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Adelaides Latviešu biedrībai 65

ADELAIDES LATVIEŠU BIEDRĪBAS 65 GADU JUBILEJAI

Uz meldiņu: “Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!”

Kad dzimteni mēs atstājām un bēgļu gaitās izgājām,
Pēc kara briesmām, nometnēm, mēs Adelaidi atradām;
Tad sākās karsta rosība, lai netrūktu mums kultūra,
Un Adelaidē piedzima, mums dīpīšiem Latviešu biedrība!
PIEDZ. Nu jau sešdesmit pieci gadi, jā, sešdesmit pieci gadi,
Kopš valodu kopj, un gaismu mums nes, mūsu biedrības dižie
gari;
Kaut mēs tālu no mājām esam, tomēr dzimteni azotē nesam,
Un kopību, spēku biedrība dod, lai varētu pretoties svešam.
Ar gudrām galvām biedrība mūs kopā turēt mācēja,
Un trimdas dzīvi rūgteno par saldāku tā darīja;
Jo čaklas rokas gādāja, lai tautiešiem būt’ izprieca,
Tur dāmas cepa, vārīja un jaunatni lielu sev audzēja.

Rīgas Latviešu biedrības priekššēdis Guntis Gailītis un Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdis Bruno
Krūmiņš kopā nopūš ALB dzimšanas dienas kliņģera sveces. Aizmugurē no kreisās: Imants Kronītis, Artūrs
Berķis, Regīna Berķis, Jānis Priedkalns, Ilga Vēvere, Velta Voitkūns, Māra Kolomitseva, Brita Līdums un
Ināra Kalniņa. Foto: Pēteris Strazds.

PIEDZ. Nu jau sešdesmit pieci gadi, jā, sešdesmit pieci gadi,
Kopš biedrība zeļ, un biedrība plaukst, tiešām, sešdesmit pieci
gadi;
Tādēļ biedrību silti sveicam, un augstu tai slavu teicam,
Un pateicamies, un pateicamies, pretī zvaigznēm tai tiekties
vēlam.
Tur Laima, Rosme, koris ar’, tur grāmatplauktus pētīt var,
Un mūzejā krāj vēsturi, kas katru latviet’ lepnu dar’!
Tur referātus klausīties un pavārmākslu apgūt var,
Ir dejots, spēlēts, sportots, lai; jā, latvietis, latvietim, Latvijai!
PIEDZ. Nu jau sešdesmit pieci gadi, jā, sešdesmit pieci gadi,
Kopš biedrība zeļ, un biedrība plaukst, tiešām, sešdesmit pieci
gadi;
Mēs biedrību silti sveicam, tai augstu mēs slavu teicam,
Un nākotni spožu novēlam tai, un tagad mēs dziesmu beidzam!
G.R.

runas beigās Guntis Gailītis iekļāva arī ALB vēstures grāmatas atklāšanu, kurā aprakstīta
ALB dzīve 2000-2014.
Adelaides Latviešu biedrības
sešdesmit piecus darbības gadus nosvinēja ar glaunām un
bagātīgām pusdienām visiem
ALB biedriem Tālavas lielajā zālē, 25. maijā. Pirms pusdienām bija tikai ALB valdes
priekšsēža Bruno Krūmiņa īsa
uzruna un prāvesta Jāņa Priedkalna galda lūgšana. Pēc iebaudītām pusdienām klausījāmies
svētku runu, kuru teica goda
viesis no Rīgas, Rīgas Latviešu
biedrības priekšsēdētājs Guntis
Gailītis, par tematu, Nacionālais svētums—Brīvības piemineklis un Brāļu kapi. Savas

Tautas deju grupa Auseklītis parādīja savu vieglo soli ar
trim dejām, tad sekoja jūsmīgi
apsveikumi, (kas vainagojās ar
ALB kora Dziesmu Laivas nodziedāto apsveikumu, ar speciāli šim gadījumam sarakstītu
tekstu), jubilejas kliņģeris un
šampanietis.
Bruno Krūmiņš izteica pateicību visiem, kas piestrādājuši pie
sarīkojuma labas izdošanās, bet
šeit gribu sevišķi pieminēt divas darbinieces vārdā, ne tikai
vispār.

Gadiem ilgi Velta Voitkuns gatavo ļoti skaistas sarīkojumu
programmas, bet reti redzam
šai sakarībā viņas vārdu kur

pieminētu. Veltas programmas
patiešām ir skaistas, gaumīgas,
acij tīkamas un katrai atsevišķai reizei piemērotas. Paldies,
Veltai par labo darbu.

