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Piemiņa un izpriecas DV namā Adelaidē KALPAKS / LEĢIONĀRI /
DV Adelaides nodaļas 65.
vispār viņiem tāda doma ienā- Tā kā latvieši ir dziedātāju tau- KURZEMES CIETOKSNIS
dzimšanas dienas svinības
ca prātā? Neapšaubāms ir fakts, ta, iesākām ar pienācīgi kareivī4.3.2017.g.

DAUGAVAS VANAGI, SASAUKSIMIES!
Būtu interesanti ielīst galvās
DV Adelaides nodaļas dibinātājiem un uzzināt, cik tālu
nākotni viņi prognozēja savai
nule dzimušai DV nodaļai. Vai

ka pēc sešdesmit pieciem gadiem, nodaļa vēl ne tikvien pastāv, bet rosīgi darbojas. Darba
mūžā, sešdesmit pieci gadi gan
skaitās pensionēšanās laiks, bet
nodaļā nevienam ne prātā nenāk, pasēdēt saulītē vai bezdarbībā atdusēties uz lauriem.

gu dziesmu, Nu ardievu Vidzemīte, kam tūlīt sekoja LR Goda
Konsula Dienvidaustrālijā Dr.
Valža Tomaņa apsveikums.
Diemžēl diplomāta uzdevumi
pašu konsulu bija aizsaukuši uz
Rīgu, taču viņš bija atstājis ne
tikai rakstisku apsveikumu, bet
arī t.s. karoga kāta ‘’naglu’’—
piemiņas plāksnīti ar attiecīgu
sveicienu, ko piestiprina nodaļas karoga kātam. Ilga Vēvere
nolasīja rakstisko sveicienu,
bet vēl dzīvi palikušie divi dibinātāji, Artūrs Berķis un Juris
Dancis, karoga kātam pienagloja plāksnīti.

Jubilejai par godu, jau pirms
dažiem mēnešiem Andris Jaudzems, nodaļas valdes uzdevumā, iekārtoja sarkanbaltsarkanu
rožu dārzu, kopā pieci krūmi,
pie nama vārtiem. Sestdien, pie
vārtu staba beidzot piestiprināja uzrakstu:
“Šis rožu dārzs atzīmē 65 gadus
Daugavas Vanagu Adelaides
nodaļai 26. janvārī, 2017.g.’’.
Dzīvi palikušie divi dibinātāji, Artūrs Berķis un Juris Dancis, karoga
kātam pienagloja plāksnīti. Foto: Pēteris Strazds.

Lai bada dēļ neizceltos tautas
nemieri, priekšniece aicināja
(Turpinājums 8. lpp.)

Aijas Vilnis dzejoli ar viscaur aizkustinošiem vārdiem lasīja Astra
Kronīte. Foto: Pēteris Strazds.

Piemiņas sarīkojums Adelaidē
4.3.2017.g.

“...Un tautas brīvība ir jūsu
kapu rota,

Kas cauri mūžiem zemi apstaros’’.
Jānis Akurāters

Latvietim karogs ir svēts simbols

Latvijas 100
gades karoga
ceļojums Austrālijā

Latvietim karogs
ir svēts simbols
- tas apliecina
piederību, vienotību un negaistošu ticību brīvai Latvijai!
Ir grūti iedomāties kaut ko
vēl īpašāku par speciāli lolotu, Latvijā noaustu un krāšņā
futrālī ievietotu Latvijas 100
gades karogu. Vēl grūtāk ir noticēt, ka tieši šis karogs varētu
apceļot pasaules latviešus vienojoties kopīgās godināšanas
ceremonijās.

Tomēr sapņi piepildās un tā,
Latvijas 100 gades karoga ceļš
iesāka savu pasaules ceļojumu
tieši visattālākajā pasaules nostūrī - Austrālijā.

Pēc 15,257 km, kas ir attālums
kas šķir Rīgu no Melburnas,
Latvijas 100 gades karogs savu
pirmo saules gaismu Austrālijā
ieraudzīja Austrālijas latviešu
56. kultūras dienās Melburnā,
tautas deju uzvedumā “Uz laimīgo zemi, pa dejas ceļu”. Lat-

vijas Kultūras ministre Dace
Melbārde karogu uz svētku
laiku nodeva latviešiem Austrālijā un Jaunzēlandē, kuru saņēma uzveduma galvenais varonis - Sprīdītis. Pasaka mijās
ar īstenību. Karogs, piederība
un atgriešanās pie savām saknēm - brīdis, kad ikviens varēja
izjust piederību Latvijai un latvietībai.

