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Austrālijas latviešiem
2015.g. Lieldienās

Lieldienas ir Kristus Augšāmcelšanās svētki, kad mēs
meklējam iedvesmu, lai mūsos
atjaunotos dzīves prieks un
dzīvot spēks. Lai pēc Ciešanu
laika pārdomām un lūgšanām
mūsos atjaunotos dzīves možums. Lai par jaunu meklējam
patiesības, kuŗas kodes un rūsa
nemaitā. Lai pasauli skatām ar
apgaismotām gara acīm, ne ar
cilvēcīgajām acīm, ar kuŗām
lielākoties redzam tumsu, varmācību un ļaunumu.

66. gads

tuvumu, ka varam dzīvot bez
raizēm un bailēm, ka varam ar
smaidu staigāt ticībā un paļāvībā uz Viņa vadību. Tad sirdī sajutīsim Kristus mīlestības
vēsti un varēsim stāvēt pretim
visām tumsas varām – tad pasauli skatīsim ar apgaismotām
acīm. Tad jutīsim mīlestību
pret visiem cilvēkiem – ne tikai
pret tiem, kuŗi mums šķiet patīkami, bet arī pret tiem, kuŗi uz
mums raugās ar aizdomām vai
naidu.

Latvijas vēstnieks Pertā

Lieldienas gaidot

Jau sadētas ir oliņas,
Lai varētu mēs krāsot viņas.
Tas Lieldienās tā vienmēr
Atvērsim savas sirdis lūgšanā Lai šajā ceļā Dieva miers mūs bija,
un ļausim Augšāmcēlušamies pavada!
Jo tā tak mūsu tradicija.
Kristum mūs apdāvināt ar Viņa
Prāvests Jānis Priedkalns
Mums Lieldiena ir diena
svēta,
No visām dienām izredzēta,
Jo akmens ir no kapa vēlies
Un Jēzus Kristus augšā
cēlies.
Tādēļ šo vēlējumu sūtu,
Lai diena priecīga tā būtu
Un oliņas, lai plīst kā
nieks,
Tās kopā sist mums ir liels
prieks.
2015. gada 21. martā bērnudārza zālājā notika Adelaides Latviešu Un ja vien vieta ir un var,
skolas olu krāsošana, gatavojoties uz Lieldienām. Bērnudārznieki, Tad kokā šūpolītes kar,
kopā ar saviem vecākiem, satina baltas olas zeķu biksēs kopā ar
sarkanām un brūnām sīpolu mizām, kā arī izmantoja dažādas sēklas, Un šūpojies, lai brunči
lai iegūtu spilgtāku un kontrastaināku olu krāsu.
plīvo,
Pamatskolnieki, turpretī, Rasmas Celinskas vadībā, izmantoja
sarkanu, oranžu un dzeltenu krāsvielu, ar nelielu etiķa piedevu, kopā Un visa daba laimē dzīvo!
ar krāsainu zīmuli (crayon), lai radītu dažādus krāsu veidus un rakstus.
Reinis Dancis. Foto: R. Dancis.

Vikbens

Vēstnieks Pertas Latviešu centrā Goda konsulam Purvinskim pasniedz
Atzinības rakstu. Foto: Jāņa Purvinska personīgais archīvs.

Pēc vairākiem mēģinājumiem
Latvijas vēstnieks Austrālijā
beidzot savā cieši pieblīvētajā
programmā varēja arī iespiest
apciemojumu pie mums Pertā.
Īsi pirms diviem pēcpusdienā
Pertas lidostā beidzot sagaidīju
ilgi gaidīto viesi. Sagaidījām
bagāžu, salikām mašīnā un
devāmies uz sarunāto viesnīcu, bet taču nevaram pabraukt
garām Latviešu centram. Jāiegriežas, jo zinu, ka augstais
viesis šovakar ir aicināts uz
pertiešu, nu jau slavenajām,
‘cūku bērēm’.

Iebraucam pagalmā un tur jau
viss iet pilnā sparā: galdi jau
salikti, tiek sakārtots apgaismojums un sivēna darba galds, bet,
jo sevišķi, jau var saost garšīgo
cepeti. Ilmārs aicina viesi: “Nu
pacelsim vāku, lai var redzēt
šo slavenību, vēlāk jau tāds tas
nebūs, jo būs jau sagriezts gabaliņos, gatavs kā likt uz šķīvjiem.” Nu skaties tikai, skaists
gan, tāds liels, tumši brūns un
smaržo tā, ka siekalas jau tek.
Vai tad gaidām daudz ēdāju?

