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LATVIETIS, LATVIETIM, LATVIJAI.....

Četri kaķēni - Lilita Daenke, Matīss Reinhards, Anita Laurs un Kārlis Daenke. Foto: Pēteris Strazds.

.......un šoreiz, arī jaunatnei

ALB 66. gadasvētki, Tālavas
Lielajā zālē, 17.5.2015.g.

Nav viegli būt latvietim: gandrīz vai katru sestdienu vai
svētdienu kaut kāds sarīkojums,
spēj tik visur izskraidīt. Tomēr,
Adelaides Latviešu biedrības
gadasvētkus garām palaist nedrīkst, un tādēļ jau laikam bija
pilna Tālavas Lielā zālē svētdien, 17. maijā, uz biedrības 66.
jubileju.

Bufete un bārs sāka tirgoties
jau plkst. 13.00, lai pēc tam visi
varētu koncentrēties uz samērā
garo programmu. Pārsteidzoši
lētas pusdienas un apbrīnojami
garšīgas kūkas kārdināja tautu,
un arī bārā apgrozība netrūka.
Kā vienmēr šādās reizēs, žēl,
ka cilvēkam ir tikai viens vēders.
Ar mazu nokavēšanos biedrības priekšniece Astra Kronīte
atklāja sarīkojumu ar skatu gan
uz pagātni, gan nākotni, atgādinādama, kā un kāpēc sākās

67. gads

ALB. Biedrības 12 dibinātāji
visi jau sen dus smilšu kalniņā,
bet mēs visi vēl varam baudīt
un priecāties par viņu atstāto
mantojumu. Daudz kas ir mainījies šais 66 gados; vislielākā
un nozīmīgākā maiņa ir Padomju Savienības sabrukums
un līdz ar to, Latvijas brīvības
atgūšana, taču biedrība turpina savu uzdevumu: pulcināt
latviešus un atbalstīt latviešu
valodu un kultūru. Ļoti svarīgs
uzdevums ir atbalstīt jaunatni,
lai būtu ne tikai pagātne, bet arī
nākotne.
Ilze Radziņa šai sarīkojumā nēsāja divas cepures, jo viņa ir ne
tikai Adelaides Latviešu biedrības priekšsēdes vietniece, bet
arī Rosmes grupas vadītāja, un,
kā tāda, pastāstīja par Rosmi,
kas šogad svin apaļus 50 gadus
čaklu darbību. Katrs, kas iestājies “brīvļaužu’’ kārtā, var reizi
mēnesī pulcēties Tālavas mazajā zālē uz pusdienām un izklaidi, un piedalīties izbraukumos.
Nav jābūt ALB biedram.

Šogad biedrības apbalvojumus
- Atzinības rakstu un ziedu
- pasniedza pieciem klusiem
darba rūķiem: Regīnai Berķis,
Pēterim Strazdam, Annai Hepworth, Jānim Brakovskim un
Reinim Dancim. Kas būtu, ja
nebūtu neviena, kas saliek sarīkojumam galdus? Ja nebūtu,
kas fotografē? Ja nebūtu, kas
vienmēr vajadzības brīdī nāk
palīgā bez prasīšanas? Ja nebūtu kāds, uz ko var paļauties
jebkurā brīdī? Daudzi darbiņi
netiktu padarīti, un sabiedrība
būtu krietni nabagāka.

Koncerta programma solīja
priekšnesumu dažādību, un
pirms pirmā starpbrīža baudījām ungāru un latviešu čellu
duetus, tēva un meitas izpildījumā. Jānis Laurs ir pazīstams
visā Austrālijā kā čella virtuozs, bet meita Anita šais duetos
parādīja sevi kā cienījamu un
daudzsološu partneri, ar jau
teicamu techniku un mūzikālu
iejūtību. Trijos īsos gabaliņos
(Turpinājums 6. lpp.)

Svētki maijā

Tā kā šogad 4. maijā apritēja 25
gadi kopš Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas deklarācijas, jau savlaicīgi nolēmu
šajās dienās doties uz Rīgu. Par
ļaunu arī nenāca tas, ka Eiropas iestādēs 1. maijs ir brīvdiena – jā, Eiropas iestāžu vēsture
ir cieši saistīta ar Eiropas Savienības (ES) dibinātājvalstu
tradicijām, un tā mums iekrīt
gan darba svētki, gan vairākas baznīcas brīvdienas. Grēks
būtu sūdzēties. Tā nu izdevās
izmantot arī 1. maija brīvdienu
savam Latvijas apciemojumam.
Ja nu padomju gados 1.maijs
bija darbaļaužu svētki, šodien
latviešiem 1. maijs vairāk saistās ar Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1920. gadā,
kā arī ar iestāšanos Eiropas
Savienībā 2001. gadā. Abi šie
notikumi šobrīd ir īpaši aktuāli
mūsu valsts iekšējai un ārējai
drošībai, stabilitātei un attīstībai. Tomēr bieži vēl dzird
cilvēkus runājam par maija
svētkiem – lai gan šāds nosaukums it kā izsauc asociāciju ar

padomju gadiem, tas varētu būt
labs nosaukums šīm dienām, jo
Latvijā tik tiešām šīs dienas ir
svētku dienas!

