satikās sabiedriskos pa-
sākumos un veidoja jaunas draudzībā. 
Kā skaista garīgā bauda bija laikrakstā 
paustā cerība Latvijas nākotnei.

Emīls Dēliņš atbalstīja Latviešu 
tautas deju un dziesmu ansambli Saules 
josta. Ar rakstiem Austrālijas latvietī 

Emīls Dēliņš – 100
Turpinājums no 9. lpp.

 
Turpinājums 11. lpp.

Viņa svētība pāvests Jānis Pāvils II, ar vice konsulu Emī-
lu Dēliņu 1980. gada 10 dec. Vatikānā. Pāvests pieņēma 
E. Dēliņu kā pirmo neatkarīgās Latvijas pārstāvi savā 
pontifikātā.
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2002. g. novembrī Pāvilostas rūpnīcā, 
kur gatavoja K. Ulmaņa pieminekli. 
Emīls Dēliņš tanī laikā ieteica tēlotā-
jam, ka varbūt vajag samazināt cepures 
malu – „tā nebija tik liela“, viņš atceras.
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Emīla un Ninas Dēliņu 50. kāzu jubileja 1988. gada 18. dec., Melburnā. No 
kreisās: Jānis, Emīls, Nina, Maruta, Daris. FO
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Trešdien, 2021. gada 19. maijā Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

viņš lasītājiem stāstīja par ansambļa 
devumu latvietībai un par Saules jostas 
sasniegumiem tā pasaules turnejās.

E. Dēliņš bija tālredzīgs politiķis. Vēl 
Padomju Savienības laikā viņš meklēja 
sakarus ar toreizējās Austrālijas valdības 
parlamentāriešiem, lai pievērstu uzma-
nību Latvijai un tās stāvoklim Padomju 
Savienībā. Viņš atzīmēja Latvijas valsts 
dienu – 18. novembri, rīkojot Pieņemša-
nas kādā no Kanberas ievērojamākiem 
hoteļiem. Lūgto viesu vidū bija Austrāli-
jas valdības pārstāvji, austrāliešu sabied-
rības prominentas personas un latviešu 
sabiedrības pārstāvji Austrālijā. Ar šo 
vairāku Pieņemšanu rīkošanu viņš aus-
trāliešu sabiedrības ievērojamākās aprin-
dās panāca uzmanību un politisku domu 
izmaiņu par toreizējiem politiskiem noti-
kumiem Latvijā un Padomju Savienībā.

Citēšu Emīla Dēliņa teikto: „...lat-
viešu tauta ir lepna un izturīga tauta. 
Tā, gadu simteņiem dzīvojot zem svešām 
varām, paturēja savu identitāti un ticī-
bu, ka vienreiz būs kungi savā zemē...“

Skaidrīte Dariusa
* * *

Mans krusttēvs – ģimenes 
tēvs un cēls, erudīts Latvijas 
laika džentlmenis

Mani vecāki, Velta  Jureviča un 
Ziedonis Apsītis, pazina Emīlu Dēli-
ņu no skolas laikiem Latvijā. Viņi kopā 
apmeklēja Franču liceju Rīgā. Tuva 
draudzība mūža garumā bija arī ar 
mana tēva vecākā brāļa Vaideloša, kurš 
bija Emīla klasesbiedrs. Bēgļu gaitas 
manus vecākus no krusttēva šķīra, bet 
kad mamma un tētis ieradās Austrālijā 
1950. gadā, Emīls ar savu kundzi Nīnu 
bija jau priekšā. Pārtrauktās saites tika 
atjaunotas, un, bērniem ienākot pa-
saulē – Marutai, manai māsai Mārai, 
Jānim, man un Darim (šādā secībā un 
ar divu gadu atstarpēm), draudzība sa-
vijas ciešāka. „Dēliņkungs“ kļuva par 
manu krusttēvu un „Apsīškundze“ un 
„Apsīškungs“ uzņēmās krustvecāku 
godu Dēliņu pastarītim.

Bērnības gadi pagāja vienos ciemos 
un kopējos ģimeņu izbraukumos. No 
mīļākajām ekskursijām bija sēņošana 

Vorandaitā (Warrandyte) mūsu iesauk-
tajās Priedītēs, pikniki pie Emeralda 
ezera, Dandenongas kalnos un peldē-
šana Īditveilas (Edithvale) pludmalē. 
Sanācām kopā ģimenes svētkos, vai 
arī tāpat vien. Iemīļota bija svētdienas 
vakaru tradīcija mūsmājās kopīgi no-
skatīties franču detektīvsēriju Maigret 
jaunajā, melnbaltajā televīzijā. Kamēr 
lielie cilvēki pakavējas dzīvojamā ista-
bā pie konjaka vai Dubonnet glāzītes, 
mājas otrā galā bērni dēkojās, reizēm 
gatavojot pašsacerētas ludziņas, ar ku-
rām iepriecināt vecākus, vai arī plāno-
jot drosmīgākas nodarbības – slepenus 
nakts sirojumus vietējā apkaimē.

Dēliņu māja mums ar māsu likās 
eksotiska – divos līmeņos, iebūvēta kal-
na nogāzē, latviešu arhitekta Leo Svīķe-
ra projektēta, ar spīdīgām pulētām koka 
grīdām. AL redakcijas centrāle bija le-
jas stāvā. Mana māsa Māra atceras, ka 
bija īpašs neparasti, ka Emīlam bija mā-
jas birojs. Mūsu tētis un citi mūsu drau-
gu vecāki brauca uz pilsētu vai citām 
ārpusmājas vietām pelnīt maizi.

Draudzības starp mums pieciem 
bērniem pastāv vēl šodien, kaut esam 
izkaisīti ne tikai pa Austrāliju, bet arī 
tālāk pasaulē.

Gadu gaitā savu krusttēvu vērtēju 
ar nobriedušāku skatienu, izprotot labāk 
arī viņa lomu latviešu sabiedrībā. Allaž 
cēls, ar stāju. Tajā laikā mūsu kontakts 
pārsvarā bija sabiedriskos pasākumos 
Melburnas Latviešu namā. Kaut šajās 
reizēs sarunas nebija garas, tās vienmēr 
bija saturīgas. Arī krusttēva publiskās 
uzrunas izcēlās ar savu skaidro formu-
lējumu un kodolīgumu – turklāt snieg-
tas no galvas, kas mani ļoti imponēja!

