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Aiziet! Kultūras dienu Rīcības komiteja atzīmē 500 dienas līdz KD sākumam!

Brīdī, kad Adelaides latvieši
saņēma Kultūras dienu karogu
no Melburnas latviešiem, komiteja sāka jau domāt par nākamo Kultūras dienu programmu.
Adelaides Rīcības komitejas
priekšsēdis nebrīnijās, ka pirmajā oficiālajā sēdē, dalībnieki
piedalījās ar lielu sajūsmu, interesantām idejām un platiem
smaidiem. Skaidrs, ka lielas
maiņas Kultūras dienu norisē
nenotiks; paredzētas tautas dejas, kora koncerts, un balle. Bet
ko Adelaides rīkotāji vēl piedāvās? Būs jāpiedalās Kultūras
dienās, lai paši varētu redzēt un
baudīt! Rīcības komiteja nav
nepieredzējuši uzvedumu rīkošanā un komitejas priekšsēdis
ar pārliecību saaicināja darbiniekus, kas domā par nākotni,
ar labām komunikācijas spējām
un labi pārzina latviešu sabiedrību. Pēc pirmās sēdes, grupas
entuziasms bija ļoti atsvaidzinošs. Ir kopēja pārliecība, ka
svētki Adelaidē būs vienreizēji
un Austrālijas latviešu publikai
ir ieteicams gatavoties piedalīties, lai nevienam nerastos
sajūta, ka ir nokavējis īpašu
dzīves momentu. Būs iespēja
atzīmēt Latvijas 100 gadu pa-

stāvēšanu ar varenām un nozīmīgām kultūras pilnām dienām. Komitejas sastāvā ir plaši
pazīstamas personas, kas jau
redzētas laikrakstos: Lilita Daenke, Aldis Sils un Daila Šmita.
Nāk klāt Rasma Celinska, Karl
Daenke, Ināra Kalniņa, Brita
Līduma, Zinta Līduma, Ģinta
Orchard, Zinta Ozoliņa, Māris
Ozols, Matīss Reinhards, Ēriks
Strauts un Dr. Jānis Priedkalns.
Varbūt mazāk pazīstams ir
Imants Didrichsons, kaut Adelaides latvieši viņu labi pazīst,
kā dūšīgo latviešu skolas desu
cepēju, kas šoreiz palīdzēs ar
sportu rīkošanu. Par komiteju,
programmu, viesiem no Latvijas un vēl citiem jaunumiem
uzzināsiet vairāk turpmākajos
izdevumos. Komiteja atzīmē
500 dienas līdz Kultūras dienu
sākumam.
Mēs plānojam īpašas Kultūras
dienas!
Mēs svinēsim Latvijas 100
gadu jubileju!

Mēs Jūs aicinām uz Adelaidi!
Tiksimies Adelaidē!
Rūdis Dancis,
2017. gada 11. augustā

Atklājot Pasaules latviešu konferenci (un savā ziņā noslēdzot ELK),
LR prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra saiknes uzturēšanas nozīmi.
Foto: Valda Liepiņa.

Simtgades ceļa karte Latvijai

Divarpus dienu gaŗo (vai īso?)
dienu pārrunu rezultātā, Eiropas latviešu kongress (ELK)
izveidoja savu Simtgades ceļa
karti Latvijai, iezīmējot tālākās virzības pieturpunktus un
uzdevumus, veidojot Latviju
ar ko lepoties. Diskusiju tēmas
bija daudzveidīgas un tādēļ ceļa
karte izveidojās pārskatā četru
A4 lappušu gaŗumā. Sniegšu ie-

skatu ELK dalībnieku domām
un uzņēmībai. Jūlija pēdējo
dienu pārrunas notika sekojošās jomās: izglītība, kultūra un
māksla, ekonomika, pilsoniskā
un polītiskā līdzdalība, tiesiskums un valstskritika, vide un
daba, sabiedrības veselība, mediji un komunikācija, Latvijas
tēls. Zīmīgi, ka kongresa gaitā
(Turpinājums 5. lpp.)

