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Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām...
Austrālijas Latvietis redakcija un valde novēl jums patiesi priecīgus, mīlestības
un saticības pilnus Ziemassvētkus! Lai jums gaišas domas kā sveces liesmiņas un
lai visiem labs prāts.
Vēlējums draugam

Jau Ziemassvētku zvaigzne
mirdz
Un priecīgāk sāk pukstēt sirds.
Jo zvaigzne tā mums atgādināt
liek,
Ka brīnumam bij jānotiek.
Jo pasaulē pie mums Viņš nācis
Un jaunu laikmetu bij sācis,
Kas mīlestību sludina
Uz labiem darbiem mudina.
To godinot mēs dziedam dziesmas
Un dedzam egles zarā liesmas.
Šīs liesmiņas mums sirdi silda

Un gaišām domām prātus pilda.
Un Jaunais gads, kas tūlīt
nāks,
Kas divtūkstoši sešpadsmito
sāks,
Lai laimi, prieku, veselību nestu,
Bet noskumšanu, bēdas projām
mestu.
Tādēļ es sveicienus še sūtu,
Lai dienas priecīgas Tev būtu
Un spoži lai šī zvaigzne mirdz
Un vienmēr priecīgs prāts un
sirds!

Vikbens

Svētki ilga visu dienu un sākās
jau 11.30 ar Jubilejas svētku
aktu Melburnas Latviešu nama
Lielajā zālē. Skolas karogu
zālē ienesa 7. klases audzēkņi,
svecītes iededzināja 6. klases
audzēkņi, un aktu ar īsu svētbrīdi ievadīja mācītājs Dainis
Markovskis.
Sekoja pārzines Līgas Dārziņas
uzruna, kurā viņa uzskaitīja
daudzus interesantus notikumus skolas vēsturē – skolu sim-

bolu un tradiciju pieņemšanu,
skolēnu skaita pieaugumu un
samazināšanos, visilgāk nostrādājušo skolotāju sarakstu.
Uzskaitīja arī problēmas, ko
skola bija pa gadiem piedzīvojusi, un piezīmēja, ka tās nemaz
nebija daudz mainījušās. Runu
nobeidza atzīstot, ka pa šiem 65
gadiem skolā bija bijušas daudz
vairāk līdzību, kā atšķirību un
atkārtoja G. Brēmaņa teikto
(1971. gada uzrunā) – Daugavas skola ir visu mūsu kopīgā
darba un atbalsta rezultāts.
Savukārt Skolas padomes
priekšsēde Māra Rumpe pasniedza atzinības nozīmītes
tiem darbiniekiem, kas skolā

ZIEMASSVĒTKI
ELLES
PRIEKŠTELPĀ

DV Adelaides nodaļas eglītes
pēcpusdiena 19.12.2015.g.

Mīļā Mildiņ!

Ja es dzīvotu senajos, neapgaismotajos laikos, kad zinātne vēl
nevarēja izskaidrot dabiskas
parādības, un tauta visās nelaimēs redzēja Dieva sodošu pirkstu, tad šīs beidzamās nedēļas
laika apstākļus noteikti uztvertu kā Augstās Priekšniecības
brīdinājumu grēcīgai pasaulei:
labojies, atgriezies taisnības ceļos, citādi Tevi sagaida mūžīgās
mokas uz elles sārta; esi brīdināts—šis ir tikai ievads!

Melburnas Daugavas skolai 65 gadi

Sestdien, 12. decembrī, Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola nosvinēja lielus
svētkus – ne tikai skolas gada
noslēgumu un eglīti, bet arī
savu 65 gadu jubileju.

67. gads

strādājuši pēdējos 10 gados, un
sasnieguši 10 vai vairāk darbības gadus. Tie bija Līga Dārziņa, Jolanta Lārmane, Rūta
Šķoba, Andris Ziedars, Anita
Vējiņa, Edīte Atvara, Sandra
Brutāna, Karīna Jaunalksne,
mācītājs Aldis Elberts, Elfrīda Rimšāne, Iveta Laine, Vilis Padoms un Valda Jefimova. Pēdējie pieci no šiem bija
skolā strādājuši vairāk par 20
gadiem, un Valda Jefimova vēl
tagad šo darbu turpina.

Sekoja apsveikumi skolai no
LR goda konsula Melburnā
Jāņa Dēliņa un no daudziem
organizāciju pārstāvjiem, kas
bieži vien atzina, ka paši bija

bijuši Daugavas skolas skolnieki. Visi uzsvēra skolas nozīmi
latviešu sabiedrībai Melburnā,
Austrālijā un pat tālāk pasaulē. Bija manāms ļoti sirsnīgs
atbalsts skolai un tās tālākai
darbībai.
Pēc aspveikumiem tika pasniegtas skolniekiem liecības,
sākot ar bērnu dārza klasīti.
Skolotāji jauki aprakstīja savus
skolniekus, un visi tika pārcelti
un nākošo klasi 2016. gadā.

Akts nobeidzās ar kopā nodziedāto skolas dziesmu, Daugav’s
abas malas. Tad piedevām
visi nodziedāja skolai Daudz
baltu dieniņu, kamēr padomes
(Turpinājums 8. lpp.)

Četras dienas pēc kārtas šmorējāmies, cepinājāmies, svīdām
un slāpām, pie gaisa temperātūras plus 40C. Sestdien, kad notika vanadžu un vanagu eglīte,
karstums sakāpa līdz plus 44
C. (Bijām knapi atkopušies no
iepriekšējās nedēļas termometra pārmērībām). Dziedi nu par
sniegu un aukstumu, kas degunā kniebj! Jau agrā rīta stundā,
kad gaiļi vēl nedziedāja, tika ieslēgti visi iespējamie DV nama
vēsinātāji, lai sakarsušos mūrus
kaut cik atdzesētu, pirms tautas
sanākšanas. Un tomēr bija gana
daudz drosmīgu ļaužu, kas uz
eglīti atnāca.
Sākām ar kopdziesmu Klusa
nakts, tad klausījāmies Rasas
pārdomas par Ziemassvētku
nozīmi kristīgai draudzei. Šīm
pārdomām piemērota bija kopdziesma No debesīm es atnesu,
tad Vanadžu ansamblis uzstājās ar trim dziesmām: Svētā
nakts, Mirstīgais šai brīdī klusē, un Šai svētā naktī. Elgas
Lejas dzejoli Ziemassvētkos
(Šonakt ziemeļbriežus jūdzu)
lasīja Rasa.

Sekoja kopdziesma par godu
seno latviešu ziemas saulgriežiem—Sidrabiņa lietiņš lija
(vārda Kaladū nozīme, tāpat kā
vārda Līgo nozīme ir senatnes
miglā aizplīvurota); tad Raimonds nospēlēja divus klavieru
gabalus, un Vanadžu ansamblis noslēdza sarīkojuma pirmo
daļu ar Nu dusi, puisīt saldākais un Eglīte. Paldies Inesei
par ansambļa vadīšanu.

Foto: A. Vējiņš.

Svētku mielastā vanadzes piedāvāja auksto galdu, ko krāšņi
kuplināja viesu līdz paņemtie
groziņi. Mielojāmies karaliski,
un maz kas palika pāri. Otrā,
neformālā daļa sākās ar Ilgas
stāstījumu par sauli un saulgriežiem, dažādiem jokiem un
vēlējumiem. Bija krietni
(Turpinājums 8. lpp.)