Siltā atmiņā palikusi mūsu beidza-
mā tikšanās reize ģimenes lokā mūsu 
mājās mammas 75 gadu dzimšanas die-
nas viesībās. Ilgāku laiku nebijām tiku-
šies neformālā vidē, un bija ļoti patīka-
mi atkal relaksēti patērzēt. Kā vienmēr, 
mūs apskāva senās ģimenes saites, mī-
lestība pret Latviju – un frankofīlisms! 
Bija sajūta, ka mūsu attiecības sasnie-
gušas zināmu pilnbriedumu, ne tikai 
jo krusttēva priekšā mana dzīve bija 
pa lielam sakārtota, bet arī sapratu, ko 
nozīmēja atbildība izraudzīt bērniem 
krustvecākus un pašai būt krustmātei 
tuvu cilvēku bērniem. Ar siltumu atce-
ros un novērtēju sevis doto iespēju dau-

dzu gadu garumā baudīt vērtīgas attie-
cības ar savu krusttēvu – ģimenes tēvu 
un erudītu Latvijas laika džentlmeni.

Anita Andersone
* * *

Radīja lielāku kopības sajūtu
Emīla Dēliņa 100 gadu atceres die-

nā mēs pieminam viņu kā izcilu Latvi-
jas goda konsulu Melburnā, kā arī laik-
raksta Austrālijas Latvietis redaktoru. 
Kā goda konsuls Emīls Dēliņš bija lai-
kā, kad latviešu sabiedrībā ārpus Lat-
vijas tautieši cīnījās par savu valsti, par 
savas valsts neatkarības atkal atzīšanu. 
Šai cīņā Emīls Dēliņš bija viens no 
sekmīgākajiem pie Austrālijas liberāļu 
un strādnieku partiju valdībām.

Ar savu laikrakstu Austrālijas Lat-
vietis Emīls Dēliņš palīdzēja latviešu 
ieceļotājiem Austrālijā izveidot un no-
stabilizēt organizētu sabiedrības tīklu, 
kas radīja lielāku kopības sajūtu.

15. maija gars ir dzīvs; lai slava un 
pateicība šī gara nesējam, Emīlam Dē-
liņam!

Bruno Krūmiņš
* * *

Dēliņa rīcība neapstrīdami 
starp ietekmīgākajām.

No savas puses vēlētos uzsvērt Emīla 
Dēliņa īpašo lomu Vitlama bēdīgi slave-
nā lēmuma atcelšanā. Īsā laikā Edgars 
Dunsdorfs grāmatā The Baltic Dilemma 
aprakstīja šī lēmuma debates parlamentā, 
norādot uz divkosību un loģikas trūku-
miem. Vērtīgs darbs, gan šauram ieinte-
resētu lokam. Bet politisks lēmums bija 
politiski jāatspēko. Un Dēliņš to spēja 
veicināt, pateicoties personīgam kontak-
tam ar opozīcijas līderu Freizeru. Pārējais 
ir vēsture – Freizeram nonākot pie varas, 
Vitlama lēmums tika nekavējoši anulēts.

Okupācijas laikā trimdas pārstāvju 
apelācijas pie politiķiem nav bijis re-
tums. Dēliņa rīcība neapstrīdami uz-
skatāma starp ietekmīgākajām.

Jānis Daliņš

Emīls Dēliņš – 100
Turpinājums no 10. lpp.

Pirmā rindā no kreisās: Daris, Anita, 
Jānis. Otrā rindā: Māra, Maruta.

FO
TO

 n
o 

A
ni

ta
s A

nd
er

so
ne

s p
er

so
nī

gā
 a

rh
īv

a

1989. gada Austrālijas latviešu Kultūras dienu gājiens Melburnā. No kreisās: 
Prāv. S. Gaidelis, Prāv. A. Grosbachs, Eva Brennere, Emīls Dēliņš.
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Sestdien, 22. maijā, tiešraidē no Lie-
lās ģildes savu 15. jubilejas sezonu noslēgs 
kamerorķestris Sinfonietta Rīga. Diriģen-
ta  Normunda  Šnē  vadībā orķestris at-
skaņos neremdināmā jaunatklājēja Igora 
Stravinska koncertu Dambārtonas ozoli 
un romantisma laikmeta dižgara Roberta 
Šūmaņa Otro simfoniju. Savukārt kopā ar 
sitaminstrumentālistu Guntaru Freiber-
gu pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos
Jāņa Petraškeviča koncerts perkusijām 
un 34 instrumentiem Echoing Distances.

Neoklasicisma skaņtēlu valodā risi-
nātais koncerts Mibemolmažorā Dam-
bārtonas ozoli veltīts ievērojamajam ame-
rikāņu diplomātam, mākslas mecenātam 
un fi lantropam Robertam Blisam un viņa 
dzīvesbiedrei Milbretai Blisai. Laulātā 
pāra trīsdesmit gadu kāzu jubilejai pa-
sūtītais darbs, tā autora, Igora Stravinska 
vārdiem runājot, tapis Baha Brandenbur-
gas koncertu stilā. Jo īpaši skaidri šeit 
izgaismojas 3. Brandenburgas koncerta 
klātbūtne un baroka laikmeta Concerto 
Grosso koncepta iezīmes. Koncerta kon-
tekstā īpašs ir gan Stravinska mākslinie-
ciskais rokraksts, gan ASV galvaspilsētas 
Vašingtonas vēsturiskajā Džordžtaunas 
apkaimē esošais īpašums Dāmbārtonas 
ozoli un abu amerikāņu mecenātu, Ro-
berta un Milbretas Blisu personības. Kā 
ASV diplomātiskā dienesta pārstāvis Ro-
berts Bliss no 1912. – 1919. gadam rezidē-
ja Parīzē un tieši šeit ar plašu redzesloku 
apveltītā diplomāta sirdī iedegās interese 
par mākslas kolekcionēšanu. 1920. gadā 
Blisi iegādājas īpašumu Kolumbijas Fe-
derālajā apgabalā un nosauc to par Dam-
bārtonas ozoliem. Seko īpašuma papla-
šināšana, ēku pārbūve neokoloniālisma 
stilā un plašās mākslas kolekcijas un bib-
liotēkas pārvietošana uz jauno apgaismī-
bas templi. Pēc arhitekta Lourensa Gran-
ta Vaita projekta Dambārtonas īpašumā 
1928. gadā top mūzikas telpa, kurā des-
mit gadu vēlāk savu pirmatskaņojumu 
piedzīvo Stravinska koncerts. Pats autors 
veselības problēmu dēļ gan pirmatskaņo-
jumā nepiedalās, tāpēc muzikālo vadību 
savās rokās ņem komponiste, diriģente 
un neskaitāmu muzikālo dižgaru audzi-
nātāja Nadja Bulanžēra. 1940. gadā Blisi 
īpašumu novēl Harvardas universitātei; 
te izvietota zinātniskā bibliotēka, Bizan-
tijas mākslas un Pirmskolumba laikmeta 
mākslas kolekcijas un pētniecības institū-
ti. 1944. gadā Dambārtonas vārds izskan 
arī starptautiskajā politiskajā arēnā. Šeit 
tiek organizēta Lielā četrinieka – ASV, 
Apvienotās Karalistes, PSRS un Ķīnas 
Republikas – miera un drošības konfe-
rence, kurā galīgi tika noformulēta Ap-
vienoto Nāciju Organizācijas ideja un 

