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APSVEICAM LATVIJU, APSVEICAM JŪS SVĒTKOS!
Dziesma te svinīgi šalc,
Un tāds kā svētums visapkārt stīdz.
Un zieds ir tik balts,
Ka pavisam bail nest līdz.

Nolieku to vārtu staba galā
Un dzirdu balsi, kad projām eju:
„Dzied, bāliņi, tu pret mani,
Es pret tevi gavilēju.”
(I. Ziedonis.)
Sveicam visus mūsu lasītājus
Latvijas valsts nodibināšanas
98. gadadienā!

Padomājiet tikai, lielākā daļa
lasītāju, kuri lasa šo apsveikumu, var lepni teikt, ka ir dzimu-

ši vienā un tajā pašā gadsimtā,
kad ir dzimusi brīvā Latvija.
Ceram, ka jūs visi jūtaties pacilāti un priecīgi šajos svētkos!
Red.

Latvijas valsts dibināšanas atceres akts Brisbanē

Šogad brisbaniešiem atkal bija
izdevība kā pirmajiem tikties ar
LAAJ aicināto valsts svētku runas teicēju, Sarmīti Ēlerti, Latvijas valsts dibināšanas atceres
aktā svētdien, 13. novembrī
Brisbanes Latviešu biedrības
sarīkojumā. Viņa iepazinās ar
Kvīnslandi pavadot dažās dienās Palm Cove, Cairns pilsētas
tuvumā, un tikās ar Brisbanes
latviešiem jautrajā Ķekatu sarīkojumā iepriekšējā dienā.

Aktu ievadīja Arnis Siksna,
LAAJ vicepriekšsēdis Kvīnslandē, nolasot Latvijas Valsts
prezidenta uzrunu tautiešiem
ārzemēs un Latvijas goda konsula Kvīnslandē, Jura Meijas,
atsūtīto apsveikumu angļu valodā. Pēc kopēji dziedātās Latvijas himnas, koris „Baltika”
diriģentes Ruth Gabriel vadībā
braši nodziedāja trīs dziesmas:
Manai dzimtenei (R. Pauls),
Pūt vējiņi un Karoga dziesma

(J. Lūsēns). Tām sekoja „Saules
Zaķa” pulciņa bērnu un vecāku skaisti pasniegtais Daugav’s
abas malas dziedājums, Latvijas kartē parādot Kurzemi, Vidzemi un Latgali.

Muzikālā daļa noslēdzās ar
izcilā pianista Oļega Stepanova nospēlētām divām Šopēna
(Chopin) noktirnēm: Op. 9, no.
1 B flat minor; Op. 9, no. 3 B
major. Pianists, kurš ir dzimis
un jaunību pavadījis Rīgā, ne
tikvien atveda savu Estonia flīģeli uz Latviešu namu, bet to
arī atstāja kā dāvanu Brisbanes
latviešu sabiedrībai—sirsnīgs
paldies Tev, Oļeg, par to!
Brisbanes Latviešu biedrības
priekšnieks Adolfs Lācis pasniedza Latvijas Ārlietu ministrijas atzinības rakstus par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
un latviešu stiprināšanā četriem brisbaniešiem: Mārai un
Arnim Siksnām un Zigrīdai un

Valsts Svētki Brisbanē. No kreisās: Arnis Siksna, Māra Siksna, Sarmīte Ēlerte, Adolfs Lācis.
Foto: Arnis Siksna.

Andrim Frančiem.
Šogad Brisbanes latviešu sabiedrības balvas pasniedza di-

viem praktisku darbu rūķiem:
Ērikam Lindemanim par viņa
firmas „Lindemanis Constructions” ilggadīgo devumu veicot

visus vajadzīgos būvdarbus un
remontus Brisbanes Latviešu
namam—pat tos, kurus bija
(Turpinājums 7. lpp.)

“TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!
Kā saulei, kas mirdz debess klājā...’’

Torte Latvijai. Foto: P. Strazds.

Adelaidē divas dienas
Latvijai—18., 19., nov. 2016. g.

Jau piektdien, 18. novembrī,
adelaidieši, par spīti darba die-

nai, vairākās vietās pulcējās,
lai ar Latvijas valsts karoga
uzvilkšanu, ievadītu svētku
svinības. Jau pusdeviņos no
rīta, vairāki no ikdienas darba pienākumiem ‘’atvaļināti’’

ļaudis pulcējās pie Burnsaides
pilsētas pašvaldības nama, kur
18.11. jau par tradīciju ir kļuvusi Latvijas karoga uzvilkšana. Deviņos trīsdesmit, karogu
uzvilka pie DV nama, desmitos
pie Anlijas pašvaldības nama,
un vienpadsmitos četrdesmit
piecās, pie Baltiešu Aprūpes
nama “Amber Aged Care”.
Šī gada meditācijā Sv. Pētera
baznīcā, ar nosaukumu “Mīļākā dzeja un mūzika” piedalījās
tikai trīs izpildītāji, jo diemžēl pēdējā brīdī divas solīju-

šās dāmas bija spiestas atteikt.
Klausījāmies Māras Zālītes un
Viļa Plūdoņa dzeju un Bacha
un Bēthovena mūziku, Elīnas
Rikardes, Guntas Rudzītes, un
Andra Jansona izpildījumā.
Programmā pēkšņi radušos robus aizpildīja Rīgā ieskaņota
kora mūzika. Īso, bet sirsnīgo
pārdomu brīdi vadīja diakons
Ivars Ozols. Pēc pārdomām
ļaudis pulcējās “British” hotelī
(īpašnieks latvietis) uz lustīgām
vakariņām sirsnīgā gaisotnē.
Sper kāju drošāk, latvieti!

Un augstāk, lepnāk galvu nesi!
Lai skauģi redz, un naidnieki,
Ka savā zemē kungs Tu esi!

/V. Plūdons/

Sestdien, 19. novembrī, notika
“Diena Latvijai.’’ Adelaides
untumainais pavasara laiks tomēr bija nolēmis, Latvijai par
godu uzvesties priekšzīmīgi,
un pirmo programmas daļu,
kura tradicionāli noris Tālavas pagalmā, svētīja ar skaistu,
(Turpinājums 7. lpp.)

