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Baltā nakts

Silti un sirsnīgi sveicieni Tēva dienā visiem tēviem,
tētiem, tētukiem... un vectētiņiem!
Pirmo reizi ideja par tēvu dienas svinēšanu radusies 1909.
gadā ASV, kad kāda sieviete,
kuru uzaudzinājis tēvs, vēlējusies, lai viņš uzzinātu, cik īpašs
cilvēks bijis meitai. Svētdien,
13. septembrī, Latvijā jau septīto gadu pēc kārtas svinēs Tēva
dienu, tādējādi godinot tēva
lomu ģimenē un sabiedrībā.
1910. gadā Vašingtonas štatā tika atzīmēta “Tēva diena,”
aizsākot tradiciju, kas gadu gaitā izplatījusies ASV, bet līdzi
parāvusi gandrīz visas pasaules
valstis.

Lielākajā daļā valstu Tēvu dienu svin jūnija trešajā svētdienā,
ir valstis, kur tēvus godina novembrī. Latvijā to svin septembra otrā svētdienā, kā to nolēma
Saeima, 2009. gadā.

Austrālijas latviešu tēti izskatās, ka ir izpelnījušies speciālu
labvēlību no augšas, jo tos šeit,
Austrālijā ģimenes var sumināt
dubultīgi - gan septembra pirmajā svētdienā, gan nākamajā.
Bet, personīgi, es ceru, ka lielākajam vairumam ģimeņu nemaz nav vajadzīgas tādas vienas tēva dienas, bet ka tēvi tiek
godināti ikdienā.
I.O.

67. gads

SAVAM TĒTIM.

Kaut kapu kopiņā jau dusi,
Pie Tevis piestājos es klusi
Un domās apsveicu es Tevi.
Tu labus padomus man devi
Kā dzīvē jāliek kāju kājai blakus,
Kad jāizstaigā dzīves takas.
Tu dzīves gudrības man mācīji,
Pat brīžiem bargs uz manīm biji
Un brīdināji ar, ka dzīvē jāsaprot,
Ne katra diena var tik aplaimot.
Ir dienas arī tās, ar nopūtām,
Bet centies izslēgt tās no pārdomām.
Tak katru dienu laimīgu,
Kas dzīvi dara priecīgu
Un piedzīvosi gaitā savā,
To ilgi savā sirdī glabā.
Un draugs, ja savas bēdas sūdz,
Vai arī palīdzību lūdz,
Tad roku palīdzīgu sniedz
Un mierinošu vārdu neaizliedz.
Ar to pats prieku jutīsi, paties’.
Par visu to Tev saku es: paldies!
Viktors Bendrups

Naktī uz 6. septembri vairākās
vietās Rīgā notika mākslas forums “Baltā nakts”, kura laikā
apmeklētāji varēja iepazīties
ar vērienīgiem latviešu mākslinieku darbiem. Tur bija iekļauti pasākumi kinomīļiem,
vizuālās mākslas cienītājiem,
izrāžu, dejas un mūzikas baudītājiem. Aktīvākie “Baltās
nakts” pasākumi bija skatāmi
un apmeklējami Spīķeru kvartālā Maskavas forštatē, Vecrīgā, Miera ielas rajonā, aktīvajā
Rīgas centrā, kā arī Pārdaugavā
– Torņakalnā, Mūkusalas ielā
un Kalnciema ielas apkārtnē.
Baltā nakts ir starptautisks
mūsdienu kultūras forums, kas

notiek lielākajās Eiropas un
pasaules pilsētās. Baltās nakts
pirmsākumi meklējami Francijā, Parīzē, bet vēlāk stafeti pārņēmušas arī Madride, Amsterdama, Brisele, Roma un citas
pilsētas visā psaulē.

Baltā nakts (franču - Nuit Blanche) – radoši pavadīta bezmiega
nakts, kad durvis ver gan mūzeji, gan mākslas galerijas, uz
ielām tiek rādīts kino, veidotas
performances, teātra izrādes,
dejas priekšnesumi un citas radošas aktīvitātes.
Rīgā Baltā nakts notiek kopš
2005. gada.
DELFI

Dziesmotā revolūcija saņem Vācijā Paneiropas idejas iedvesmotāja balvu

Godinot „Baltijas ceļa” nozīmi Berlīnes mūra krišanā un
Vācijas atkalapvienošanā, kā
arī atgādinot Eiropai par milzu spēku, kas ir cilvēku vienotībā, ar ko Baltijas valstis
izcīnīja brīvību, 2. septembrī
Vācijas sabiedriskā organizācija “Europa-Union” Minsterē
pasniedza Kudenhoves Kalergi
(Coudenhove Kalergi) apbalvojumu triju Baltijas valstu Atmodas laika līderiem.
Apbalvojumu, kas šogad tika
piešķirts “Dziesmotai revolūcijai”, saņēma un Minsteres Miera zālē, kurā 1648. gadā tika
parakstīts Vestfālenes Miera
līgums, Zelta viesu grāmatā
parakstījās „Baltijas ceļa” līderi - no Igaunijas Trivimi Velliste (Trivimi Velliste), no Latvijas Dainis Īvāns un no Lietuvas
Vītauts Landsberģis (Vytautas
Landsbergis).
Kudenhoves Kalergi apbalvojumu pasniegšanā piedalījās gan
Baltijas valstu vēstniecību pārstāvji, gan klātesošos uzrunāja
apgabala valdības prezidents
Rainhards Klenke, Minsteres

pilsētas mērs Markuss Lēve
un Eiropas Padomes deputāts
Markuss Pīpers, kurš teica, ka
Baltijas valstis piešķir Eiropas
idejai dvēseli.
Svētku uzrunu teica Eiropas
Parlamenta (EP) viceprezidents
Rainers Vīlands. Savukārt apbalvojuma saņēmējs, bijušais
Igaunijas ārlietu ministrs Trivimi Velliste pateicās Eiropai,
ka tā neaizmirst Baltijas valstis
un saskata Igaunijā daļu no Eiropas.

tas Baltija” laikā, kas tika dziedāta trīs valodās, ne vienam
vien zālē sēdošam sariesās
acīs asaras. Tika demonstrēta
Lietuvā uzņemtā dokumentālā
filma par Baltijas dziesmoto

revolūciju.

Apbalvojums nosaukts grāfa
Ričarda Kudenhoves Kalergi
vārdā, kurš bijis viens no pirmajiem Eiropas integrācijas
idejas populārizētājiem un tiek

uzskatīts par vienu no Eiropas
kustības dibinātājiem.
irir.lv, autore Līga
Bogdanova, Latviešu centra
Minsterē praktikante,
Ventspils Augstskolas TSF 4.
kursa studente

Bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs un Atmodas
kustības līderis Dainis Īvāns
savā runā pateicās Ziemeļreinas-Vestfālenes valdībai par atbalstu Minsteres latviešu ģimnazijai un Minsteres latviešu
centram, jo Minsteres latvieši
bija atbalsts Latvijai brīvības
atgūšanā. Īvāns piebilda, ka
daudzi Minsteres latviešu ģimnazijas absolventi tagad ir vadošos amatos Latvijā.
Pasākumā uzstājās arī Minsteres Latviešu centra mūzikālais
ansamblis. Dziesmas “Atmos-

Pēc apbalvojuma saņemšanas - Trivimi Velliste (otrais no kreisās), Dainis Īvāns un Vītauts Landsberģis.
Foto: Rainer Wenning.

