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Novēlam mūsu lasītājiem priecīgus Jāņus!
JĀŅUS GAIDOT

Vai tiešām tās ir jāņugunis,

Kas naktī sapņos spīgo man?

APSVEICAM!

Aivars Līdums OAM

Vai tiešām tās ir Jāņu dziesmas,
Kas prātā man un sirdī skan?

Jā! Tiešām! Saulgrieži ir atkal klāt!

Tik jāver durvis vaļā, viņus iekšā aicināt.
Un tagad padomi un jautājumi lieki,

Ikvienam zināmi ir Jāņu dienas prieki.

Šos svētkus mūsu senči sen jau svinējuši,

Pat tad, kad paši klaušu gaitās staigājuši.

Bet tagad brīvi, laimīgi mēs varam kausus tvert
Un Jāņu dziesmas dziedot viņus tukšus dzert.

Un svinēt saulgriežus itkā mēs visi būtu Jāņi,
Kaut tās tik iedomas un māņi.

Lai saules mūžu mūsu tauta dzīvo

Un nekad nebeidz skanēt: līgo, līgo!
Viktors Bendrups

Latvieši satiekas Eslingenā

Nav šaubu, ka Eslingena ir viena no klaida latviešu leģendām.
Tāpat kā citās Otra pasaules
kara bēgļu nometnēs, arī šeit bija
latviešu skolas, tostarp latviešu
ģimnāzija, tehniskā vidusskola
un pat mākslas skola. Bija kori,
deju kopas un arī baletskola,
darbojās profesionāls latviešu
teātris, notika koncerti, mākslas izstādes, rakstnieku dienas
un priekšlasījumi, tika izdota

latviešu avīze. Latviešiem te
bija arī sava grāmatu izdevniecība „Grāmatu Draugs”. Un,
protams, pirms apaļiem septiņdesmit gadiem, 1947. gada vasaras sākumā, Eslingenā notika
vispārējie Dziesmu svētki. Svinības par godu tiem ir arī galvenais, kāpēc šurp sabraukuši
latvieši no visas pasaules.
Lai arī Eslingenas Dziesmu
svētku 70 gadu svinību oficiālā

atklāšana būs tikai 16. jūnijā,
latvieši vienkopus pulcējas jau
15. jūnijā, lai noskatītos režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu “Dieva putniņi”.
16. jūnijā Eslingenas Dienvidu
baznīcā Südkirche notiek svētku Dievkalpojums. To vada mācītājs Elmārs Ernsts Rozītis.
Baznīcu pilda Dziesmu svētku
(Turpinājums 5. lpp.)

Aivars Līdums OAM
Foto: Ilmārs Līdums.
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Dienvidaustrālijas Šaha
Biedrība (South Australian
Chess Association)

Jau no tā laika kad Aivars 1949.
un 1950. gadā uzvarēja Dienvidaustrālijas jaunatnes šaha
meistarību, viņš ir veltījis savu
mūžu attīstot un atbalstot šahu
Austrālijā, kā arī jaunos šahistus Latvijā.
Aivars bija viens no Matisona
Šaha Kluba dibinātājiem 1951.
gadā Adelaidē un ir aktīvi at-

dzīves

biedre

Māra

Līdums.

balstījis šahu jau vairāk kā 60
gadus. Tā ir bijusi viņa sirds
lieta.
Aivars bija viens no galvenajiem organizētājiem trim lielākajiem internacionālajiem šaha
turnīriem Austrālijā.
1971. gadā viņš piedalījās “Karlis Lidums International Chess
Tournament’’ organizēšanā.
(Turpinājums 3. lpp.)

Aldis Jānis Birzulis OAM
Apbalvojums par
atbalstu latviešu sabiedrībai
Jaundienvidvelsā

Aldis daudz gadu no sava mūža
ar sirdi un dvēseli, bez kādas
atlīdzības, veltījis strādājot latviešu sabiedrības labā. Aldim
ļoti svarīga ir latviešu kultūra,
tradīcijas un valoda. Viņš jūtas priviliģēts, ka lietojot savas
spējas varējis pielikt roku, lai
šīs vērtības izbaudītu arī nākamās latviešu paaudzes.
Aldis, savā laikā, bija Sidnejas
Latviešu skolas vecāku padomes priekšsēdis, organizēja
ziedojumu vākšanas akcijas
mācību materiālu iegādei un
skolas pastāvēšanai un uzturēšanai.

16. jūnijā ar laba vēlējumiem, uzmundrinājuma vārdiem un pateicību svētku rīkotājiem Latvijas kultūras
ministre Dace Melbārde atklāja Eslingenas Dziesmu svētku. Foto: http: baltic-ireland.ie.

Lasītāju ievērībai!

Mūsu laikraksts neiznāks 12. un 19. jūlijā.
Redakcijas telefona numurs saziņai: 0423554022

Aldis Jānis Birzulis
Foto: J. Dēliņš.

OAM.

Aldis bagātīgi atbalstījis latviešu sabiedrības iepirkto īpašumu
Normanville, Dienvidaustrālijā,
(Turpinājums 6. lpp.)

