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MANA TAUTA, BĒDU TAUTA

Karā kauta, postam ļauta

Mūžam melnā liktens skauta,
Mana tauta........

Adelaidē tautas mocekļiem
veltīta nedēļas nogale

Daudzu gadu garumā, Adelaides Baltieši reizi gadā sanākuši
latviešu baznīcā, lai kopīgi pieminētu savus tautiešus, kurus
krievu okupantu ļaunā vara
naktī no 13. - 14. jūnija aplaupīja, izrāva no mājām un aizveda uz Sibīriju. Šogad tik lielā
mērogā kopīga atcere nenotika,

tomēr latviešiem bija iespēja divas dienas pēc kārtas atcerēties
savus mocekļus. Kaut pagājuši
76 gadi, pieminētie, traģiskie
notikumi nav zaudējuši savu
skaudrumu un netaisnību. Neviens Kremļa saimnieks līdz
šai dienai vēl nav atzinis vainu
šajā neaptverami milzīgajā noziegumā pret latvju tautu; par
nožēlu vai kompensāciju vispār
nav ko runāt, un meli arvien
turpinās.
Kā jau ilgus gadus, arī šogad
Adelaides Baltiešu Padome

sestdienas pēcpusdienā, 10.
jūnijā noorganizēja vainaga
nolikšanu Migrācijas Muzejā
pie piemiņas sienas. Klātesošos
sveica muzeja direktore Mandy
Poole, pastāstīdama par muzeja
izglītojošo uzdevumu un aizrādīdama, ka tieši Baltieši bija tie,
kas šādu sienu ierosināja, un no
19 piemiņas plāksnēm pie muzeja ārsienas, Baltiešu plāksne
bija pirmā. Lietuviešu biedrības priekšnieka Alex Talanska
vadībā, sarīkojumā piedalījās
igauņu, latviešu, un lietuviešu
karogu sardzes, latviešu skolas
bērni ar dziesmām, un Lilita
Daenke ar kokles spēli. Neiztrūka arī klusuma brīdis.
Latviešu skolas skolnieki tautas
tērpos nodziedāja trīs dziesmas,
Daugav’ abas malas, Div’ dūjiņas gaisā skrēja, un Pie Dieviņa gari galdi. Klausījāmies arī
igauņu kori, gan tikai ieskaņotu. Liekas, šogad bija plašāka publika, nekā citus gadus,
varbūt tieši tādēļ, ka ierastais
svētdienas atceres sarīkojums
nu jau ir ierakstīts vēsturē. Varbūt tādēļ, ka bija samērā silta,
skaista saulaina diena. Lai nu
kā, bija jauki redzēt tik lielu
publiku.

Lilita Daenke un Dace Freija pie piemiņas sienas ar Baltiešu plāksni
(pirmā no labās). Foto: Rūdis Dancis.

Jau vairākus gadus, svētdienā
pirms lielā, kopīgā sarīkojuma, Daugavas Vanagu nodaļa
(Turpinājums 3. lpp.)

Melburnas Latviešu biedrība

No kreisās puses pirmajā rindā: Markus Dragūns, priekšsēde Iveta Lainis, Melita Ozols, Gundega Druva.
Aizmugurē no kreisās puses: Daila Piksons, Māra Piksons, Juris Ozols, Jānis Saltups. Iztrūkst Inta Šarpe.
Foto: I. Štubis.

Melburnas Latviešu biedrība
uzsāka jaunu darba gadu ar
MLB pilnsapulci, kura notika

69. gads

25. martā. Pilnsapulce bija labi
apmeklēta. Kā jau parasti tika
nodoti visu nozaru pārskati, kā

arī MLB pārskats, budžets un
nākamā gada darbības plāns.
(Turpinājums 2. lpp.)

70 gadi Vācijā dibinātajām
korporācijām – svētki Latvijā

Galvenais iemesls manam maija nogales Latvijas apciemojumam bija 1947. gadā dibināto
korporāciju 70. gadasvētki. Pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas, daudzas korporācijas atsāka
savu darbību, tostarp arī Vācijā
dibinātās. Te nu būtu precīzāk
teikt, ka šīs korporācijas uzsāka
savu darbu Latvijā. Protams, ka
par korporāciju dzīvi jauniešos
bija liela interese, jo tās tomēr
simbolizē Latvijas neatkarības
gadu akadēmiskās dzīves vidi.
25., 26. un 27. maijā kopīgi
savu 70. gadadienu atzīmēja
sešas Vācijā dibinātas korporācijas: studentu korporācijas
- Fraternitas Imantica, Gersicania, Fraternitas Cursica, Fraternitas Vanenica, un studenšu
korporācijas - Spīdola un Zinta.
Lai gan studenšu korporācija
Staburadze arī dibināta 1947.
gadā, tā izvēlējās savus svētkus atzīmēt atsevišķi, jo kopa
ir liela un dibināšanas diena ir
vēlāk. Lielākā daļa korporāciju
dibinājās Pinebergā, bet Fraternitas Vanenica un Staburadze
ir dibinātas Minchenē.
Kā ierasts, svētki sākās ar balli, kas notika Jelgavas pilī. Esot
bijis skaisti un svinīgi. Sestdien
notika dievkalpojums Sv. Jāņa
baznīca. Pieminot korporāciju
dibinātājus un nesen mūžībā
aizgājušos, dzirdēju daudzu
pazīstamu Austrālijas latviešu
vārdus. Sekoja svinīgs gājiens
uz Brīvības pieminekli, kur

ziedus nolika visas korporācijas. Pēc foto mirkļu iemūžināšanas Brīvības pieminekļa
piekājē, visi devās uz Latvijas
universitāti, kur notika svētku
akts. Prāvais skaits jauno cilvēku izskatījās stalti un skaisti,
ejot uz Brīvības pieminekli – ir
patiess prieks, ka šie jaunie studenti un studentes ir atraduši
sev radniecīgu dvēseli un ieceres tieši tajā domāšanā, kas mudināja Vācijā pirmajos pēckaŗa
gados jauniešus dibināt savas
korporācijas. Manas korporācijas loceklēm bija īpašs pārsteigums, kad starp akta viesiem
atradās cilvēks, kas Pinebergā
zīmējis mūsu cirkulu (nozīmīte ar kuŗu piesprauž krāsas un
kuŗā ir mūsu devīzes pirmie
burti)! Svētku aktā svinīgo uzrunu teica korp! Spīdola filistre,
bijusī LR prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa stāstīja par
apstākļiem, kuŗos pirms 70 gadiem Vācijā tika dibinātas jaunās korporācijas. Pēckaŗa laika
un bēgļu gaitu apstākļos, jaunajiem studentiem bija cita pasaules un dzīves uztvere nekā
Latvijā dibināto korporāciju locekļiem. Turklāt, vairākas korporācijas bija iesaldējušas savu
darbību, juzdamies kā “izmesti
no laivas” jaunajos dzīves apstākļos. Jau 1946. gada decembrī notika to latviešu studentu
sanāksme, kas vēlējās pievienoties Latvijā dibinātām korporācijām. Tā kā šo korporāciju
(Turpinājums 5. lpp.)

