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Priecīgus Z iemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Liekas, ka tikai pāris mēnešu atpakaļ mēs vēlējām jums
veiksmīgu 2016. gadu. Gads ir
aizskrējis kā izbijies zaķītis no
vilka nagiem un nu, mēs atkal
varam ar prieku atskatīties uz
šogad paveikto un kalt plānus
nākamajam gadam.
Tāpēc, Austrālijas Latvieša re-

dakcija novēl arī saviem lasītājiem priecāties par katru, pat
niecīgāko, paveikto darbiņu,
saredzēt to labāko katrā savā
līdzcilvēkā un līksmoties tā, it
kā nebūtu rītdienas. (Veselības
padomus svētku laikam lasīt 7.
lpp.)
Daudzi no mums tiksies Mel-

burnā pa Kultūras dienu laiku,
un tiem mēs novēlam atcerēties,
ka gulēt varēsiet nākamgad, ka
lai izbaudītu visu plašo sarīkojumu klāstu, būs jāziedo - ne tikai savas finases, bet arī miegs.
Mēs vēlam jums vislabākos
Ziemassvētkus un vislaimīgāko
Jauno gadu!
Red.

PBLA priekšsēža vēstule gadu mijā
Gadu mijā sūtu
sveicienus tautiešiem visās pasaules malās!

Šī gada nogalē ar Austrālijas
latviešu 56. Kultūras dienu
ietvaros, realizējot 2x2 dalībnieku ieceri, savu ceļojumu
apkārt pasaulei uzsāks Latvijas
karogs, kuru pēc speciāla pasūtījuma izgatavojusi tekstilmāksliniece Dagnija 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. ga-

dam norisināsies pasaulē.

Reizē ar Austrālijas latviešu
56. Kultūras dienām Melburnā, Austrālijā, šī gada nogalē
ar Latvijas Ārlietu ministrijas
finansiālu atbalstu notiks Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju foruma pirmais
reģionālais pasākums ārpus
Latvijas ar skatu uz Klusā
okēana un Āzijas reģionu. Šis
ir pirmais mūsu kopējais mēģinājums 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 ekonomisko izaugsmi.
Nākamgad sadarbībā ar PBLA
dalīborganizācijām ieplānota
plaša pasākumu programma

arī Eiropā un Ziemeļamerikā,
kuras mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latviju un latviešu
diasporu kultūrā, izglītībā un
ekonomikā.
Vienlaikus, atzīmējot skautisma kustības 100. gadskārtu
Latvijā, PBLA pasludinājusi
nākamo, 2017. gadu, par “Latviešu skautisma 100 gadu darbības atceres gadu”. Vēlos apsveikt skautu un gaidu kustību
nozīmīgajā jubilejā un novēlēt
veiksmes svarīgajā Latvijas
jaunatnes audzināšanas darbā!

PBLA kā latviešu organizāciju
apvienību augstākā pārstāvniecība ir strādājusi Latvijas un
latviešu tautas labā jau 60 gadus. Šī gada oktobrī par godu
organizācijas 60 gadskārtai
PBLA sadarbībā ar Latvijas
(Turpinājums 8. lpp.)

Daugavas skolai divas svinības - Izlaidums un Eglīte

Daugavas skolas mācību gads
šogad nobeidzās ar divām svinībām – Izlaidumu un Eglīti.
Sestdien, 3. decembrī, Izlaidumā skolu absolvēja pieci au-

dzēkņi, un sestdien, 10. decembrī, visa skolas saime pulcējās
Eglītei.
Mans karogs, mana tauta,
mana zeme - Tāda bija absol-

ventu devīze. Šīgada Izlaidums
iesākās ar skolas pārzines un 8.
klases audzinātājas, Līgas Dārziņas, ievadvārdiem un karoga
ienešanu. Tam sekoja svētbrīdis Māc. Daiņa Markovska vadībā.

Ziemassvētku sveiciens

Kad dzimtā zemē manā sniega pārsliņas jau redz,
Kas zemei baltu sniega segu virsū sedz,
Kad dienas īsas kļuvušas, bet naktis gaŗas
Un šķiet, ka dienai nava vairs par nakti varas
Kad ģērbies siltāk, rokās cimdus mauc,
Tad svētki nāk par Saulgriežiem ko sauc.
Tad sirdī ienāk prieks un siltums,
Jo noticis ir neaprakstāms brīnums,
Jo Kristus dzimis, Ziemsvētki ir klāt,
Kad svinam svētkus, gribam Viņu godināt.
Tad nesam mājās eglīti, vai kaut tik egles zariņu
Un ja ne lielu, tad pavisam maziņu
Un svecītes kad egles zarā mirdz,
Tad dziesmās gavilē mums domas, sirds
Un draugs tad priecīgs apsveic draugu
Ar sveicienu sirsnīgu un jauku
Lai Ziemassvētki būtu gaiši, priecīgi
Un Jaunais gads lai atnāk laimīgi!
Bet ko lai nes šis Jaunais gads?
To labāk katrs izvēlās sev pats...

Viktors Bendrups

APSVEICAM!

Atzinība Vinnai Jumiķei

Daugavas Vanagu namā katra mēneša pirmā ceturtdienā
rīko sadraudzības pēcpusdienu
ar ceptām gaļas pankūkām un
buljonu, kā arī ķimeņu maizēm
un smalkmaizēm ar kafiju.
Ieradušies apmeklētāji sadalās
pie atsevišķiem galdiņiem.
Ceturtdienā, 1. decembrī noti-

ka kaut kas speciāls, jo galdiņi
bija sagrūsti vienā līnijā un, šo
sarīkojumu atklājot, Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas
valdes priekšsēdis Helmuts
Vabulis teica, ka šajā dienā galdi salikti citā veidā, jo visi sēd
pie viena galda un nevis katrs
savā kaktā un vēl paziņoja, ka
saņēmis rakstus no DV zemes
(Turpinājums 7. lpp.)

Notika arī liecību izdalīšana
skolēniem un šogad izlaiduma
apmeklētāji varēja priecāties
līdzi arī audzēkņiem no sagatavošanas līdz 7. klasei.

No kreisās puses: Astrīda Birzule, Ingrīda Dārziņa, Ingus Sveilis, Kaija
Lārmane, Elissa Saliņa un Līga Dārziņa, Daugavas skolas pārzine un
8. klases audzinātāja. Foto: Pēteris Dārziņš.

Absolvēšana iesākās ar karoga
sardzes maiņu un ,,Dievs svētī Latviju”. Tad Līga Dārziņa
sniedza savu klases audzinātājas uzrunu, aprakstot katru
audzēkni. Absolventi saņēma
savas skolas beigšanas apliecības, kuras izsniedza M.L.B
priekšsēde, Iveta Laine.
Turpinot skolas tradīcijas, absolventi piestiprināja sudraba
plāksnīti pie skolas karoga
kāta. Uz plāksnītes iegravēta
(Turpinājums 2. lpp.)

Vinna (Wynne) Jumiķe un Helmuts Vabulis Daugavas Vanagu namā.
Foto: Juris Krādziņš.

