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Gatavojoties Latvijas 100 gadei,
dokumentēsim un apzināsim mūsu,
latviešu, pēdas pasaulē. Padomāsim, ko mēs varam atstāt mantojumā nākamajām paaudzēm par
godu pirmajai simtgadei.

ADELAIDĒ NERIMST SVINĪBAS

Pēteris Elferts
Ārlietu Ministrijas speciālo uzdevumu
vēstnieks diasporas jautājumos

Latvijas valsts dibināšanas
atceres akts Brisbanē

Šogad brisbaniešiem bija izdevība kā pirmajiem tikties ar
LAAJ aicināto valsts svētku
runas teicēju, Pēteri Kārli Elfertu, Latvijas valsts dibināšanas atceres aktā sestdien, 14.
novembrī Brisbanes Latviešu
biedrības sarīkojumā.

Savā runā Pēteris Elferts, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks attiecībās ar
diasporu, uzsvēra, ka Latvijai
svarīgi ir uzzināt un atgādināt
par daudzajām „latviešu pēdām,” kuras ir atstātas pāri par
simts dažādās pasaules valstīs
jau vismaz kopš 19. gadsimta
un dažkārt pat agrāk. Viņš to
ilustrēja ar vairākiem piemēriem par šādām pēdām Īrijā,
kuras tur izdevies atklāt viņa
Latvijas vēstnieka gaitās. Viņš
arī paskaidroja sava pašreizējā
darba veikumus, kā arī nākot-

nes iespējas un ieceres, izvēršot
kontaktus un attīstot sadarbību
ar latviešu kopienām ārzemēs,
it īpaši apzinot ārzemēs dzīvojošos latviešu izcelsmes cilvēkus, kuri varētu palīdzēt Latvijai attīstīties.

Aktu ievadīja Latvijas goda
konsuls Kvīnslandē, Juris
Meija, ar īsu uzrunu angļu valodā, kurai sekoja Brisbanes
kora „Baltika” trīs dziesmas,
diriģenta Jura Meijas vadībā.
Kaut arī mazākā sastāvā nekā
nesenajā koncertā, koris braši
nodziedāja Raimonda Paula
Manai dzimtenei (J. Peters),
Jāņa Lūsēna Karoga dziesma (Rainis), un Jāņa Mediņa
Tev mūžam dzīvot, Latvija (V.
Plūdonis). Tām sekoja visu kopēji dziedātā Latvijas himna.
(Turpinājums 3. lpp.)

Svētku runas teicējs Pēteris Elferts ar Brisbanes sabiedrības balvas
saņēmējiem Sarmīti Lācis un Juri Meiju. Foto: Arnis Siksna.

Svecītes uz Latvijas dzimšanas dienas kliņģera nopūš Valdis Tomanis un Pēteris Elferts. Foto: P. Strazds.

Valsts svētku nedēļa 15.-22.
novembrim, 2015.g.

Šinī nedēļā ir dzerti tik daudz
šampanieša tosti uz Latvijas
veselību, ka sāku jau bažīties
par savu personīgo veselību!
Pēc meditācijas baznīcā trešdien, apmeklēju privātas viesības, kur bez “šampiņa” neiztikām (protams, tikai Latvijas
veselības dēļ!), un piektdienas
vakarā DLOA un Goda konsula rīkotajā pieņemšanā jau
no paša sākuma varēja iebaudīt ne tikai šampanieti, bet arī
citus reibinošus dzērienus. Un
vēl jau stāvēja priekšā mazas
svinības DV namā sestdienas
pusdienu laikā un svētdienas
svinīgais akts!
Piektdienas pieņemšanā bija
ieradusies apbrīnojami liela
publika. Viss notika angļu valodā, lai saprot arī cittautieši,
gan lūgtie polītiķi, gan igauņu
un lietuviešu kopienu pārstāvji,
gan arī ļaudis, kuriem vecāki
vai vecvecāki bijuši pēckara
dīpīši, bet paši nav audzināti latviskā vidē un senču mēle
viņiem sveša. Tagad daudzi
tādi ar Goda konsula Dr. Valda
Tomaņa palīdzību (dubultpilsonība, Latvijas pase, utt.) meklē savas saknes, un šāda veida
sarīkojums ir viņiem ne tikai
pamācošs, bet arī emocionāls
pārdzīvojums.