Esot gan jau pāri par simtu pieteikušies. Ak, bet taču, tik labi
tas smaržo. Nu labi, labi, labāk
brauksim tālāk, jo mums vēl
daudz darīšanu, pirms varam
tikt šeit atpakaļ uz šo mielastu.
Āah, bet kā tas tik labi smaržo!
Bet, nu labāk brauksim ātrāk
prom.
Braucot uz pilsētas centru,
pārbraucam pāri ‘Gulbju upei’
un tad jau turpat ir arī mūsu
viesnīca. Tā kā tikai tik vien
tā laika ir kā šovakar, jo jau no
rīta vēstnieks atkal brauc uz
ciemiem pie mūsu kaimiņiem
Adelaidē. Aizbraucam uz viesnīcu, pierakstāmies, sanesam
savus nesamos istabās un nu
bez nekādas lielas kavēšanās
braucam atkal. Taču viesim ir
jāparāda arī kaut kas drusku no
Pertas. Uzbraucam lielajā piepilsētas kalnā ‘Ķēniņa parkā’,
kur Perta ir kā uz delnas. Nu
taču nemaz tik maziņa tomēr
nav. Nu jā, Rietumaustrālijā ir
tikpat daudz cilvēku kā visā
Latvijā, 2,5 miljonu, un no tiem
(Turpinājums 7. lpp.)

Mūžībā aizgājusi dzejniece “Jaunais” aukstais karš ir beidzies, pirms tas sācies
Astrīde Ivaska
Kādēļ sabruka Padomju Savie- rubli, kas izsauca PSRS ban- un auto tanka uzpildīšana makģimenē. Viņas tēvs bijis represēts. 1944. gadā Ivaska emigrējusi uz Vāciju.

Mūžībā aizgājusi dzejniece un
atdzejotāja, latviešu literātūras
populārizētāja Astrīde Ivaska,
informēja Latvijas Literātūras
centrā. Ivaska dzimusi 1926.
gadā Rīgā, Latvijas armijas
ģenerāļa Mārtiņa Hartmaņa

Dzejniece beigusi Hānavas
nometnes latviešu ģimnaziju,
studējusi Mārburgas universitātē romāņu, ģermāņu un slāvu
valodas. 1949.gadā viņa apprecējusies ar igauņu dzejnieku un
literātūrzinātnieku Ivaru Ivasku un pārcēlusies uz ASV. Līdz
1967. gadam Ivaska dzīvojusi
Minesotas pavalstī, pēc tam
Normanā, Oklahomā. No 1950.
līdz 1952. gadam viņa bijusi
bibliotēkāre Minesotas Universitātes Mākslas nodaļā, kā arī
mācījusi krievu un vācu valodu
(Turpinājums 6. lpp.)

nība? Ja jūsu atbilde ir, ka tā
bija bruņošanās sacensība, tad
tā ir tikai daļēji pareiza. Pareizā atbilde ir – tā bija nafta!

Ronalds Rēgans vairs nav mūsu
vidū, bet viņa dēls, nesenā esejā, izskaidro pārsteidzošo ceļu,
kā viņa tēvs pieveica Padomju
Savienību. Viņš raksta: “Es
ieteiktu prezidentam Obamam
pastudēt veidu, kā Ronalds Rēgans pieveica Padomju Savienību. Kā mēs zinām, viņš to
izdarīja bez neviena šāviena,
bet viņam bija superīgs ierocis
– nafta…. Tā kā naftas pārdošana bija Kremļa bagātības pamats, mans tēvs pierunāja Saudi Arābiju pārpludināt tirgu ar
lētu naftu. Lētā nafta devalvēja

krotu, kas savukārt noveda pie
… Padomju Impērijas sabrukuma.”

Šodien Vladimiram Putinam
derētu atcerēties slaveno frāzi
- tie, kas neatceras pagātni, ir
lemti atkārtot pagātnes kļūdas.

Tas ir tādēļ, ka šodien atkal
tiek spēlēts Rēgana gambits.
Pateicoties augstajām degvielas cenām, beidzamajos gados
Krievija ir uzkrājusi milzīgas
kapitāla rezerves. Bet, tā ir kļuvusi trekna un neefektīva. Putina pakalpiņi vada sabiedrības,
kuras kontrolē milzīgās Krievijas naftas un gāzes rezerves un
viņi to dara slikti. Tas bija pietiekoši, kamēr nafta bija dārga

sāja ASV$4 un vairāk par galonu. Bet tagad, kad ASV auto
braucēji piepilda auto tankus
par ASV$2 galonā, Krievija ir
uz spirāles sabrukuma virzienā.
Un te ir svarīgi atcerēties vienu! Toreiz, kad Padomju Savienība sabruka, tā bija Saudi
Arābija, kura pumpēja to naftu,
kas iedzina Padomju Savienību
bankrotā. Tas izveidoja Saudi
Arābiju par naftas supervalsti,
kas nesa tai milzīgas bagātības. 2010. gadā Financial Times rakstīja, ka Saudi Arābijas
valsts naftas kompānijas vērtība ir neaptverama -7 triljonu
dolāru – ap 20 reizes vairāk
(Turpinājums 5. lpp.)