Šūmanis, Stravinskis un Petraškevičs
„Sinfonietta Rīga“ sezonas noslēgumā

Turpinājums 13. lpp.

Diriģents Normunds Šnē.
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struktūra. Stravinskis Dambārtonu ozo-
los viesojas arī vēlāk, tai skaitā atskaņojot 
savu Septetu, kas veltīts Dambārtonas 
Zinātniskajai bibliotēkai. Savus skaņ-
darbos Damārtonas ozoliem veltījuši arī 
Ārons Koplends un Džoana Tauvera. 
Jurisprudences studijas pametušais pia-
nists Roberts Šūmanis (1810-1856) savu 
jaunrades potenciālu galvenokārt izteicis 
kamermūzikas žanrā. Tomēr sava radošā 
mūža otrajā pusē komponists radījis arī 
četras simfonijas, vienu operu, vairākas 
orķestra uvertīras, virkni oratoriju un 
koncertus soloinstrumantam ar orķestri.

Pēc atgriešanās no koncertceļojuma 
pa Krievijas impēriju, kura laikā Ro-
berts Šūmanis un viņa dzīvesbiedre Klā-
ra Vīka apmeklē arī Rīgu, komponists 
piedzīvo dramatisku nervu sabrukumu. 
Radošais darbs nu pilnībā apstājies un, 
sekojot ārsta ieteikumam, Šūmaņi dodas 
uz komponista bērnības miera ostu Drēz-
deni. Maniakāla depresija, nāves bailes, 
trokšņi ausīs, bailes no metāliskiem 
priekšmetiem, bezmiegs un raudu lēkmes 
raksturo komponista neapskaužamo stā-
vokli. Tomēr gada laikā Roberts Šūmanis 
ir jaušami atguvies un 1845. gada rudenī 
top Otrās simfonijas meti. Visa nākamā 
gada garumā komponists turpina darbu 
pie simfonijas izstrādes un orķestrācijas. 
Šūmaņa ciešanas un emocionālā drāma 

skaidri un nepārprotami veido skaņu 
audekla kopējo dramaturģiju – no sīvas 
cīņas ar draudīgiem spēkiem (pirmajā 
daļā) tā attīstās līdz triumfālai uzvarai 
(finālā), savukārt simfonijas otro un trešo 
daļu raksturo drudžains nemiers un dziļa 
melanholija. Analoģisku virzību no tum-
sas uz gaismu varam atrast arī Ludviga 
van Bēthovena kompozīcijās, proti epo-
hālajā Piektajā un Devītajā simfonijā.

Fēliksa Mendelszona vadībā Šūma-
ņa Otrā simfonija savu pirmatskaņo-
jumu piedzīvo 1846. gada 5. novembrī 
Leipcigas Gewdanhaus zālē. 19. gs. gai-
tā simfonija bauda plašu publikas apbrī-
nu, kas valdošajā romantisma laikmetā 
tai piedēvēja īpašu metafizisku oreolu.

Līdzās klasiķu darbiem Sinfonietta 
Rīga sezonas noslēguma koncertā ieska-
nēsies arī mūslaiku metafiziskie motīvi. 
Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos 
Jāņa  Petraškeviča Kamersimfonija 34 
instrumentiem un solo perkusijām Echo-
ing Distances. Par savu darbu pats autors 
teic: „Līdzīgi kā citos manos darbos, arī 
par jaunā opusa skanisko matēriju esmu 
domājis kā par domājošu un jūtošu būtni, 
citiem vārdiem – kā par skanisku perso-
nu. Lai arī centrālās šeit ir tieši muzikā-
lās likumsakarības un iekšējā strukturālā 
loģika, šī ir mūzika, kuras rašanās ir sais-
tāma arī ar ārpusmuzikālām idejām.“

Skaņdarbs ir komponista veltījums 
izcilajam perkusionistam  Guntaram 
Freibergam un ir tapis pēc īpaša kame-

rorķestra Sinfonietta Rīga pasūtījuma.
Mākslinieku ģimenē dzimušais un 

augušais komponists Jānis  Petraške-
vičs  savas muzikālās gaitas aizsācis 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, kur 
mācījies vijoļspēli, mūzikas teoriju un 
kompozīciju pie Ģederta Ramaņa. Jā-
zepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
jā Petraškevičs studējis Pētera Plakida 
kompozīcijas klasē, vēlāk Stokholmas 
Karaliskās Universitātes Mūzikas ko-
ledžā pie Svena Dāvida Sandstrema un 
Gēteborgas universitātē pie Ūles Li-
cova-Holma. 2014. gadā Petraškēvičs 
JVLMA aizstāvējis promocijas darbu 
Daudzdimensionalitāte 20. gs. otrās 
puses avangarda mūzikā un ieguvis 
mākslas doktora zinātnisko grādu. Izglī-
tību un pieredzi papildinājies daudzos 
starptautiski nozīmīgos meistarkursos.

Ar skaņdarba Bultas lidojums... ie-
rakstu Jānis Petraškēvičs 1997. gadā 
guva ievērību UNESCO International 
Rostrum of Composers Parīzē. En-
semble InterContemporain pasūtījumā 
tapis trop proche / trop loin (pirmat-
skaņots Parīzē, Žorža Pompidū centrā 
2002. gadā). 2003. gadā par darbu Et la 
nuit illumina la nuit Petraškēvičs izpel-
nījies l. Vietu ABAM Composers Com-
petition Hamburgā. 2014. gadā Londo-
nas Vigmora zāles un Ensemble Modern 
(Frankfurte) pasūtījumā tapa skaņdarbs 

..., Stravinskis un Petraškevičs
Turpinājums no 12. lpp.
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gadsimtiem ilgi sadzīvo trīs kristīgās 
konfesijas – luterāņi, katoļi un pareiz-
ticīgie. Vienlaikus pāvests arī norādī-
ja uz to, ka Latvija ir Eiropas tālākais 
ziemeļu reģions, kur vienā no valsts 
daļām – Latgalē – vairākums ir katoļu.

