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2016. gada 20. de-
cembrī Adelaides Lat-
viešu biedrība rīkoja 
Latvijas Republikas 
Kultūras ministres Da-
ces Melbārdes tikšanos 
ar Adelaides latviešiem. 
Adelaides Latviešu 

biedrības telpās bija ieradušies apmē-
ram 50 ieinteresētu klausītāju.

Pirms ministres ierašanās, zālē 
skanēja raitas un priecīgas sarunas par 
gaidāmiem Ziemassvētkiem, priekšā 
stāvošajām Kultūras dienām Melbur-
nā un vispār par šo jauko un aizņemto 
pirmssvētku laiku.

Ministre bija izsacījusi vēlmi tik-
ties ar Adelaides latviešiem, lai viņiem 
stāstītu par Latvijas 100gadi.

ALB priekšsēde Ilze Radziņa, ie-
pazīstinot auditoriju ar izcilo ministri 
Daci Melbārdi, teica, ka viņai ir sociālo 

zinātņu maģistra grāds ar specializāci-
ju sabiedrības vadībā Latvijas Univer-
sitātes Ekonomikas un vadības fakultā-
tēs, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas 

Adelaides Latviešu biedrībā
Adelaidieši tiekas ar Kultūras ministri

Kultūras ministre 
būs Austrālijas Latviešu 
56. Kultūras dienu pat-
ronese un atklās Pasau-
les latviešu ekonomikas 
un inovāciju forumu.

Gada nogalē aizsāksies viena no pir-
majām simtgades norisēm – Latvijas ka-
roga ceļš apkārt pasaulei, kam ceturtdien, 
15. decembrī ceļa vārdus deva Latvijas 

prezidents Raimonds Vējonis. Kultūras 
ministre Dace Melbārde ir saņēmusi Pa-
saules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
uzaicinājumu gada nogalē piedalīties 
Pasaules latviešu ekonomikas un inovā-
ciju forumā, kā arī Austrālijas Latviešu 
56. Kultūras dienās. Kultūras dienās mi-
nistre uzņēmusies veikt goda patroneses 
pienākumus, atklājot vērienīgo pasāku-
mu, kura laikā tautiešiem tiks nodots arī 

Latvijas simtgades karogs. Tāpat viņa 
uzstāsies ar referātu un ar svinīgām ru-

Latvijas simtgades karogs
Melburnā aizsāks ceļu apkārt pasaulei
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No kreisās: LR kultūras ministre Dace 
Melbārde, ALB priekšsēde Ilze Radziņa.
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Ar Latvijas Kultū-
ras ministres viesošanos 
otrdien, 20. decembrī, 
Adelaides tautieši patie-
šām sāka baudīt svētkus 
jau pirms Ziemassvētku 
vecīša ierašanās. Ceļā 
uz Melburnas Kultūras 

dienām, Dace Melbārde dažas dienas 
uzturējās Adelaidē, un otrdienas saiets 
bija izdevība, interesentiem uzzināt 
par Latvijas simtgades plašo svinību 
programmu.

Par Latvijas dzimšanas dienu uz-
skata 1918. gada 18. novembri, taču 
nedrīkstam aizmirst, ka Latvijas brīv-
valsts nenokrita pēkšņi vienā dienā no 
debesīm; kā pie katrām dzemdībām, ir 
plānošanas un gatavošanās laiks pirms 
un attīstības un augšanas laiks pēc, 
lielā notikuma. Turklāt, pēc neatka-
rības deklarācijas vēl trauslo Latvijas 
brīvību vajadzēja apstiprināt ar tautas 
dēlu (un meitu) pārliecību, upuriem un 
asins liešanu Brīvības cīņās.

Ir parasts uz jubilejām nest dāva-
nas; ko dāvāsim Latvijai dzimšanas 
dienā? Izrādās, ka Kultūras ministrijai 
paredzēta plaša programma ar domu 
iesaistīt ne tikai Latvijas iedzīvotājus, 
bet latviešus visā plašā pasaulē, jo mēs 
visi esam Latvija.

Kas paredzēts Latvijā? Vispirms 
jau gatavošanās, ko katrs savā ģimenē 
un personā var veikt: tauta satīrīs un 
izdaiļos savu vidi, rūpēsies par dār-
ziem un svētku apgaismojumu. Kat-
ram savu tautas tērpu gādāt ir cieņas, 
lepnuma, mīlestības un piederības 
izpausme savai kultūrai un senčiem. 
Savā starpā visās vietās mudināts ru-
nāt latviski, tā izrādot cieņu un mīles-
tību senču skaistajai valodai.

Taču visam pāri stāv optimisms – 
ir svarīgi runāt par Latvijas un tautas 
spēku, ne tikai mūžīgi gausties par 
grūtībām un nepilnībām. Kas vai-
nīgs, ka valdība nav tev pa prātam un 
ekonomika klibo? Padomā bez sevis 
mānīšanas: Vai tu piedalījies Saeimas 
vēlēšanās? Vai tu godīgi maksā savu 
ienākuma nodokli? Vai tu godīgi strā-
dā jebšu gribi dzīvot uz valsts rēķina? 
Vai tavā dzīvē pārāk liela nozīme at-

vēlēta reibinošiem 
dzērieniem? Vai 
tu piedalies savas 
valsts uzturēšanā 
un veidošanā? Vai 
darbojies Zemes-
sardzē? Vai tu at-
balsti Okupācijas 
Muzeja attīstību 
un ne tikai ar muti, 
bet ar līdzekļiem? 
Vai esi darījis visu, 
lai godīgi iegūtu 
pilsonību? Katram 
Latvijas iedzīvo-
tājam vajadzētu 
apzināties, ka es 
esmu Latvija, un esmu par to atbildīgs. 
Te, lūk, jau dažas dāvanas, ko katrs var 
dot savai valstij, lai tā ilgi pastāvētu, 
zeltu un plauktu un būtu Ziemeļu Ei-
ropas lepnums.

Par speciāli gatavotā karoga ceļu 
pasaulē ir jau plaši ziņots medijos. 
Austrālijā to redzēsim Melburnā, Kul-
tūras dienās un Adelaidē – Vasaras 
Vidusskolā. Latvijas sarkanbaltsar-
kanais karogs ir vēsturiski viens no 
vecākiem visā pasaulē; leposimies ar 
šo mūsu tautas un brīvības simbolu. 
Gan Latvijā, gan citur pasaulē pare-
dzēti sarīkojumi, koncerti, izstādes, 
teātri, piemiņas akti par godu visiem 
laika posmiem, kuros tauta cīnījās, lai 
atbrīvotos no apspiedējiem – brīvības 
ideju paudējiem jau vēlajā 18. gadsim-
tā, Strēlniekiem, Brīvības cīnītājiem, 
Leģionāriem, Baltijas Ceļam, Barikā-
dēm, utt. Neaizmirsīsim arī Gunāru 
Astru.

Par jaunu tradīciju sāk izveidoties 
4. maija Baltā galdauta svētki. Palie-
koša liecība zaļos uz Latvijas robe-
žas stādītie ozoli – latviešu spēka un 
vīrišķības simboli – un nacionālā en-
ciklopēdija, ko atvērs 2018. gadā. Šai 
jubilejas gadā notiks arī lielie Dziesmu 
un Deju svētki, moderni un grezni pār-
būvētajā Mežaparka estrādē un Dau-
gavas Stadionā. Esam dziedoša tauta, 
un, jādomā, ka šie svētki būs kaut kas 
neparedzēti grezns un emocionāli aiz-
raujošs.

Latvijā sevišķu uzmanību veltīs 

skolām ar projektu Latvijas skolas 
soma. Piemērs: palīdzēs lauku skolu 
bērniem apmeklēt vēsturiskas un nozī-
mīgas vietas un muzejus, lai mācās par 
zemes un tautas pagātni, tautas varo-
nību un brīvības centieniem un attīsta 
lepnumu pret savu zemi un senčiem. 
Tas palīdzēs skolniekiem praktiskā 
veidā, ne tikai no grāmatām iepazīt 
Latviju, un veicinās piederības sajūtu. 
Sevišķs uzsvars jādod latviešu valodai.
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Izcila viešņa Adelaidē
Dace Melbārde stāsta par Latvijas simtgades svinībām

LR kultūras ministre Dace Melbārde.
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LR kultūras ministre Dace Melbārde tiekas ar Adelaides latviešiem.
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Roberts Jānis Karnups dzimis 
1978. gada 27. decembrī Melburnā. 
Pēc vidusskolas beigšanas uzsāka stu-
dijas Volongongas Universitatē, kur 
2008. gadā ieguva bakalaura grādu ar 
uzslavu humanitārajās zinībās, specia-
lizējoties tautsaimniecībā.

2013. gadā ieguva Jurisprudences 
doktora grādu Sidnejas Tehniskā uni-
versitātē (Sydney University of Techno-
logy). 2016. gada 24. oktobrī uzņemts 
Jaundienvidvelsas tiesā kā advokāts.

Roberts apmeklējis un beidzis Sid-
nejas Latviešu biedrības pamatskolu un 
vidusskolu, bijis Liepājas mazskautu un 
skautu vienības dalībnieks, sporta ko-
pas Spars dalībnieks, kā arī Annas Zie-
dares Vasaras Vidusskolas absolvents.

Patreiz ir Vonona Bulli (Wonoona 
Bulli) RSL fi nanšu menedžeris, Jaun-

dienvidvelsas Dienvidkrastā.
Maruta Tauriņa

Laikrakstam „Latvietis“

Gadu mijā sūtu svei-
cienus tautiešiem visās 
pasaules malās!

Šī gada nogalē 
Austrālijas Latviešu 
56. Kultūras dienu ietva-
ros, realizējot 2x2 dalīb-
nieku ieceri, savu ceļo-

jumu apkārt pasaulei uzsāks Latvijas 
karogs, kuru pēc speciāla pasūtījuma 
izgatavojusi tekstilmāksliniece Dag-
nija Kupča, kopā ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas studentu izveidotu futrāli. 
Šis karogs, paredzams, apceļos visus 
kontinentus, kur dzīvo latvieši un kur 
darbojas latviešu organizācijas. Šis 
karogs būs kā liecinieks daudzajiem 
Latvijas valsts simtgadei veltītajiem 
pasākumiem, kas sākot ar nākamo 
gadu piecu līdz 2021. gadam norisinā-
sies pasaulē.

Reizē ar Austrālijas Latviešu 
56. Kultūras dienām Melburnā, Aus-
trālijā, šī gada nogalē ar Latvijas Ār-
lietu ministrijas fi nansiālu atbalstu 
notiks Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju foruma pirmais reģionā-
lais pasākums ārpus Latvijas ar skatu 
uz Klusā okeāna un Āzijas reģionu. 
Šis ir pirmais mūsu kopējais mēģinā-
jums sadarbībā ar Latviešu apvienību 
Austrālijā un Jaunzēlandē aicināt šajā 
reģionā dzīvojošos tautiešus sniegt 
Latvijai atbalstu jomā, kur šobrīd tas 
ir vissvarīgākais – stiprināt Latvijas 
drošību un veicināt Latvijas ekono-
misko izaugsmi. Nākamgad sadarbībā 
ar PBLA dalīborganizācijām ieplānota 
plaša pasākumu programma arī Eiro-
pā un Ziemeļamerikā, kuras mērķis 
ir stiprināt sadarbību starp Latviju un 
latviešu diasporu kultūrā, izglītībā un 
ekonomikā.

Vienlaikus, atzīmējot skautis-
ma kustības 100. gadskārtu Lat-
vijā, PBLA pasludinājusi nākamo, 
2017. gadu, par Latviešu skautisma 
100 gadu darbības atceres gadu. Vē-
los apsveikt skautu un gaidu kustību 
nozīmīgajā jubilejā un novēlēt veik-
smes svarīgajā Latvijas jaunatnes au-
dzināšanas darbā.

PBLA kā latviešu organizāciju 
apvienību augstākā pārstāvniecība 
ir strādājusi Latvijas un latviešu tau-
tas labā jau 60 gadus. Š ī gada oktobrī 
par godu organizācijas 60 gadskārtai 
PBLA sadarbībā ar Latvijas Zināt-
ņu akadēmiju Rīgā rīkoja konferenci, 
kurā atskatījāmies uz organizācijas 
darbību pagātnē un iezīmējām darbī-
bas virzienus nākotnē. Pateicos visiem 
priekšgājējiem PBLA vadībā, ieliekot 
stiprus pamatus organizācijas darbī-
bai, kā arī Latvijas Brīvības fondam 
un visiem tā atbalstītājiem par fi nan-
siālo devumu PBLA darbībai. Kā to 
konferencē atzīmēja PBLA dalīborga-
nizāciju vadītāji, PBLA arī turpmāk 
būs svarīga loma, vienojot latviešus 
pasaulē darba Latvijas un latviešu tau-
tas labā! Tas jo īpaši svarīgs kļuvis šo-
brīd, kad Eiropa pieredz jaunus drošī-
bas satricinājumus. Sasaistē ar PBLA 
60. jubilejas konferenci Rīgā šī gada 
oktobrī Latvijas Mūzikas akadēmijā 
PBLA Kultūras fonda priekšsēža Jura 
Ķeniņa izkārtojumā izskanēja arī Pa-
saules latviešu kora mūzikas koncerts, 
atgādinot par pasaulē dzīvojošo latvie-
šu talantu devumu latviešu kultūras 
mantojuma kopšanā un bagātināšanā. 
Pateicos PBLA KF priekšsēdim, Lat-
vijas Mūzikas akadēmijai un Latviešu 

PBLA priekšsēdis
Vēstule gadu mijā

Jauns latviešu advokāts
Uzņemts Jaundienvidvelsas tiesā

Roberts Jānis Karnups tiesas ēkas 
priekšā.
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Laikraksts „Latvietis“
vēl

Priecīgus Ziemassvētkus
un

laimīgu Jauno gadu!