Priekšā, no kreisās: Lilita Daenke, Zinta Ozoliņa, Rūdis Dancis, Brita Līduma, Ināra Kalniņa.
Aizmugurē, no kreisās: Māris Ozols, Dr. Jānis Priedkalns, Zinta Līduma, Daila Šmita, Karlis Daenke,
Ģinta Orchard, Imants Didrichsons, Rasma Celinska, Matīss Reinhards. Trūkst: Aldis Sils un Ēriks Strauts.
Foto: Rūdis Dancis.

DV ADELAIDES NODAĻAS PILNSAPULCE
12. augustā, 2017. g.
plkst. 14.00 DV namā

Tieši plkst. 14.00 pa DV nama
durvīm ienāca Prāvests Jānis
Priedkalns un nodaļas priekšnieces Guntas Rudzītes lūgts,
tūlīt noskaitīja lūgšanu, ar ko
iesākās DV Adelaides nodaļas
gadskārtējā pilnsapulce. Nodaļas biedrzine Ilga Vēvere nolasīja aizgājušo biedru vārdus,
un klusuma brīdis beidzās ar
tautas himnu. Par sapulces vadītāju ievēlēja Imantu Kronīti,
un kā protokolētājas vienbalsīgi ievēlēja divas, Ilgu Vēveri
un Ilzi Mūsiņu. Darba kārtu
pieņēma, kā rakstīta, tāpat arī
pagājušā gada protokolu, ko
nolasīja Ilga Vēvere.

Savus ziņojumus nolasīja Vanagu nodaļas priekšniece Gunta
Rudzītis un Vanadžu kopas vadītāja Regīna Berķis. Ar prieku
varēja konstatēt, ka Vanagi un
Vanadzes kopš pagājušās pilnsapulces nav slinkojuši, bet cītīgi strādājuši, lai pavairotu līdzekļus, palīdzības sūtīšanai uz
Latviju. Tā Latvijā ir palīdzēts
bijušiem leģionāriem, audžu un
daudzbērnu ģimenēm, studentiem ar stipendijām caur Vītolu
fondu, un nosūtītas daudz un
dažādas atsevišķas dāvanas,
piemēram, drēbes un grāmatas
ar gadskārtējo tilpni. Tagad tikai jāprasa, ko ir darījušas DV
nodaļas un Vanadžu kopas Latvijā, lai palīdzētu paši saviem
ļaudīm? Vai paši kaut ko radīju-

ši, vai tiešām tikai izdalījuši no
ārzemēm aizsūtītos labumus?

Ja neskaita kasieri, daudz laika neaizņēma valdes nozaru
vadītāju ziņojumi. Revīzijas
komisijas pārstāvis, biedrzine,
sekretāre, aprūpes vadītājs, ziedojumu vākšanas vadītāja, kluba saimnieks, nama saimnieki,
īres māju pārziņi, vīru kora
priekšnieks un bibliotekāre savus ziņojumus nolasīja lietišķi
un skaidri, un sapulcējušies
biedri daudz nejautāja. Garāks
paskaidrojums bija kasierei
Dainai Ezeriņai, jo šinī gadā
nodaļai ievesta jauna grāmatvedības sistēma, ar kuru vajadzēja biedrus iepazīstināt.
(Turpinājums 7. lpp.)

DV Adelaides nodaļas valde. No kreisās: kasiere Daina Ezeriņa, aprūpes vadītājs un vīru kora priekšnieks
Edgars Ceplītis, kluba saimnieks Juris Jaudzems, pilnsapulces vadītājs Imants Kronītis, nodaļas priekšniece
Gunta Rudzītis, Vanadžu kopas vadītāja Regīna Berķis un biedrzine Ilga Vēvere. Foto: Agris Ezeriņš.