Diezin’ vai pirmo ALKD vadītājs Fēlikss Brūveris 1951. gadā
pat varēja sapņot, ka pēc 65
gadiem tautas deju sarīkojumā
kopā sanāks 1000 tautiešu, lai
kopīgi godinātu Latvijas 100
gades karogu.
2. janvāra rītā karoga ceļš no
Melburnas turpinājās uz bērnu
nomenti “Tērvete”, kur Latvijas 100 gades karoga godasardzē šoreiz lepni stāvēja jaunākā Austrālijas latviešu paaudze.
Nometnes vadītāji Latvijas parakstījās savā, bērnu un vecāku
vārdā Latvijas 100 gades vēstījuma grāmatā.
Tālāk ceļš bija jāmēro uz Austrālijas Alpu kalniem 3 x 3
nometni. Par karoga godināšanas ceremonijas vietu tika
izraudzīta kādreizējā Bonegil-

las migrantu pieņemšanas nometne. Bonegilla bija vislielākā
migrantu pieņemšas vieta Austrālijā, kur bijušajās armijas
kazarmās, sākot ar 1947. gadu
tika izvietoti jaunie migranti
no Eiropas, tai skaitā vairāki
tūkstoši latviešu. Šī vieta būs
vienmēr nozīmīga Austrālijas
latviešu sirdīs.. bēdas par zaudēto Eiropu, bet arī cerības jauna ceļa un dzīves sākums tālajā
kontinentā.
No Bonegillas, Viktorijas pavalstī karogs iesāka 920km
garo pārbraucienu uz Dienvidaustrāliju - Annas Ziedares
Vasaras vidusskolu. Uz skolu
apgūt latviešu valodu, vēsturi,
tradīcijas un latviešu kultūru
dodas jaunieši no visas Austrālijas un Jaunzēlandes. Skolotāji
un audzinātāji ir gan paši vietējie, gan arī īpaši novērtētie
papildspēki no Amerikas latviešu kopienas un Latvijas! Tā,
visiem kopā, vienojoties lielā
aplī tika godināts Latvijas 100
gades karogs.

Pēc AZVV, karogs mēroja ceļu
uz Austrālijas galvaspilsētu
Kanberu. 28. janvāra vakarā
Kanberas latvieši sanāca kopā,
lai atcerētos Latvijas vēsturi un

godinātu Latvijas 100 gades karogu. Tika stāstīts par 100 gade
karoga sākumiem un mērķiem
uzsverot, ka šis simtgades karogs ir latviešu jaunās audzes
lolojums un devums Latvijai.
Karoga nesēji bija Kanberas
tautas deju kopas “Sprigulītis”
dejotāji.

“Mums ir liels prieks un gandarījums, ka šis Latvijas karogs,
ir ieradies mūsu dievnamā, tik
tālu no dzimtenes šajā zemē,
kur tik daudz mūsu tautiešu
atrada sev mājas. Katram latvietim sirdī Latvija ir mīļa un
tuva. Kaut gan esam izkaisīti
plašajā pasaulē, ir divas lietas,
kas mūs vieno - ticība uz Tevi
un sarkanbaltsarkanais karogs,
kas atgādina, ka piederam latviešu tautai.”
Ar šiem skaistajiem un vienojošajiem vārdiem, 5. februārī tika
iesvētīts Latvijas 100 gades
karogs latviešu dievkalpojumā
Sidnejā. Sidneja ir lielākā Austrālijas pilsēta, kurā atrodas arī
lielākais latviešu centrs. Karoga godināšanas sarīkojumi
dievnamā un latviešu biedrības
namā pulcināja visas paaudzes,
ieskaitot klusuma brīdi latviešu
(Turpinājums 3. lpp.)

Šāda moto paspārnē risinājās
Daugavas Vanagu atceres sarīkojums Adelaidē, pieminot
mūsu tautas pēdējo simts gadu
varoņus. Kad zālē bija ceremoniāli ienests karogs, nodaļas
priekšniece Gunta Rudzītis īsumā atgādināja klātesošiem par
tautas upuriem pagātnē un šo
dienu reāliem draudiem mūsu
tēvzemes brīvībai un pastāvēšanai. Agresija no austrumiem
izpaužas gan melīgajos un nicinošajos vārdos, gan ieročos.
Mums jābūt allaž modriem.
Ilga Vēvere pasniedza vizuālu
priekšnesumu “Ziemassvētku
kaujas mūsdienu skatījumā’’,
ko bija sakopojis pulkvedis
Jānis Hartmanis Latvijā. Šī
prezentācija kuplināja un pasvītroja priekšnieces teikto
par latviešu pirmā karaspēka
upuriem. Turklāt kļuva skaidrs,
ka latviešu centienus pret vāciešiem nodeva krievu kara
vadoņu nemākulība kara gaitu
plānošanā, un Sibīrijas pulki,
kuri gluži vienkārši aizbēga no
kaujas. Arī ziemas sals radīja
nelabvēlīgus apstākļus. Taču
beigās, ar milzīgām grūtībām
un zaudējumiem, latvieši izcīnīja savu brīvu valsti. Ja katra
bilde atsver tūkstoš vārdus, tad
mēmās bildes uz ekrāna runāja
patiešām skaļu valodu.
Kopdziesma “Daugav’ abas
malas’’ ievadīja sarīkojuma
koncerta daļu, ko turpināja pianists Raimonds Jaudzems ar V.
A. Mocarta un J. F. Burgmillera klavieru darbiem. Vanadžu
Ansamblis sniedza trīs dziesmas, to skaitā Kārļa Alberta
(Turpinājums 7. lpp.)