Sveicam 
AL56KD

rīkotājus, dalībniekus 
un viesus!

Kas var mani aizrunāt?
Kas var mani aizdziedāt?

Es jau biju to ļautiņu,
Dziedātāju, runātāju.

Cena $35 (+$10 piegāde Austrālijā).
PO Box 6219, South Yarra, Vic. 3141

redakcija@laikraksts.com
Čeki rakstāmi: „Sterling Star“

Katrs mēnesis ir uz divām A4 lapām.

2017. GADA 
KALENDĀRS

ILZE ŠĒNBERGA NĀGELA

Stādi

Vārda dienu kalendārs ar 
Latvijas Republikas svētku 
un atzīmējamām dienām
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Nevaru beigt prie-
cāties un lepoties par 
daiļamatnieku panāku-
miem!

Vispirms jāatzīmē 
Melburnas ilggadīgās 
daiļamatnieku ģimenes 
galvas 100. dzimšanas 

dienu. Harijs Druva vēl šodien ir 
stalts un elegants kungs, lepni izstādot 
apsveikumus no Latvijas valsts prezi-
denta un Anglijas karalienes. Viņa ne-
laiķes sievas Rasma Druvas audumus 
izstādīs izstādē, kā arī viņa dēla Aļņa 
Druvas rotas. Aļņa uzņēmuma Baltic 
Spirit dzērienus varēs nogaršot izstā-
des kafejnīcā. Harija Druva pienesums 
aušanas pasaulē ir bijis tik nozīmīgs, 
ka profesionālais Latvijas audējs, Balto 
zvirbuļu laureāts kultūras jomā Māris 
Maniņš, to apbrīno. Viņš ir iemīļojis 
Harija Druvas unikālās galda stelles, 
un tās vēlas iegādāties savai aušanas 
studijai Rīdze, Rīgā. Druvas kungs ir 
ar paša rokām izgatavojis simtam steļ-
ļu, kuras piegādāja pa visu Austrāliju. 
Bet no savām personīgajām stellēm 
vēl negrib šķirties. Vai kādam tautie-
tim ir Druvas gatavotās galda stelles, 
kuras vairs nav vajadzīgas? Lūdzu 
sazināties ar Māri Maniņu (audejs@
inbox.lv). Maniņš no Latvijas atvedis 
eksponātus izstādei un sniegs aušanas 
demonstrāciju, lietojot Druvas meitas 
Gundegas grīdas stelles. Maniņš vēlāk 
apmācīs Annas Ziedares Vasaras vi-
dusskolas saimi Dienvidaustrālijā.

Daiļamatnieku ciltis ir kļuvušas 
kā apakštēmā šai izstādei, kam nosau-
kums ir Senatne, Tagadne, Pagātne. 
Pavisam negaidīti atklājās daudzas ģi-
meņu saites starp eksponentiem. Pie-
mēram, Rasmas Druvas māsa ir Ati-
ka Rea (abas dzimušas Frīdenbergs). 
Atika ir bijusi daudzus gadu desmitus 
profesionāla rotkale un Austrālijas 
Zeltu un sudrabkaļu ģildes pamatlo-
cekle. Viņa ir izskolojusi 17 mācekļus, 

un viņas darbi ir bijuši izstādīti galeri-
jās pa visu Austrāliju un arī ārzemēs. 
Melburniešiem viņas ilggadīgais rotu 
veikals Portobello Corner Karltonā 
būs bijis labi pazīstams. Atika izstādīs 
savus ar roku darinātos pulksteņus. 
Viņa sevišķi iemīļojusi izmanot agrā 
20. gs. slīpētus stikliņus jaunās rotās. 
Viņas dizaini ir krāšņi, uzkrītoši un 
lepni eleganti. Es ļoti priecājos, ka At-
ika ļaus dažas no 70. un 80.gados da-
rinātām rotām pārdot izstādes laikā; tā 
ir tiešām reta iespēja.

Arī citi unikāli un pārsteidzoši iz-
stādes priekšmeti būs pārdošanā, kaut 
ne visi. Māte Māra Piksone ar meitu 
Dailu Piksoni ir Melburnas daiļamat-
nieku darbnīcas un tirdziņus gadiem 
bagātinājušas ar saviem stikla latvju 
ornamentiem. Izstādē pirmo reizi va-
rēs redzēt viņu dizaina un tehniskās 
vitrāžistu spējas apburošās galda lam-
pās un loga rūtīs. Dailas tēvs Indulis 
Piksons tā nopriecājās par savas mei-
tas mākslinieciskajiem panākumiem, 
ka noziedoja divus dučus izcila fran-
ču šampanieša, lai izstādes atklāšana 
noritētu ar attiecīgu eleganci. Daiļam-
atnieki un viņu draugi un ģimenes ir 
ziedojuši daudz laika un līdzekļus iz-
stādes organizēšanai, paldies visiem! 
Bet ja piemin atklāšanu, tad sevišķi 
jāpasakās Mārai Lezdkalnai un Gun-
tai Saiss, kas aizņemtajā priekšsvētku 
laikā atrada laiku izstādes atklāšanai 
uzcept vairākus simts pīrāgu!

Pirmo reizi Austrālijā redzēsim 
etnogrāfisko rotu meistara Longina 
Švirēviča darbus. Viņš ir Rīgas Tautas 
lietišķās mākslas studijas Cilnis ilgga-
dējs vadītājs, kam sevišķa specialitāte 
ir cizilēšana: metālapstrādes tehnika, 
kas savieno kalēja, tēlnieka, juveliera 
un graviera spējas. Izstādē būs vairā-
kas viņa Kurzemes čupu saktas, kas 
ir sevišķu daiļi cizilētas. Vislielākajai 
saktai diametrs varētu būt pāri 20 cm! 
Starp Švirēvica rotām būs arī Zem-
gales krelles un divas lielas burbuļ-
saktas. Vairākas šīs varenās rotas būs 
pērkamas. Esmu pie Švirēvica kunga 
pastrādājusi studijā un redzējusi, cik 

milzīgi daudz darba, laika un uzma-
nības ir ielikts katrā rotā, tādēļ esmu 
sevišķi lepna, ka Austrālijas publika 
tās varēs izbaudīt.

Izstādē piedalīsies ap 40 latviešu 
(izcelsmes) daiļamatnieku no četrām 
paaudzēm, galvenokārt, no Melbur-
nas un, galvenokārt, izstādot latviskus 
darbus. Būs starptautisku slavenību 
darbi, un būs vectētiņa ilgu un atmiņu 
pilni darbiņi.

Atklāšana notiks otrdien, 27. de-
cembrī, plkst. 13.00. Vislielākais 
prieks man ir par to, ka Latvijas Re-
publikas Kultūras ministre Dace Mel-
bārde atrod mūsu centienus pietie-
kami nozīmīgus, lai piekristu atklāt 
izstādi. Nāciet arī jūs mūs atbalstīt! 
Ieeja pret ziedojumu, sākot ar $7. Būs 
vērts!

Izstāde notiek Daugavas Vana-
gu mītnē, 87 Chetwynd Street, North 
Melbourne, interesantā un dzīvā Mel-
burnas priekšpilsēta, tikai pāris kvar-
tālus no Melburnas lielā tirgus. Izstāde 
atvērta no plkst. 10.00 – 16.00 no 27. – 
31. decembrim.

Ilze Švarca
LDAA Vadītāja

LAAJ Lietišķās mākslas nozares vadītāja

Tik daudz kā nozīmīga!
AL56KD Lietišķās mākslas izstāde

Harijs Druva 100. dzimšanas dienā.
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Longīns Švirēvičs ar dzīves biedri 
Anniņu, kas gatavo etnogrāfiskus vai-
nagus. Viņa uztaisīja milžu Nīcas vai-
nagu, kas atrodas Rīgas Mākslas un 
dizaina muzejā.
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Ārijas Baumanes svaigi uzaustās Liel-
vārdes jostas.
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Nāc, klusā nakts, ar 
savu svēto mieru,

Pēc kura neskaitāmas 
sirdi tvīkst,

Un lai no jauna dzirdam 
zvaigžņu vēsti,

Kā cilvēks ticēt vēl, un 
cerēt drīkst!

J. Jansons-Saiva
Ar visā pasaulē iemīļotāko Zie-

massvētku dziesmu Klusa nakts pub-
likas izpildījumā, 17. decembrī sākās 
DV Adelaides nodaļas gadskārtējā eglī-
tes pēcpusdiena. Pirms nākamās kop-
dziesmas – Ak, tu priecīgā, Rasa Feja 
dalījās ar savām svētku pārdomām.

Neviens Adelaides Vanagu sarīko-
jums nebūtu pilnīgs bez Vanadžu an-
sambļa uzstāšanās, un tā arī šoreiz. Trīs 
dziesmas – Šai svētā naktī, Mirstīgais 
šai brīdī klusē, un Svētā nakts bija tikai 
pirmais piedāvājums kopīgā program-
mā; vēlāk dzirdējām arī Ziemassvētku 
roze, Jaukākās zvanu skaņas un Eglī-
te. A. Saulieša Ziemassvētku vakarā, 
Jāņa Lindberga lasījumā, sauca atmiņā 
svētku gaidas un gatavošanos sena-
jos, pirmskara laikos Latvijas laukos 
ar cepšanu, tīrīšanu, pirti un sniegotu 
braucienu uz baznīcu. Tā bija pavisam 
cita gaisotne, salīdzinot ar šīsdienas 
steigu un komerciālo skaļumu.

Publika vēl apliecināja, ka Katru 
gad’ no jauna Kristus bērniņš nāk, un 
tad pēc Vanadžu otrās uzstāšanās bei-
dzās formālā daļa, un bija laiks svēt-
ku mielastam, daļēji Vanadžu rūpīgo 

roku gādātam, daļēji viesu groziņos 
atnestam. Tā iznāk bagātīgs galds, un 
Vanadzēm nav tik ļoti jānopūlas. Nav 
vairs neviena tik jauna un enerģijas 
pilna, kā kādreiz bija!

Ilga Vēvere, kā vienmēr, bija rū-
pējusies par svētku izklaidēm, un uz 
ekrāna parādījās dažādas svētkiem 
piemērotas bildes: egles, sniegs, Rīga 
svētkos, Adventa svecītes. Par pēdē-
jām jāsaka paldies Latvijas Vanadžu 
vadītājai Klārai Mētrai. Četras sve-
ces Adventa vainagā: Miers, Ticība, 
Mīlestība, Cerība. Pirmās trīs nodzēš 
pasaules skarbie vēji, bet ar Kristus 
nākšanu pasaulē, no Cerības var tās no 
jauna aizdegt un ļaut tām koši mirdzēt.

...te sētā nāk rūķīt’s ar dāvanu mai-
su. Nu, ne gluži rūķīt’s, un maisa vie-
tā – liels grozs. Dāvanas gan. DV noda-

ļas priekšniece izdalīja dāvanas nodaļas 
valdei un dažiem citiem, kuri šogad ar 
savu palīdzību veicinājuši nodaļas dar-
bu. Tad vēl kopdziesma Ak, eglīte.

Tautas ticējumos ir visādas meto-
des, kā uzzināt nākotni un dažas ir gau-
žām sarežģītas. Daudz vienkāršāk ir pa-
sēdēt mazu brītiņu pie Zīlnieces Ilzes, 
kura no tavas delnas nolasa tavas nākot-
nes iespējas, saskaņā ar tavām rakstura 
īpašībām, un to apbrīnojami precīzi. 
Skeptiķi nāca, ticīgi gāja! Zelta monēta 
par katru lasījumu palīdz DV darbam.

Paldies visiem, kas palīdzēja sa-
kārtot un izpildīt programmu, mēbe-
les, viesību galdu; paldies publikai.

Vanagi vēl visiem Gaišus Svētkus 
un veselības pilnu Jauno Gadu!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Bagātīga svētku programma
Adelaides Vanagu Ziemassvētki

Šogad Kultūras dienās parādīsies 
fotogrāfijas, kas bija Melburnā iz-
stādītas 1989.g. Austrālijas Latviešu 
39. Kultūras dienās kā daļa no Latvijas 
Fotomākslinieku Savienības izstādes, 
kuru pēc Ata Skalberga ierosinājuma 
Melburnas Latviešu filmu un foto klu-
ba vārdā noorganizēja Igors Dimits, 
šī kluba priekšnieks, iespēju robežās 
piedaloties kluba biedriem.

Pateicoties Igora Dimita iniciatīvai, 
šīs fotogrāfijas no Latvijas vispirms 
parādījās 1989.g. no 24. aprīļa līdz 
6. maijam State Bank of Victoria gale-
rijas telpās Melburnas centrā un izrai-
sīja lielu interesi austrāliešu sabiedrībā.

Gada beigās fotogrāfijas izstādīja 
arī AL39.KD Melburnā. Izrādās, ka 
daudzas no fotogrāfijām vēl atrodas 
Melburnā, un tāpēc varam plašā skaitā 
tās atkal parādīt tautai.

Šie ir darbi no 1980. gados vissla-
venākajiem Latvijas Padomju laika fo-
togrāfiem, īpaši Gunāra Bindes uzņem-
tais latviešu aktiera un režisora Eduarda 
Smilģa portrets, kas parādās vēl šodien 

kā sienas gleznojums uz Jaunās Rīgas 
Teātra ēkas Lāčplēša ielā Rīgā, Latvijā.

Jānis Gleizds bija fotogrāfs bez ro-
kām, jo sniegā aizmigušam viņam no-
salušas rokas un tika amputētas. Jānis 
Gleizds, nu jau miris, manipulēja ka-
meru ar no katra elkoņa uz leju izveido-
tām paša kaulu spīlēm un kameras slē-
dzi darbināja ar muti. Šodien, diemžēl 
daudzi no tā laika fotomāksliniekiem 
kā Puriņš un Āķis ir jau miruši, un vēl 
citi kā Atis Skalbergs mokas ar trie-
kas sekām. Latvijas Fotomākslinieku 
Savienība vairs neeksistē, un no Foto 
nama Mārstaļu ielā 6 viņi tika izraidīti.

