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18. novembris vieno mūs visā pasaulē VALSTS SVĒTKI BRISBANĒ
izglītības un kultūras veicināšanai ārpus Latvijas, Latvijas
valsts drošības stiprināšanai
un sadarbībai ar Latviju, lai
veicinātu tās demokrātisku attīstību.

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa apsveikums 2017. gada 18.
novembrī

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sveic latviešus
plašajā pasaulē Latvijas valsts
proklamēšanas 99. gadskārtā!

18. novembris vieno mūs visā
pasaulē - kaut tālu no dzimtenes un tēvzemes, ik gadu šai
dienā jūtam īpašu lepnumu un
prieku sirdī par savu latvietību
un savu brīvu valsti. Mēs va-

ram būt lepni par sasniegto –
Latvijas brīvība ir arī vairāku
trimdas paaudžu nenogurstošu
centienu un darba nopelns.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība darbojas jau 61 gadu kā
brīvprātīga bezpeļņas ārzemēs
dzīvojošu latviešu jumta organizācija. PBLA vienmēr ir
palikusi uzticīga tās nemainīgajām vērtībām un prioritātēm
- latvietības saglabāšanai un
uzturēšanai ārzemēs, latviskās

Viena no lielākajām mūsu atbildībām joprojām ir latviešu
kopības saglabāšana ārzemēs. Nebūsim tikai novērotāji
un kritiķi, bet pašu spēkiem,
vienotībā ar neatlaidīgu garu
turpināsim uzturēt latvietību,
latvisko kultūru un izglītību
svešumā! Liels paldies latviešiem visā pasaulē, par to,
ko esat darījuši līdz šim! Mēs
daudz esam sasnieguši, bet ļoti
daudz vēl darāmā. Nevaram iemigt. Latvijai vienmēr būs nepieciešams mūsu atbalsts. Arī
tālu no tēvzemes būdami, mēs
ikviens varam pielikt roku šai
svētīgajā darbā Latvijas labad,
lai mūsu valsts simtgadi pēc
gada varam sagaidīt ar krietni
paveikta darba sajūtu un lepnumu. Apņemsimies to šajā mūsu
valsts dzimšanas dienā, vēlot
saules mūžu Latvijai! Dievs
mums devis tikai vienu Latviju
un kopā strādājot mums tā jānosargā!

Valsts Svētki ar skatu uz Koraļjūru
Laikam nav daudz vietu pasaulē, kur dziļos tropos atzīmēja
Latvijas 99. dzimšanas dienu.
Šoreiz svētku vakariņas Austrālijas ziemeļu piekrastes tūristu
lielpilsētā Kērnsā, svētdien, 12.
novembrī, bija noorganizētas
latviešu architekta Andra Stendera celtajā apjomīgajā veikalu
un viesnīcu kompleksa restorānā “the Fish”. Restorāns atrodās uz liela balkona, ar skatu
uz jūras līci un specializējas
tropu ūdeņu gardumos. Bija
pulcējušies zem četriem desmit

latviešu, viņu pēcteču un ģimenes locekļu.
Sarīkojumu bija jārīko 12. novembrī – padaudz dienas pirms
tiešā Svētku datuma. Svētku
goda viesis bija agrākais Latvijas republikas prezidents Dr.
Valdis Zatlers ar kundzi. Viņu
braucienu uz Austrālijas latviešu centriem organizēja latviešu Austrālijas un Jaunzelandes Organizāciju Apvienības
prezidija priekšsēde Saulītes
kundze. Nedaudzās nedēļās
iekļaut visus šī kontinenta ap-

ņemošās valsts latviešu centrus
nebija viegls uzdevums. Viesu
Kērnsai paredzētās trīs dienas
tādēļ iekrita agrāk un svinību
datumam nācās piemēroties.
Vakaru organizēja un ievadīja
Latvijas goda konsuls Kērnsā,
Aleksandrs Gārša. Svētku dalībniekus ar uzrunu sveica Dr.
Zatlera kungs. Garāku referātu
sarīkojuma vietas dēļ nebija iespējams sniegt. Toties vietējie
latvieši priecājās, ka Dr. Zatlera kungs piesēdās pie visiem
trijiem lielajiem galdiem un

