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APSVEICAM!

Lai visām māmiņām jauka un priecīga māmiņdiena!
MĀMUĻAI.

Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī
apciemo arī Pertu

Ir atkal pienākusi dieniņa,

Kad jāatceras sava māmiņa,
Tas sirdī raisa mīlestību

Un domās kavējos ar viņu.
Kad pats vēl maziņš biju,

Pat grāmatas vēl nelasīju

Tad māmiņa man pasaciņas lasīja
Un arī dziesmas dziedāt mācīja

Un klavieres vēl tagad ausīs skan
Kad viņa spēlēja tās man.
Tā, līdz ar savu māmiņu,

Es atceros pats savu bērnību.

Nu pašam gaitas kļuvušas jau lēnākas
Un arī ēnas gaŗākas,

Kad skats jau iet uz vakarpusi,
Tev lūgšanu es skaitu klusi

Un prieks man rodas sirdī tad,
Jo mīlestība nebeidzas nekad.

Viktors Bendrups

Ar siltu sirdi

Latvijas vēstniece Dace Treija-Masī ar Pertas latviešiem, Latviešu centra pagalmā. Foto: J. Purvinskis.

Latvijas vēstniece, kura pārstāv Latvijas intereses Japānā, Austrālijā un Jaunzēlandē,
Dace Treija-Masī, šajā savā
darba braucienā apciemoja arī
mūs, latviešus Pertā. Kaut gan
viņas lidojumam no Adelaides
bija paredzēts nolaisties Pertas
lidostā ap diviem pēcpusdienā,
pa internetu es biju uzzinājis,
ka lidmašīna būs jau gandrīz
stundu agrāk. Tad arī man bija
jāmaina mans plāns un jāizbrauc agrāk, nekā biju domājis.
Vēl pārbaudīju kurā terminālā
vēstnieces lidmašīna pienāks

un devos ceļā ar domu, lai esmu
laicīgi un ciemiņam nav jākreņķējas kur doties, svešā pilsētā. Lidmašīna tiešām ielidoja
laicīgi un tā kā es vēstnieci nekad vēl nebiju saticis un nedomāju, ka viņa pazītu arī mani,
uzvilku savu cepuri ar Latvijas
vārdu un gaidīju.
Beidzot gāju pie bagāžas lentas, kur viņa jau arī stāvēja.
Ar iepazīšanos mums nebija
nekādu bēdu, vēstnieces smaids
man pateica, ka viņa ir mani
pazinusi. Sasveicinājāmies, saņēmām viņas koferi un devā-

mies uz mašīnu, kur viss labi
ietilpa īstās vietās. Tagad tikai
doties uz, jau pasūtīto, viesnīcu un pierakstīties un pastāstīt
par šīsdienas tuvākiem plāniem. No Pertas lidostas ceļš
uz Pertas centru iet tieši garām
Latviešu Centram, taču nevaram pabraukt tam garām, mūsu
svarīgajam ciemiņam, kaut vai
tikai garām braucot, neparādot
mūsu Pertas latviešu lepnumu:
mūsu Centru. To arī izdarījām un tad devāmies tālāk uz
viesnīcu, jau Pertas Centrā.
(Turpinājums 5. lpp.)

Baltā galdauta svētki Tālavā ar īpašām viešņām

Maija Kovaļevska un Dzintra Erliha Sidnejas Latviešu namā.
Foto: Ojārs Greste.

Maijas Kovaļevskas un
Dzintras Erlihas koncerts
Sidnejas Latviešu namā

Zem šāda nosaukuma izskanēja operdziedones Maijas Kovaļevskas (soprāns) un pianistes
Dzintras Erlihas koncerts 28.
aprīļa pēcpusdienā Sidnejas
Latviešu nama lielajā zālē. Atsaucība koncertam bija lieliska.
Zāli pildīja ap 150 mūsu pašu
tautiešu un austrāliešu mūzikas
cienītāju.
Kaut liela daļa klausītāju mākslinieci bija jau dzirdējuši slave-

najā Handas operas Bohēmas
(La Bohème) izrādē Sidnejas
ostā un labdarības koncertā,
ko rīkoja Ojārs Greste kopā ar
Baibu Bērziņu Grestes mājā
(Austrāljas Latvietis Nr. 3371)
daudziem ar divām reizēm nebija pieticis. Tie izmantoja vēl
trešo iespēju, lai vēlreiz dzirdētu šo tautā iemīļoto, pasaulslaveno dziedoni, kuras vārdu
daudzina no Buenosairesas līdz
Rīgai/Siguldai.
Tikpat augstvērtīgu sniegumu
sniedza no Rīgas nule ielidojusī
(Turpinājums 6. lpp.)

Trīs lietas, labas lietas. To var šoreiz droši teikt par 4. maija svinībām Tālavā. Adelaidiešiem ne tikai bija
pirmklasīgs svētku koncerts, bet arī pēc tam pirmklasīga kopīga Baltā galdauta svinēšana, jo abas koncerta
sniedzējas - Maija Kovaļeveska un Dzintra Erliha kuplināja Latvijas Republikas neatkarības dienas vakaru
Tālavā. Tāpēc arī sanākušo viesu bija vairāk kā parasti, jo vajadzēja klāt vēl divus papildus galdus. Lieki
teikt, ka Latvijas himna skanēja skaistāk ar Maijas skanīgo soprānu un valodas raisījās labāk un ilgāk, jo
nav bieži, kad satiekamies ar tik slavenām viešņām. Foto: Pēteris Strazds.