Citi slaveni vārdi, kas parādās ir 
I. Apkalns, J. Blumbergs, P. Jaun-
zems, A. Kaugers, J. Knostenbergs, 
R. Lielbriedis, I. Puriņš, A. Stam-
guts un daudz citi.

Darbus varēs apskatīt un pirkt. 
Nenokavējiet šādu iespēju, iegādāties 
daļu no Latvijas vēstures. Darbiem 
būtu jābūt muzejā, bet nu tie būs jūsu 
privātā kolekcijā.

Esam priecīgi un pagodināti, ka 

varam atdzīvināt Latvijas foto mākslu 
pēc tik daudz gadiem.

Izstādē no Latvijas ir atsūtīti arī 
darbi no vairākiem foto klubiem: Lie-
pājas, Kuldīgas, Rīgas, un ir kā tilts 
starp kontinentiem, savienojot latvie-
šus visā pasaulē.

Redzēsimies izstādē Bright Space 
galerijā, 8 Martin Street, St Kilda, kas 
būs atvērta no plkst. 11.00 līdz 17.00 
no 26. līdz 31. decembrim. Atklāšana 
26. decembrī plkst. 10.00.

Anita Hermane
Laikrakstam „Latvietis“

Foto izstādes atdzīvināšana
Būs iespēja arī papildināt savu privāto kolekciju

Vanadžu ansamblis ar diriģenti Inesi.
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Ziemassvētku sagai-
dīšana atšķiras dienvidu 
puslodē no ziemeļu pus-
lodes. Galvenā atšķirība 
ir klimatiskie apstākļi, 
kā ari cilvēku pielāgo-
šana esošiem apstāk-

ļiem. Piemēram, Adelaidē katru gadu 
otrā sestdienā ir Ziemassvētku gājiens 
caur pilsētas centru. Gājiens beidzās ar 
Ziemassvētku vecīša ierašanos ar lielu 
maisu dāvanām. Tagad ir iespēja visiem 
apciemot Ziemassvētku vecīti un izstās-
tīt par savām vēlmēm Ziemassvētkos. 
Daba arī paziņo, ka tuvojās Ziemassvēt-
ki jo skaistie lillā džekaranda koki zie-
dos. Mēdija arī mēģina ietekmēt tautu 
ar savām reklāmām gan ēdienu izvēlē 
Ziemassvētku mielastam, gan piemēro-
tas dāvanas un izklaides jebkuram ve-
cumam. Manuprāt, Ziemassvētki tuvo-
jās tad, kad var sasmaržot piparkūkas.

Katru gadu Amber Aged Care norī-
ko piparkūku cepšanas nodarbības. Kad 
piebraucām ar sagatavotu mīklu, darītāju 

pulks jau sēž ap galdiem un pacietīgi gai-
da. Ar brīvprātīgu darbinieku palīdzību 
izdalījām mīklu un formas. Tagad tikai 
jāizrullē mīklu vienādā biezumā lai iz-
ceptos vienādi. Rullējot mīklu var dzir-
dēt, ka jau pārrunā mīklas krāsu, mīk-
stumu un smaržu. Daži gribēja izspiest 
formu, citi uzlikt olu un citi dot padomu 
kā to labāk darīt. Nevarēja sagaidīt kad 
pirmā paplāte ar izceptām piparkūkām 
būs gatavas. Pirms 
paplāte bija izņemta 
no krāsns piparkū-
ku smarža vijās no 
virtuves uz ēdam-
zāli kur visi strādā-
ja. Pa laimi, ir brāķi 
un tie ir ļoti svarīgi 
jo tagad ir iespēja 
nogaršot vai garšo 
kā Latvijā kad mā-
jās cepa ar ģimeni 
pirms Svētkiem. Par 
laimi visi nolēma, 
ka tik pat garšīgi kā 

agrāk. Jo ilgāk cepam, jo stiprāka smar-
ža, pat darbinieki atrada iemeslu atnākt 
uz ēdamzāli apskatīties kas te īsti notiek.

Rūpīgi iepakojām piparkūkas maisi-
ņos, kurus izdalījām visiem. Tagad bija 
ko pacienāta kad ciemiņi atnāks, gan va-
karos sēžot pie televīzijas izbaudīt savu 
pašu taisīto Ziemassvētku piparkūku.

Margota
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki sa-
brauca Brisbanes Lat-
viešu namā agri. Sest-
dien, 10. decembrī, ap 
pusdienas laiku lieli, 
mazi, jauni un veci stei-
dzās atrast vietu pie gal-
diem zālē. Zālē smaržo-

ja īsta izpušķota priede, un uz visiem 
galdiem priežu zari un lieli čiekuri.

Jau pie durvīm visu acis saistīja 
milzīga paplāte ar skaistiem pīrāgiem, 
liela burka ar piparkūkām, lācīšu pāris 
tautas tērpos un iesaiņoti gardumi uz 
loterijas galdiņa. Un varbūt tieši tāpēc, 
ka loterijas biļetes nebija tūlīt nopēr-
kamas, kārdinājums vinnēt pieauga, 
un 400 biļetes izpirka ļoti ātri.

Tāpat ātri tirdziņā izpirka piparkū-
kas un saldētus pīrāgus. Tos saražoja 
interesantā talkā iepriekšējā sestdienā, 
kad Karena Makdugale (Karen Mc-
Dougal) piedāvāja demonstrēt un mā-
cīt šo gardumu gatavošanu, tā godinot 

savas nelaiķes vecāsmātes Vladislavas 
Kozlovskas nodotās receptes un māku. 
Tas bija skaists ievads svētkiem, jo sa-
nāca daudz gribīgu un priecīgu darba 
rūķu, kas visu dienu mācījās un veido-
ja piparkūkas un pīrāgus.

Kad gardās pusdienas bija paēs-
tas un loterijas biļetes nopirktas, sā-
kās bērnu rotaļas un dejas un kopīga 
Ziemsvētku dziesmu dziedāšana. Sko-
liņas Saules Zaķis vecāko bērnu klase 
izteiksmīgi nolasīja pazīstamo dzejoli 
Tālavas taurētājs. To varēja saprast 
arī latviski nerunājošie, jo uz ekrāna 
parādījās ļoti veikls tulkojums angļu 
valodā, ar šādiem pirmajiem pantiem:

Night spreads sheets of darkness 
over Tālavas forests, and glades.

Fiends and nightmares sweep over 
the tree tops as daylight fades.

Miervaldis lies asleep in his castle; 
asleep are his subjects, his wise men 
and knights,

safe and secure behind castle gates.

But high in the tallest of trees, a 
young bugler keeps watch,

his eyes and ears tuned to sound of 
enemy approach.

Tikpat veiksmīgi Zigrīda France 
bija tulkojusi arī tekstu skoliņas bēr-
nu uzvedumam: Viļa Plūdoņa Rūķī-
ši un Mežavecis. Bērni savus tekstus 
bija labi iemācījušies un ar mikrofonu 
palīdzību izrunāja skaidri. To skaisti 
papildināja iespaidīgā Mežaveča mas-
ka un mūzika no grupas Cosmos – Rū-
ķīši un Mežavecis ēnu teātra uzvedu-
ma Latvijā. Lugas nobeigumā, visiem 
dziedot Zvaniņš skan gan latviski, gan 
angliski, ieradās gaidītais Ziemassvēt-
ku vecītis ar dāvanu maisu.

Tad vēl kafija, kūkas un loterijas 
izloze, un jautri čalojošais ļaužu pulks 
atzina, ka šogad atkal priecīgi Ziemas-
svētki bija sabraukuši Latviešu namā – 
paldies visiem rīkotājiem un palīgiem!

Māra Siksna
Laikrakstam „Latvietis“

Ziemassvētki sabraukuši Brisbanē!
Tirdziņš, rotaļas, dejas un kopā dziedāšana

„Saules Zaķis“ skoliņas bērnu „Rūķīši un Mežavecis“ uz-
vedums.

FO
TO

 D
an

ie
lle

 O
’B

ri
en

 P
ho

to
gr

ap
hy

Bērni priecājas par Ziemassvētku vecīša dāvanām.
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Piparkūku cepšana Adelaides Baltiešu aprūpes mājā
Ziemassvētki tuvojās tad, kad var sasmaržot piparkūkas

Jānis Smiltiņš un Mudīte Hauvite (Howith).
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Ar pārsteigumu sā-
kās Ziemassvētku festi-
vāla atklāšanas koncerts 
Dzintaru koncertzāles 
mazajā zālē 16. decem-
bra vakarā. Stundu 

pirms koncerta sākuma ieradās lūgtie 
viesi uz pirmā starptautiski pazīstamā 
latviešu diriģenta, liepājnieka, Arvīda 
Jansona skulptūras atklāšanu.

Krita baltais pārklājs un skatam 
atklājās diriģents, kura paceltās rokas 
virs viesu galvām it kā centās ieviest 
kārtību. Īsas uzrunas, pateicības, at-
klāsmes, ziedi, apkampieni. Koncert-
zāles direktors Guntars Ķirsis nolasīja 
Arvīda Jansona dēla, diriģenta Marisa 
Jansona pateicības vēstuli skulptūras 
autoram Aigaram Bikšem, Borisam 
un Inārai Tetereviem par viņu fonda 
atbalstu, tāpat arī Jūrmalas domei. Tā-
lāk oficiālā fotografēšanās, un tad jau 
visi gribēja sev piemiņai bildi: kurš 
pie skulptūras, kurš blakus mākslinie-
kam – Mākslas Akadēmijas profeso-
ram, tēlniekam Aigaram Bikšem. Ma-
zās zāles galerija sanēja kā bišu spiets.

Zāles 500 vietas bija aizņemtas, 
koncertu noklausījās arī Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis ar kundzi 
Ivetu. Koncerta pirmajā daļā skanēja 
deviņu latviešu autoru Latvijas simtga-
dei veltītas dziesmas valsts Akadēmis-
kā kora Latvija izpildījumā, diriģenta 

Māra Sirmā vadībā. Ļoti emocionāli 
izskanēja Jāņa Aišpura dziesma ar 
Ojāra Vācieša vārdiem Piesaukšana. 
Māris Sirmais jauki komunicēja ar 
skatītājiem, pastāstot par komponistu 
vai dziesmas tapšanas vēsturi. Kora 
skanējums ir, protams, izcils. Sieviešu 
balsis tērptas klasiski melnos mežģī-
ņotos tērpos – ļoti elegantos.

Koncerta otrajā daļā koris izpildī-
ja 19 Raimonda Paula kora dziesmas; 
ne tik populāras, bet melodiskas gan. 
Arī pats maestro sēdās pie klavierēm 
un kādas piecas pēdējās dziesmas bija 
kopā ar kori uz skatuves. Pēc ener-
ģiskajiem aplausiem publika tika ap-
laimota ar jaunu, tikko samēģinātu 
dziesmu – Ziemassvētku dziesma; tak 
jau Ziemassvētku festivāls.

Muzikālā daļa bija augstvērtīga, 
bet gribu jums mazliet pastāstīt par 
pašas koncertzāles nozīmīgumu ne 
tikai Jūrmalas, bet visas Latvijas dzī-
vē. Dzintaru slēgtā koncertzāle, pirmā 
Latvijā, uzbūvēta 1936. gadā; arhitekti 
Viktors Mellenbergs un Aleksandrs 
Birzenieks, un šī vienīgā koncertzāle 
Latvijā, kas iekļauta Latvijas Kultūras 
kanonā; nacionālā romantisma motīvi 
fasādēs un iekštelpu apdarē. Centrā-
lās ieejas vestibilā/dienvidu galerijā 
mākslinieka, jūrmalnieka Anša Cīruļa 
trīs sienu gleznojumi – Jūra, Latvija 
un Lielupe.

Vasaras kon-
certestrāde uz dār-
za pusi piebūvēta 
tikai 1960. gadā 
pēc arhitekta 
Modra Ģelža pro-
jekta. Pēc vairāku 
gadu restaurācijas 
un rekonstruk-
cijas, 2015. gada 
20. maijā notika 
slēgtās koncert-
zāles atklāšanas 
ceremonija un 
pirmais koncerts. 
2016. gada 17. no-
vembrī dienvidu 

galerijā tika atklāts Anša Cīruļa sienu 
gleznojumu izgaismojums ar Borisa un 
Ināras Teterevu fonda atbalstu. Tagad 
visam līdzi sekos diriģenta skulptūra. 
Skaista vieta, ļoti patīkamas telpas. 
Arī jaunā ieeja, lai arī daudz pakāpie-
niem, bet tas ļauj pilnībā saglabāt ma-
zās zāles to laiku būtību. Atliek sekot 
līdzi repertuāram un apmeklēt labus 
koncertus.

Priecīgus Ziemassvētkus jums, 
Laikraksta „Latvietis“ lasītājiem!

Aina Gailīte
Laikrakstam „Latvietis“

Skulptūras un festivāla atklāšana
Ziemassvētku laiks Dzintaru koncertzālē

Arvīda Jansona skulptūra ar tās auto-
ru Aigaru Bikši.
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No kreisās: Māris Sirmais, Raimonds Pauls, Valsts Akadē-
miskais koris „Latvija“.
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Anša Cīruļa gleznojums „Lielupe“. 1936.
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Puķīte, rozīte dārziņā zied
Jancis pēta, – ko par tām stāsta dziesmas

Ka roze ir puķe, to 
visi zin, visi saprot, un 
es domāju, nevienam 
nebūs iebildumu, ka tā 
zied dārzā. Priekš tam 
jau dārzi ir, lai tur varē-
tu ziedēt rozes. Protams, 

var jau audzēt runkuļus un rutkus ar, 
ja kādam sirds uz to dikti nesas, bet 
es rozei dodu priekšroku, jo tās piedod 
dārzam tādu dižciltīgu šarmu, ja tā var 
izteikties.