Pāvests Francisks un Valsts prezi-
dents vairāk pārrunāja virkni politiskus 
un filozofiskus jautājumus, kas skar re-
liģijas un zinātnes attiecības un ētiskas 
dilemmas, kur mūsdienu sabiedrībai ir 
jārod risinājumi. Valsts prezidents uzsvē-
ra, ka tuvākajā nākotnē līdz ar tehnoloģi-
ju, tostarp mākslīgā intelekta, attīstību 
šīs dilemmas un problēmas kļūs arvien 
asākas. Pāvests Francisks un Valsts pre-
zidents bija vienisprātis, ka arī ticīgajiem 
un baznīcai ir jādod savs pienesums pub-
liskajās diskusijās par šiem visu sabied-
rību skarošajiem jautājumiem.

Audiences laikā Valsts prezidents ar 
dzīvesbiedri uzdāvināja pāvestam 100 
biedrības Latvijas kustība par neatkarī-
gu dzīvi darināto sveču Latvijas valsts un 
Svētā Krēsla krāsās. Sveces sociālā pro-
jekta Miljons sveču grupu mājai ietvaros 
ar savām rokām ir darinājuši jaunieši ar at-
tīstības traucējumiem, lai iegūtu līdzekļus 
grupu mājas celtniecībai, kurā viņi varētu 
dzīvot salīdzinoši neatkarīgu dzīvi. Tāpat 
pāvests dāvanā saņēma šodien Romā at-
klāto grāmatu 100 gadi patiesuma un uz-
ticēšanās garā. Diplomātiskās attiecības 
starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu.

Sarunā ar Svētā Krēsla Valsts sek-
retāru kardinālu P. Parolinu Valsts pre-
zidents uzsvēra Latvijas un Svētā Krēsla 
jau simt gadu ilgo attiecību nozīmi un to, 
ka Svētais Krēsls nekad neatzina Latvi-
jas okupāciju 1940. gadā par likumīgu. 
„Tas ir ļoti svarīgi, ka valstis šādā veidā 
ievēro starptautisko tiesību pamatprin-
cipus. Lai gan 21. gadsimtā valstis saska-
ras ar jauniem izaicinājumiem, Vatikāns 
pierāda, ka arī mazas valstis mūsdienās 
var būt ar lielu ietekmi globālos jautāju-
mos,“ atzina Valsts prezidents.

Svētā Krēsla Valsts sekretārs un 
E. Levits, pārrunājot Latvijas un Vati-
kāna sadarbību mūsdienās, atsaucās uz 
2018. gadā notikušo pāvesta Franciska 
vizīti Latvijā, kardināla P. Parolīna vi-
zīti Latvijā 2016. gadā, kā arī ārlietu 
ministra arhibīskapa Pola Ričarda Ga-
lagera vizīti Latvijā 2020. gadā.

Valsts prezidents P. Parolinam rak-
sturoja ļoti labās Latvijas valsts attiecī-
bas ar baznīcu, kā arī atzīmēja spēcīgās 
ekumenisma tradīcijas Latvijā. Tika pār-
runātas arī diskusijas Latvijā un Eiropā 
par ētikas jautājumiem, kas svarīgi baz-
nīcai. Valsts prezidents pieminēja Ro-
mas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa 
metropolīta Zbigņeva  Stankeviča ak-
tīvo līdzdalību diskusijās par dažādiem 
sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. 
E. Levits uzsvēra, ka Latvijā pastāv sav-
starpēja cieņa starp valsti un baznīcu un 
sekmīgi darbojas Garīgo lietu padome.

Latvijas delegācijā iekļautais Minis-
tru prezidenta biedrs un tieslietu ministrs 

Jānis  Bordāns,  kura atbildībā ir valsts 
un baznīcas attiecības, izskaidroja likum-
došanas regulējumus, kas skar šīs attiecī-
bas. Kardināls Parolins atzinīgi novērtēja 
Latvijas valsts un baznīcas attiecības un 
abu pušu centienus tās arvien uzlabot.

Valsts prezidents un Svētā Krēsla 
Valsts sekretārs diskutēja arī par situāci-
ju Ukrainā un Baltkrievijā. Valsts prezi-
dents uzsvēra: „Ir konsekventi jāatbal-
sta Ukrainas teritoriālā integritāte un 
Ukrainas virzība uz Eiropas Savienību. 
Savukārt attiecībā uz Baltkrieviju mēs 
no savas pieredzes zinām, ka ir svarīgi 
uzturēt aktīvu demokrātisko valstu at-
balstu un nepagurstoši, ilgstoši ir jāpre-
tojas autoritārām, totalitārām varām.“

Tikšanās noslēgumā, izsakot kardinā-
lam P. Parolinam atzinību par nozīmīgo ie-
guldījumu Latvijas un Svētā Krēsla attie-
cību stiprināšanā un padziļināšanā, Valsts 
prezidents svinīgā ceremonijā pasniedza 
Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaig-
žņu ordeņa lielkrusta komandiera pakāpi.

Pēc Vatikāna apmeklējuma E. Levits 
tikās ar Vatikāna radio Latviešu redak-
ciju, pasniedzot tā darbiniekiem Valsts 
prezidenta Cildinājuma rakstu. Rakstā 
E. Levits augsti novērtē to, ka Vatikāna 
radio „kopš 1948. gada ir bijis spēcīgs 
garīgais un informatīvais atbalsts Latvi-
jas sabiedrībai, īpaši totalitārās apspies-
tības gados.“ „Arī šodien jūs ik dienu 
būvējat sadarbības tiltu ar Latvijas kris-
tiešu kopienu,“ uzsvēra Valsts prezidents.

LV prezidenta kanceleja
10.05.2021.

Valsts prezidents pie pāvesta
Turpinājums no 1. lpp.
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Esam jau vairāk 
nekā nedēļu prom no 
mājām, un pirmais uz-
devums šodien pienākas 
veļas mazgāšanai!

