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Sveicam visus Austrālijas Latvietis
lasītājus Ziemassvētkos.
Lai jūsu mājās ir miers un saticība!
Lai prieks ir jūsos un ap jums!
Paldies, ka bijāt, esat un būsiet ar mums.

AL redakcija

PĀRDOMAS PIRMS GADA BEIGĀM

Mums svētki dažādi, kas aizjoņo kā deja,
Tak katram piemīt sava īpatnēja seja:
Kad Lieldienas ar šūpolēm šurp nāk,

Tad oliņas tiek krāsotas, kā katrs māk.
Bet drīz jau Mātes diena klāt,

Kad katrs savu māmuļu steidz godināt.
Tad klausies, skan jau līgo dziesmas
Un mirgo ugunskuru liesmas.

Pēc brīža klāt vēl diena viena,

Kas arī mums ir mīļa - Tēvu diena.

Ir svētki arī tie, kad galvas noliecam

Un savus mīļos aizgājējus pieminam.

Nāk novembris, kad savus varoņus mēs godinam
Par mūso brīvo valsti paldies viņiem pasakam!
Un kur vēl dzimšanas un vārda dienas,
Tās arī nedrīkst aizmirst tak nevienas!

Skat, klāt jau Ziemsvētki, bez gavilēm, bet klusi,
Kad saulīte sāk rietēt jau uz otro pusi,
Kad Jēzus Kristus pasaulē ir nācis

Un jaunu laikmetu uz pasaules ir sācis.
Viņš mīlestību, mieru sludina

Un mūs uz labiem darbiem mudina
Un svecītes, kad egles zaros mirdz,

Tad priekā, svētlaimē pukst mūsu sirds.
Un lūgšanā mēs rokas saliekam
Un Viņu klusi pielūdzam.

Bet Jaunais gads aiz durvīm smaida,
Jo visa pasaule tak viņu gaida!

Viņš zin, ka viņu saņemam pa godam

Un šampānieti dzeram, bučas dodam.

Viņš vēlētos, lai arī viņam būtu glāze,
Vēl lielāka kā puķu vāze

Un arī bučas gribētos tam gūt,

Tik nezin, kā pie tām var kļūt...

Bet nu jau gadam drīz būs beigas
Un Jauno saņemsim bez steigas.

Un glāzes augšā pacēluši skandinam

Un latvju tautai saules mūžu novēlam!
Viktors Bendrups

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠI GAIDA...

....kad būs Austrālijā Latvijas
Vēstniecība?

Laikam vēl ilgi būs jāgaida,
bet kamēr gaidām, būs jāiztiek
ar tuvāko vēstnieci Japānā, ar
kuru Adelaides latvieši varēja
iepazīties Tālavas Mazajā Zālē,
12. decembrī. Dace Treija-Masī, kurai Latvijas prezidents
Raimonds Vējonis š.g. 25. jūlijā
pasniedza Latvijas vēstnieces
akreditācijas vēstuli, ceļā uz
Kanberu iegriezās Adelaidē uz
iepazīšanos vakaru. Austrālijas
valdība Kanberā viņu akreditēs
kā Latvijas pilnvaroto nerezidējošo vēstnieci Austrālijā 14.
decembrī.
Uz iepazīšanos bija ieradies, ja
tā drīkst izteikties, “Adelaides
sabiedrības krējums’’—bijušie
un esošie organizāciju priekšnieki un citi sabiedriskie darbinieki—kopā ap 35 cilvēki. LR
goda konsuls Dienvidaustrālijā
Valdis Tomanis pastāstīja īsu
pārskatu par mūsu viesi, un no
tā jau gandrīz vai noreiba galva,
jo diplomātiskā laukā, Daces
kundze strādā jau kopš 1992.
gada un ir ieņēmusi vairākus
vadošus posteņus dažādos Latvijas Ārlietu Ministrijas departamentos. Vairākos departamentos viņa ir bijusi direktore
vai padomniece. Pa kuru laiku
viņa ir paspējusi laist pasaulē
trīs bērnus, (no kuriem jaunākajai ir tikai trīs gadi) turklāt
vēl izskatīties tik jauna un vingra, ir grūti iedomāties. Plašās
zināšanas viņa ir smēlusies gan
formālās izglītības, gan praktiska darba ceļā. Augstskolā viņa
ir studējusi politiskās zināšanas

un angļu valodu, un
praktiskās zināšanas guvusi Eiropas
Savienībā un Āzijas
un Āfrikas valstu
nodaļā.