Man rozes dikti patīk, tādēļ vienu 
dienu sadomāju atrast un iemācīties no 
galvas vienu smuku un skanīgu dzies-
miņu par rozēm, lai tad varētu uzdzie-
dāt, tiklīdz jūtu, ka nāk virsū melnais. 
Man ir veselas trīs dziesmu grāmatas, 
un es izgāju visām trijām cauri. Atradu 
ar. Viena un tā pati dziesma, bet katra 
tomēr bišķi savādāka.

Vienā grāmatā tā saucās: Reiz bija 
rozīte, otrās divās: Reiz bija puķīte. Ci-
tādi nekādas lielas starpības nav. Īpaš-

nieki vai dārznieki – nu tie, kam tās 
puķītes un rozītes piederēja, tās ļoti, 
ļoti mīlēja. Tas ir ļoti svarīgi – šo lietu 
uzsvērt, citādāk visai tai būšanai ne-
būtu nekādas jēgas. Īpašnieki nedabū 
papriecāties ne ar puķīti, ne rozīti, jo 
kāds svešnieks vai svešnieki – nolauza 
rozītes un noplūca puķītes. Bet ar to 
tiem nekauņām nepietika. Tie klaigāja 
pidrallā, pidrallā – visu laiku, kamēr 
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Divus ar pus mēne-
šus (līdz nākamā gada 
29. janvārim) Latvi-
jas Nacionālā mākslas 
muzeja galvenās ēkas 
izstāžu zālē, kas izple-
tusies dziļi zem zemes, 
var teikt – pagrabā, ie-

kārtota Jura Dimitera personālizstāde 
Priekškara paslēpes.

To laikam jau zina visi – pat ār-
zemēs, ka Juris Dimiters (dzimis 
1947. gada 15. oktobrī) ir Dailes teātra 
aktiera Artūra Dimitera un gleznotā-
jas Džemmas Skulmes dēls, ka viņa 
vectēvs Otto Skulme arī bija glezno-
tājs un vēl Mākslas akadēmijas rektors 
un ka viņš nodarbojas ar scenogrāfiju, 
ar plakātu un glezniecību, ir piedalījies 
animācijas filmu veidošanā un laiku pa 
laikam pievēršas foto mākslai. Mātes 
un vectēva mugura bez šaubām ir palī-
dzējusi viņa karjerai, devusi impulsus, 
iegūti atvieglojumi, taču nenoliedzami 
tas viss pārplīstu kā ziepju burbulis, ja 
Juris Dimiters nebūtu ļoti talantīgs, ja 
nebūtu viņa individuālais rokraksts, 
neparastais pasaules skatījums, viņa 
darbaspējas, dziļais un smalkais hu-
mors, ironijas un pašironijas piešprice 
praktiski visos darbos. Tomēr viņš ne-
vienam – ne ģimenē, ne kolēģu vidū – 
nelīdzinās. Viņš ir pats un viens.

Personālizstādē pārstāvētas visas 
jomas (izņemot kino), stāstot par vai-
rāk nekā 40 gadus ilgo daiļradi, par ko 
liecina, kā vēsta izstādes anotācija, ap-
skatei izliktie turpat 350 darbu.

Izstādes ievadā vecmāmiņas tēl-
nieces Martas Liepiņas-Skulmes ģip-
sī veidotais Jurīša portrets, attēlojot 
mazdēlu septiņu gadu vecumā, un vi-
sai neparastais Otto Skulmes 50. gadu 
vidū gleznotā Modeļa studija jeb Jura 
portrets no mugurpuses. Tajos paveras 
viņu mazdēla ciešās saites ar mākslu, 
kas lielā mērā noteica viņa dzīves pie-
pildījuma izvēli. Abi darbi, kā šķiet, 
nekad iepriekš nav eksponēti.

Pirmo reizi skatītāju vērtējumam 
nodoti tāpat studiju laika zīmējumi; 
kā zināms, pēc 1965. gadā J. Rozen-
tāla Rīgas mākslas vidusskolas beig-
šanas Juris Dimiters iestājas Mākslas 

akadēmijas sceno-
grāfijas speciali-
tātē, kuru absolvē 
1973. gadā. Augst-
skolas perioda 
zīmējumi daļēji 
atsauc atmiņā tā 
laika formveidi, 
kas nereti aplie-
cināja naturālis-
ma noliegumu un 
jaunu izteiksmes 
līdzekļu meklēju-
mus, tādēļ parādās 
topošā mākslinie-
ka interese par sir-
reālismu, visvai-
rāk Renē Magrita 
(René Magritte) daiļradi. Viņu nepie-
saista realitātes attēlojums, viņš no 
tā norobežojas un meklē citu pasauli, 
tomēr īpaši sirreālisma piestrāvotajos 
darbos, kā tas šim izteiksmes veidam 
raksturīgs, visas lietas un cilvēks, kas 
arī kļūst par lietu, ir gandrīz vai tve-
rams, taustāms, superreālistisks. Tā-
dējādi jau agrīnie zīmējumi atklāj viņa 
spēcīgo zīmētāja talantu, bet vienlai-
kus jaušams, ka viņš meklē tēlu un de-
taļu daudznozīmību, metaforisku vai 
alegorisku tulkojuma dziļumu.

Pēc akadēmijas beigšanas Juris 
Dimiters strādā Dailes, Drāmas – ta-
gadējā Nacionālajā un Valmieras teāt-
rī. Viņa dekorācijas parāda, ka jaunais 
scenogrāfs apveltīts ar neierobežotu 
fantāziju, turklāt viņš lieliski izjūt 
skatuvi, telpu un nereti ar dekorācijām 
pasaka priekšā izrādes galveno domu.

Līdztekus scenogrāfijai mākslinie-
kam bija jārada arīdzan iestudējumu 
plakāti. Kultūras plakāti ļoti loģiski 
pievērsa mākslinieku arī sociāli poli-
tiskajam plakātam. Ja atceramies, tad 
70.-80. gadi bija labvēlīgs laiks ne ti-
kai plakāta mākslas uzplaukumam 
(arī tekstilam, keramikai), kas noveda 
pie tā, ka visā PSRS runāja par Rīgas 
plakāta skolu. Tieši plakātā varēja pār-
pārēm izpausties Jura Dimitera para-
doksālā domāšana, viņa spēja atrast 
tēlus, kas uzmanības lokā nonākušo 
problēmu it kā uzdūra uz iesma, ne-
pieļaujot nekādu mīkstmiesību, sau-
dzību, atkāpšanos. Mākslinieks meklē 
un atrod tēlus, kas paliek atmiņā. Kaut 
arī sociālismu un PSRS nedrīkstēja 
kritizēt, tomēr plakātisti, tostarp Juris 
Dimiters, uzgāja tos vājos punktus un 
ceļus, kā kritizēt netieši.

Viņš visu laiku ir bijis – kādreiz 
un tagad – kontrā pret pastāvošo varu, 
valdību, pret vispār pieņemto vidus-
mēra cilvēka domāšanu, pret mērenī-
bu, samierināšanos. 90. un vēlākajos 
gados Juris Dimiters vēršas pret ne-
jēdzībām, aplamībām, politisko tuv-
redzību. Viņš uzstājas kā taisnības 
meklētājs. Viņa atrastie plakātu izvēr-

sumi ir tik satriecoši precīzi, dziļi un 
tēlojošā ziņā jēgietilpīgi, ka var tikai 
apskaust viņa domāšanas dziļumu, un 
jānožēlo, ka šobrīd nevienam nevajag 
Jura Dimitera politisko plakātu, kurš 
nepropagandē kādu vienu partiju, bet 
vēršas pret netaisnību vispār. Šādi pa-
vērsts plakāts politiķiem ir neērts un 

Māra Branča skatījums
Pats un viens

Priekškara gleznojums Dailes teātra izrādei „Šerloks 
Holms“.
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Juris Dimiters. „Dialogs“. 1982.
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Juris Dimiters. „Vai tikumības vērtī-
ba izpaužas darbībā“. 1988. Papīrs, 
ofsets.

FO
TO

 M
ār

is
 B

ra
nc

is

 
Turpinājums 12. lpp.



Piektdien, 2016. gada 23. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 9. lpp.

Sirsnīgas Ziemas-
svētku kartītes, ko ga-
tavojuši un sūtījuši uz 
Sibīriju izsūtītie cilvēki 
saviem tuviniekiem, ve-
selu mēnesi rotās Latvi-
jas Okupācijas muzeja 

pagaidu mītnes Rīgā, Raiņa bulvārī 7 
metāla sētu. Muzejs ir sagatavojies 
izstādi Atceries mani Ziemassvētkos, 
kas kalpos divējādā veidā – ienesīs 
svētku noskaņu Raiņa bulvārī un at-
gādinās par Latvijas tautas grūtajiem 
brīžiem, kam cilvēki tomēr spēja likt 
pretī mīlestību. 

Izstādes veidotāja Lita Zemvalde 
stāsta: „Ziemassvētkos muzejs vēlas 
dalīties ar nelielu daļu no muzeja krā-
jumā esošajām Ziemassvētku un ap-
sveikumu kartītēm, lai uzburtu svētku 
sajūtu, izdaiļotu ielu un iepriecinātu 
muzeja apmeklētājus un garāmgājē-
jus. 

Lielākoties kartītēm autors vai sū-
tītājs nav zināms, bet ir zināmas vie-
tas, kurās persona kartīti ir saņēmusi. 
Tās tikušas sūtītas radiem un drau-
giem uz mājām Latvijā ar vissiltāka-

jiem vēlējumiem 
un dzejas rindām 
svētkos, gan sav-
starpēji nometņu 
vidū nodotas pa-
ziņām kā sveiciens 
ziemas saulgrie-
žos. Izsūtījumā Pa-
domju Savienības 
austrumos atradās 
arī mākslinieki, 
kuri turpināja ra-
došās izpausmes. 
Viņi iemainīja sa-
vus darinājumus 
pret kaut ko vērtīgu. Līdz ar to dažreiz 
kartiņu vidū, kas sūtītas un saņemtas 
atšķirīgās vietās Sibīrijā, pamanāms 
viens un tas pats rokraksts. Kartītēs 
attēlotais liecina, ka dzīves grūtī-
bās cilvēki tāpat saglabājuši humoru 
izjūtu, spēju uzburt skaistu un siltu 
svētku sajūtu, kaut iespējams reālajā 
dzīvē tā bija pavisam cita. Mūsu mu-
zeja Ziemassvētku kartīšu krājums ir 
starptautisks un bieži tajās paslēpies 
arī kāds simbolisks elements sarkan-
baltsarkanās krāsās, kas liecina, ka 

izsūtījumā, tālu prom no mājām, par 
Ziemassvētkiem tomēr tika domāts 
Latvijas veidolā.“

Izstāde būs redzama līdz janvāra 
beigām. Tā veidota kā daļa no Latvijas 
Kultūras ministrijas atbalstītā projekta 
sabiedrības integrācijas un starpkultū-
ru dialoga attīstības jomā.

Izstādes mākslinieks Rolands 
Vēgners.

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas muzeja 

Sabiedrisko lietu vadītāja

„Atceries mani Ziemassvētkos“
Vēsturisku Ziemassvētku kartīšu izstāde rotās Raiņa bulvāra 7 metāla sētu

Lara Nikols (Lara Nicholls), Aus-
trālijas Nacionālās galerijas (NGA) 
laikmetīgās mākslas kuratore, raksta 
žurnālā ARTONVIEW 88 par izstādi 
Ģeometriskā Abstrakcija, kas nesen 
tika atklāta Kanberā ar mākslinieku 
darbiem no muzeja pastāvīgās kolekci-
jas. Tur starp citiem darbiem ir redza-
ma arī latviešu mākslinieka Haralda 
Norīša glezna COME AWAY, kura ir 
muzeja īpašumā kopš 1992. gada, kaut 
gan gleznota 1968. gadā un pirmo reizi 
tika izstādīta viņa solo izstādē Central 
Street galerijā Sidnejā.

Tad, kad 1968. gada 21. augustā 
tika atklāts jaunais Viktorijas Valsts 
muzejs Melburnā ar izstādi The Field, 
tur starp izvēlētajiem 39 Austrālijas 
māksliniekiem bija pārstāvēts arī lat-
viešu mākslinieks Haralds Norītis ar 
gleznu COME AWAY.

The Field izstāde 12 mēnešu lai-
kā apceļoja visus Austrālijas pavalstu 
muzejus, kur tā izraisīja tajā laikā ne-
parasti daudz polemikas presē.

Lara Nikols raksta: „1969. gadā, 
ne tik sen dibinātā galvaspilsēta Kan-
bera, likās tālu no lielpilsētu studijām, 
kur jaunie gleznotāji un skulptori šajā 
dekādē strādāja Melburnā un Sidnejā. 
Tas jauno mākslinieku pulks radīja ne-
parasta lieluma darbus, kuri ar savu 
formu un vibrantu, tikai dažu krāsu 

paleti, pārsteidza. 
Viņi bija atteiku-
šies no tradicionā-
lās piktoriālās hie-
rarhijas, kas bija 
Eiropas glezniecī-
bas pamats gadu 
simtiem, atmetot 
visas ilūzijas, kas 
attiecas uz telpis-
kumu un saturu. 
Šie darbi ar to aso, 
noteikto formu 
malu, pilnīgi at-
teicas no abstrak-
tā ekspresionisma 
sajūsmām, kuras dominēja piecdes-
mitajos gados. Komentatori meklēja 
vārdu šim jaunajam stilam, kas līdzī-
gi bija atsācies Amerikā un kurš pro-
zaiski tika nosaukts Jaunā Abstrakcija 
(New Abstraction).

