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DV MELBURNAS NODAĻAI 65 GADI Diža jubileja Adelaidē

Daugavas Vanagu Melburnas
nodaļa ir dibināta 1949. gada
29. jūlijā un šogad varēja atskatīties uz 65 ražīga darba
gadiem. Savā laikā pirmā DV
nodaļa tika dibināta Tasmānijā,
bet tagad tā savu darbību ir izbeigusi un Melburnas nodaļa ir
vecākā Austrālijā. Lai atzīmētu
šo svarīgo jubileju, ap 100 DV
biedri un labvēļi sestdien, 26.
jūlijā, piedalījās svinīgā aktā
DV mītnē, Ziemeļmelburnā.

Pēc karoga ienešanas un valsts
himnas mācītājs Dainis Markovskis ievadīja sarīkojumu ar
svētbrīdi novēlot nodaļai turpināt labo darbu paļāvībā uz
Dieva vadību. Nodaļas valdes
priekšsēdis, Jānis Kārkliņš,
iepazīstināja mūs ar svarīgākajiem notikumiem nodaļas vēsturē.
Nodaļas dibinātāji bija: A. Lejiņš, Z. Liepiņš, V. Kalimants,
J. Kanderovskis un V. Rūniks.
Pirmais nodaļas valdes priekšsēdis bija A.Lejiņš. Viņš bija
ievērojams arī ar to, ka Otrā pasaules kaŗā vienā un tajā pašā
dienā viņam piešķīra otrās un
pirmās šķiras Dzelzs krustu.
Nodaļa šajos 65 gados ir bijusi
ļoti aktīva. Pie nodaļas ir pastāvējušas 11 sekcijas, kas darbojušās DV darbā, kultūras jomā,
sportā un izpriecās. Diemžēl,
tagad ir aktīvas vairs tikai divas: Daugavas Vanadzes un novusa kopa.
Daugavas Vanagi ir dibināti kā
aprūpes organizācija. Melburnas nodaļa ir bijusi aktīva aprūpes darbā. Jau pirmajā darbības
gadā Melburnas nodaļa, izmantojot sarīkojumu ienākumus,
nosūtīja uz Vāciju 123 pārtikas
sainīšus kaŗa invalīdiem. Aprūpes darbs ir turpinājies visus šos
gadus. Sevišķi jāpiemin zobu
protēzes bijušajiem leģionāriem, ko pārraudzīja un vadīja
R.Kovtuņenko Rīgā. Tāpat arī
medicīnas sagāde leģionāriem,
ko vada māsas - ārstes Vija un
Čakste Tipānes ar DV Centrālās pārstāviecības palīdzību
Rīgā. Zobu protēžu projekts ir
noslēdzies, bet medicīnas aprūpe turpinās vēl joprojām. Katru gadu Draudzīgā aicinājuma
dienā nodaļa ziedo ievērojamas
summas latviešu skolām un
jaunatnes organizācijām Austrālijā.

Sekoja DV Austrālijas valdes
priekšsēža prof. Jāņa Priedkalna referāts: „Polītiskās krizes
laika izdevības”. Kaut arī runātājs deklarēja, ka tagad polītikā
vairs aktīvi nedarbojas, viņa
pieredze un analīzes spējas ir
labs pamats pašreizējās polītiskās situācijas izpratnē. Runas
galvenā doma bija, ka laikā kad
risinās krizes lielvalstu polītikā, ir iespēja ievest nepiecieša-

mās maiņas, uz ko lielvalstīm
nav laika reaģēt.

