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Adelaides Latviešu skola atkal piedalās etnisko
skolu bērnu dienas gājienā

Adelaides Latviešu skola, kā
svarīga sastāvdaļa Dienvidaustrālijas Etnisko skolu apvienībā, piedalījās 2015. gada etnisko skolu bērnu dienas gājienā
sestdien, 31. oktobrī.

Skolas padome aicināja visus
Adelaides Latviešu skolas skolēnus, skolotājus, vecākus un
ģimenes locekļus aktīvi piedalīties gājienā.
Sestdienas rītā uzspīdēja saulīte, un bija zilas debesis. 47
etnisko skolas, ieskaitot mūsu
pašu latviešu skolu, pulcējās

67. gads

Hindmarša laukumā, pilsētas
centrā, lai dotos kopīgā gājienā
caur pilsētu pa “Grenfell” un
“King William” ielām uz jaunpārbūvēto Viktorijas skvēru.

šu bagāto kultūras un valodas
mantojumu Dienvidaustrālijas
sabiedrībai. Skolas bērni dejoja
divas dejas un piedalījās tautas
tērpu parādē uz skatuves.

Gāja lieli, gāja mazi, ģērbušies
tautas tērpos, skolotāju un vecāku un vecvecāku pavadībā,
priekšgalā nesot Adelaides Latviešu skolas nosaukumu.

Mūsu skolēni redzēja, ka viņi
nav vienīgie, kas sestdienās nāk
uz savu skolu, un ka Adelaidē ir
daudz bērnu, kuri tur cieņā savas tautas valodu un kultūru.

Adelaides Latviešu skolai atkal bija iespēja parādīt latvie-

Reinis Dancis
Adelaides Latviešu skolas
padomes priekšsēdis

Gājienu ievadīja policija, un tai
sekoja skotu mūzikas orķestris.

Lai arī Latvija nav bagāta, tās sniegtais
atbalsts Ukrainai ir ļoti būtisks

Foto: www.delfi.lv.

Lai arī Latvija nav tik bagāta,
kā citas daudz attīstītākas valstis, tomēr mūsu valsts sniegtais atbalsts un ieguldījums
Ukrainā ir ļoti būtisks, ko arī
Kijeva novērtē, sacīja Valsts
prezidents Raimonds Vējonis.

Foto: Rūdis Dancis.

Strēlnieku simtgadē aicina būt lepniem
Pirms gadsimta ļaužu straumes
izvadīja pirmos kritušos latviešu strēlniekus. 28. oktobrī
Rīgas Brāļu kapos pulcējās iedzīvotāji un karavīri, lai pieminētu brīvības cīnītājus. Atceres
pasākums pie Mūžīgās uguns
pulcēja kuplu skaitu apmeklētāju. Vairākums bija vecāka
gadagājuma cilvēki, tomēr piedalījās arī ģimenes ar bērniem.

Pirms simt gadiem, 1915. gada
28. oktobrī, apglabāja pirmos
kritušos Latvijas strēlniekus –
Jēkabu Timmu, Jāni Gavenasu
un Andreju Stūri. Tagad svētvietā atdusas vairāk nekā 870
strēlnieku. Rīgas Brāļu kapi
ir Latvijas izcilākais un lielākais monumentālais ansamblis.
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicināja ikvienu
smelties strēlnieku pašaizliedzīgo cīņas sparu un nākamajām paaudzēm nodot dzimtenes
mīlestību. «Tautas stiprums nav
matemātiski aprēķināms. Liela
tauta nenozīmē, ka tai ir stiprs
gars. Latviešu strēlnieki un brīvības cīnītāji ir pierādījuši, ka
esam liela tauta un stipra tauta. Mums visiem nepieciešams
pieminēt varoņus un pārņemt
viņu gara stiprumu,» uzrunā

klātesošajiem pauda Nacionālo
bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube.