Cēlonis tam, bija izstāde, kuru 
amerikāņu kritiķis Klements Grīn-
bergs apzīmēja ar „Post-Painter-
ly-Abstractio“ un kura 1964 .gadā tika 
atklāta Los Angeles County Museum 
of Art. Kaut gan abi šie termi tika de-
batēti visā pasaulē, Austrālijā „New 
Abstraction“ tika lietota, aprakstot 
mākslinieku darbus, kas tika radīti ar 
tā saukto „Aso malu“ (Hard Edge) vai 
Geometric Abstraction, Colour Field, 

Minimalisms, vai OpArt“
Tajā laikā tika celta Nacionālā 

Mākslas galerija Kanberā, un, kā raks-
ta Lara Nikols, jaunieceltais muzeja 
direktors Džeims Molisons (James 
Mollison) bija tas, kurš paredzēja šī 
jaunā mākslas virziena nākotni un 
pieņēma lēmumu iegādāties 21 māks-
linieka darbus jaunuzceltās galerijas 
kolekcijai Kanberā.

Šī pārliecība ir pamats šodienas 
muzeja laikmetīgās mākslas kolekci-
jai, tā turpina iegādāties un rādīt šo 
pasaules un Austrālijas mākslinieku 
novirzienu.

PM
Laikrakstam „Latvietis“

Haralda Norīša glezna
Ievietota Austrālijas Nacionālās galerijas (NGA) pastāvīgajā ekspozīcijā

Haralda Norīša glezna COME AWAY (NĀC PROM) Aus-
trālijas Nacionālajā galerijā.
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Vēsturiska Ziemassvētku kartīte gatavota Sibīrijā.
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Adelaides Vanadzes tirgojas
Vanadžu Ziemassvētku tirdziņš Vanagos

Jau divas aizdegtas 
sveces Adventa vainagā 
sagaidīja dievlūdzējus 
3. decembra dievkalpo-
jumā Sv. Pētera baznīcā, 
Adelaidē. Advents – no 
latīņu advenire – nākt, 
tuvoties. Kaut kas tuvo-

jas, kaut kas tiek gaidīts. Katram cilvē-
kam šī gaidīšana nozīmē kaut ko citu, 
bet kristīgs cilvēks, protams, gaida 
Kristus dzimšanas svētkus.

Taču prāv. Priedkalna sprediķis 
nebija par Kristus dzimšanu, bet gan 
par bēgļiem. Pirms 2000 gadiem pats 
Kristus un viņa ģimene bija bēgļi no 
karaļa Heroda dusmām un varaskā-
res; divdesmitā gadsimta vidū, latvie-
šu tauta bēga no dzimtenes dzīvības 
briesmās no Sarkanām Briesmām; arī 
šajās dienās, Vidusaustrumu tautas 
bēg no kara šausmām. Pasaulē nekas 
nemainās, nu jau 2000 gadus.

Dievkalpojumā bija paredzēts 
klausīties uz arhibīskapi Laumu Zu-
šēvicu, viesi no ASV. Diemžēl, ģime-
nes smagas traģēdijas dēļ, arhibīskape 
bija spiesta pirms laika no Jaunzēlan-
des atgriezties mājās, un tā mēs viņu 
nedabūjām dzirdēt.

Dāmu komitejas Adventa pēcpus-
dienā pulcināja visus dievlūdzējus, un 
droši vien arī vēl dažus citus! Zāle bija 
samērā pilna. Ciemiņus īsi un kodolīgi 
uzrunāja dāmu komitejas priekšniece 
Maija Sila, dziesma sekoja dziesmai, 

un pa starpām dzirdējām Ziemas-
svētku dzejoļus Rasas Fejas un Ilgas 
Vēveres lasījumā. Pirms beidzamās 
dziesmas daudzās valodās tulkotās 
un visā pasaulē iemīļotās Klusa nakts, 
svēta nakts Daugavas Vanadžu an-
samblis, Ineses Laines vadībā, nodzie-
dāja divas dziesmas. Kopdziesmām 
pavadījumus spēlēja 98 gadus jaunā 
Tamāra Stadiolukas, kura šo pienā-
kumu ar prieku un mīlestību pilda jau 
daudzus gadus.

Draudzes dāmu komitejas mielasta 
galds katru gadu pārsteidz ar bagātī-
bu, dažādību, krāšņumu. Liekas, ka 
nākamā gadā to nepārspēs, un tomēr... 
Grūti izvēlēties, ja ir tik daudz, un 
viss izskatās tik gards. Katram viesim 
tiek dāvana (tās gan pašiem jāsanes!), 
turklāt, pie katras krūzītes ir Ilgas 

Jankēvicas ar roku darināta dekorā-
cija/dāvaniņa. Draudzes dāmas strādā 
ar izdomu un lielu mīlestību, un šis sa-
rīkojums katram apmeklētājam atstāj 
siltumu sirdī, kaut dzerta tikai kafija!

Bija liels prieks mūsu vidū atkal 
redzēt bijušo Adelaides sabiedrisko 
darbinieci Aiju Balodi, kura nu jau 
pusgadu kā aizgājusi pensijā uz Sidne-
ju. Protams, viņu tūlīt lika pie darba, 
tāpat kā senos laikos.

Advents. Kaut kas nāk; kaut ko 
gaida. Katrs gaida ko citu: Ziemas-
svētku vecīti, dāvanas zem eglītes, 
brīvdienas, atpūtu pie upes vai jūras, 
garšīgā mielasta galdu, ārzemju viesus 
vai tālus ģimenes locekļus...utt., utt. 
Daži pat gaida Kristus bērniņu.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Otrā svētdiena Adventā
Adelaides latvieši svin

Dāmu komitejas Adventa pēcpusdiena.
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Mīļā Mildiņ!
Vai tiešām tik sen 

neesmu Tev rakstījusi? 
Tā vien liekas, ja nebū-
tu svētki, daži cilvēki 
ikdienas steigā galīgi 
aizmirstu sazināties. 
Katrā ziņā, Vanadžu tir-

dziņš 3. decembrī ar tik daudzām, sen 
neredzētām sejām man atgādināja, ka 
katru dienu pie Tevis piedomāt nav ne 
tuvu tas pats, kā sēsties pie datora un 
Tev rakstīt. Te nu es beidzot esmu, jo 
neesmu no tiem, kam mūžīgi pie auss 
pielipis mobilais telefons.

Kā ik gadus, arī šogad Adelaides 
Vanadzes Ziemassvētkus iezvanīja ar 
gadskārtējā tirdziņa naudas šķindoņu. 
Viss sākās ar pusdienām, kā jau kat-
ru sestdienu, un turpinājās ar loteriju, 
bagātīgu kūku galdu, dažādu mantu 
tirgošanu un šī gada jaunumu – zīlnie-
ci. Pusdienu aukstā plate pievilināja 
trīsdesmit gardēžus, kuri, protams, 
apmeklēja arī Vanagu nama bāru. Pie-
mērotā brīdī nosvinējām arī mūsu Vel-
tiņai (Velta Puksts) 90. šūpuļa svētkus 

ar šampanieti un dziesmu.
Pa to laiku tirgošanās bija jau sā-

kusies, un, jāsaka, ka bagātīgais cepu-
mu klāsts pazuda diezgan ātri. Visādi 
gardumi – kūkas, pīrāgi, rupjā maize, 
ievārījumi, saldie un sāļie cepumi, 
pat divējādas aknu pastētes un mājās 
audzēti citroni nozuda pircēju somās 
tā, ka maz kas palika pāri. Protams, 
vislielākais pievilkšanas spēks bija 
svētku gardumam, piparkūkām, kuras 
Vanadzes sacepa jau septembrī, bet 
taupīja līdz šai reizei. Loterija šoreiz 
bija klusā, ne saucamā; visas mantas 
jau sanumurētas, pircējs tūlīt apskata 
savas biļetes un vai nu laimīgs paņem 
savus ieguvumus, vai noplāta rokas 
par neveiksmi. Vienmēr pastāv iespēja 
pie bāra remdēt bēdas...!

Šogad tirdziņā redzējām jaunu 
atrakciju – zīlnieci. Tā nebija nekāda 
šarlatāniska, raibi pārģērbta čigāniete, 
bet pavisam nopietna dāma, skolota 
roku līniju un skaitļu (Numerology) 
zinātnēs. Katrs, kas viņas klātbūtnē 
pavadīja laiku un padevās viņas pēto-
šam skatam, bija pārsteigts par viņas 

gaišredzību: „Bet es to nevienam ne-
esmu stāstījis – kā Tu to zini?“ Kā? 
Viss skaidri uz delnas rakstīts. Mīļā 
Mildiņ, atzīšos, ka piegāju viņai ar 
zināmu skepsi (ne šoreiz, citā reizē), 
taču beigās biju spiesta atzīt, ka tanī 
lietā tomēr kaut kas slēpjas. Kā viņa 
par mani, toreiz viņai galīgi svešu cil-
vēku, varēja zināt tik daudz?

Būsi lasījusi avīzē, ka Adelaides 
Vanagi un Vanadzes nodibinājuši čet-
ras stipendijas Latvijas studentiem, 
kuri blakus studijām kādā Latvijas 
augstskolā sastāv arī Zemessardzē. 
Ar katru gadu mūsu leģionāru skaits 
sarūk, tādēļ Vanagu pienākums ir at-
balstīt topošos Latvijas sargus. (Kas 
zina, ko izdomās Trumps?) Milzīgi 
jauku pārsteigumu sagādāja Velime 
un Līgo Grass, DV nodaļas priekšnie-
cei rokā ielikdami aploksni ar $1000 
ziedojumu šai stipendijai. Cik brīniš-
ķīgi! Liels paldies dāsnajiem ziedotā-
jiem (un arī tiem diviem jaukiem cilvē-
kiem, kuri jau pirms nedēļas noziedoja 

 
Turpinājums 12. lpp.



Piektdien, 2016. gada 23. decembrī Laikraksts „Latvietis“ 11. lpp.

Latvijas simtgade
Veidos jaunas vērtības un pakalpojumus sabiedrībai

Lūgums atbalstīt
Lifts Melburnas Latviešu namā

Melburnas Latviešu 
nams ir mūsu Melbur-
nas latviešu sabiedrības 
centrs. Nams pulcina 
visu latviešu sabiedrību, 
un Namā notiek sarīko-
jumi, atceres un viesības 
visa gada gājuma tautie-

šiem. Latviešu namā atrodas arī MLB 
bibliotēka, kafejnīca, telpas latviešu 
skolām un bērnudārzam.

Lai varētu vēl daudzus gadus pa-
stāvēt un turpināt iesaistīt vēl plašāku 
sabiedrību, ir svarīgi, ka eksistējošās 
telpas un iekārtas tiek uzturētas ne ti-
kai labā kārtībā, bet arī tiek uzlabotas. 
Katrs uzlabojums un nama moder-

nizācija ceļ Nama vērtību un padara 
Namu ne tikai ērtāk lietojamu, bet ar 
lielākām priekšrocībām arī varam to 
piedāvāt izīrēšanai sarīkojumiem un 
pasākumiem austrāliešu sabiedrībai.

Tādēļ Melburnas Latviešu nama 
kooperatīva valde ir jau iesākusi plā-
nošanas darbus, lai Melburnas Latvie-
šu namā varētu ierīkot liftu foajē telpā. 
Ar to mūsu sarīkojumu apmeklētāji 
varētu ērti un droši nokļūt Lielajā zālē. 
Lifta ierīkošana veicinātu vēl lielāku 
ne tikai mūsu sabiedrības senioru līdz-
dalību Nama sarīkojumos, bet lifts būs 
ērti izmantojams tiem cilvēkiem, kam 
fizisku iemeslu dēļ nav iespējams kāpt 
pa trepēm.

Laipni lūdzam Jūsu organizācijas 
un Jūsu personīgo atbalstu šim svarī-
gajam projektam! Ir plānots, ka lifts 
tiks ierīkots Latviešu namā 2017. gada 
pirmajā ceturksnī. Projekta izmaksa 
varētu būt ap $ 120 000.

Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu orga-
nizācijas un Jūsu finansiālo atbalstu! 
Mēs esam pārliecināti, ka visi Mel-
burnas latvieši un Melburnas Latviešu 
nama viesi novērtēs Jūsu palīdzību, 
sekmējot mūsu sabiedrības rosību nā-
kotnē.

Patiesā cieņā,
Kārlis Kasparsons,

MLNK Valdes priekšnieks

Ziedojums Melburnas Latviešu nama lifta ierīkošanai
Organizācijas vārds vai ziedotāja vārds:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adrese:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Epasta adrese:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tālruņa numurs:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ziedotā summa:   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Vai vēlaties, ka ziedotāja vārds tiktu publicēts? – Jā/Nē

Ziedojumus ar čeku, maksāt „Latvian Co-op Ltd“ un tos sūtīt:

Lift Project, c/o R Reiters, Unit 4/39 Bruce St., Toorak, VIC 3142

Ziedojumus ar elektronisku bankas pārskaitījumu:

Latvian Co-op Ltd., BSB 704 723, Account no. 33190101

Iemaksu lūdzu ziņot ar e-pastu: roxyreiters@bigpond.com

13. decembrī, Ministru kabineta 
sēdē tika apstiprināts Latvijas valsts 
simtgades pasākumu plāns tuvāka-
jiem pieciem gadiem. Simtgadē veidos 
jaunas vērtības un pakalpojumus sa-
biedrībai, nacionālajā pasākumu plānā 
ietverot 800 iniciatīvas Latvijā un vēl 
70 pasaules valstīs, kur dzīvo mūsu 
tautieši. Turklāt plānā vēl ir vieta lie-
liskām idejām, tās īstenot aicina gan 
piesakoties Valsts Kultūrkapitāla fon-
da finansējumam, gan dāvinot arvien 
jaunus pasākumus, apņemšanās un 
idejas mūsu valstij simtgadē.

Jau šobrīd apstiprinātas 300 na-
cionālas nozīmes norises, 100 Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstīti projekti 
un apzinātas vairāk nekā 400 iniciētas 
norises visās Latvijas pašvaldībās.