Patreiz Krievijas attiecības ar
Rietumu valstīm ir ļoti saspīlētā stāvoklī. Krimas okupācija,
Malajas lidmašīnas nogāšana
un nemieri Austrumu Ukrainā
ir noveduši Krieviju polītiskā
konfliktā ar Rietumvalstīm. Šī
ir tā izdevība ievest reformas,
ko iepriekš nevarēja, jo mūsu
austrumu kaimiņš protestēja.
Kā spilgtu piemēru runātājs minēja latviešu valodas obligātu
ievešanu visās valsts atbalstītās
skolās un bērnu dārzos. Līdz
šim pret to ir skaļi protestējuši krievvalodīgie, un Krievija
tos ir morāli atbalstījusi, atsaucoties uz dažādiem brīvības
principiem. Šīs dienas situācijā
likumu par valsts valodu skolās
varētu ievest un nevienam nebūtu laika par to debatēt. Runātājs arī apskatīja citus, līdzīgus,
piemērus pasaules polītikā.
Latvijas valdība ir vienmēr bijusi piesardzīga jautājumos, kas
skar krievvalodīgos. Vai valdība izmantos pašreizējo situāciju, rādīs nākotne.
Referāts atrada dziļu atsaucību
un interesi klausītājos, par ko
liecināja skaļie un ilgie aplausi,
runai beidzoties.

Apsveicēju bija daudz. Gan
klātesošie, gan rakstiskie, ieskaitot Daugavas Vanagu Centrālo valdi.
Sarīkojuma svinīgā daļa noslēdzās ar kopīgi nodziedātu
Daugavas Vanagu dziesmu un
karoga iznešanu.
Otrajā daļā mūs iepriecināja
jauniešu koris „Daina” Zanes
Riteres vadībā. Viņi nodziedāja
četras dziesmas:

Dvēseles dziesma – Ēriks Ešenvalds ;
Tautu meita, spulgacīte – aranž.
Brusubārdis III ;

Kur tu skriesi, vanadziņ’ –
aranž. Jurjānu Andrējs ;
Kur tad tu nu biji, āzīti manu? –
aranž. Raimonds Pauls.

Pēdējo dziesmu diriģēja jauns
talants koristu vidū – Edgars
Vēgners. Visām dziesmām un
jaunajam diriģentam publika
deva bagātīgus aplausus. Sarīkojuma noslēgumā varējām
baudīt atspirdzinājumus un pīrāgus un bija laiks satikt un
parunāties ar draugiem. Visi
atzina, ka sarīkojums bija labi
izdevies.
Aivars Saulītis

Linda Nagla kopā ar brālēnu Alvilu Vālodzi. Foto: Viola Evele.

Simtgadniece svin savus
šūpuļsvētkus

Linda Nagla pirmo saules gaismu ieraudzīja Litenes pagastā,
1914. gada 10. jūlijā, trīs bērnu
ģimenē. Dzīvoja tēva saimniecībā Laiviņās, līdz nodibināja
savu ģimeni. Ar vīru Lt. Ludvigu Sudrabu audzināja divas atvasītes, Marutu un Edmundu.
Bēgļu gaitās Linda ar ģimeni
nokļuva Vācijā, un no turienes
1950. gadā izceļoja uz Austrāliju, kur pirmā, pagaidu apmešanās vieta bija Bonegillas
nometne, tad pastāvīgā dzīve
Adelaidē.
Linda aktīvi piedalījās Adelaides latviešu dzīvē. Viņa dziedāja sieviešu korī Sirsniņas un
piedalījās rokdarbu izstādēs ar
saviem skaistajiem rokdarbiem.
Viņa darbojās arī dažādos baznīcas un draudzes sarīkojumos
un gatavoja mielastus.

Silvia Miglis, Jānis Kārkliņš, Prof. Jānis Priedkalns, Ilga Vēvere.
Foto: Ilze Ābele

Pēc Ludviga aiziešanas mūžībā, Lindai bija lemts vairākus
gadus aizvadīt bez dzīves biedra, taču mīlestība ieradas atkal

Rīgai veltītu publikāciju skaits ārvalstu medijos sasniedz rekordu

Rīgas vārds pasaulē izskan ar
vēl nebijušu vērienu – ārvalstu plašsaziņas līdzekļi kopš
šāgada sākuma publicējuši vai
demonstrējuši vairāk nekā 900
dažādu Latvijas galvaspilsētai
veltītu materiālu, liecina Latvijas Institūta (LI) un Tūrisma attīstības valsts aģentūras
(TAVA) jaunākie apkopotie
dati.
Turklāt teju visas ziņas, kas
piepildījušas ārzemju mediju
telpu, ir ar pozitīvu skanējumu,
cildinot Rīgas seno vēsturi, bagātīgo kultūras dzīvi un lielisko architektūru.

