Published by
Latvian Publishing Pty. Ltd.

Nr. 3296

Redakcija / Editorial Office:

Trešdien,
2016. gada

19 Westbury Street
Hackney SA. 5069
AUSTRALIA
Tālr.: 0458448642
Fax: 0872002339
ALRedakcija@netspace.net.au

21. septembrī
www.australijaslatvietis.com.au

Abonementi / Subscriptions:

Print post approved
PP 349050/0001

PO Box 39 Mitcham
VIC. 3132
Tel.: (03) 94786461

APSVEICAM!

PBLA aicina uz tās 60. gadskārtai veltītu konferenci

Atzīmējot Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 60.
darbības gadskārtu, šī gada 5.
oktobrī Rīgā PBLA gadskārtējās valdes sēdes ietvaros Mazās Ģildes telpās norisināsies
konference, kuras mērķis būs
atskatīties uz PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latvijas attīstībā
atjaunotās neatkarības periodā,
kā arī ieskicēt PBLA lomu un
galvenos darbības virzienus
nākotnē.

Sveicam Geņu Janmeiju 95. dzimšanas dienā un novēlam smaidīt
arī turpmāk (kā šajā bildē), smieties par kļūmēm (kas varbūr dažreiz
gadīsies) un priecāties par visu jauko (kas, cerams, notiks katru dienu)!
Foto: I. Ostrovska.

Pētera atbrīvošana

vairākkārt. Viņš
taču bija Ēģiptē tikai pagaidu
uzdevumā – cik
lielās nepatikšanās viņš varētu
iekulties?
Lielās, un tas
kļuva
skaidrs
diezgan īsā laika posmā. Pēteri
ielika vieninieku
kamerā un apsūdzēja nacionālās
drošības draudos.
Nekādi pierādījumi nekad netika
uzrādīti, bet pēc
“s a fa b r i c ē t a s”
prāvas
viņam
piesprieda 7 gadus cietumsoda.

Kad Pēteri Gresti apcietināja
Ēģiptē, ģimene bija šokā, bet
ne panikā. Pēteris, kā ārzemju
korespondents bija strādājis jau
20 gadu dažādās, ne tik drošās valstīs, un ir ticis aizturēts

68. gads

Pa to laiku Pētera
ģimene piestrādāja pie viņa atbrīvošanas, nevis gaidīja rokas
klēpī salikuši, kamēr oficiālie
kanāli to darīs. Grestes ģimene
drīzumā iesāka internacionālu kampaņu, kas visu to laiku,
(Turpinājums 2. lpp.)

Atskatoties un izvērtējot PBLA
darbu, šī gada pavasarī sabiedriskās domas pētījumu centrs
SKDS pēc PBLA pasūtījuma veica Latvijas iedzīvotāju
sabiedriskās domas aptauju,
kuras mērķis bija noskaidrot,
pirmkārt, Latvijas sabiedrības
informētību par PBLA darbu
un, otrkārt, Latvijas iedzīvotāju
vērtējumu par PBLA ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, tās drošības stiprināšanā un izaugsmes veicināšanā.
Saskaņā ar SKDS veikto pētījumu kopumā 13% no 1005
respondentu
reprezentatīvās
izlases norādīja, ka viņiem ir
priekšstats, kas ir PBLA un ar
ko tā nodarbojas. Starp šiem
respondentiem 0.2% atbildēja, ka labi pārzina PBLA dar-

bu, 2% - ka viņiem ir diezgan
labs priekšstats, bet 11% - ka
viņiem ir aptuvens priekšstats
par šo organizāciju. Trešdaļa
(33%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzīmēja, ka ir dzirdējuši
organizācijas nosaukumu, bet
piebilda, ka neko daudz vairāk
nezina par šīs organizācijas
darbību. Aptuveni puse (52%)
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju
atzina, ka nekad nav dzirdējuši
par PBLA.
Kā to liecina SKDS pētījums,
biežāk nekā caurmērā to, ka viņiem ir priekšstats par PBLA,
norādīja respondenti, kuriem
ir 45 gadi un vairāk, aptaujātie
ar augstāko izglītību, pētījuma
dalībnieki, kuru galvenā sarunvaloda ģimenē ir latviešu,
publiskajā sektorā nodarbinātie, aptaujas dalībnieki ar vidēji
augstiem ienākumiem, kā arī
Rīgas un Vidzemes iedzīvotāji.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par PBLA un trimdas
latviešu ieguldījumu Latvijas
neatkarības atjaunošanā un tās
izaugsmes stiprināšanā, šī gada
5. oktobrī PBLA sadarbībā ar
Latvijas Zinātņu akadēmiju rīkotā konferencē aicināti referēt
kā vēstures pētnieki Andrejs
Plakans, Ainārs Lerhis un
Kristīne Beķere, tā PBLA aktīvākie spēlētāji, kuru vadībā
PBLA īstenoja dažnedažādas
kampaņas Latvijas atbalstam.
Starp uzaicinātiem runātājiem
minami PBLA kādreizējie
priekšsēži Uldis Grava, Oļģerts
Pavlovskis un Vaira Paegle,

kuri atradās PBLA vadībā attiecīgi pagājušā gadsimta septiņdesmitajos, astoņdesmitajos
un deviņdesmitajos gados. Atmodas laika sadarbības aizkulisēs starp Latvijas Tautas
fronti un PBLA ieskatu sniegs
atmodas laika līderis, Latvijas
Tautas Frontes priekšsēdētājs
Dainis Īvāns.

Neatņemama, bet bieži nenovērtēta atbalsta loma cīņā par
Latvijas neatkarības atjaunošanu bija 1973. gadā ASV dibinātajam Latvijas Brīvības
fondam, kura darbības apskats
iekļauts konferences programmā. Par PBLA lomu Latvijas
drošības stiprināšanā, atskatoties uz PBLA izvērsto kampaņu par labu Latvijas uzņemšanai NATO, konferencē referēs
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, kurš uzskatāms par vienu
no aktīvākajiem NATO kampaņas virzītājiem. Savukārt
PBLA darbības novērtējumu
Latvijas sabiedrības skatījumā
iztirzās SKDS vadītājs Arnis
Kaktiņš, balstoties uz šī gada
pavasarī veiktās Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem.
Interesenti aicināti pieteikties
dalībai konferencē, rakstot uz
e-pasta adresi: pbla@pbla.lv.
Plašāka informācija:
Ilze Garoza
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) ģenerālsekretāre

E-pasts: ilze.garoza@pbla.lv

LNSO 90. jubilejas atklāšanas koncerts Lielajā ģildē

Lielajā ģildē 16. septembrī notika Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) jaunās sezonas
atklāšanas koncerts, kuru vadīja pasaulslavenais diriģents Mariss Jansons. (Turpinājums 8. lpp.)

Diriģents Mariss Jansons (no kreisās) un komponists Raimonds Pauls uzstājas Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra 90. jubilejas atklāšanas koncertā Lielajā ģildē. Foto: Edijs Pālens/LETA.