„Simtgades svinības tiek veidotas 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam, mu-
dinot līdzdarboties un aicinot iesaistī-
ties svētku svinēšanā un gatavošanās 
procesā. Simtgade atbalsosies ikvienā 
Latvijas novadā, kā arī tālu aiz Lat-

vijas robežām. Īpaši vēlamies uzrunāt 
bērnus un jauniešus, tādēļ īpašs prieks 
par iniciatīvu „Latvijas skolas soma. 
Tāpat ļoti svarīgi ir svinēt visos Lat-
vijas reģionos un diasporās,“ uzsver 
kultūras ministre Dace Melbārde.

Kā lielākā valsts dāvana simtga-
dē plānota iniciatīva Latvijas skolas 
soma. Tā ir pilnīgi jauna pieeja izglītī-
bai, ceļot tās kvalitāti, mazinot sociālo 
nevienlīdzību, stiprinot jaunās paau-
dzes nacionālo identitāti un kultūras 
izpratni. Latvijas skolas soma sniegs 
iespēju vairāk nekā 200 tūkstošiem 
skolēnu klātienē pieredzēt Latvijas 
kultūras un vēstures vērtības, zinātnes 
un inovāciju sasniegumus un dabas 
skaistumu. Latvijas valsts simtgades 
programma veidota aktualizējot valsts 
dibinātāju mērķus sargāt Latviju, tās 
neatkārtojamo kultūru un valodu, ra-
došumu un pasaules skatījumu, stip-
rināt ideālus, kas likti Latvijas valsts 
pamatā – brīvība un demokrātija.

Latvijas valsts simtgades pasāku-
mu plāns tapis, līdzdarbojoties visām 

ministrijām, pašvaldībām, valsts un 
pašvaldību sadarbības partneriem, da-
žādām institūcijām, nevalstiskām or-
ganizācijām un plašai sabiedrībai. Lat-
vijas valsts simtgades svinības aizsāk 
tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitā-
tes, kā Latvijas skolas soma, norisinās 
darbs pie Latvijas Nacionālās enciklo-
pēdijas izveides, top vēstures un zināt-
nes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, 
Latvijas filmas, gaidāma kultūrvides 
un infrastruktūras sakārtošana, jaunu 
tūrisma maršrutu izveide, starptautis-
kā programma Latvijas redzamības un 
konkurētspējas celšanai un citas nori-
ses.

Ikviens Latvijas cilvēks, organi-
zācija un uzņēmums ir aicināts iesais-
tīties simtgades svinību sagatavoša-
nā – atbalstīt vai iesaistīties kādā no jau 
plānotajām simtgades svinību norisēm, 
radīt dāvanu Latvijai, nākt klajā ar savu 
notikumu simtgadei un, sākot ar nāka-
mo gadu, notikumu pievienot kopējā 
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viņi plūca un lauza puķītes un rozītes. 
Vai tas ir smuki? Vai pieklājīgi cilvē-
ki tā būtu darījuši? Un pēc šīs lielās 
klaigāšanas viņi ņem un piesprauž šīs 
puķītes sev pie krūts. Divkāršs apvai-
nojums. Zog arī, maitas!

Bet tas jau ir tikai sākums. Tiem 
dārzniekiem vai puķīšu-rozīšu īpaš-
niekiem ir arī meitiņas. Nav atklāts, 
vai tās bijušas miesīgas meitiņas vai 
tikai no ārienes priekš pašpāsēšanās, 
bet vienādi vai otrādi, žiglie čaļi atkal 
klāt un spiež šīs meitiņas pie krūts.

Kur citur lai viņi tās būtu spieduši, 
nav paskaidrots, tādēļ pieņemsim, ka 
tiem svešiem jaunekļiem citas izvēles 
nebija.

Tā kā vienā dziesmā ir pačukstēts, 
ka vienai no meitiņām – Tas krūšu 
brangumiņš, tik ciets kā akmentiņš, – 
tad skaidrs, ka spaidīšanās bija neizbē-
gama.

No otras puses skatoties, tas pats 
vecis atklājis klātesošajiem, ka Tai cu-
kur mutīte un medus mēlīte, – tad nu 
būtu gan sagaidāms, ka vīri jeb veči 
sāks domāt par bučošanos, bet nekā. 
Šie tik nobļaujas pidrallā un turpina 
spaidīties.

Pa to laiku dārznieki sāk raudāt un 
žēloties, ka skauģi viņiem kapu rok. 
Kas tiem skauģiem bija ko skaust? Kas 
bija šie skauģi? Tumša bilde.

Skatījos dziesmām cauri no viena 
gala līdz otram, bet nevarēju atrast 
nekā apskaužama. Nekā! Sākumā, ka-
mēr šiem vēl bija meitiņas, varētu lik-
ties ticami, ka cits, kam meitiņas nebi-
ja, būtu to skaudis, bet bez meitiņām 
tie bija pliki kā baznīcas žurkas.

Man ir tādas aizdomas, ka nebija 
ne skauģu, ne kapu. Veči, baidīda-
mies, ka bez meitiņām viņus neviens 
vairs neievēros, nelūgs ciemos, nedz 
arī Ziemsvētkos sūtīs pudeli sīvā, sāk 
tēlot slimos un skauģu apsēstos.

Tā kā tā meitenīšu zaudēšana lai-

kam bija šiem stipri ķērusi pie sirds, 
šie bija sākuši remdināt šīs sirdssāpes 
ar Rīgas Balzāmu vai kaut ko tikpat 
stipru. Kā citādi varētu izskaidrot 
viņu lielīšanos, ka zārkā gulēdami, tie 
spļauj griestos svilpodami?

Viens cilvēks, kas ir skaidrā prā-
tā, taču neteiks, ka zārkam ir griesti. 
Un, ja arī mēs pieņemtu, ka viņš zārka 
vāka apakšpusi nosauc par griestiem, 
tad padomājiet tikai, kā tur izskatītos, 
ja viens pieļurbājies cilvēks, gulēdams 
zārkā, sāktu mēģināt spļaut zārka 
vākā, kas viņam turpat pie deguna, un 
tai pašā laikā – mēģinātu arī svilpot. 
FUI! Man pakrūtē sāk griezties, par to 
domājot vien.

Tā ka dziesmiņu sacerēšanas laiks 
un grāmatu drukāšanas laiks jau sen 
aiz kalniem, tad darīt tur vairs nekā 
nevar, bet man šķiet, ka debešķīgās 
puķes – rozes būtu gan lielāku cieņu 
pelnījušas.

Jancis
Laikrakstam „Latvietis“

Puķīte, rozīte dārziņā zied
Turpinājums no 7. lpp.

kaitinošs, jo atklāj viņu mērķu patieso 
nozīmi, īsto virzienu, viņu pērkamību 
un brīžiem antinacionāli sīkās iegri-
bas.

Kā bija redzams izstādē galerijā 
Daugava 2015. gadā, Juris Dimiters 
kopš jaunības nodarbojas ar fotografē-
šanu. Tagad šo viņa radošās darbības 
sfēru iepazīstam vēl plašāk – fotogrā-
fijā viņš vistiešāk pievēršanās dzīves 
īstenības un valsts varas kritikai, bet 
tas nenotiek tieši. Viņš tver dažādas 
detaļas, kas patiesībā ir iedarbīgākas 

par jebkuru atklātu kritizēšanu.
Mākslinieka domāšana ir paradok-

su pilna, viņa taisnīguma izjūta daž-
brīd provocē presi, kā tas ir noticis šīs 
izstādes sakarā publicētajās intervijās. 
Tajās nereti viņa skaļi paustās ironijas 
un asprātības žurnālists uztver ārkār-
tīgi personīgi, pavērš politiskā vir-
zienā un pārspīlē visai neordināros 
izteikumus, tā padarot Juri Dimiteru 
gandrīz vai par tautas ienaidnieku, pil-
nīgu pretmetu mātei Džemmai Skul-
mei. Viņa paradoksālā domāšana, ale-
gorijas un metaforas izteiktajos vārdos 
un domā tiek pārprastas vai izprastas 
ačgārni, virspusēji. Politiskās putas 

ir pilnīgā pretstatā viņa darbiem, ku-
ros ļoti precīzi un tieši izpaužas viņa 
nostāja pret notiekošo pasaulē un cil-
vēkos. Mākslinieks necieš paviršību, 
virspusību, seklumu jebkurā izpaus-
mē. Viņš ilgojas pēc lielas kultūras 
visā. Diemžēl viņa izteiktajai sirdssā-
pei ir jāpievienojas – dzeltenā prese un 
pārdošanas sindroms valda mūsu pop-
kultūrā, kas pasludināta par nozīmību 
un vērtīgu, bet patiesībā ir viendienīte, 
kas te parādās, te tikpat strauji pazūd 
vēstures arhīvā. Arī šeit Juris Dimiters 
paliek viens un viņš pats.

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Turpinājums no 8. lpp.

šim mērķim $70). Katrs dolāriņš tiek 
novērtēts un izmantots stipendiju tur-
pināšanai. Varbūt Vanagiem vajadzētu 
dibināt speciālu stipendiju fondu? Būs 
jāparunā ar priekšniecību.

Mīļā Mildiņ, bija prieks Vanagu 
namā satikties ar tik daudziem cilvē-

kiem, kas uz Vanagiem bieži nenāk. 
Lai redz, cik jauki mūsmājās – gar-
šīgas pusdienas, jauka kompānija, 
lustīga sadzīve! Jācer, ka viņi atnāks 
biežāk.

Šoreiz jāsaka liels, liels PALDIES 
čaklajām Vanadzēm par milzīgo dar-
bu, jo ne jau vienā dienā vai ar viena 
cilvēka pūlēm var dabūt gatavu tādu 
sarīkojumu kā tirdziņu. Beidzamajos 

pāris gados esam pazaudējuši tik dau-
dzas čaklas rokas, bet, kā par laimi, ir 
arī nākušas klāt pat gados jaunākas, 
un par to var tikai priecāties.

Gaišus svētkus Tev un Tavējiem. 
Apņemsimies nākamā gadā sazināties 
biežāk!

Visu labu,
Gunta

Adelaides Vanadzes tirgojas
Turpinājums no 10. lpp.

Abonējiet laikraksta „Latvietis“ drukāto izdevumu krāsās!
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Dāviniet sev vai citam!
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Ziemassvētku koncerti
Aicina jauniešu koris BALSIS un Ints Teterovskis

Noslēdzot 2016. gada 
krāšņo koncertu, festivā-
lu un konkursu marato-
nu –76 koncerti! – BAL-
SIS un diriģents Ints 
Teterovskis sagatavojuši 
jaunu kora tradicionālo 
Ziemassvētku koncerta 

programmu. Šoreiz koncertu atslēgas 
vārds ir SVĒTKI! Koncertā tiks ats-
kaņoti skaņdarbi, kuri Jauniešu korim 
BALSIS radījuši spēcīgas un nozīmī-
gas sajūtas. Pārliecība, ka svētki rodas 
tad, kad gaisā jaušama labsajūta un 
miers, aizrautība un nezināmais.

Koncertā SVĒTKI! skanēs klasis-
kas un nesen dzimušas kormūzikas 
pērles. Līdzās tādiem latviešu auto-

riem, kā Dubra, Zilveris, Vaivods, 
skanēs arī Hendelis, Brāmss, Rahma-
ņinovs, Sisasks.

Nemainīgi koncerta otrajā daļā 
klausītājiem būs iespēja pievienoties 
koristiem, dziedot visiem zināmas un 
mīļas Ziemassvētku dziesmas. Kon-
certā kora skanējumu papildinās Kris-
tīne Adamaite (ērģeles), kā arī instru-
mentālais ansamblis Mika Vilsona 
vadībā. Multimediālu atmosfēru ar 
gaismas elementiem radīs vairākkār-
tējs Jauniešu kora BALSIS eksperi-
mentālu projektu domubiedrs Pēteris 
Brīniņš (pbx.lv).

Būs arī koristu pašu ceptas pi-
parkūkas, karsts dzēriens, sirds siltums 
un svētku sajūta. Šie koncerti simbo-

liski iezīmēs Jauniešu kora BALSIS 
30. jubilejas gada sākšanos, kas plašāk 
tiks atzīmēta nākamgad. Koncertus fi-
nansiāli atbalsta Rīgas Dome.

Turpinot tradīciju, gada noslēgu-
mā Jauniešu koris BALSIS ikvienu ai-
cina uz Ziemassvētku koncertiem Rī-
gas Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā:

Ceturtdien, 22. decembrī, un 
piektdien, 23. decembrī, plkst.20.00; 

Svētdien, 25. decembrī, plkst. 
23.00.

Biļetes Biļešu Paradīze kasēs 
un bilesuparadize.lv. Biļešu cena 
7,50 EUR, senioriem 4,00 EUR.

Ints Teterovskis
Jauniešu kora BALSIS 

mākslinieciskais vadītājs

Š.g. 4. decembrī, Sv. Paula luteris-
kā baznīcā Adelaidē (Blēratolā – Blair 
Athol) notika Austrālijas Luterāņu 
baznīcas gadskārtējā mācītāju ordinā-
cija.

Šoreiz bija 6 kandidāti, to starpā 
latvietis Valdis Andersons. Ordinā-
ciju vadīja Austrālijas bīskaps Džons 
Hendersons (John Henderson), ar 
Dieva vārdiem pasniedzot katram kan-
didātam sarkanu stoli. Valdis kalpos 

Barosa ielejas (Barossa Valley) nova-
dā kopā ar latviešu mācītāju Guntaru 
Baikovu. 

Valdis ir precējies ar Silviju, un vi-
ņiem ir divi bērni – meita Ilze un dēls 
Markus.

Silvija (Sylvia) Andersone
Laikrakstam „Latvietis“

Dziesmu svētku biedrībai Kanadā par 
dāvinājumu un atbalstu šī koncerta no-
risei.

