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Valsts svētki Pertā

Latvijas Valsts Svētku svinības Pertā, šogad izvērtās visai
plašas. Kā jau Pertā tas ir parasts, mēs šos svētkus svinam
vienmēr īstajā datumā, neatkarīgi no kurā nedēļas dienā tas
iekrīt: 18. novembrī.

Tā nu piektdienas rītā jau
pirms septiņiem no rīta pie
Pertas Latviešu Centra sāka
lasīties Pertas latviešu saime.
Esam paraduši šo gadījumu
noturēt precīzi laikā, jo kad vēl
dažiem bija jātiek darbā, tad to
varēja paspēt. Tā nu pulksten
septiņos, ieskaņotajām tauru
skaņām skanot, Latviešu Centra karogu mastos, caur Daugavas vanagu drošajām rokām un
vanadžu pavadībā, lēni uzvijās Latvijas sarkanbaltsarkano
krāsu karogi.
Jānis Vucēns, LAAJ vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā
sniedza īsu uzrunu, mums atgādinādams, ka šodien svinam
mūsu valsts Latvijas 98. dzimšanas dienu un tad uzaicināja
mūs kopīgi nodziedāt mūsu
valsts himnu: Dievs svētī Latviju. Ar to tad 18. novembra
svinības Pertā bija sākušās.

Jau ap pulksten pussešiem
pēcpusdienā Latviešu Centra
pagalms atkal sāka pildīties
ar Pertas latviešu dažādiem
‘spēkratiem’, bet pulksten sešos
jau stāvējām ap mūsu karogu
mastiem un mūsu, Silvijas Lūkas pavadībā dziedātās ‘Dievs
Kungs ir mūsu stiprā pils’, Latvijas valsts karogi atkal lēni
slīdēja lejā, lai tiktu saņemti
Pertas vanadžu rokās. Tad nu
visi devāmies atkal Daugavas
vanagu klubā, kur turpinājām
svinības ar svētku aktu.
Svētku akts sākās, kad mācītājs Gunis Balodis ieveda un
DV Pertas valdes priekšsēdis
Ilmārs Rudaks ienesa Latvijas
karogu. Sekoja mācītāja vadītais svētbrīdis, kuru iesākām
dziedot ”Sentēvu dzīvā ticība”,
kam sekoja mācītāja Bībeles
lasījums un pateicības lūgšana
Dievam, par mūsu tautas un
valsts pasargāšanu pagātnē un
izlūgšanos to vadīt arī nākotnē.
Svētku brīdi nobeidzām dziedot “ Pie rokas ņem un vadi,
Kungs...”.
Akts sākās ar Anitas Vaļikovas nolasīto Edgara Virziņa,
šim gadījumam tik piemēroto “ Dzimtene, kā saules puķe

68. gads

MLV noslēguma akts

Sestdien, 26. novembrī, svinīgi
atzīmējām Melburnas Latviešu vidusskolas [MLV] 2016.
mācību gadu ar noslēguma
aktu Melburnas latviešu namā.
Ar šo sarīkojumu arī beidzās
mūsu pirmais gads jaunā lomā,
kā MLV vadītājiem, un par to
vēlamies iedot lasītājiem īsu
pārskatu.
Bijām pagodināti, ka iepriekšējais MLV pārzinis, Kārlis Brēmanis, domāja, ka mēs būtu spējīgi pārņemt MLV vadību. Mēs
abi paši esam MLV absolventi.
Mūsu MLV gadi deva iespēju
stiprināt mūsu latviešu valodas,
vēstures un kultūras zināšanas,
bet arī izveidot draudzības, kas
mums vēl arvien turpinājas.
Kaut gan visā Austrālījā pirms
10 gadiem beidzās iespēja latviešu valodu mācīties, kā VCE
priekšmetu, MLV ir turpinājusi
darboties. Ļoti priecājamies,
ka arī mūsu bērniem ir bijusi
iespēja izbaudīt daudz no tā,
ko mēs paši piedzīvojām mūsu
MLV gados.

Latvijas Goda konsuls Pertā sniedz svētku runu. Foto: J. Purvinskis.

zied”.

Deklamācijai sekoja Latvijas
goda konsula Pertā Jāņa Purvinska svētku runa, kurā goda
konsuls mums atgādināja mūsu
cīņu par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu un arī mūsu sāpes par atdzimušo valsti, kuru
mēs vairs nepazinām, jo tā nebija tāda kādu mēs bijām cerējuši un ka vēl šodien tā ir pilna
krāpnieku un neģēļu, kuriem
tikai interesē sava kabata, bet
ne valsts. Viņš arī atgādināja
par to tautas vienotību, kura izpaudās pirmajās brīvības alkas
dienās un pie barikādēm stāvot
sargājot savu jauno valsti. “kur
ir tie patrioti palikuši šodien?”
jautāja konsuls. Tālāk viņš pievērsās tam, ka kaut gan skaitā
esam maza tauta, tomēr mūsu
diasporas izkaisītajai tautai arī
liels spēks, jo mums ir gudri,
zinīgi cilvēki, kuri ir spējīgi
valstij palīdzēt. Mūsu šīsdienas Pasaulē nekrīt svarā, kur
tu esi, caur internetu vari būt,
kur vien gribi un vari darboties un valstij palīdzēt augt. Arī
jaunie latviešu emigranti, kuri
ir tādi paši bēgļi, kādi bijām
mēs, jo arī viņi brauc prom, tikai kā Sprīdītis, meklēt labāku