Jaunā
vēstniece
domā apciemot Austrāliju un Jaunzēlandi divas reizes gadā,
tikties ar tautiešiem,
palīdzēt
atrisināt
radušās problēmas,
un tuvināt tautiešus
šeit ar tautiešiem
dzimtenē.
Vēstniecība Tokijā īrē
namu, kurā var rīkot
lekcijas, diplomātiskas pieņemšanas,
koncertus, utt, tādā
veidā nesot Latvijas vārdu pasaulē.
Galvenā ekonomis-

Dace Treija - Masī. Foto: I. Ostrovska.

kā problēma Latvijā ir darba
spēka trūkums; varbūt darba
spējīgie latvieši no citām pasaules malām var kaut ko darīt
lietas labā? Vēstniecības veicina ekonomisku sadarbību starp
Latviju un pārējo pasauli, un šī
sadarbība turpina pieaugt. Tokijā dzīvo 50 - 80 latvieši, bet
latvieši vispār ir Japānā pazīstami, jo no Latvijas ir ciemojušies slaveni mūziķi un kori,
un japāņi ir kulturāla tauta, kas
tādas lietas prot novērtēt.
Austrālijā un Jaunzēlandē kopā
dzīvo vairāk nekā divdesmit
tūkstoši latvieši, un arvien nāk
klāt: daži emigrē no Latvijas,
bet citi ir tādi, kas atgriežās
pie savām saknēm — latviski
vairs nerunā, bet pēkšņi atce-

ras, ka vecais tēvs un vecā māte
runāja citu valodu, dziedāja citas dziesmas, un gatavoja citādākus ēdienus. Varbūt atrodas
kāda prievīte vai saktiņa. Daudzi tādi atgriežas, izņem Latvijas pasi, un turpina interesēties,
caur vietējo latviešu sabiedrību, par saviem senčiem un savu
vēsturi. Arī viņu dēļ, Vēstniecība ir vajadzīga, tādēļ turpināsim cerēt, ka pienāks diena, kad
vēstniecība atradīsies Kanberā,
nevis Tokijā.

Publikai deva iespēju, uzstādīt
jautājumus, kurus Vēstniece
veikli atbildēja, un vakars beidzās ar parastām uzkodām un
vīnu.
Gunta Rudzītis

Ziemassvētku egļu ceļš Rīgā

“Austrālijas Jaunā Nedēļa”Austrālijas vienīgais laikraksts
vācu valodā par mums raksta
šādi 2017. gada 12. decembra
izdevumā.
Rīgā staro Ziemassvētku egļu
ceļš. Kā katru gadu, tā arī šogad Latvijas galvaspilsetā Rīgā
vietējie iedzīvotāji un apmeklētāji var pastaigāties par Ziemassvētku egļu ceļu.
Šķērsam caur pilsētas centru
izvietotas eglīšu skulptūras
visdažādākajās krāsās un formās, kopā 41.

Mākslinieku, Mākslas Akadēmijas studentu un citu radošu
noviržu pārstāvju gatavoti, šie
mākslas darbi vislabāk izceļas
pēc tumsas iestāšanās, kad tie
atmirdz visā savā krāšņumā.
(Turpinājums 7. lpp.)

Šī gada festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš” ir īpašs ar to, ka, atgādinot
leģendu par pirmo rotāto Ziemassvētku eglīti Rīgā, Rātslaukumā 6.
decembrī atklāja vides mākslas objektu “Egle”. Foto: eglufestivals.lv