Gadu mijā un sasaistē ar tuvojo-
šos Latvijas valsts simtgadi gribētos 
aicināt ikvienu tautieti pasaulē izjust 
un stiprināt savu piederību Latvijai, 
doties apciemot to un līdzdarboties 
tās attīstībā. Lai mums visiem priecīgi 

Ziemassvētki un laime, miers un pārti-
cība Jaunajā gadā!

Dievs, svētī Latviju!
Jānis Kukainis, 

PBLA priekšsēdis
2016. gada 15. decembrī

PBLA priekšsēdis
Turpinājums no 3. lpp.

Latvijas valsts simtgades norišu kalen-
dārā digitālajā platformā www.lv100.lv.

Latvijas valsts simtgades svinību 
atklāšana gaidāma 2017. gada maijā, 
kad norisināsies Iekšlietu ministrijas 
iniciēta akcija Apskauj Latviju ap Lat-
vijas robežu veidojot simbolisku Lat-
vijas garīguma sardzi un pierobežas 
novados stādot ozolus, ko papildinās 
dažādi rituāli, spēcinot Latviju pirms 
tās simtās gadadienas. Visā Latvijā un 
pie Latvijas cilvēkiem pasaulē 4. maijā 
tiks svinēta PAR diena Baltā galdauta 
svētki un Latgalē plaši un daudzveidīgi 

tiks svinēta Latgales kongresa simtga-
de, pirms simts gadiem latgaliešu paus-
tā griba apvienoties ar Vidzemi un Kur-
zemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti.

Jau šobrīd Latvijā darbojas 119 
valsts simtgades svinību koordinatori 
norisēm visā Latvijā, iesaistot vispla-
šākās iedzīvotāju grupas. Daudzās 
pašvaldībās jau izstrādāti vietējo simt-
gades svinību norišu plāni, taču tie 
visu laiku tiek papildināti, pieaugot iz-
glītības iestāžu, uzņēmēju, pilsoniskās 
sabiedrības un citu aktivitātei. Latvijas 
valsts simtgades norišu programmas 
sagatavošanu un norisi koordinē Kul-
tūras ministrijas Latvijas valsts simt-
gades birojs. Latvijas valsts simtgades 

norises īstenos visas ministrijas un 
vadošās iestādes savās nozarēs, Latvi-
jas pašvaldības, nevalstiskie partneri, 
norisi koordinē Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades birojs.

Latvijas valsts simtgades svinī-
bu komunikācijai un atpazīstamības 
veicināšanai izveidota piederības 
zīme. Valsts iestādēm, pašvaldībām, 
nevalstiskajām organizācijām, norišu 
organizatoriem un uzņēmumiem pie-
derības zīmes lietošanas vadlīnijas 
pieejamas, sazinoties ar Latvijas valsts 
simtgades biroju.

Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas simtgade
Turpinājums no 11. lpp.

Jauns latviešu mācītājs
Ordinācija Adelaidē

Mācītājs Valdis Andersons. FO
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Mums vēl ir vieta Jūsu sveicieniem, apsveikumiem, paziņojumiem.
Cena $6 par 1 cm vienā slejā. Minimums $10. Tieši šis laukumiņš izmaksās tikai $34.
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mākslas maģistra grāds kultūras teori-
jas, administrācijas un vēstures specia-
litātē. Bez tam Dace Melbārde ir iegu-
vusi vēstures zinātņu bakalaura grādu 
Latvijas Universitātē. Ir mācījusies 
franču valodu Francijas kultūras centrā 
un angļu valodu Plimutas Universitātē.

Dace Melbārde ir bijusi ministre 
samērā ilgu laiku darbojoties trīs prem-
jerministru valdībās – Māra Kučinska 
valdībā, Laimdotas Straujumas valdī-
bā, kā arī Valda Dombrovska valdībā.

Ministrei Dacei Melbārdei ir liela 
pieredze vadīt brīvprātīgus vai valsts 
apmaksātus projektus; viņa ir vadīju-
si daudzus projektus un pasākumus, 
piemēram, lai minētu tikai divus: 
2010.g. – Radošuma un nedēļas pro-
jektu Latvijā, 2006.g. – Valsts kultūr-
politikas vadlīniju darba grupu, u.c.

Patreiz Dace Melbārde ir projekta 
Latvija 100 gade projekta vadītāja, un 
tāpēc viņa vēlējas dalīties ar informā-
ciju par šo lielo darbu ar latviešiem 
Austrālijā. Visu programmu var redzēt 
tīmeklī LV100@km.gov.lv

Ministre Dace Melbārde, kaut arī cī-
nīdamās ar lidošanas nogurumu, ļoti de-
talizēti (ar Power Point) stāstīja par Lat-
vijas simtgades svinēšanu 2018. gadā 
un par visiem darbiem un darbiņiem, 
kas notiks pirms un pēc tam. Visi dar-
bi ir kultūras laukā un neskar politiku, 
bet tāpat kā dziedošā revolūcija atguva 
brīvību Latvijai, tāpat arī šī lielā uzdrīk-
stēšanās publiskot Latvijas vārdu, vēs-
turi un likteni dziesmās, dejās, rakstos, 
fiziskos darbos, kā piemēram, ozolu stā-
dīšanu ap Latvijas robežām, grāmatās, 
brošūrās, diplomātijā un pulcēšanos ar 
draugiem un kaimiņiem izsauks vispār 
lielu pasaules atbalstu Latvijai un tai 
neviens neuzdrošināsies uzbrukt tajā 
laikā, jo tā būs skaidri redzama kā kul-
tūras un miera zeme visai pasaulei.

Pirmais, ko Ministre Dace Mel-
bārde rādīja un dāvināja Adelaides 
Latviešu biedrībai, bija liela formāta 
kalendārs ar tautas tērpiem. Ir tautas 
tērpu attēli, kā arī apraksti par tautas 
tērpu rašanos un vidi un iemesliem, 
kāpēc cilvēki izvēlas kādu īpašu tau-
tas tērpu. Vairāki Adelaides latvieši 
vēlas iegādāties šo vērtīgo kalendāru, 
ja tas būs pārdošanā Kultūras dienās 
Melburnā. Ministre rādīja grāmatu 
ar nosaukumu Latvieša lielā dziesmu 
klade, ko mēs jau Adelaidē pazīstam ar 
čellista Jāņa Laura starpniecību, un ko 
lietoja AZVV pagājušā gadā.

Projekts par Latvijas 100gadi at-
balso taisni diasporas latviešu domas 
un cerības, proti, ka latvieši Latvijā 

izjutīs piederību 
savai Latvijas val-
stij un nebrauks 
uz ārzemēm laimi 
meklēt. Tāpat kā 
latvieši Latvijā iz-
jutīs mīlestību uz 
savu zemi, tāpat 
kā mēs diasporā. 
Mēs priecājamies, 
ka šis projekts cer 
stiprināt latviešu 
sabiedrības valsts 
gribu Latvijā. Man 
vienmēr ir licies, ka 
trimdas latvieši ir 
daudz patriotiskāki nekā latvieši Latvi-
jā. Ministre minēja, ka pēdējos 25 gados 
Latvija ir zaudējusi ap 500 000 cilvēku, 
kas ir aizbraukuši uz citām zemēm...

Tālāk Ministre Dace Melbārde 
stāstīja par Latvija 100gades svinību 
uzdevumiem, kas klausītājos noteikti 
izsauca atbalsu; proti, godināt valsts 
dibinātājus, minēt Latvijas dabas 
skaistumu, sludināt, ka Latvijā valda 
Eiropas vērtības, cildināt latviešu cil-
vēku talantus un atcerēties atbildības 
ētiku. Šie ir Rietumu civilizācijas mēr-
ķi un ir jāpalīdz Latvijai tos realizēt.

Ministre Dace Melbārde stāstīja, 
ka Latvijas 100gadi ir domāti svinēt 
kā dzimšanas dienu un pielietos, cik 
iespējams, dzimšanas dienas rituālu. 
Gatavošanās uz dzimšanas dienu ie-
tver Latvijas rotāšanu, dāvanu gata-
vošanu, dzimšanas dienas rīkošanu, 
draugu un kaimiņu sanākšanu un prie-
cīgu laika pavadīšana.

Sagatavošanās būs 2017. gadā, svi-
nēšana 2018. gadā un konsolidācija un 
valsts augšana 2019. gadā. Tāpat kā 
1917. gadā bija griba uz valsti, tā arī 
2017. gadā būs sagatavošanas darbi 
uz valsts 100gadi. Tāpat kā 1918. un 
1919. gadā bija varonība un augšana, 
tāpat arī 2019. gadā būs kultūras man-
tojuma attīstība.

Ministre minēja, ka būs 800 no-
rises 2018. gadā, un viena no tām būs 
100 ozolu stādīšana uz Latvijas robe-
žām. Būs koncerti, mākslas izstādes, 
Gaismas pils uzvedums, latvju encik-
lopēdijas atvēršana, konferences Rē-
zeknē un Daugavpilī un Cēsīs.

Ir interesanti un svarīgi, ka 70 ār-
valstis ņems dalību šajos svētkos, gal-
venokārt Eiropas valstis.

Ministre ir priecīga, ka ir liels at-
balsts latviešu diasporā un ka Latvijas 
karoga ceļš sāksies 2016. gada decem-
brī Melburnā, Austrālijas Latviešu 
56. Kultūru dienu laikā. Arī latvie-
šu Ekonomikas Forums, kas notiks 
2016. gada decembra beigās Melburnā, 
ir daļa no Latvija 100gades svinībām, 

un ministre izteica atzinību, ka tik tālā 
zemē kā Austrālija Latvija 100gadi ie-
sākās jau tik drīz.

Ministre vēl minēja par katra indi-
vīda iesaisti Latvijas 100gadē. Ir daudzi 
darbiņi, ar kuriem varētu palīdzēt, vai 
kurus varētu padarīt, piemēram, latvie-
šu tautas uzrakstīto vērtību digitalizē-
šana vai cita laika dāvināšana Latvijai. 
Esot jau dāvinātas 160 000 stundas šim 
projektam – tie ir labie darbi Latvijai.

Cerams, ka šis kolosālais projekts, 
kam budžets paredzēts un atvēlēts 
21miljonu eiro apmērā, izraisīs kopī-
bas sajūtu latviešos visā pasaulē. Ka 
tas visiem dos jaunu sparu aizstāvēt 
savu zemi pret melno bruņinieku no 
austrumiem un visiem dzīvot sadarbī-
bā un mīlestībā.

Pēc stāstījuma bija jautājums par to, 
ka latviešu valodas mācīšana skolās un 
par lielāku procentu latviešu valodas 
ietilpināšanu skolās nav ietilpināts šajā 
projektā un kāpēc tas tā nav. Ministre 
neapmierinoši atbildēja, ka šis projekts 
neiejauc politiku. Mums šis jautājums 
šķiet viens no svarīgākajiem.

Bija jautājums par izmaksu, bet Mi-
nistre drošināja, ka ir atvēlēti līdzekļi.

Adelaides Latviešu biedrības 
priekšniece Ilze Radziņa pateicās mi-
nistrei par stāstījumu un pr sava laika 
ziedošanu, kaut arī slima, un dāvinā-
ja ministrei grāmatu Footprints – par 
latviešu iebraucēju dzīvi Adelaidē un 
Austrālijas izbāztu zvēriņu koalu.

Pēc stāstījuma pacienāja viesus ar 
vīnu un Ināras Kalniņas ļoti garšīgām 
uzkodām.

Paldies Adelaides Latviešu biedrī-
bai par noorganizēto ministres intere-
santo un detalizēto stāstījumu, jo līdz 
šim mēs bijām tikai dzirdējuši vai la-
sījuši drupatas par gaidāmajiem svētd-
kiem. Tagad esam labi informēti par 
šo milzīgo projektu un varam pienest 
mūsu daļu.

Dace Dārziņa,
Atzinības krusta kavaliere

Laikrakstam „Latvietis“

Adelaides Latviešu biedrībā
Turpinājums no 1. lpp.

Sarīkojums Adelaides Latviešu biedrības namā.
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Īsumā – Kultūras ministrijas prog-
ramma Latvijas dzimšanas dienai cen-
šas veicināt piederības, atbildības un 

lepnuma sajūtu visos latviešos un arī 
tādos, kuriem senči varbūt nebija lat-
vieši, bet kuri tomēr atbalsta ideju par 
brīvu, neatkarīgu Latviju.

Šīs ir tikai dažas pārdomas par Da-
ces Melbārdes ļoti interesanto un satu-

rīgo referātu. Vēlu ministres kundzei 
jaukas brīvdienas ķenguru zemē un 
laimīgu un pieredzes bagātīgu iepazī-
šanos ar šejienes latviešiem.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“

Izcila viešņa Adelaidē
Turpinājums no 2. lpp.
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Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi
Adelaidē
Otrdien, 3 . janv. – 21. janv., Dzinta-
ros LAAJ Annas Ziedares 43. Vasaras 
vidusskola.
Svētdien, 8 . janv., Dzintaros AZVV 
viesu diena, kurā varēsiet arī satikt mūsu 

ciemiņus no citām valstīm, iepazīties 
ar jauniešiem un to skolotājiem. Vidus-
skolēni šajā dienā arī aktīvi piedalīsies 
olimpiādē. Svētbrīdis Dzintaros sāksies 
plkst. 9.30. Aicinām iepriekš pieteikties 
uz pusdienām, zvanot Lilitai, 0423591176.
 

Adelaides Sv. Pētera draudze
Sestdien, 24. dec., plkst. 18.00 Zie-
massvētku svētvakara dievkalpojums 
ar dievgaldu.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
24. decembris
Ādams, Ieva
Ziemassvētku vakars
1876. sabiedrisks darbinieks, publi-
cists, dzejnieks Francis Kemps.