Kamēr veļas mazgāja-
mā mašīna rūc, piezvanu 

krustmātes dēlam Aivaram, lai noskaid-
rotu, kā un kad vislabāk varētu apciemot 
manu krustmāti Vitu veco ļaužu mītnē. 
Aivars paskaidro, ka viesošanās laiki 
stipri ierobežoti Covid-19 dēļ, un jāpiesa-
kās vairākas dienas pirms ierašanās. Mēs 
bijām gribējuši apciemot Vitu pēc pāris 
dienām – nākošajā trešdienā. Aivars bija 
jau pieteicies apciemot māti tajā dienā, 
bet ir ar mieru ļaut mums braukt viņa vie-
tā un pārsūta mums vajadzīgo informāci-
ju kā pieteikties apciemošanai. Sazvanā-
mies ar veco ļaužu mītni un sarunājam, 
ka mēs viesosimies pie Vitas Aivara vie-
tā. Māsīca apstiprina, ka pierakstīs mūsu 
viesošanos, bet kad ieradīsimies, mums 
būs jāizpilda vairāki dokumenti un jāpa-
raksta apstiprinājums, ka neesam slimo-
juši, ne arī parādījuši jebkādas Covida 
pazīmes. Labi, ka esam galīgi veseli un 
varēsim droši apciemot krustmāti.

No bērnu mājas līdz Vangeratai pa 
taisnāko lauku ceļu nedaudz pāri pa 
200 km. Tos mēs nobraucam pāris mi-
nūtes pāri divām stundām un mobilais 
ceļrādis godīgi noved mūs līdz veco 
ļaužu mītnes durvīm.

Kad visi dokumenti izpildīti, sejas 
maskas uzliktas un rokas vairākkārt 
nomazgātas, aizved mūs pa gariem ko-
ridoriem līdz istabai, kur pie durvīm 
rāda, ka šeit apmetusies Vita Marek, 
mana krustmāte. Bet istabā it neviena! 
Dežurante iebilst, ka gan jau aizgājusi 
pie vīra, kam atsevišķa istaba divas dur-

vis tālāk pa korido-
ru. Ejam tur un, kā 
domāts, abi ir kopā 
Rolanda istabā.

Pienākot pie 
durvīm, krustmāte 
paskatās uz mums 
un jautā: „Kas jūs 
tādi, nepazīstu! 
Ņemiet nost tās 
maskas un rādāties 
godīgi. Mūsu ista-
bā tie sejas autiņi 
nav vajadzīgi!“

Saņemot tādu 
stingru rīkojumu, 
a t maskojamies! 
Krustmātes acis iz-
plešas platas, un viņa jūsmīgi izsaucās: 
„Kristap! Kā tu šeit tiki? Aivaram bija 
pieteikts būt šodien. Viņš gan ir nerātnis 
dēls!“ Seko krustmātes apkampieni un 
bučas kā man, tā arī Suzannai, un mīļi 
sasveicināmies ar Rolandu.

Krustmāte ved mūs atpakaļ uz savu 
istabu, lai tuvāk parādītu kā viņa ir iedzī-
vojusies. Pie sienas gleznas un latviskie 
šķīvi, kuri paņemti no iepriekšējās mā-
jas, bet uz bufetes ģimenes fotogrāfijas 
un grāmatas. Istabai patīkams skats uz 
dārzu un stūrī aiz durvīm iekārtota pri-
vāta vannas istaba ar visām vajadzīgajām 
ierīcēm. Krustmāte pasaka, ka šeit viņai 
patīk un ka Rolandam tagad nav jārūpē-
jas par viņas labklājību. Tomēr Rolan-
dam grūtāk iedzīvoties. Viņam patika 
darīties, bet pēc slimošanas krietni vā-
jāks un fiziski nevar padarīt daudz ko ag-
rāk varēja, un tātad viņam šeit iet grūtāk.

Krustmāte paņem Suzannu pie ro-
kas un dodas pa koridoru parādīt viņai 
visu kompleksu un iepazīstināt viņu ar 

kaimiņiem un dežurantiem. Es palieku 
pie Rolanda un pārrunājam par viņa 
jauno dzīves vietu un veidu.

Bet drīz pieteiktais laiks nāk uz 
beigām un jādodas atpakaļ uz ieeju. 
Rolands iesēžas motorkrēslā un, dar-
binot virziena un ātruma regulētāju, 
ar smalku meistarīgu vadību, pavada 
mūs uz atvadīšanos telpu, kur atkal ap-
kampāmies un sirsnīgi atvadījāmies.

Izejot autostāvvietā, pienāk Aivars 
un vaicā kā gāja satikšanās? „Vai mamma 
bija pārsteigta kad Jūs ieradāties manā 
vietā?“ Pasmejamies, bet zinām, ka viņš 
dabūs rājienu, kad apciemos mammu 
nākošajā nedēļā. Par sodu Aivars piedā-
vā izmaksāt mums pusdienas pirms mēs 
dodamies uz Raterglenu (Rutherglen) 
vīnu laukiem, kur sarunāti pāris vakari 
naktsmājas un vīnu lauku sirojums.

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (4)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Trešais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649.

Ciemos pie krustmātes. Centrā Kristaps Zariņš.
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gefährlich dünn (pirmatskaņots Vigmo-
ra zālē tajā pašā gadā). Par skaņdarbu 
Darkroom Petraškēvičs 2013. gadā saņē-
ma Lielo mūzikas balvu un 2014. gadā – 
AKKA/LA Autortiesību bezgalības bal-
vu. Komponista darbi atskaņoti Austrijā, 
Beļģijā, Francijā, Itālijā, Japānā, Kanā-
dā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Šveicē, 
Vācijā, Zviedrijā, Polijā, tostarp Venēci-
jas Biennālē (2008), ISCM Pasaules mū-
zikas dienās (2008, Viļņā), koncertsērijā 
Musica Viva Minhenē (2012), festivālā 
Varšavas rudens (2013), Ultraschall 
Berlin (2015), Archipel (2015, Ženēvā), 
Donaueschinger Musiktage (2018).