dzīvi. Un tomēr mēs visi esam
latvieši, dzimtene mūs sauc
un vienmēr sauks. Latvija ir
mūsu dzimtene, jo citas mums
nav. Viņš beidza savu uzrunu
ar velējumu, lai latviešu tauta
apzinās savus pienākumus ko
tiem uzliek esot par Latvijas
pilsoņiem un mums visiem,
kur vien atrodamies, ir jādara
visu ko varam lai” Latvija zaļo
un zeļ!”

Pēc goda konsula svētku runas
sekoja Latvijas Valsts Prezidenta uzruna tautiešiem pasaulē,
kuram tad seko Silvijas Lūks
pavadījumā dziedāta Latvijas
Valsts himna:” Dievs Svētī Latviju”.

Šogad bija 12 audzēkņi 1.,2. un
3. klasēs. Stundas pasniedza
Melburnas Latviešu namā un
skolas telpās sestdienas rītos.
Esam ļoti pateicīgi, ka audzēkņus mācīja skolotāji ar lielu
pieredzi: Kārlis Brēmanis, Ieva
Kaina un Karīna Jaunalksne.
Viņiem pasniedza daudzpusīgu
programmu, kas veicināja viņu
latviešu valodas spējas pielietot, kā arī padziļināja vinu saprašanu par latviešu vēsturi un
kultūru. Jauniešiem ir bijušas
dziedāšanas stundas un gandrīz visi piedalīsies AL56.KD

kopkora koncertā, kā daļa no
jauniešu kora.

Vēl viens svarīgs MLV mērķis
ir veicināt draudzības un iesaistīšanos latviešu sabiedrībā. Ir
jauki redzēt, ka mūsu jaunieši
labprāt pavada laiku viens otra
kompānijā un, ka šie mērķi ir
piepildījušies. Viņi varēs nākotnē kopā cept pīrāgus, taisīt
latviskos rokdarbus un dziedāt
koros. Visas šīs lietas ir bijušas
daļa no MLV skolas programmas.
Vēl viena svarīga loma, ko izpilda MLV — tā piedāvā valodas
klases latviski nerunājošiem.
Kārlis Brēmanis un Edīte Atvara tās pasniedz skolas telpās
otrdienas vakaros. 2016. gadā,
bija 13 valodas klases skolēni.
Ir jauki, ka MLV var piedāvāt
latviešu valodas stundas tiem,
kam pašiem vai viņu partneriem ir latviskas saknes. Vairāki valodas klases skolnieki arī
aktīvi piedalās plašākā latviešu
sabiedrībā.

Tā atgriežamies pie apraksta
par 26. novembra noslēguma
aktu. Tur piedalījās mūsu MLV
saime: skolnieki, skolotāji, vadība un palīgi. Sarīkojums bija
labi apmeklēts un mazā zāle
bija pilna. Atmosfēra bija svinīga, bet tomēr omulīga. Pēc karoga ienešanas iesākām dienas
kārtību ar svētbrīdi, ko novadīja māc. Aldis Elberts. Sekoja
daudzpusīgi skolēnu priekšnesumi. Mums jaunākais skolēns,
Edmunds Eimanis ar prieku
un enerģiju nospēlēja koncertā
(Turpinājums 8. lpp.)

APSVEICAM !

Svētku akts turpinājās ar Jūlija Bernšteina nolasīto Lūcijas
Sāgmežas-Nāgeles tik dziļi
aizraujošo dzejoli “Latvija 18.
novembrī”. Paldies Jūlij, par šo
skaisto devumu.
Jānis Vucēns noslēdza svinīgo
aktu pateicoties visiem, kuri
bija kuplinājuši šos svētkus un
ar Ilmāra Rudaka Latvijas karoga iznešanu svētku akts bija
beidzies, bet ne Latvijas 98.
dzimšanas dienas svinības.
(Turpinājums 8. lpp.)

Jūsu zināšanai: Laikraksts

neiznāks 28. decembrī un 4. janvārī

Melburnas latviešu vidusskolas absolventus no kreisās: Kintiju Jaksi,
Lūkasu Elbertu un Līsu Jaunalksni. Attēlā kopā ar skolas vadītājiem
Biti un Andris Švolmaņiem. Foto: A. Švolmanis.