DLOA priekšsēdis Reinis Dancis sveica svētku viesus, tad LR
Goda konsuls Dienvidaustrālijā
Dr. Valdis Tomanis sniedza īsu
pārskatu par Latvijas vēsturi.
Varam lepoties ar AustrālijasLatvijas saitēm, kas izveidojušās kopš brīvības atgūšanas
1991. gadā, kā arī ar atbrīvotās
Latvijas straujo iekļaušanos
brīvās Eiropas vidē un iestādēs.
Lepojamies ar savu latvisko

izcelsmi, bet Austrālijai esam
milzu pateicību parādā par sešdesmit piecu gadu labo dzīvi
šai zemē. Tosts Austrālijai!
Latviešu draugs, parlamentārietis Michael Atkinson, slavēja latviešu iebraucējus kā strādīgus, miermīlīgus, kulturālus
un lojālus Austrālijas pilsoņus,
kas ar savu darbu ir cēluši Austrālijas labklājību, un spējuši to
darīt, nezaudējot saites ar savu
senču zemi, tautu un tradicijām. Viņš nopriecājās, ka tagad
Latvijas brīvība ir de fakto un
ilgstoša, garantēta zem dažādiem Eiropas līgumiem. Tad
viņš uzsauca tostu Latvijai. Apsveikumus izteica arī vietējais
polītiķis Sam Duluk.

Formālā daļa noslēdzās ar
ALB Jauktā kora trim dziesmām: Karoga dziesma, Zied
ievas Siguldā, un Rožu vainadziņš. Kamēr Reinis Dancis
pateicās klātesošiem par uzmanību, zāles priekšā izstūma lielu dzimšanas dienas kliņģeri ar
degošām svecītēm. Tad nu vajadzēja dziesmu un vispiemērotākā, kora vadībā, likās Mazs
bij’ tēva novadiņš. Tad Dr. Valdis Tomanis, kopā ar viesi no
Latvijas, Pēteri Elfertu, nopūta
svecītes, un kliņģeri pievienoja
uzkodu galdam. Ļaudis vēl ilgi
kavējās pie uzkodām, dzērieniem un spraigām sarunām.
Vēl jāpiebilst, ka tāpat kā citus gadus Tālavas garo sienu
greznoja Īgo Ozola lielformāta
fotografijas, kurās redzamas
skaistās Latvijas lauku ainavas,
stārķi, “manas Dzimtenes svētie
bērzi’’, pilis, Rīgas jūgendstils,
un—latvieši. Šīs fotografijas
var sacensties ar katru gleznu
(un daudzas pat pārspēj!).
Sestdienas rītā bija kārta latviešu skolas saimei, no visma-

zākajiem līdz absolventiem parādīt savu tēvu zemes mīlestību
ar karoga uzvilkšanu Tālavas
dārzā. Man personīgi šis sarīkojums izmaksāja $74, pilnīgi
muļķīgi zemē nomesta nauda,
bet par to vēlāk.

Diez, vai Reinis Dancis vispār
tika mājā, jo viņš, beidzis savus
pieteicēja pienākumus konsula un DLOA pieņemšanā, jau
nākošā rītā stājās pie mikrofona kā skolas vecāku padomes
priekšnieks un vadīja karoga
uzvilkšanas ceremoniju. Ar pūtēju orķestra palīdzību nodziedājām pirmo dziesmu “Dievs,
Tavā priekšā nākam ar karogu’’, tad prāvests Agnis Rozītis
gan bērniem, gan pieaugušiem
saprotamās līdzībās pauda par
saitēm, kas pastāv starp mums
un Latviju. Viņš runāja latviski un angliski, kas atkal deva
izdevību latviski nerunājošiem
iesaistīties notiekošā. Izskanēja otrā dziesma “Dievs, sargi
mūsu tēvu zemi’’.
Skolas koris, Ineses Laines vadībā, nodziedāja divas tautas
dziesmas, tad paši skolnieki
lepni uzvilka karogus—Latvijas un Austrālijas. Dievs, svētī
Latviju!
Pēc šīs formālās daļas varēja
klausīties “Četru kaķēnu’’
dziesmas un baudīt karstos
suņus, jubilejas torti un citus labumus. Tālavas mauriņā
bija uzzīmēta liela Latvijas karte, kurā sastājās pēc
iespējas daudz cilvēku, un
James Nobes, uz garām trepēm
uzkāpis, no augšas šo skatu
iemūžināja. Kontūra nebija
pietiekoši liela, lai tanī ietilptu
visi bildēties gribētāji—citu
gadu jāzīmē lielāka karte.
(Turpinājums 8. lpp.)