Žurnālos Mūzikas saule un Rīgas 
Laiks publicējis virkni laikmetīgās mū-
zikas jautājumiem veltītu rakstu. Kopš 
2011. gada ir JVLMA mācībspēks, kā ve-
cākais kompozīcijas pasniedzējs sākot ar 

2017. gadu. Kopā ar JVLMA kolēģiem, 
profesoru Rolandu Kronlaku un profeso-
ru Guntaru Prāni 2017. gadā kūrējis izstā-
di Pierakstītā skaņa Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. 2020.gadā paraksta sadarbī-
bas līgumu ar nošu izdevniecību Edition 
Gravis. /www.janispetraskevics.com/

Sitaminstrumentālists Guntars 
Freibergs ir viens no 2014. gadā dibinā-
tā ansambļa Perpetuum ritmico dalībnie-
kiem, kā arī pedagogs Mārupes mūzikas 
skolā un Ventspils Mūzikas vidusskolā. 
Kā solists uzstājies ar orķestriem Latvi-
jā, Krievijā, Vācijā, Bulgārijā un Čehijā.

Guntars Freibergs divkārt nomi-
nēts Lielajai mūzikas balvai. 2010. gadā 
kategorijā Gada jaunais mākslinieks, 
savukārt Perpetuum ritmico sastāvā – 
2016. gadā kategorijā Gada koncerts. 
2012. gadā ieguvis otro vietu prestiža-
jā Zalcburgas marimbas konkursā un 
2011. gadā – Grand prix sitaminstru-
mentu konkursā Fermo (Itālija). Muzi-

kālās gaitas Guntars Freibergs sāka Val-
kas mūzikas skolā un turpināja Emīla 
Dārziņa mūzikas vidusskolā. Viņš mā-
cījās arī Maskavas Centrālajā mūzikas 
skolā Marka Pekarska klasē; no 2007. 
līdz 2011. gadam studēja Strasbūras Mū-
zikas konservatorijā; 2014. gadā ieguva 
maģistra grādu Antona Bruknera Lincas 
Universitātē, kā arī papildināja prasmes 
Briseles Karaliskajā Mūzikas konserva-
torijā. Guntars piedalījies meistarklasēs 
pie vadošiem sitaminstrumentu spēles 
meistariem Keiko Abes, Momoko Ka-
mijas, Bogdana Bacanu, Pētera Sadlo, kā 
arī papildinājis prasmes Zalcburgas Mo-
zarteum vasaras akadēmijā un Villekro-
zes akadēmijā Francijā. /www.lnso.lv/

Koncerta tiešraides kods iegādā-
jams Biļešu paradīzē.

Gints Ozoliņš,
Valsts kamerorķestra „Sinfonietta 

Rīga“ sabiedrisko attiecību vadītājs
Rīga, 11.05.2021

..., Stravinskis un Petraškevičs
Turpinājums no 13. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Tiešsaistē – visur pasaulē
Sestdien,  22.  maijā, plkst 19.00 tieš-
raidē no Lielās ģildes savu 15. jubilejas 
sezonu noslēgs kamerorķestris Sinfo-
nietta Rīga. Diriģenta Normunda Šnē 
vadībā orķestris atskaņos neremdināmā 
jaunatklājēja Igora Stravinska koncer-
tu Dambārtonas ozoli un romantisma 
laikmeta dižgara Roberta Šūmaņa Otro 
simfoniju. Savukārt kopā ar sitamins-
trumentālistu Guntaru Freibergu pa-
saules pirmatskaņojumu piedzīvos Jāņa 
Petraškeviča koncerts perkusijām un 34 
instrumentiem Echoing Distances.
Sestdien, 22. maijā, plkst. 19.00 (Lat-
vijas laiks) Dzintaru koncertzālē cik-
la Brīvdienu mūzika otrais koncerts, 
kurā uzstāsies jaunais vijoļmūzikas 
spīdeklis Daniils Bulajevs un pianiste 
Agnese Egliņa, viena no košākajām un 
daudzpusīgākajām latviešu mūziķēm. 

Koncertu vadīs un ar mūziķiem sa-
runāsies atraktīvais kordirģents Jānis 
Ozols. www.dzintarukoncertzale.lv
Svētdien,  23.  maijā, plkst. 13.00 
(Ņujorkas laiks) Amerikas Latviešu 
apvienība aicina uz pasākumu ko 
piedāvā Latvijas Nacionālā arhīva 
eksperte,  Agnija  Lesničenoka: Ko 
par Amerikas Latviešu apvienības 
pirmsākumiem stāsta Latvijas valsts 
arhīvi. https://alausa.org/aktualitates/
ko-par-ala-pirmsakumiem-stasta-
latvijas-valsts-arhivi/
Trešdien,  26.  maijā, plkst. 15.00 
(Latvijas laiks) LNB un PBLA aicina 
piedalīties kopīgi rīkotā Zoom seminārā 
par 14. jūnija piemiņas pasākumu 
norisi pasaulē. Saite saņemama, rakstot 
uz e-pastu pbla@pbla.lv.
Līdz  31.  maija  –  Latvijas Nacionālā 
opera un balets tiešsaistes programmā 
Atmiņas piedāvā senākus kritiķu, pro-

fesionāļu un skatītāju augsti novērtētu 
klasisko un laikmetīgo operu ierakstus. 
No  7.  maija  skatāma Kristapa Pēter-
sona laikmetīgā opera-lekcija Mihails 
un Mihails spēlē šahu, no 14. maija –  
Žorža Bizē operas Karmena 2007. gada 
iestudējums ar latviešu operzvaigznēm 
Elīnu Garanču un Kristīni Opolais. 
Programmu Atmiņas noslēgs Riharda 
Vāgnera operas Klīstošais holandietis 
2003. gada iestudējums ar Egilu Sili-
ņu titullomā, šis ieraksts būs pieejams 
no  21. maija. Visi ieraksti būs skatā-
mi līdz 31. maijam. Biļetes $7. http://
www.opera.lv/

Adelaidē
Trešdien,  19. maijā, plkst.10.30, iz-
brauksim no ALB nama uz Middleton. 
Pusdienas vietējā tavernā, cenas sākot 
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
21. maijs
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
1721. zibens iespēra Rīgas Sv. Pētera 
baznīcas tornī, un tas nodega.
1911. aktieris Ludvigs Bārs.
1959. sabiedriska darbiniece Austrālijā 
Irēne Ziedare.

22. maijs
Emīlija, kalendārā neierakstīto vārdu 
diena
1981. latviešu basketboliste Liene Jan-
sone.

23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
1886. rakstnieks Valdemārs Dambergs.
1931. aktieris, režisors Gunārs Cilinskis.
1956. ekonomists, politiķis, LR eko-

nomikas ministrs (1993.g. 3.aug. – 
1994.g. 19.sept.) Ojārs Kehris.
1966. Latvijas šahiste, lielmeistare In-
gūna Erneste.
1976. latviešu hokejists Herberts Va-
siļjevs.

