Published by
Latvian Publishing Pty. Ltd.

Nr. 3192

Redakcija / Editorial Office:

Trešdien,
2014. gada

19 Westbury Street
Hackney SA. 5069
AUSTRALIA
Tālr.: 0458448642
Fax: 0872002339
ALRedakcija@netspace.net.au

30. jūlijā

Abonementi / Subscriptions:

Print post approved
PP 349050/0001

PO Box 39 Mitcham
VIC. 3132
Tel.: (03) 94786461

Imanta un Astras atvadu vakariņas

25.7.2014.g.

“Nav sevišķi dziļi jāiegremdējas vēstures grāmatās, lai tanīs atrastu izcilus un vēsturei
nozīmīgus pārojumus—Jūlijs
Cēzars un Kleopatra, Marks
Antonijs un Kleopatra, Paris un
Trojas Helēna, Napoleons un
Jozefīne, Rainis un Aspazija,
Zenta Mauriņa un Konstantīns
Raudive, un beidzamos gados,
mūsu pašu Daugavas Vanagu
Adelaides nodaļā, Imants un
Astra! Nav iespējams runāt par
mūsu nodaļas priekšnieku, nerunājot arī par sekretāri. Kopā
dzīvodami, viņi ir tā sadarbojušies, ka mums no malas skatoties brīžiem ir bijis grūti atšķirt, kurš dara ko. Katrā ziņā,
gan viens otram piekrizdami,
gan krasas domstarpības vēdinādami, viņi mūsu nodaļai ir
bijuši par lielu svētību. Aiz katra veiksmīga vīra stāv izdarīga
sieva, un tā tās arī ir bijis ar
mūsu priekšnieku un sekretāri.
Kopā viņi ar savām idejām un
neizsīkstošo enerģiju un darbu
ir bagātinājuši un kuplinājuši
gan mūsu nodaļu, gan Vanagu
organizāciju vispār.’’

Bez dziedāšanas nav dzīvošana…
Foto: Valdis Jaudzems.

Ar šādiem vārdiem sākās pateicības runa DV Adelaides nodaļas priekšniekam un sekretārei,
Imantam un Astrai Kronīšiem,
kuri nolēmuši š.g. pilnsapulcē
9. augustā vairs nekandidēt uz
amatiem nodaļas valdē. Uz atvadu vakariņām 25. jūlijā DV
namā Imants un Astra bija aicinājuši esošās valdes locekļus
un dažus nozīmīgus viesus, ar
kuriem desmit gados ir bijusi
cieša sadarbība.

Žēl no valdes zaudēt cilvēkus,
kuri ne tikvien dara labu darbu, bet ir arī spilgtas personības, kas ar visu sirdi un dvēseli
piedalās nodaļas dzīvē. Taču
reiz pienāk brīdis, kad katram
gribas dzīvot arī savu dzīvi, nerēķinoties ar nodaļu un sabiedrību. Jau ilgus gadus abi Kronīši ir pildījuši vadošas lomas arī
citās Adelaides organizācijās
un nu beidzot ir laiks, mazliet
‘’atdusēties uz lauriem’’. Protams, ka ceļu uz Vanagnamu
viņi neaizmirsīs, toties varēs
bez rūpēm un atbildības sajūtas noskatīties, kā citi nes tālāk
viņu atstāto mantojumu.

Ar atvadu vakariņu galdu Astra parādīja, ka viņas talanti sniedzas ievērojami tālāk
par “pagasta skrīvera’’ dotībām (lai gan arī tās viņai nav
niecīgas!),-jo arī pavārmākslā
viņai var piešķirt visas iespējamās zvaigznes. Franču stilā
gatavotās vakariņas bija tik
gardas un devīgas, ka bija jāpievaldās, ka nepārēdas. Pats
vakara saimnieks neskopojās
ne ar šampanieti, ne ar citiem
labiem dzērieniem, un vispārējā jautrība sita augstu vilni.
Skanēja dziesmas ar un bez

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas priekšnieks Imants Kronītis un
sekretāre Astra Kronīte (trešā no kr.) atvadās no saviem amatiem.
Foto: Valdis Jaudzems.

Imanta akordeona pavadījuma.

Pakavējāmies atmiņās par
beidzamiem desmit gadiem
nodaļas dzīvē. Ja kādam kaut
kas piemirsās, vajadzēja tikai
paskatīties fotogalerijā, kas
grezno nama sienas, pateicoties
Imanta izdomai un darbam.
Mantojis kailas sienas, Imants
tās noklāja ar lielformāta fotografijām, kas atspoguļo nodaļas dzīvi un Daugavas Vanagu
organizācijas vēsturi. Ar savu
raksturīgo humoru un dzīvesprieku, Imants bez pūlēm radīja tik siltu un intimu atmosfairu, ka laiks aizskrēja nemanot,
un lielākā daļa viesu tika mājā,
kad pulkstenis jau sita pusnakts
stundu.

