Published by
Latvian Publishing Pty. Ltd.

Nr. 3310

Redakcija / Editorial Office:

Trešdien,
2017. gada

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

11. janvārī

www.australijaslatvietis.com.au

Abonementi / Subscriptions:

Print post approved
PP 349050/0001

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

Latvijas karoga ceļš

Latvijas simtgades karogs,
kurš savu ceļu sāka 2016. gada
15. decembrī, Rīgas pilī, 29.
decembrī tika svinīgi nodots
pirmā kontinenta, pirmajai pilsētai. To Melburnai Kultūras
dienu laikā pasniedza Kultūras ministre Dace Melbārde.
Karogs kopā ar vēstījumu grā-

matu, kurā ikviens, kurš izjūt
piederību Latvijai, būs aicināts
ierakstīt vēlējumu valstij simtgadē. (Pirmais ieraksts ir no
Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa.)
Tā kā Latvijas simtgades karoga nodošana Melburnai notika

ESLINGENA

Otrā pasaules
kara laikā ap
200 000 latviešu atstāja
savu dzimto

zemi. Daudzi kara liesmās zaudēja dzīvību. Nedaudz pēc kara
atgriezās komunistu okupētajā
Latvijā. Lielais vairums nonāca
kara izpostītajā Vācijā, kur kara

68. gads

uzvarētāji – rietuma sabiedrotie
– tos izvietoja bēgļu nometnēs
un par brīvu apgādāja ar dzīvei
nepieciešajām lietām.

“Čikāgas piecīši” solista Alberta Legzdiņa un komponistes
Lolitas Ritmanes komponētās
dziesmu spēles “Eslingena” izrāde, 2016.g. 26.decembrī Melburnā, Austrālijas latviešu 56.

Foto: Ilze Ostrovska.

Tautas deju uzveduma “Uz laimīgo zemi” laikā, tad tas tika
pasniegts Sprīdītim - Fēliksam
Baumanim, bet ierakstu grāmatu pasniedza LAAJ priekšsēdei
Kristīnei Saulītei.

tos un pilsētās, kur dzīvo letiņi,
noslēgsies 2018. gada nogalē
Dienvidamerikā, Brazīlijā, Novodesā un pēc tam atgriezīsies
Latvijā.

Nometnes atklāšanā. Veltījumu
grāmatā, kas ceļo kopā ar karogu, nometnes vadītāji ierakstīja
novēlējumu Latvijai simtgadē
visas saimes vārdā. Latvijas
karoga ceļš tālāk ies uz 3×3
nometni Falls Creek.
I.O.

Kultūras dienu ietvaros ir stāsts
par bēgļu nometni kur sapulcējas vairāk nekā 6000 latviešu.
Iestudējums ir muzikāla dziesmu spēle, kas vēsta par mīlestību un ikdienu kādreiz lielākajā
latviešu bēgļu nometnē, Eslingenā, Dienvidvācijā.

tāte, nēdz iespēja klātesošiem
saprast kas mēs esam un no
kurienes mēs nākam, izrāde
bija iespēja “pasmieties un ticēt
Latvijas nākotnei”. Jo, tāpat kā
Eslingenā mums vēl norisinājās
aktīva sabiedriskā un kultūras
dzīve, tostarp pat dziesmu svētki, šodien Austrālijā Kultūras
dienas. Eslingena bija trimdas
Mazā Latvija un KD izrāde
deva iespēju saprast un atzīt, kā
arī sniegt ieskatu dīpīšu ikdie-

nā.

Ir plānots, ka karoga ceļojums,
kurš būs pabijis visos kontinen-

Eslingenas pirmuzvedumi bijuši Kanādā 2004. gadā, un 2005.
gadā Rīgā. 2016. gadā Melburnā mūziklam netrūka aktuali-

2017. gada 2. janvārī Latvijas
simtgades karogs jau plīvoja
30. Tērvetes Bērnu Vasaras

Alberts Legzdiņš esot nenoliedzis, ka iestudējuma stāsta
pamatā esot daudz autobiogrāfisku motīvu, un ka mūziklā iemūžināti arī reāli tā laika
notikumu prototipi. Austrālijas
latviešu teātris (ALT) veiksmīgi sniedza izrādi, kurā Legzdiņa iecerētais tika teicami
pasniegts. Izrādes režisore Ieva
(Turpinājums 3. lpp.)