Kā bieži, mēs sagaidām ciemiņu no Latvijas ar Valsts svētku
runu agri, un tā nosvinam tos
pirms 18. novembra. Šogad
mums arī laimējās saņemt
Valsts prezidenta apsveikumu
latviešiem ārzemēs tieši pirms
svinībām sestdien, 11. novembrī. Akta iesākumā to nolasīja
Latvijas goda konsuls, Juris
Meija, un turpināja ar savu apsveikumu angļu valodā.
Pēc kopēji nodziedātā Dievs,
svētī Latviju, koris “Baltika”,
Jura Meijas vadībā un Olgas
Lipski klavieru pavadījumā,
skaisti nodziedāja 3 dziesmas:
Tev mūžam dzīvot, Latvija (J.
Mediņš), Svētvakars un Pie jūras dzīve mana (R. Pauls). Kaut
kora sastāvā latvieši ir mazākumā, dziesmas skanēja skaidrā
latviešu valodā, droši un pārliecinoši. Pēc tam vairākas koristes apliecināja, ka viņām ļoti
patīk mūsu mūzika un iespēja
to dziedāt.

Izcilais pianists, Oļegs Stepanovs, mūs apveltīja ar divām
Šopēna (Chopin) noktirnēm uz
Igaunijā veidota mazā flīģeļa,
ko viņš un viņa sievu Natasha
Vlassenko pagājušā gadā dāvināja mūsu Latviešu namam.
Latviešu nama saimniece Inga
Česle pateicās Aldonai Miloševicai par viņas lielo $20,000
dāvinājumu norādot, ka tikai

tādēļ beidzot mūsu namu varam
vasarā atvēsināt! Inga pateicās
arī visiem citiem, kas ziedoja
līdzekļus dzesinātāju iekārtošanai: Brīvļaužu sanāksmju dalībniekiem ($2,000), Brisbanes
latviešu biedrībai ($1,500), korim “Baltika” ($1,000), Veltai
Viļumsonei ($100), un firmām,
kas veica vajadzīgos darbus:
All Cool Industries Pty Ltd,
BDW Electrical, Lindemanis
Constructions Pty Ltd, Ashburner Francis Pty Ltd.

Šogad svētku uzrunu teica Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents (2007 - 2011), un viņa
cienītāju pulks starp nesen iebraukušiem latviešiem nodrošināja klausītāju pilnu zāli. Viņš
savā runā izcēla daudz pozitīvus notikumus Latvijā un deva
plašu ilgtermiņa skatījumu uz
to, kā mūsu mazā valsts sev nodrošina draugus un cieņu gan
Eiropas Savienībā, gan plašāk
pasaulē. Viņš arī sniedza īsu
runas pārskatu angliski, tāpat
arī atbildot uz jautājumiem. Tie
viņam un viņa kundzei Lilitai
vēl tika uzstādīti arī pēc akta,
pie vīna glāzes un uzkodām.
Pateicamies LAAJ par tik jaukiem un interesantiem ciemiņiem, un arī visiem rīkotājiem
un dalībniekiem par ļoti vērtīgajiem Valsts svētkiem!
Māra Siksna

Valsts svētkos Brisbanē: no kreisās Juris Meija, svētku runas teicējs
Valdis Zatlers un Arnis Siksna. Foto: Arnis Siksna.

rūpīgi ar visiem klātesošiem
aprunājās.

Viņa vizīte ļoti iepriecināja un
uzmundrināja visu Kērnsas latviešu kopienu. Tā deva krietnu
uzmundrinājumu visu mūsu šejienes tautiešu latviskumam un
interesei par Latviju. Daudzi,
kas ielūgumam nevarēja sekot,
nožēloja, ka šo reto, jauko iespēju nevarēja izmantot.
Foto: Andrejs Krūmiņš.

Nākamajā dienā Gāršas abus

Latvijas viesus aizveda uz
skaistu dabas parku nepilnus
simts kilometrus no Kērnsa uz
dienvidiem.
Tās dienas vakarā Kērnsas
pilsētas galva (mērs) Bobs
Mannings ieaicināja tālo viesu
pāri līdz ar goda konsulu un
pilsētas ārlietu vadītāju Heivarda kundzi uz vakariņām
vienā no Kērnsa izcilākajiem
restorāniem, pilsētas centrā,
(Turpinājums 3. lpp.)

