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24. februāris - Igaunijas simtgade

Dārgie kaimiņi un draugi! Sirsnīgi sveicu Igaunijas Republikas neatkarības pasludināšanas
simtajā gadadienā!

Pietiktu pieminēt vienu notikumu, kas noticis pēdējo gandrīz
simts gadu laikā, lai izgaismotu
mūsu valstu un to likteņu visciešāko saistību. Toreiz Igaunijas valsts pirmo reizi nostājās
uz savām kājām, bet jau nākamajā vasarā devās palīgā Latvijai izcīnīt brīvību cīņās, kuras
vairums sauca par neuzvara-

mām. Vai kāda valsts var darīt
vairāk otras labā?
Gadsimtu gaitā tā ir tikai viena
no epizodēm latviešu un igauņu
kopīgajā ceļā. Mūsu kultūrām
ir simtiem gadu kopīgs mantojums vēl no Livonijas laikiem.
Mūsu tautas reizē piedzīvoja
atmodu un reizē piepildīja sapni par savu valsti. Esmu gandarīts, ka gadsimta laikā esam
bijuši līdzās gan svētku reizēs,
gan vēsturiski izšķirošos brīžos.

Šodien savstarpējā sadarbība ir
neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, kad esam ne tikai cieši partneri Eiropas Savienībā,
NATO, Apvienotajās Nācijās
un citās starptautiskās organizācijās, bet arī tuvākie kaimiņi,
kam ir vienots pasaules redzē-

Nama labad
Melburnas Latviešu nama
kooperatīva saime gatavojas
Nama labad sarīkojumam.

Melburnas latviešu nama dāma
kopa un nama darbinieki cītīgi
gatavojas 4. marta Nama Labad
sarīkojumam. Šis sarīkojums ir
svarīgs notikums Melburnas
Latviešu nama kalendārā. Šogad muzikālos priekšnesumus
ir koordinējis Ivars Štubis. Skatītāji varēs noklausīties mūsu
talantīgos jauniešus, kuri ir nesen uzstājušies Sidnejas Jaunatnes Dienās, kā arī AZVV noslēguma sarīkojumā. Melburnas
Latviešu nama saime priecājas

par to, ka mūsu jaunā paaudze
ar prieku iesaistās nama dzīvē
un to atbalsta piedaloties šajā
sarīkojumā. Nama Labad apmeklētāji varēs arī labi paēst,
satikties ar saviem draugiem
un paziņām, izbaudot jauko
atmosfēru un tajā pašā laikā,
atbalstīt Melburnas Latviešu
namu.

jums.

1918. gads ir atskaites punkts
mūsu nāciju valstiskumam,
bet vienlīdz sirsnīgi es šodien
sveicu Igauniju ar tiem sasniegumiem, kas panākti pēdējās
desmitgadēs kopš tās valstiskuma atjaunošanas. Igaunija
var lepoties ar visā pasaulē pazīstamām inovācijām digitālo
pakalpojumu jomā. Tāpat efektīvā pārvaldība, radošums ne
tikai mākslā, bet arī uzņēmējdarbībā un valsts pārvaldē, kā
arī konkurētspējīgā ekonomika
ir sasniegumi, no kuriem citi
var mācīties. Esmu pārliecināts
– tas ir tikai sākums, un, turpinot kopīgi iesākto ceļu, mēs
sasniegsim aizvien jaunas, aizvien augstākas virsotnes!
Lai miera, brīvības un labklājības pilna ir Igaunijas nākotne!
Daudz laimes dzimšanas dienā,
Igaunija!
president.lv

APSVEICAM!

Bobsleja pilota Oskara Melbārža un stūmēja siguldieša Jāņa
Strengas ekipāža izcīnījusi pirmo medaļu Latvijas delegācijai
Phjončhanas ziemas olimpiskās spēlēs, 19. februārī divnieku
sacensībās gūstot trešo vietu. Foto: no kreisās Jānis Strenga un
Oskars Melbārdis.

Daudzkultūru Festivāls Kanberā
Ilze Lapsa Bales Latvijas valsts novietnē, kas izvietota ES
paspārnē. Foto: Egons Eversons.

Valsts
prezidenta
apsveikums
Igaunijas
simtgadē

69. gads

Sarīkojums būs svētdien, 4.
martā, plkst. 14.30, Melburnas Latviešu namā. Pieteikšanās pie Silvijas Freivertes, 03
9897 3194, karlsilv@internode.
on.net
Bite Švolmanis

Kopš 1981. gada, kad pirmo
reizi Kanberā notika Daudzkultūru Festivāls, tas ir vērsies
plašumā, gan kā dalībnieku, tā
arī apmeklētāju skaitā. Tas notiek ik gadīgi februāra mēneša
pirmajā pusē, vienā no Kanbera galvenajiem iepirkšanās
centriem, Civic. Šī centra ielu
satiksme, atskaitot dažas galvenās satiksmes ielas, ir slēgta, un
visās šajās ielās un laukumos ir
novietnes ar daudzo tautu nacionālajiem ēdieniem, dzērieniem, kā arī informatīviem materiāliem par tautām pasaulē.
Foto: B. Švolmanis personīgais arhīvs.

Kopš 2015. gada, trīs pēdējos
gadus, saziņā ar Latvijas vēstniecību Austrālijā, atbildīgi par

Latvijas valsts novietni (ES
paspārnē) bija Vita un Egons
Eversoni.

Šogad, saziņā ar Eversoniem,
atbildību par Latvijas valsts
(ES paspārnē) novietni uzņēmās, to iekārtoja un vadīja Ilze
Lapsa Bales ar palīgiem.
Novietne bija gaumīgi iekārtota, greznota ar folkloras rakstiem un manekenu tērptu Nīcas
tautas tērpā. Ilze ar palīgiem
ieinteresētajiem garāmgājējiem
izdalīja skrejlapas un stāstīja
par Latviju.
Pie novietnes, uz brīdi, piestājās ACT Minister for Multicultural Affairs - Rachel Stephen

– Smith.

Pievakarē, uz vienu no speciāli būvētām estrādēm ar tautas
dejām, nu jau ceturto gadu šajā
festivālā, uzstājās Kanberas
latviešu tautas deju kopa Sprigulītis Janīnas Strautas un Tomasa Walsh vadībā. Ar savu
vijīgo dejojumu, krāšņajos, baltos Abrenes tautas tērpos, viņi
pievilka un iepriecināja skatītāja aci.
Kā visus iepriekšējos gadus, tā
arī šoreiz, pie novietnes plīvoja
sarkanbaltsarkanais karogs.

Skaidrīte Dariusa