Otru darbinieci, kuru gribu izcelt, ir Astra Kronīte, un šoreiz
tieši sakarā ar biedrības trešās
vēstures grāmatas sastādīšanu.
Viņai, protams, palīdzēja kollēģija, bet Astra pielika vislielāko
darbu, lai šī grāmata vispār varētu eksistēt. Grāmatu atvēra,
bet lielajā sajūsmā par gatavo
darbu, darba darītāja piemirsās.
Paldies, Astra, par negulētām
naktīm un lielām rūpēm, pilnīgi tā kā mazu bērnu auklējot.
Apjomīgāks apraksts par ALB
svētkiem sekos nākamā laikraksta numurā.
Gunta Rudzītis

Pirmie apkopotie rezultāti: EP vēlēšanu līdere ir «Vienotība»

Starp saskaitītajām balsīm gan
nav datu no neviena Rīgas vēlēšanu iecirkņa, bet tieši Rīgā
vēlētāji bija visaktīvākie.

Pēc vairāk nekā puses saskaitīto balsu «Vienotībai» ir nepilni 50% balsu, Nacionālajai
apvienībai «Visu Latvijai!»«Tēvzemei
un
brīvībai»/
LNNK (VL-TB/LNNK) - aptuveni 14%, Zaļo un zemnieku
savienībai (ZZS) - 10%, bet
partijai «Saskaņa» - 9% balsu.
Aleksandra Mirska pārstāvēto
partiju «Alternative» un Tatjanas Ždanokas «Latvijas Krievu
savienību» (LKS) - atbalstījuši
nedaudz mazāk kā 5% vēlētāju,

liecina rezultāti pēc daļas balsu
apkopošanas.

Neoficiālā informācija no novērotājiem liecina, ka, apkopojot arī Rīgā nodotās balsis,
EP varētu tikt ievēlētas četras
partijas - «Vienotību» atbalstījuši 35%, «Saskaņu» - 20%,
VL-TB/LNNK - 15%, bet LKS
- 9% vēlētāju.
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās nodoto balsu skaitīšana
ir noslēgusies lielākajā daļā vēlēšanu iecirkņu un pašlaik turpinās pasta balsošanas iecirknī
un iecirknī Rīgā, kurā apkopotas cietumos nodotās balsis, sa-

cīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis
Cimdars.
Var pieļaut, ka abos minētajos
iecirkņos nodoto balsu proporcionālā ietekme būs salīdzinoši
neliela, bet par to varēs spriest
tikai pēc pilnīgas visu nodoto
balsu saskaitīšanas, piebilda
Cimdars.
Kā ziņots, brīdī, kad bija saskaitītas aptuveno 20% balsu,
«Vienotību» EP varētu pārstāvēt Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete un Artis Pabriks,
«Saskaņu» - Andrejs Mamikins, Zaļo un zemnieku savienību - Iveta Grigule, Nacionālo

apvienību - Roberts Zīle, «Alternative» - Mirskis, bet LKS
- Tatjana Ždanoka.

Atbilstoši «Latvijas faktu» sadarbībā ar Latvijas Televīziju
veiktās vēlētāju aptaujas datiem par «Vienotību» nobalsojuši 31,2% aptaujāto vēlētāju,
par «Saskaņu» - 13,1%, par VLTB/LNNK - 11,7%, par ZZS 6,2%, par LKS - 5,5%, par «Alternative» - 3%, par «Latvijas
attīstībai» - 2,4%, par Latvijas
Reģionu apvienību - 1,8%, par
Latvijas sociālistisko partiju
- 1,4%, bet par pārējām partijām - mazāk nekā 1% aptaujāto
balsotāju.

Šāda balsu sadalījuma gadījumā «Vienotība» varētu iegūt
četrus no astoņiem Latvijai
atvēlētajiem EP deputātu mandātiem, bet «Saskaņa», VLTB/LNNK, ZZS un Tatjanas
Ždanokas vadītā LKS iegūtu
pa vienam mandātam, tomēr
ir sīva cīņa par to, vai «Vienotība» iegūs četras vietas, vai
tomēr «Saskaņa» iegūs divas
vietas, bet «Vienotībai» paliks
trīs mandāti.
Kopumā tikuši aptaujāti 14 710
vēlētāji, bet atteikušies atbildēt
21,9% aptaujāto balsotāju.
www.tvnet.lv

