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Piketētāji aicina atbalstīt Kristīne Saulīte un baltie galdauti Brisbanē
piektdien, 6. mai- Tad visi atkal sēdāmies pie bal- latviešiem. Jūs neesat liela, bet
Okupācijas mūzeja likumu Brisbanieši
ja rītā pulcējās, lai tiktos ar ti klātajiem galdiem, lai baudī- īpaši sirsnīga un pretimnākoša
Kristīni Saulīti, LAAJ prezidija priekšsēdi, ikmēneša Brīvļaužu sanāksmes ietvaros. Šīs
sanāksmes vienmēr iesākas ar
rīta tēju un cepumiem, un tā
bija pirmā izdevība aprunāties
un iepazīties ar Kristīni un viņas vīru Pēteri. Šoreiz parastos
galdautus atvietoja spoži, balti
galdauti, jo tāpat kā citos Austrālijas centros, arī Brisbanes
latvieši vēlējās atzīmēt Baltā
galdauta svētkus.

Foto: okupacijasmuzejs.lv.

Atņēma pagātni, atņēma brīvību, grib atņemt atmiņu. Celt, ne
cenzēt; vēsturei telpu - Latvijas
Okupācijas mūzejam piebūvi; marinēt var gurķus, nevis
mūzeju; par deputāta Jansona
priekšlikumu; Okupācijas mūzejs - latvju tautas upuru svētnīca - ar šādiem plakātiem un
saucieniem Saeimas deputātiem
balsot par grozījumiem Latvijas Okupācijas mūzeja likumā
19. maija rītā pie Saeimas piketēja aptuveni 50 mūzeja jaunās
piebūves projekta atbalstītāji.

Piketētāji aicināja Saeimu otrajā lasījumā pieņemt deputāta
un vēsturnieka Ritvara Jansona
priekšlikumus, ka būvniecības
procesa kontroli un tiesiskumu
nodrošina Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija. Tajā skaitā pieņemot lēmumu par Okupācijas mūzeja
būvatļauju, kas šobrīd ir Rīgas
būvvaldes kompetencē. Pēc
būvdarbu uzsākšanas kontroli
veiktu Valsts būvniecības kontroles birojs.

Apsveicam !

Kristīne Saulīte plaši un interesanti stāstīja par LAAJ darbību,
mērķiem un projektiem, kā arī
iepazīstināja mūs ar LAAJ mājaslapu internetā, un tur atrodamo informāciju par latviešu
sarīkojumiem, organizācijām
un dažādiem pakalpojumiem
visās Austrālijas pilsētās. Sekoja vairāki jautājumi no publikas, kuru atbildēs Kristīne vēl
sīkāk izskaidroja LAAJ lielo
vērtību mūsu kopējās latviskās
sabiedriskās dzīves veidošanā.
Turklāt Kristīne nolasīja arī izvilkumus no sava referāta par
latviskas identitātes saglabāšanu, tā padarot šo tikšanos vēl
vērtīgāku klausītājiem!
Akadēmiskā vienība Atāls
atzīmēja savu 56. gadskārtu
2016. gada 20. maijā “Tālavā”
un arī atvēra tikko uzrakstīto
un publicēto grāmatu par Atāla vēsturi un Atāla locekļiem

tu pusdienas un ļautu Kristīnei
tuvāk iepazīties ar brisbaniešiem, it sevišķi tiem, kuri pašlaik veic Latviešu nama, Kvīnslandes draudzes, Brīvļaužu
sanāksmes, un „Saules zaķis”
skoliņas darbus. Kristīnes atvadu vārdiem: “Liels, liels paldies
par iespēju tikties ar Brisbanes

saime,” vēlamies savukārt pievienot kvīnslandiešu pateicību
viņai par iespēju vairāk uzzināt
par LAAJ darbu, tā vērtību un
kā mēs to varam atbalstīt!
Arnis Siksna
LAAJ vicepriekšsēdis
Kvīnslandē

Kristīne Saulīte stāsta brisbaniešiem par LAAJ. Foto: Arnis Siksna.

gadu gājumā.

Inženieru zinātņu studente Ieva
Daenke bija svētku runātāja
un stāstīja par saviem piedzīvojumiem Latvijā, veselu gadu

strādājot pētniecības darbā pie
prof. K. Grosa.
Dace Dārziņa
Atāla vecākā

1.r. no kreisās: Ingrīda Ozola, Rasma Lācis, Juris Skābe, Iris Minkiewicz, Dace Dārziņa, Ināra Strazda, Aivars Līdums, Māra Līdums, Pēteris Strazds.
2.r. no kreisās: Inta Skābe, Ilze Thomas, Ivars Štubis, Lilita Daenke, Zinta Līduma, Jānis Caune, Peter Daenke, Ivars Ozols, Ilmārs Līdums, Varis Līdums, Maija Tomane, Valdis
Tomanis, Andris Dārziņš, Andris Jansons, Sarmīte Jansone, Ints Puķītis, Regīna Laura, Ieva Daenke, Margota Puķītis, Jānis Laurs, Ilze Ostrovska, Māris Ozols. Foto: P. Strazds.

