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Austrālijas Latvietim ir pienākusi cienījama dzimšanas diena. Pēc dažiem mēriem, ar sešdesmit pieciem gadiem ir laiks
aiziet pensijā, bet, man šķiet,
ka tas nenotiks ar Austrālijas
Latvieti.
AL ir izdarījis un vēl arvien
dara apsveicamu darbu, mūs
informējot par notikumiem latviešu pasaulē, kā arī par citiem
notikumiem, kas mūs skar.
Pateicos par padarīto un novēlu
vēl daudz aktīvu darbības gadu
Austrālijas Latvietim.
Pēteris Strazds
LAAJ prezidija priekšsēdis

Print post approved
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Mūsu laikrakstam 65
Apsveicam visus laikraksta
Austrālijas Latvietis lasītājus
ar lielo un apaļo jubileju.

Tas ir mūsu kopējais sasniegums, ka AL ir piedzīvojis šo
cienījamo vecumu, ar kuru
nevar lepoties daudz laikrakstu pasaulē. Kā jau mēs zinām,
laikraksts nevar pastāvēt bez
laba redaktora, interesantiem
rakstiem un lojāliem lasītājiem.
Pateicība pienākas gan visiem
bijušajiem laikraksta redaktoriem, gan daudzajiem ziņu un
notikumu rakstītājiem, gan zinātkārajiem lasītājiem.
Laiki ir mainījušies, arī Austrālijas Latvietis līdzi tam.
Veroties vissenākajā, mums

pieejamā, laikraksta numurā
587, kurš izdots 1961. gada 20.
maijā, pirmām kārtām ir redzamas vairākas vizuālās atšķirības. Laikraksts ir daudz lielāks
un maksas sludinājumi aizņem
gandrīz divas pilnas lappuses,
kur ļoti uzkrītoši lepojas iespaidīga “Rothmans” cigarešu
reklāma. Tāpat ir mainījušies
cilvēki fotografijās. Jau minētajā laikrakstā zem fotografijas,
kur attēloti Brisbanē iesvētītie
jaunieši, lasām, ka pirmajā rindā no kreisās sēž Gunta Māra
Rudzīte, bet skatoties bildē tā
nav Gunta, ko pazīstam. Vai
dubultniece?
Novēlam laikrakstam Austrālijas Latvietis vēl ilgu mūžu, lai

Laimdota Straujuma ar Džo Baidenu vienojas
par drošības prioritātēm
29.aprīlī, Ministru prezidente
Laimdota Straujuma Vašingtonā (ASV) tikās ar ASV viceprezidentu Džo Baidenu (Joe
Biden). Amatpersonas pārrunāja Latvijas un ASV sadarbību
drošības jomā un enerģētikas
jomā.
Pārrunājot ASV spēku klātbūtnes jautājumus Baltijas jūras reģionā, premjērministre
pauda cerību, ka NATO spēku
klātbūtne Latvijā būs ilglaicīga.
Savukārt Dž. Baidens apliecināja stingrās Ziemeļatlantijas
līguma piektā panta garantijas
Latvijai.
Premjēre pateicās par ASV
sniegto atbalstu Baltijas drošībai un pauda, ka ASV ir uzticamākais Latvijas sabiedrotais
un būtiskākais stratēģiskais
partneris.
Sarunas gaitā Dž. Baidens atzinīgi vērtēja Latvijas apņemšanos palielināt aizsardzības
budžetu, lai līdz 2020. gadam
tas sasniegtu 2% no IKP.
Sarunas laikā abas amatpersonas veltīja uzmanību arī
enerģētikas jautājumiem – Ministru prezidente apliecināja
Latvijas interesi ASV dabas
gāzes eksporta uzsākšanai uz
Eiropu. „Latvija ir gatava cieši
sadarboties ar ASV valdību un
uzņēmumiem alternātīvu meklēšanā”, pauda L.Straujuma,
uzsverot, ka „gāzes eksporta
uzsākšana no ASV uz ES būtu
labs signāls Krievijai, ka Eiropai ir alternātīvas gāzes piegādes iespējas”.
Tāpat Dž.Baidens interesējās

65. gads

par Latvijas vērtējumu Ukrainas situācijai. Premjēre apliecināja, ka jaunajai valdībai ir
svarīgi nepadoties provokācijām, kā arī nodrošināt valsts
pārvaldību un demokratiskas
prezidenta vēlēšanas 25.maijā.
Tāpat puses bija vienisprātis,
ka ir maksimāli ātri jānoslēdz
Transatlantiskās tirdzniecības
un investīciju partnerības sarunas. Dž.Baidens izteica cerību, ka Latvija kā topošā ES
Padomē prezidējošā valsts dos
pozitīvu ieguldījumu šī līguma
noslēgšanai.
ASV vizītes laikā Ministru
prezidentei jau notikušas tikšanās ar Bostonas mēru Martinu Volšu (Martin J. Walsh) un
Masačūsetsas, Bostonas uzņēmējiem. Ministru prezidente
Bostonā atklāja arī Latvijas In-

vestīciju un attīstības aģentūras
organizēto Latvijas – Amerikas
biznesa forumu. Tajā piedalījās
15 Latvijas uzņēmumi, kuriem
ir interese paplašināt eksporta
tirgus un veidot sadarbību ar
ASV uzņēmumiem, kā arī ap
25 ASV uzņēmumu pārstāvji,
kurus interesē investīciju iespējas un partnerību veidošana
Latvijā.
Vizītes mērķis ir stiprināt Latvijas – ASV sadarbību drošības
jomā, veicināt abu valstu polītisko dialogu gan ASV nacionālajā līmenī, gan štatu līmenī,
kā arī attīstīt sadarbību ekonomikā un stiprināt saiknes ar
latviešu diasporu ASV.
Darba vizīte ASV notiek no
28.aprīļa līdz 2.maijam.
www.mk.gov.lv

nākamās paaudzes arī var brīnīties un salīdzināt šodienas
laikrakstu ar nākotnes izdevumiem.