Atceres laikā atklāja restaurēto
Rīgas Brāļu kapu gala sienu.
To iesvētīja NBS kapelāns un
reliģisko konfesiju pārstāvji.
«Šie karavīri neizvēlējās sevi
pasargāt, bet atdot savu dzīvību dzimtenei. Tas ir aktuāli arī
šodien. Lai Latvija varētu būt

brīva un plaukstoša, katram
no mums ir jādod sevi otram,
savai tautai,» aicināja Rīgas
archibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs. Brāļu kapu
restaurācijas darbus plāno pabeigt līdz valsts simtgadei. Vēl
nepieciešams atjaunot galvenos
vārtus un svētvietas mūrus.
Lelde Veinberga
NRA

Runājot par savu vizīti Kijevā, Vējonis atzina, ka tā ir bijusi vēl viena iespēja Ukrainai
apliecināt, ka Latvija ir gatava
sniegt jebkādu atbalstu dažādās jomās. Tāpat prezidents
apliecināja, ka Latvija nekādā
gadījumā nepieļaus to, ka Eiropas un pasaules interese par
Ukrainu atslābst.

“Parādās jauni izaicinājumi bēgļu krīze, Sīrijas krīze, kas
varbūt ir mākslīgi radīta, lai
novērstu uzmanību no citiem
jautājumiem. [Tomēr] Latvija,
kopā ar Baltijas valstīm [Ukrainu] tur dienas kārtībā un tas
ir ļoti svarīgi, ka ir kādi, zināmā mērā advokāti, kas aizstāv
Ukrainas intereses Eiropas Savienībā un citās organizācijās,”
sacīja Vējonis.

Prezidents akcentēja, ka jebkura veida Latvijas pieredze, kuru
var dot Ukrainai, ir ļoti nozīmīga. Tā, piemēram, Nacionālie
bruņotie spēki sniedz atbalstu
Ukrainas armijas stiprināšanai
ar kapelānu un psīchologu atbalstu.

“Šāda veida palīdzība naudiskā
izteiksmē varbūt nav ļoti liela, bet tas, ko viņi izdara – tas
patiesībā ir ļoti ļoti liels darbs.
Šāda veida, vai līdzīga ekspertu
pieredzes nodošana ir ļoti nozīmīga,” uzsvēra Vējonis.
Valsts prezidents arī vērsa
uzmanību tam, ka Latvija atbalsta dažādus fondus - gan NATO,
gan ES līmenī - kas sniedz atbalstu Ukrainai. Tāpat Latvija
turpinās sniegt rehabilitāciju
gan cietušajiem karavīriem,
gan arī bērniem, kur aktīvi
iesaistās Latvijas pašvaldības.
Runājot par pašvaldību sniegto
atbalstu Ukrainai, Vējonis īpaši
akcentēja Ogri, kura aktīvi sadarbojas ar Čerņigovu un jau
(Turpinājums 6. lpp.)

Aviokatastrofā Ēģiptē gājuši bojā 224 cilvēki
Ēģipte paziņojusi, ka starp 224
cilvēkiem, kas atradās Krievijas lidmašīnā, kura 31. oktobrī
nogāzās Sīnāja pussalā, izdzīvojušo nav.
Ar armijas atbalstu sākta bojāgājušo mirstīgo atlieku evakuācija no katastrofas vietas. Līķi
tiks transportēti uz Kairu, vēsta
amatpersonas.

Rīgas Brāļu kapu simtgades atceres pasākumā Valsts prezidents
Raimonds Vējonis novēlēja atcerēties savus varoņus un iedvesmoties
no viņu cīņas spara. Foto: NRA.

Kā ziņots, lidsabiedrībai “Kogalimavia” piederošai laineris
“Airbus A-321”, kurā atradās
217 pasažieri un septiņi apkalpes locekļi, no radaru ekrāniem pazuda īsi pēc pacelšanās
no Ēģiptes kūrortpilsētas Šarm

eš Šeihas.

Saskaņā ar Ēģiptes amatpersonu sniegtajām ziņām visi
pasažieri lidmašīnā esot bijuši
krievu tūristi. Vēlāk parādījās
informācija, ka lidmašīnā bijuši vismaz divi tūristi no Ukrainas.
Civīlās aviācijas ministrija ziņo,
ka lidmašīna brīdī, kad pazuda
no radaru ekrāniem, atradusies
9500 metru augstumā.

Ēģiptes glābšanas dienesti lidmašīnas atlūzas atraduši uz
dienvidiem no Arīšas Hasenas
apkārtnē.
(Turpinājums 6. lpp.)