LI pārstāvis Krišjānis Ozols
secina, ka Eiropas kultūras

galvaspilsētas tituls Rīgai un
Latvijai kopumā ir nodrošinājis līdz šim neredzētu pozitīvās
publicitātes pieaugumu.
“Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem publikāciju skaits
ārvalstu medijos par Latvijas kultūru šogad ir pieaudzis
gandrīz desmitkārtīgi,” prieku
pauž Ozols.
Piemēram, Zviedrijas ceļojumu
žurnāls “Vagabond” ir nodēvējis Rīgu par skaistāko metropoli Baltijas valstīs un ierindojis
to starp Eiropas pilsētām, kur
pavadīt brīnišķīgu nedēļas nogali. Arī Somijas ceļojumu
žurnāls “Mondo” iesaka mūsu
galvaspilsētu kā ideālu brīvdie-

nu galamērķi.

ASV portāls “travelandleisure.
com” Rīgu atzinis par vienu no
28 pasaulē romantiskākajiem
vasaras galamērķiem, slavējot
pilsētas apburošo architektūru, Latvijas dizaineru ūnikālos
darinājumus un izsmalcinātos
restorānus.

Savukārt portāls “artweekenders.com” izceļ Rīgu ne tikai
kā architektūras pērli, bet arī
pauž sajūsmu par skaistajiem
parkiem un plašajām zaļajām
zonām, norādot, ka kopumā
visa pilsēta ir “neticami tīra un
sakopta”.
www.la.lv

viņas dzīvē, Staņislava Naglas
personā. Pēc daudziem kopā
nodzīvotiem gadiem, arī viņu
aizsauca pie senčiem.
Linda var lepoties ar saviem
bērniem, mazdēlu un diviem
maz-mazdēliem. Kaut arī uz
pleciem guļ tik smaga gadu
nasta, Linda, savu dzimšanas
dienu svinot, varēja pacienāt
savu ģimeni un daudzos viesus
ar pašas ceptiem, garšīgiem pīrāgiem. Pēc tam, “Buckingham
Arms” hotelī radi un draugi
godināja jubilāri ar svētku pusdienām, kur varēja baudīt gan
silto, gan auksto galdu. Priecīgo notikumu atgādinās daudzās skaistās fotografijas, kā
arī apsveikumi no Karalienes
Elizabetes, Austrālijas gubernātora Peter Cosgrove, Austrālijas premjērministra Tony
Abbott, Federālā parlamenta
locekles Kate Ellis, kā arī no
Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa, Adelaides Latviešu
biedrības priekšnieka Bruno
Krūmiņa, un DV Adelaides nodaļas Vanadžu kopas. Skaistās
atmiņas bagātināja arī daudzie
apsveikumi un krāšņie ziedi no
radiem un draugiem. Sevišķi
skaistā atmiņā paliks mīļš un
speciāls ciemiņš, kurš bija ieradies no karstās Latvijas, lai
godinātu Lindu viņas lielajā jubilejā, ziemīgajā Austrālijā.
Par spīti lielam gadu skaitam,
Linda sevi par vecu neuzskata,
jo allaž pozitīvais, priecīgais
noskaņojums, labā veselība un
dzirkstošā humora izjūta vienmēr palīdz padzīt gadus un dzīvi redzēt kā skaistu un vērtīgu.
Ģimene un prāvais draugu un
labvēļu pulks vēlē viņai vēl ilgi
turpināt baudīt dzīvi.
Daudz baltu dieniņu, Laimiņa
lemi!

Gunta Rudzītis