25. decembris
Larisa, Stella
Pirmie Ziemassvētki
1914. Pirmais pasaules karš: britu un 
vācu karavīri īslaicīgi pārtrauca uguni 
(Ziemassvētku pamiers).
1926. rakstnieks Zigmunds Skujiņš.
1930. PLDK aktrise Anna Lanska.
1966. politiķis, LR reģionālās attīs-
tības un pašvaldību lietu ministrs 
(2004.g. 9.marts – 2004.g. 2.dec.) 
Andrejs Radzevičs.
1991. Mihails Gorbačovs atkapās no 
PSRS prezidenta amata.

26. decembris
Dainuvīte, Gija, Megija
Otrie Ziemassvētki
1876. Latvijas politiķis un sabiedris-
kais darbinieks, LR ministru prezi-
dents (1926. g. 7. maijs – 1926. g. 18. 
dec.) Arturs Alberings.
1991. PSRS Augstākā Padome paziņo-
ja par PSRS izformēšanu un KPFSR 
pārdēvēšanu par Krievijas Federāciju.

27. decembris
Elmārs, Inita, Helmārs
1901. katoļu garīdznieks, rakstnieks 
Dakters (īstajā vārdā Donats Mūrnieks).
1906. latviešu futbolists - pussargs Al-
berts Šeibelis.
1921. ģeogrāfs, sabiedriskais darbi-
nieks Austrālijā Miervaldis Balodis.

28. decembris
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita

1935. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā Rasma Celma.

29. decembris
Ilgona, Solveiga
1531. Rīga noslēdz ticības līgumu ar 
protestantisko Prūsijas hercogu Al-
brehtu, piesaista luterānismam simpa-
tizējošus spēkus.
1947. sabiedrisks darbinieks Austrālijā 
Andris Vārpiņš.

30. decembris
Daniela, Daniels, Dāniels, Dāvids, 
Dāvis
1901. literatūras vēsturnieks un valod-
nieks Kārlis Draviņš.
1956. latviešu mūziķis Ingus Baušķe-
nieks.
1981. Latvijas futbolists Vadims Lo-
gins.  ■

nām vairākos kultūras dienu pasākumos.
Iniciatīva Latvijas karoga ceļš 

apkārt pasaulei ir 2x2 nometnes da-
lībnieku iecere, ko īsteno LV100 Jau-
niešu rīcības komiteja. Projekta mēr-
ķis ir nacionālā simbola godināšana, 
tā vairojot latviešu kopienās ārvalstīs 
patriotismu un lepnumu par Latviju. 
Tas būs ne tikai dāvinājums Latvijas 
simtgadei, bet arī mantojums, ko nodot 
nākamajām paaudzēm. Karogs kopā ar 
vēstījumu grāmatu, pabijis visos konti-
nentos, 2018. gadā atgriezīsies Latvijā.

Šobrīd Austrālijā mīt viena no pasau-
lē lielākajām latviešu kopienām, tādēļ 
ministre darba vizītes laikā plāno vairā-
kas tikšanās un diskusijas ar tautiešiem 
par Latvijas valsts simtgades svinībām. 
Savukārt Kultūras dienās šogad plānota 
plaša programma, kurā iesaistīsies kupls 
kolektīvu skaits, tostarp no Latvijas arī 
deju kopa Līgo, kur tās vadītājs Jānis 
Purviņš sniegs arī meistarklases. Minis-
tres darba vizītes dienas kārtībā pare-
dzētas vairākas uzrunas, tostarp Kultū-
ras dienu un Lietišķās mākslas izstādes 
atklāšanās, kā arī kopkora koncertā.

„Lai arī ir pagājuši turpat kā 70 gadi 
kopš mūsu vecvecāki un viņu ģimenes 
bija spiesti atstāt Latviju, mīlestība un 

piederības sajūta pret senču zemi nav 
mazinājusies. Tieši pretēji, jo īpaši ta-
gad, kad dzīvojam globalizētā pasaulē, 
aizvien biežāk dzird vārdus – piederība 
un identitāte. Mēs patiesi lepojamies ar 
to, ka piederam tik senai tautai ar tik ba-
gātīgu kulturālo mantojumu! Latvietības 
saglabāšana un nodošana nākamajām 
paaudzēm nebeidzas tikai ar vietējo lat-
viešu sabiedrības sarīkojumu apmeklē-
šanu, iešanu sestdienas skolā, dziedāša-
nu latviešu korī, dejojot tautas dejas un 
pavadot vasaru latviešu bērnu nometnē. 
Mums ir nepieciešama dzīvā saite ar 
Latviju, tikšanās un iepazīšanās ar lat-
viešiem no Latvijas! Lai arī Austrālija at-
rodas tik tālu, arī mēs esam daļa no lat-
viešu tautas! Jūtamies bezgala pateicīgi, 
ka varam būt daļa no Latvijas simtgades 
aktivitātēm un būsim pirmā vieta, kur plī-
vos Latvijas simtgades karogs,“ tautiešu 
vārdā stāsta Lara Brennere, Austrālijas 
Latviešu 56. Kultūras dienu priekšsēde.

Kultūras ministre šogad aicināta 
pārstāvēt Latvijas valdību un uzstāties 
ar atklāšanas runu arī Pasaules latvie-
šu ekonomikas un inovāciju forumā Ar 
skatu uz Āzijas un Klusā okeāna reģio-
nu. Viņa īpaši vēlas uzsvērt radošuma 
un izcilības lomu valsts izaugsmē, 
kvalitatīvas dzīves vides radīšanā, ak-
centējot bagāto Latvijas kultūras man-
tojuma un radošuma potenciālu jaunu 

radošo uzņēmumu veidošanā.
Austrālijā izstrādāta ļoti veiksmī-

ga kultūrpolitika, definējot kultūru kā 
vienu no tautsaimniecības nozarēm un 
ekonomikas attīstības pīlāriem. Līdz ar 
to sagaidāms, ka forums būs noderīga 
platforma jaunām idejām kultūras un 
radošo industriju uzņēmumu jomā, stip-
rinot un attīstot ekonomiskos sakarus 
un tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvi-
jas tautsaimniecības attīstībā. Ar Klusā 
okeāna un Āzijas reģionā dzīvojošo lat-
viešu mērķtiecīgu iesaisti ekonomisko 
sakaru attīstībā plānots ne vien veicināt 
Latvijas biznesa iespējas šajā reģionā, 
bet arī aicināt tautiešus atbalstīt Latvi-
jas uzņēmējdarbību un eksportu.

Saskaņā ar pēdējiem tautas skaitī-
šanas datiem Austrālijā dzīvo aptuveni 
20 000 cilvēku, kas uzrāda latvisku pie-
derību. Teju simts dziedātāju un dejotā-
ju no Austrālijas piedalījās XXV Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkos Rīgā. Šobrīd tautieši ir uzsāku-
ši aktīvu gatavošanos Latvijas valsts 
simtgades svinībām, plānojot dažādas 
aktivitātes, tai skaitā XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
2018. gadā Austrāliju plāno pārstāvēt 
jau 103 koristu un 57 dejotāju.

Ginta Bormane
Kultūras ministres padomniece 

sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas simtgades karogs
Turpinājums no 1. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 21. decembrī.
€1 = 1,4342 AUD
€1 = 0,84240 GBP

€1 = 1,50520 NZD
€1 = 1,04210 USD

Brisbanē
Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Māc. Brigita Saiva.
Sestdien, 24. dec., plkst. 18.00 Ziemsvēt-
ku vakara dievkalpojums svecīšu gaismā.

Kanberā
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Piektdien, 23. dec., plkst. 19.00 
Ziemsvētku dievkalpojums Sv. Pētera 
baznīcā, Reid. Kalpos māc. Kolvins 
Makfersons no Sidnejas.

Melburnā
Pirmdien, 26. dec. – 31. dec., Aus-
trālijas Latviešu 56. Kultūras dienas. 
Skat. Atsevišķu sarakstu.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Māc. Dainis Markovskis.
Sestdien, 24. dec., plkst. 14.00 Zie-
massvētku vakara dievkalpojums 
Sv. Mateja baznīcā, Futskrejā
Sestdien, 24. dec., plkst. 18.00 Zie-
massvētku vakara dievkalpojums 
Sv.Krusta baznīcā.
Svētdien, 25. dec., plkst. 11.00 Zie-
massvētku dienas dievkalpojums Lat-
viešu ciemā.

Pertā
Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Sestdien, 24. dec., plkst. 18.00 diev-
kalpojums.

Svētdien, 1. janv., plkst. 10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Piektdien, 6. janv., plkst. 19.00 
56. Kultūras dienu viesu koncerts 
Sirdsbalss. Raimonda Tiguļa mūzika, 
tautas deju grupa Līgo un Saulkrastu 
koris Anima. Ieeja $25, pensionāriem 
un studentiem $20, latviešu skolas 
skolniekiem bez maksas.
 
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Sestdien, 24. dec., plkst. 18.30 Kristus 
dzimšanas svētvakara korāļu dievkal-
pojums. (Angļu un latviešu valodās)
Svētdien, 25. dec., plkst. 10.00 Kris-
tus dzimšanas svētku dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.
 
Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdien, 25. dec., plkst. 9.30 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums.

Zelta piekrastē

Latvijā
Piektdien, 23. dec., plkst. 20.00 Rīgas 
Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā Jaunie-
šu kora BALSIS Ziemassvētku koncerts. 
Koncertu atslēgas vārds ir SVĒTKI! 
Koncertā SVĒTKI! skanēs klasiskas un 
nesen dzimušas kormūzikas pērles. Lī-
dzās tādiem latviešu autoriem, kā Dub-
ra, Zilveris, Vaivods, skanēs arī Hende-

lis, Brāmss, Rahmaņinovs, Sisasks.
Sestdien, 24. dec., plkst. 16.00 Rīgas 
Evaņģēliskās draudzes Ziemassvētku 
dievkalpojums bez kafijas galda – Angli-
kāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2, Vecrīgā.
Svētdien, 25. dec., plkst. 23.00 Rī-
gas Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā 
Jauniešu koris BALSIS ikvienu aicina 
uz Ziemassvētku koncertu SVĒTKI! 
(skat. aprakstu 23.dec.).
Pirmdien, 26. dec., Rīgas Lutera 
baznīcā Torņakalnā komponista Jāņa 
Lūsēna izveidots Ziemas koncerts Kā 
man Tevi sasildīt.
Otrdien, 27. decembrī, Mazajā ģildē 
Festivāla Eiropas Ziemassvētki koncer-
tā Ziemassvētki sveču gaismā klavieru 
kvartets RIX satiksies ar dziedātāju Ingu 
Kalnu koncertprogrammā Ziemassvētki 
sveču gaismā. Skanēs Kamila Sensāna, 
Gijoma Lekē un Artura Maskata mūzika. 
Klavieru kvartets RIX ir savdabīgs mū-
ziķu ansamblis, kurā: vijolnieks Sandis 
Šteinbergs ar dažādiem orķestriem ceļo 
pa pasauli, altiste Ilze Kļava ir Berge-
nas simfoniskā orķestra vadoša mūziķe 
Norvēģijā, čellists Reinis Birznieks spēlē 
Tamperes filharmoniskajā orķestrī Somi-
jā, bet pianists Jānis Maļeckis ir profesors 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Divas rei-
zes gadā kvartets satiekas Latvijā. ■

AL56.KD Norise
Melburnā 2016. g. decembrī
Pirmdiena, 26. decembris
Publiskā brīvdiena
10.00-15.00 Tirdziņš

Latviešu nama Mazā zāle un 
pagalms

10.00 – Mākslas izstādes atklāšana
Bright Space, St Kilda

10.30-12.30 – Dievkalpojums / 
Garīgais koncerts

Holy Trinity baznīca, St. Kilda
13.00-16.00 – Teātris – Dziesmu spēle 

„Eslingena“
Latviešu nama Lielā zāle

17.30-19.30 – Atklāšanas koncerts
Our Lady of Mt Carmel baznīcā

20.00-24.00 – Danču vakars
Latviešu nama Lielā zāle

Otrdiena, 27. decembris
Publiskā brīvdiena
10.00-15.00 – Tirdziņš

Latviešu nama Mazā zāle un 
pagalms

13.00 – Lietišķās mākslas izstādes 
atklāšana

DV nams, Nth Melbourne

14.00-15.00 – „Pagānu Gadagrāmata“
Latviešu nama Lielā zāle

17.30-18.30 – „Pagānu Gadagrāmata“
Latviešu nama Lielā zāle

20.00 – Saviesīgais sarīkojums
Grosvenor Hotel

Trešdiena, 28. decembris
10.00-13.00 – Tirdziņš

Latviešu nama Mazā zāle un 
pagalms

10.00-13.00 – Ģimenes diena
TBC

11.00-14.00 – Teātris – Dziesmu spēle  
„Eslingena“

Latviešu nama Lielā zāle
17.30 – Latvijas viesu koncerts

National Theatre, St. Kilda
20.00 – Kultūras Naktsklubs

Latviešu nams

Ceturtdiena, 29. decembris
14.00-16.00 – Filmu pēcpusdiena

Latviešu nams
17.30-19.30 – Tautas deju uzvedums

National Theatre, St. Kilda
20.00- 1.00 – Tautas deju apkūlības

Metropol, St. Kilda

Piektdiena 30. decembris
9.00-13.00 – Sports

MSAC 
13.30-15.00 – Tautas deju meistarklase

Latviešu nams
17.30-20.00 – Kopkora koncerts

St. Kilda Town Hall
20.00-24.00 – Sadziedāšanās

St. Kilda Town Hall

Sestdiena, 31. decembris
8.30-10.00 – LAAJ pilnsapulce

Latviešu nama Mazā zāle
8.30-10.30 – Austrālijas 

„Jūrmalnieku“ meistarklase
Holy Trinity baznīca

9.00-13.00 – Sports
MSAC

10.30-12.30 – Referātu rīts
Latviešu nams 

13.30 – Raibais sarīkojums
Latviešu nama Lielā zāle

19.00-1.00 – Vecgada vakara balle 
„Dzintars“ 

Park Hyatt, CBD

Sarīkojumi
Turpinājums no 15. lpp.