Pateicības runu teica un dāvanas
un ziedus pasniedza Daugavas
Vanadžu priekšnieces palīdze
Gunta. Katram tika speciāli gatavota, ierāmēta”apliecība’’ ar
visu valdes locekļu parakstiem
un fotografiju, un izskanēja
tieši šim gadījumam sarakstīta dziesma: “Priekšnieks savu

Kataloņi rada savu versiju Mārtiņa Brauna
‘Saule, Pērkons, Daugava’

Komponista Mārtiņa Brauna
skaņdarbs “Saule, Pērkons,
Daugava” ir apbūris Kataloniju, kur radīta tā versija kataloniešu valodā.
Katalonijas reģiona mākslinieki ārkārtīgi augstu novērtējuši
Brauna mūzikas emocionālo
spēku un ar komponista atļauju
radījuši savu - katalāņu versiju.
Katalāņi skaņdarbam ir izvēlējušies sava, katalāņu valodas
zemēs ārkārtīgi populārā dzejnieka un patriota Migela Marti
i Pola (Miquel Martí i Pol) vārdus.
Katalāņu valodā visā pasau-

66. gads

lē runā apmēram 10 miljoni
cilvēku, pašā Katalonijā - 7,2
miljoni. Dziesmas nosaukums
ir “Ara és l’hora” - “Tagad ir
laiks”. Skaņdarba noskaņa ir
nepārprotama, līdzīgi kā Baltijas valstis 1989. gadā sadevās
rokās, pagājušajā gadā 1,6 miljoni Katalonijas iedzīvotāju sadevās 480 km garā dzīvā ķēdē
no viena Katalonijas gala līdz
otram.
Līdzīgi kā PSRS laikos baltiešiem, arī šobrīd Spānija liegusi
pašnoteikšanās tiesības. Tomēr,
demokratiski ievēlētais Katalonijas parlaments un prezidents

ir stingri paziņojuši, ka šī gada
9. novembrī balsos par savu neatkarību tik un tā. Līdzīgi kā
latviešiem, skaņdarbs nepārprotami caurstrāvo sapni par
Neatkarību.

Skaņdarbu iedziedājis viens no
labākajiem Katalonijas koriem
- “Cor Jove de l’ Orfeó Català”.
Video ir ierakstīts Katalonijai
svētā vietā - Barselonā, piemiņas vietā “Born”. Tur tiek pieminētas Barselonas brīvības
cīņas, kuru laikā līdz ar zemi
nolīdzināti vairāki pilsētas rajoni.
www.delfi.lv

sekretāri, nolūko ar aci kāru;
vienā gultā gulēdami, vanaglietas apspriezdami. Rītā vēl pie
brokastgalda, rūpju pilna oma
valda; atkal vanaglietas priekšā,
maisās viss pa galvu iekšā’’-utt,
kamēr beidzamās rindiņās tika
konstatēts ka, “-reiz no vanaglietām brīvi, varēs dzīvot citu
dzīvi!’’ No savas puses Imants
pateicās valdei par sadarbību,
lojālitāti un draudzību ar interesantu grupas fotografiju, kurā
tiešām izskatās, ka viņš pieceļas, lai aizietu.

Nāves sala

Daugmalē, Nāves salā, Brīvības cīņu atcerei veltītā Nāves
salas pieminekļa 90.gadadienā,
notiek vērienīgs svinību pasākums, kurā viens no spilgtākajiem momentiem ir Nacionālo
bruņoto spēku kauju rekonstrukcija un autentisko ieroču
apskate, kas dod iespēju ielūkoties un sajust Nāves salas skarbo vēsturi.
Pasākumā vīru kopa «Vilki»
dzied strēlnieku dziesmas, bet
deju grupa «Dzirnas» sniedz
deju priekšnesumus.

Uz svētku norises vietu tiek
nodrošināta pārcelšanās ar laivām.

Par godu vēsturiskajam notikumam Nāves salā pirms 90
gadiem Ķekavas novada pašvaldība izdevusi pulkveža Jāņa
Hartmaņa grāmatu «Latviešu
strēlnieki Nāves salā 1916»,
kura ceļu pie saviem lasītājiem
sāka pirms nedēļas, tādējādi
ieskandinot gaidāmo vērienīgo
pasākumu Nāves salā.
(Turpinājums 6. lpp.)

Par ko Kronīšu pāris tagad
mājā runās, kad vairs nebūs
katru brīdi jākārto vanagu lietas? Nu, pazīstot viņus, varu
teikt, ka viņiem laiks drīz vien
aizpildīsies ar citām lietām, un
sarunu viela nepietrūks! No
DV Adelaides nodaļas valdes
un biedriem—vēlreiz sirsnīgs
paldies Imantam un Astrai par
visām pūlēm nodaļas un organizācijas labā. Un paldies par
ļoti jauku atvadīšanās vakaru!
Gunta Rudzītis

Vislabākā dzīve ir Norvēģijā;
Latvija ieņem 48.vietu

Vislabākā dzīves kvalitāte ir
Norvēģijā, savukārt vissliktākā dzīve ir vairākās Āfrikas
valstīs, liecina ANO Attīstības
programmas veidotais 2014.
gada Attīstības indekss.
Latvija Attīstības indeksā starp
187 pasaules valstīm ieņem
48.vietu, ierindojoties starp 49
valstīm ar ļoti augstu attīstības
līmeni.
Igaunija ierindojusies 33.vietā,
bet Lietuva ieņem 35.vietu.

Pirmo vietu Attīstības indeksā ieņem Norvēģija, kam seko
Austrālija un Šveice.
Tālākajās vietās pirmajā desmitniekā ierindojas Nīderlande,

ASV, Vācija, Jaunzēlande, Kanada, Singapūra un Dānija.

Saraksta noslēgumā atrodas
vairākas Āfrikas valstis, indeksu noslēdzot Nigērai.

Otrajā vietā no beigām ir Kongo Demokratiskā republika,
trešajā - Centrālāfrikas Republika, ceturtajā Čada un piektajā vietā no beigām ierindojas
Sjerraleone.
ANO Attīstības indekss veidots
pēc daudziem kritērijiem, tostarp labklājības līmeņa, mūža
ilguma, izglītības, dzimumu
vienlīdzības un polītiskās brīvības.
www.delfi.lv