24. maijs
Ilvija, Marlēna, Ziedone
1961. politiķis, LR tieslietu ministrs 
(2002.g. 7.nov. – 2004.g. 9.marts), Rīgas 
Domes priekšsēdētājs (2005.g. 29.marts – 
2007.g. 19.febr.) Aivars Aksenoks.
1991. Sidnejas Latviešu vīru kora diri-
ģents, sabiedrisks darbinieks Austrāli-
jā Ivars Štubis.

25. maijs
Anšlavs, Junora

1920. Sidnejas Latviešu biedrības sest-
dienas skolas ilggadīgā vadītāja Lidija 
Budule.

26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
1941. komponists, politiķis Imants 
Kalniņš.
1986. Eiropas kopiena pieņēma Eiro-
pas karogu.

27. maijs
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
1941. latviešu aktieris Uldis Vaz-
diks.
1951. dibināta Latviešu Sporta apvie-
nība Kanādā (LSAK).
1976. latviešu hokejists Herberts Vasi-
ļevs.  ■

šiem, ar Austrālijas valdības neoficiālu 
piekrišanu konsulāro palīdzību nācās 
sniegt daudz plašākā reģionā. Roberts 
Makomass 1975. gadā bija jau vecs 
vīrs, un konsulāta darbības stiprināša-
nai Latvijas diplomātiskā un konsulārā 
dienesta vadītājs trimdā, pilnvarotais 
lietvedis Vašingtonā Anatols  Din-
bergs 1979. gada augustā iecēla Emīlu 
Dēliņu par goda vicekonsulu Melbur-
nā. Pēc gada Austrālijas Ārlietu mi-
nistrija oficiālajā konsulārajā sarakstā 
iekļāva ne tikai Latvijas goda konsulu, 
bet arī vicekonsulu. Anatols Dinbergs 
1980. gada maijā vēstulē Emīlam Dē-
liņam rakstīja: „Biju ļoti iepriecināts 
saņemt Jūsu 1. maija vēstuli ar formālo 
paziņojumu par Jūsu vārda un amata 
uzņemšanu Konsulārajā sarakstā. Tas 

stiprina mūsu pozīcijas ne vien Austrā-
lijā, bet arī citur...“ Emīls Dēliņš goda 
konsula posteni pārņēma 1982. gada 
augustā. Kā pats par sevi rakstījis – nu 
viņš bija konsuls bez valsts. Līdz kļūša-
nai par konsulu ar valsti vēl bija jāgaida 
astoņi gari gadi. Pēc Latvijas neatka-
rības atjaunošanas Emīls Dēliņš līdz 
pat savai nāvei 2004. gada 21. februārī 
pildīja Latvijas goda ģenerālkonsula 
pienākumus Austrālijā un Jaunzēlandē.

1988. gada jūlijā Latvija kā valsts 
tika pārstāvēta Austrālijas 200 gadu 
jubilejas starptautiskajā izstādē Mel-
burnā. Trimdas latviešu piecdesmit 
gadu garumā sapņotais sapnis par Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu bija pie-
pildījies. Piepildījās arī Emīla sapnis 
par Dēliņu ģimenes atrašanos Latvi-
jas valstiskuma sardzē – abi viņa dēli 
strādā Latvijas konsulārajā dienestā – 
Daris Gunārs Dēliņš ir Latvijas goda 

konsuls Ņujorkā, Jānis  Roberts  Dē-
liņš – goda konsuls Melburnā.

Emīls Dēliņš bijis Latvijas goda 
vicekonsuls, goda konsuls un ģenerāl-
konsuls Austrālijā un kopš 1993. gada 
arī Jaunzēlandē. Divreiz saņēmis Pa-
saules Brīvo Latviešu Apvienības 
(PBLA) Kultūras fonda balvu, ap-
balvots ar Daugavas Vanagu nozīmi 
zeltā. Saņēmis karalienes Elizabetes 
sudraba jubilejas medaļu un Austrāli-
jas ordeni. 1998. gadā ieguvis Latvijas 
Triju Zvaigžņu ordeni un 2000. gadā 
uzņemts par Latvijas Zinātņu akadē-
mijas goda doktoru.

Latviju viņš vēlreiz ieraudzīja tikai 
pēc neatkarības atjaunošanas. Kā pats 
savulaik teicis, viņa kājas uz Latvijas 
zemes nebūs, kamēr te būs kaut viens 
padomju okupants. Savu solījumu viņš 
turēja.

Ilona Bērziņa

Emīls Dēliņš – 100
Turpinājums no 8. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 18. maijā.
€1 = 1,56520 AUD
€1 = 0,85998 GBP

€1 = 1,68210 NZD
€1 = 1,22220 USD

no $19. Pieteikties LAIMAS birojā 
līdz 18. maijam. Maksa par autobusu 
$3 LAIMAS klientiem, pārējiem $5. 
Ceturtdien,  20. maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā. Mē-
neša maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10. 
Sestdien, 22. maijā, plkst. 12.40, Bal-
tiešu spēles, Pultney Grammar School.
Svētdien,  23. maijā, plkst. 9.30, no-
vuss Tālavā.
Ceturtdien,  27.  maijā, plkst. 10.00 
spēlēsim Scrabble (latviešu un angļu 
valodā) un ēdīsim siltas pusdienas. Lū-
dzu pieteikties LAIMAS birojā. Mē-
neša maksa $5 LAIMAS klientiem, 
pārējiem $10.
Piektdien,  28.  maijā, plkst. 18.00 
Laimīgā stunda Tālavā. Ziemas zupu 
vakars ar gardām izvēlēm! $10. Nepie-
ciešami pieteikties un samaksāt līdz 
20. maijām, zvanot vai nosūtot īssziņu 
Inārai Strazdai 0402 816 190.
Sestdien, 29. maijā, ALB namā notiks 
LAIMAS pavārmākas kurss.
Svētdien,  30.  maijā, plkst. 9.30. no-
vuss Tālavā.
Sestdien,  5.  jūnijā, plkst.13.30 ALB 
namā Adelaides latviešu skolas piln-
sapulce.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien,  6.  jūnijā, plkst.11.00 
2. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 22. maijā, plkst. 12.00. Rum-
my, zolītes un latviešu Scrabble pēc-
pusdiena Latviešu namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze

Kanberā 
Piektdien,  14.  maijā, plkst. 18.00 
Downer Community Centre tikšanās 
ar Latvijas vēstniecības Austrālijā 
pilnvaroto lietvedi Ievu Apini
Kanberas latv. ev. lut. draudze

Melburnā
Sestdien, 8. maijā, plkst. 12.00 Dau-
gavas skolas ģimenes dienas svinības 
Latviešu namā.
Sestdien,  15. maijā, plkst. 11.00 Va-
nadžu sanāksme Latviešu ciemā.
Sestdien,  15.  maijā, plkst. 14.30 
St John’s baznīcā, Flinders (Morning-
ton Peninsula) Flinders Quartet kon-
certs. Programmā ietilpst Ellas Mačē-
nas A Love Worth Fighting For.
Svētdien,  16.  maijā, plkst.11.00 Mā-
ras Saulītes Kapsētas fonda pilnsapul-
ces 18/19 un 19/20 gadiem Sabiedris-
kajā namā, Latviešu ciemā.
Pirmdien,  17. maijā, plkst. 11.00 un 

18.00 Primrose Potter Salon, Mel-
bourne Recital Centre, Flinders Quar-
tet koncerts. Programmā ietilpst Ellas 
Mačēnas A Love Worth Fighting For.
Sestdien,  22.  maijā, plkst. 16.00 
Sidnejas Latviešu teātra (SLT) izrā-
de Melburnas Latviešu namā. Ivetas 
Salgrāves komēdija Līču vilinājums. 
Režisors Jānis Grauds. Piedalās Ilona 
Brūvere, Jānis Čečiņš, Ojārs Greste, 
Andris Kariks, Ilze Viļuma. Biļetes 
$30/$25 pērkamas pirms izrādes.
Svētdien,  23.  maijā, plkst. 14.30 
Montsalvat Barn Gallery Flinders Qu-
artet koncerts. Programmā ietilpst Ellas 
Mačēnas A Love Worth Fighting For.
Pirmdien,  24.  maijā, plkst. 20.00 
3MBS Radiothon rīkotā MUSIC SHE 
WROTE – Female composers festi-
val – ietvaros Kew Courthouse (188 
High St, Kew) Sofija Kirsanova – vijo-
le kopā ar čellistu Campbell Banks un 
pianistu Leigh Harold no Syzygy an-
sambļa atskaņos Indras Rišes klavieru 
trio Putnu Oratorija (Bird Oratory).
Piektdien,  28.  maijā, plkst. 19.00 
Krodziņa vakars DV mītnē.
Sestdien, 29. maijā, plkst. 14.00 Vik-
torijas mākslinieku darbu izstādes Mē-
ness starus stīgo (rīko ALMA) atklā-
šana Latviešu namā.
Sestdien, 29. maijā, plkst. 15.00  Mē-
ness starus stīgo svētku Tautas deju 
uzvedums Mēness stari danco (pirmā 
izrāde) Latviešu namā. Biļetes http://
www.trybooking.com/BQZFF
Sestdien, 29. maijā, plkst. 18.00  Mē-
ness starus stīgo svētku Tautas deju 
uzvedums Mēness stari danco (otrā 
izrāde) Latviešu namā. Biļetes http://
www.trybooking.com/BQZFF
Svētdien, 30. maijā, Viktorijas māks-
linieku darbu izstāde Mēness starus 
stīgo (rīko ALMA) Latviešu namā.
Svētdien, 30. maijā, plkst. 15.00  Mē-
ness starus stīgo svētku Kopkora kon-
certs ar solistiem Latviešu namā. Biļe-
tes http://www.trybooking.com/BQZFF
Piektdien,  4.  jūn., plkst. 20.00 The 
Ian Potter Southbank Centre, Hanson 
Dyer Hall koncerts An Evening of 
Violin Sonatas. Piedalās vijolniece 
Sofija Kirsanova. Ieeja bezmaksas; 
ierobežōts vietu skaits – reģistrēšanās 
obligāta: https://events.unimelb.edu.
au/finearts-music/event/10325-sophia-
kirsanova-violin-recital
Sestdien,  5.  jūn., plkst. 12.00 Vana-
džu pusdienas DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien, 9. maijā, plkst. 12.00 Ģime-
nes dienas dievkalpojums Sv.Krusta 
baznīcā. Kalpos māc. Aldis Elberts. 
Kafijas galds baznīcas zālē.
Svētdien,  30.  maijā, plkst. 12.00 
Trīsvienības svētku dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā. Kalpos māc. Kol-
vins Makfersons. Kafijas galds baznī-
cas zālē.

Pertā
Trešdien, 19. maijā, plkst.13.00 filmu 
pēcpusdiena.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien,  6.  jūnijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Otrdien,  25. maijā, plkst. 13.00 Zo-
līte Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Otrdien, 1.  jūnijā, plkst. 13.00 Zolī-
te Latviešu namā. Informācija: Jānis 
Grauds, jgrauds@yahoo.com.au
Sestdien, 5. jūn., plkst. 12.00 pusdie-
nas DV namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 23. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 30. maijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 6. jūnijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites 
draudzes mājas lapa tīmeklī: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi notiks sa-
skanīgi ar sabiedriskajām regulām. 
Lūgums sazināties ar mācītāju R. So-
kolovski, lai uzzinātu par nākamajiem 
dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.00. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Jaunzēlandē
Sestdien, 22. maijā, plkst. 18.00 Vār-
da dienu svinības Latviešu namā 38 
Gasson Street, Sydenham, Christchur-
ch. Izmeklējiet savu vārdu uz sienas 
plakātu. Ja nav, izmeklēsim līdzīgu. 
Dāvanu izmaiņai, kas vēlas piedalī-
ties. $10-$20 vērtībā.  Kas nevēlās pie-
dalīties dāvanu izmaiņai, nāciet vien. 
Kliņģeris būs visiem, bet ņemiet līdzi 
groziņu dalīties un pašu dzērienus. 
Tēja un kafija uz vietas. Uz redzēšanos.

Latvijā
Ārkārtējā situācija Latvijā izbeigta, 
bet ierobežojumi paliek.
Nedrīkst notikt publiski pasākumi. 
Kultūrvietu, piemēram, muzeju, teāt-
ru, kinoteātru un izstāžu norises vie-
tu darbība pārtraukta. Drīkst strādāt 
muzeju brīvdabas teritorijas. ■

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