Lai labi lasās!
Ilze un Kristaps

Jubilāram
“Austrālijas latvietim”

“Austrālijas latvietis” un Emīls
Dēliņs ir divi nešķirami jēdzieni.

Kad ASV armijas transportkuģis “General Stuart Heintzelman” atveda no II Pasaules karā
izpostītās Eiropas uz Austrāliju
pirmās t.s. pārvietotās personas
(Displaced persons, jeb D.P.),
tikai baltiešus, viņu vidū bija
arī Emīls Dēliņš, viņa nākamā
dzīves biedre Nina un es. Kuģis
noenkurojās Frimentlas ostā
1947. gada 28.novembrī. Atceros, ka uz kuģa baltieši izdeva
vienu kopīgu avīzes nummuru
četrās valodās, kuras latviešu
nodaļu bija rediģējis Dēliņš.
Šolaiku paaudze, iespējams,
vairs nezinās, ka mums par
brīvu ceļu bija jānostrādā divi
gadi, kur vien mūs valdība sūtītu. Dēliņš, cik zinu, nonāca
darbā kokzāģētavā Eildonas
(Viktorijā) tuvumā. Es pieņēmu darbu turpat transitnometnē
Bonegillā, 12 jūdzes (kā toreiz
mērīja) no Alburijas pilsētiņas.

Cik zinu, doma izdot šeit laikrakstu latviešiem radās Ninai,
drīz pēc viņu laulībām 1948.
gadā. Viena no šīs nedēļas avīzes pamatdomām būtu kļūt par
saiti visā plašajā kontinentā izkaisītajiem latviešiem, ko A.L.
arī godam paveica. Tā 1949.
gada 9.maijā dzima A.L. - pati
pirmā latviešu avīze brīvajā
pasaulē; sākumā rotatora technikā un tikai pāris simts eksemplāros.
No pirmajiem Dēliņam uzticīgajiem un nesavtīgajiem
līdzstrādniekiem minēšu tikai
dažus, kas, diemžēl, nav vairs
mūsu vidū: Aleksandrs Zariņš,
Arnolds Šmits, Zigurds Bārda,
Voldemārs Dulmanis, Eduards
Šmugajs.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma Vašingtonā tiekas ar ASV
viceprezidentu Džo Baidenu. Foto: Valsts kanceleja.

Manu pirmo rakstu A.L. iespieda 1949. gada 20. decembrī.
Tajā aprakstīju savu pārcelšanos no Bonegillas uz Adelaidi.
Pēc tam sāku sūtīt ziņas A.L.
par latviešu sportu Adelaidē,
vēlāk par saviem ceļojumiem,
olimpiskajām spēlēm un citiem
sporta lielsarīkojumiem ārpus

Apsveicu laikraksta „Austrālijas Latvietis” izdevējus un
līdzstrādniekus ar 65 gadu pāstāvēšanu. Visus pastāvēšanas
gadus laikraksts ir ļoti labi dokumentējis latviešu sabiedrisko
dzīvi Austrālijā un citās zemēs.
Laikrakstam ir bijusi svarīga
loma Austrālijas latviešu sabiedrības saglabāšanā, kā arī
sabiedriskās domas attīstībā.
„Austrālijas Latvietis” ir informējis savus lasītājus par notikumiem Latvijā, ir analizējis
aktuālitātes un devis iespēju
lasītājiem izteikt savas domas.
Paldies laikrakstam „Austrālijas Latvietis” par kalpošanu
savai tautai un Latvijai. Novēlu
laikrakstam labas sekmes nākotnē.
Jānis Roberts Dēliņš
LR goda konsuls Melburnā
Austrālijas, kur biju klāt.

Arnolds Šmits netikvien vadīja
sporta nodaļu, bet rakstīja par
visādiem tēmatiem, lietojot dažādus segvārdus, kā Ansis Sirmais, Six u.c.
Kad Šmits 1975. gada beigās
pensionējās, Dēliņš par sporta
nodaļas vadītāju (bez algas) uzaicināja mani, kam es ar prieku piekritu. Sagadījās tā, ka
1976.g. janvārī mans darba devējs - liela eksporta un importa
sabiedrība - slēdza Adelaides
nodaļu un uzaicināja visus vietējos darbiniekus pārcelties uz
H.Q. Melburnā. Kad es tam biju
piekritis, sāka cirkulēt baumas,
ka esmu pārcēlies tieši sakarā
ar manu posteni A.L.!
Sāku abonēt Latvijas laikrakstu “Sports” un informēt
A.L.lasītājus par svarīgākajiem
notikumiem Latvijas sporta
dzīvē.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas es ilgus gadus A.L.
rakstīju par saviem novērojumiem Latvijā.
Latviešu sports ar katru nākošo
paaudzi sarāvies un vairs neprasa vietu iknedēļas aprakstam. Taču, kad man būs - dzejiski runājot - “jānoliek spalva”,
novēlu, lai redaktorei izdodas
atrast man aizstājēju.
Pašam “Austrālijas latvietim”
novēlu turpināt vērtīgo darbu
latviešu sabiedrības vienošanai, ko tas veicis 65 gadus.
Gunārs Bērzzariņš (G.E.B.)
OAM

