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Lai Jums visām sirdī miers, ģimenē
saticība un sirsnīgi, mīloši bērni!

Redakcija sirsnīgi sveic visas māmiņas Mātes dienā un novēl visiem jauki pavadīt
šo dienu! Lai mums visiem izdodas vai nu pateikties par pašaizliedzīgo mīlestību,
vai saņemt pateicību par mīlestību un rūpēm!

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI—ARĪ ADELAIDĒ

“Baltā galdauta svētku ideja
ir pavisam vienkārša: ģimene, draugi, un kaimiņi no vienas sētas, no vienas mājas,
vai vairākām blakus mājām
sanāk kopā pie viena galda,
ietur vieglu, kopīgi sarūpētu
maltīti, (G.R. izcēlums) kā arī
izmanto iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes,
pilsētas, novada, un valsts nākotnei.’’

Atmiņas

Ja dzīvē grūtums bija man un vaids,
Tad bieži prātā nāca mātes smaids
Un ja man palīdzību vajadzēja,

Šis smaids man vienmēr palīdzēja.
Jau tad, kad mazs vēl biju

Un kādas sāpes sev es padarīju,

Tad vienumēr pie māmuļas es skrēju
Un savas bēdas viņai izsūdzēju.

Un māmuļa, kad mīļām rokām mani glāstīja,
Tad visas bēdas, sāpes sadzija.

Kā sargeņģelis viņa vienmēr bija,
Kaut dažreiz arī rīkstes piesolīja,
Kad reizēm palaidnis es biju

Un viņas rīkojumu neklausīju.
Bet tas ar mīlestību bija teikts

Un patiesībā nekad nepaveikts.

Latvijas Institūta darbinieku
aicinājums.

Bet tagad, vakaros, kad beidzās diena,
Tad teikt man rodas vēlēšanās viena:

Adelaidē baltos galdautus klāja trīs reizes: 4. maijā Tālavas
kafejnīcā, Daugavas Vanagu
namā vīru kora koristiem mēģinājuma starpbrīdī, un 6. maijā
Tālavas lielajā zālē, Adelaides
Latviešu biedrības rīkotā sarīkojumā, jau krietni lielākam
apmeklētāju skaitam. Par kafejnīcas sanāksmi nevaru runāt, jo
nebiju klāt, bet VK mēģinājumā viss notika, kā augšminētajā aicinājumā. Kā bija ar ALB
sarīkojumu?

Ar labu nakti, māmulīt,

Uz redzēšanos citu rīt...
Viktors Bendrups

APSVEICAM!

3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā, Latgales vēstniecībā
GORS, Rēzeknē, norisinājās ceturtā apbalvojuma „Laiks Ziedonim”
laureātu cildināšanas ceremonija. Zinātnes nominācijas “Taureņu
uzbrukums” laureāts ir Austrālijā dzimušais Kārlis Agris Gross.
Foto: Arnis Gross.

Vispirms jau jāsaka, ka tas kā
sarīkojums bija ļoti veiksmīgs.
Uzstājās visu paaudžu pārstāvji,
no skolas spēļu grupas līdz pat
viscienījamāko gadu dziedātājiem no DV vīru kora. Pirms
oficiālās programmas sākuma,
Adelaide Village Band, tagad
visi nelatvieši, veselu stundu
rāva vāļā labi pazīstamas latviešu melodijas, kas palikušas
repertuārā no tiem laikiem, kad
visi dalībnieki bija tikai latvie-

ALB priekšsēde Ilze Radziņa sagriež svētku kliņģeri. Foto: R. Dancis.

ši, un vienība saucās Adelaides
Latviešu Pūtēju Orķestris. Pa
to laiku, apmeklētāji, protams,
par samaksu, varēja iegādāties
pīrāgus un vīnu, un iejusties
latviskā gaisotnē.
Tad pie mikrofona stājās ALB
priekšsēde Ilze Radziņa, uzsverot 4. maija nozīmi Latvijas

vēsturē un Latvijas neatkarības
atgūšanā. Uzruna beidzās ar
tautas lūgšanu—DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU.
Priekšnesumi sākās ar Adelaides latviešu skolas spēļu
grupas dziedāšanu, tad nāca
pārējā skola ar trim dziesmām:
(Turpinājums 5. lpp.)

Aptauja Mārupē: Vai 4. maijs jums ir vienkārši brīvdiena vai svētku diena?
Nostiprinās tradīcija Latvijas
Neatkarības atjaunošanas dienu
4. maijā svinēt kopā ar tuviniekiem un draugiem, pulcējoties
pie balti klāta galda.
Ieva, māksliniece:

Mēs ar draugiem jau gadus
septiņus 4. maijā sapulcējamies
pie galda ar baltu galdautu.
Viss sākās ar mūsu bērniem,
kuriem jau no mazām dienām
ir skaidrs, ka tie ir nopietni
svētki. Sākumā šķita pārspīlēti, piemēram, celt galdā torti ar
Latvijas kontūru, bet tagad jau
nekādu šaubu vairs nav – tā ir
svinama diena, tāpat kā 18. no-
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vembris, un par neatkarību ir
jāpriecājas.
Dagnija, grāmatvede:

Neatkarības atjaunošanas diena pamazām kļūst par ģimenes
svētkiem. Tā ir brīva diena,
kad visi varam būt kopā. Ja
Ziemassvētkos mūs vieno eglīte, Lieldienās – olu krāsošana,
tad kāpēc 4. maijā vienojošais
elements nevarētu būt ģimenes
sapulcēšanās pie galda ar baltu
galdautu?
Jurijs, strādnieks:

Es zinu, ka 4. maijā Latvija
svin Neatkarības atjaunošanas

dienu, bet man tā ir parasta
brīvdiena. Vai es par to priecājos? Laikam jau ne, jo man
algu maksā par nostrādātajām
stundām, nevis brīvdienām.
Roberts, strādā aviācijā:

Tā ir brīvdiena, kad kopā sapulcējas visa ģimene – mēs paši,
mūsu bērni un mūsu vecāki.
Šajā dienā mums ir gan pusdienas pie galda, kurš apklāts ar
baltu galdautu, gan paši esam
sameistarojuši Latvijas karodziņus. Skaidrs, ka atgādinājums par to, ka mums ir sava
valsts, ir pamats svētku sajūtai.
aprinkis.lv

Kārlis Agris Gross ir Rīgas
Tehniskās universitātes Neorganiskās sintēzes institūta pētnieks, kuram ir doktora grāds
materiālzinātnēs. Savā pētniecības nozarē Kārlis ir strādājis 30 gadus, trīs kontinentos,
un ir sapratis, cik svarīgi sakārtotībai visos līmeņos, lai
izgatavotais materiāls sniegtu
vislabākās īpašības. Šo tēmu
Kārlis uzsāka ar Marijas Kirī
reintegrācijas projektu, turpi-

nāja ar Marijas Kirī zinātnieku
apmaiņas projektu un pašlaik
vada jaunu Eiropas projektu –
“Signaling Implant”. Šis darbs
tiek izpildīts Neorganiskās sintēzes institūtā.
Kārlis ir dzimis Austrālijā, stažējies vairākos kontinentos, bet
izvēlējies turpināt savu profesionālo darbību Latvijā. Kārlis,
atbraucot uz Latviju, redzēja,
(Turpinājums 6. lpp.)