Sākotnēji biju ieplānojusi pavisam īsu apciemojumu, galvenokārt 4. maija atzīmēšanai,
bet piedalījos arī Eiropas Komisijas (EK) projektā “Atpakaļ uz skolu”. Kad sākotnēji no
Latvijas EK pārstāvniecības
saņēmu uzaicinājumu piedalīties šajā projektā, nolēmu, ka to
labāk atstāšu tiem ierēdņiem,
kas patiešām var “ierakstīties”
projekta nosaukumā. Taču, kad
saņēmu jau trešo uzaicinājumu,
kuŗā uzsvērts, ka Latvijas Prezidentūras gadā nevaram taču
atpalikt no lietuviešiem, kam
bijis daudz vairāk pieteikumu, arī es nolēmu pieteikties.
Biju domājusi apciemot pēdējo
skolu, kuŗā mācīju (Natālijas
Draudziņas skola) pirms iesaistīšanās Eiropas Savienības
(ES) projektos un tālākā darbā,
bet iedomājos, ka uz laukiem
(Turpinājums 7. lpp.)

Valda Liepiņa un komponists Valts Pūce. Foto: V. Liepiņa.

Krievija pārmet Latvijai nepareizu skatījumu uz vēsturi

Krievijas Ārlietu ministrija
(ĀM) ir izplatījusi paziņojumu
saistībā Latvijā notikušajiem
Otrā pasaules kara piemiņas
pasākumiem, kurā Latvijas polītiķiem pārmet nepareizu skatījumu uz vēsturi, bet Eiropas
Savienībai (ES) kopumā – nemācīšanos no kara pieredzes.
Krievijas ārlietu dienests ar
gandarījumu konstatē, ka
9.maijā Latvijas galvaspilsētā
un citās pilsētās ir notikušas
svinības par godu uzvarai Otrajā pasaules karā, kurās piedalījušies vairāki desmiti tūkstošu
dalībnieku, tomēr svinības esot

aptumšojuši vairāki Latvijas
polītiķi.

“Mēs nevarējām nepievērst uzmanību tam, ka lielās svinības
izraisīja slimīgu un neadekvātu
Latvijas valdošo polītiķu reakciju, kuri attiecībā uz svētku
dalībniekiem tiražēja apvainojošus paziņojumus, piemēram, tēzi par to, ka “9.maijs ir
sākums otrajai padomju okupācijai”,” teikts Krievijas ĀM
paziņojumā.
Kā īpaši cinisku Krievija novērtējusi Jelgavas rīcību, kur
“Krievijas tautiešiem ar sadomātiem iemesliem tika atteikts

sarīkot tradicionālo pasākumu
un svētku koncertu”. “Tā vietā
vietējā pilsētas dome organizēja demonstrātīvu ziedu nolikšanu pie pieminekļa, kas veltīts
pilsētu 1944.gadā no Sarkanās
armijas aizstāvējušajiem “Waffen SS” leģionāriem,” Jelgavas
pašvaldību kritizē Krievija.

Kā ziņots, 9.maijā krievu kultūras biedrības “Veče” Jelgavā
rīkoja mītiņu un ziedu un vainagu nolikšanu par godu “Uzvaras dienai”. Šogad pasākums
notika Stacijas laukumā, un
“Veče” pauda neapmierinātību,
ka organizācijai atteikta iespēja

pasākumu rīkot Uzvaras parkā,
turklāt esot ticis aizliegts vakara pasākums. Savukārt pašvaldība skaidroja, ka sākotnēji
vakarā iecerēto svētku pasākumu pašvaldībai nācies atteikt,
jo Uzvaras parks un Jelgavas
pils apkārtne 9.maijā jau bija
aizņemti citiem pasākumiem –
Uzvaras parkā notika Eiropas
festivāls, godinot Eiropas dienu
Latvijā, savukārt Jelgavas pils
apkārtnē noritēja “Latvijas Stādu dienas”.
“Īpašas bažas rada fakts, ka
šādi amorāli paziņojumi un rīcība, kas aizskar visus antihit-

leriskās koalicijas cīnītājus, kas
izglāba Eiropu un visu pasauli
no “brūnā mēra”, nāk no augstām valsts amatpersonām, kas
pašlaik prezidē ES Padomē,”
teikts Krievijas ĀM paziņojumā.
“Šādai zaimojošai rīcībai nav
sekojusi nosodoša attieksme no
ES un tās dalībvalstīm, kas liek
aizdomāties, cik labi Eiropā ir
apgūtas Otrā pasaules kara traģiskās mācības,” paziņojumu
noslēdz Krievijas ārlietu dienests.
www.la.lv

