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APSVEICAM!
Gadā, kad mēs ar lielu vērienu, visās pasaules malās,
svinam Latvijas simtgadi, ļoti gribētos nepalaist garām vēl
vienu lielu un svarīgu notikumu. Šis notikums skar vairāk
mūs pašus šeit, Austrālijā, bet lepoties un apskaust mūs
par to var visā plašajā pasaulē. Ir iesācies mūsu laikraksta,
Austrālijas Latvietis, 70. pastāvēšanas gads. Apsveicam un
pateicamies visiem lasītājiem, iepriekšējiem un tagadējiem
darbiniekiem par uzticību un ražīgo darbu Austrālijas
latviešu sabiedrības labā.

Baltais galdauts
Latvijas Republikas
neatkarības
atjaunošanas
dienu
bija
izlemts svinēt - 4. maija

piektdienas rītā plkst. 10.00!

Tāpēc, lai viss noritētu bez
steigas, jau ceturtdienas vakarā
tika baltiem galdautiem klāti
četri gari galdi un piekdienas
rītā atlika vien gaidīt Augšciema un Lejasciema ļaudis.
Bez liekas kavēšanās, glīti ģērbušies ieradās svinētāji. Glāzēs
tika liets šampanietis, lai varētu uzsaukt: „Daudz laimes un
ilgu mūžu Latvijai!” Pēc šāda
skaļa vēlējuma, visi sanākušie
Ivara Štubja akordeona spēles
pavadījumā nodziedāja dažas

70. gads

dziesmas.

Tad visas gaismas tika izslēgtas, vien sveču gaismai apspīdot ēdamzāli. Iedzīvotāji un
ciemiņi noskatījās trīs īsfilmas
no Latvijas, par to kā Baltā
galdauta svētkus dažādās pilsētās svin Latvijā.

Pēc kino tika dalītas tortes un
katrā šķīvī iegūla sarkanbalts
kūkas gabaliņš, kas īpaši gards
likās kopā ar rīta kafiju. Šajā
rīta stundā valdīja pacilāta gaisotne. Dziesmu grāmata ātri
vien bija izdziedāta un Ivara
pavadījumā visi turpināja dziedāt dziesmas no galvas.

Ušakovs noalgojis bijušā ASV prezidenta
kandidāta Makkeina kampaņas rīkotāju

Rīgas mērs un partijas Saskaņa priekšsēdētājs Nils Ušakovs
noalgojis augsta ranga amerikāņu politisko konsultantu
Kristiānu Feriju (Christian
Ferry), lai viņš palīdzētu partijai uzvarēt oktobrī gaidāmajās
Saeimas vēlēšanās.
Re:Baltica sadarbībā ar Buzzfeed.com noskaidroja, ka amerikānis jau vairākas reizes viesojies Rīgā un pēdējā no tām
bija pirms dažām nedēļām.
Elektroniskā pasta vēstulē Ferijs atzina, ka viņam ir noslēgts
konsultāciju līgums ar Saskaņu,
kas paredz palīdzību stratēģiski
politisku lēmumu pieņemšanā,
politiskā vēstījuma izstrādi un
sabiedriskās domas pētījumu
izveidē.

Ferijs politisko konsultāciju
jomā darbojas jau divdesmit
gadus un starp viņa lielākajiem

darba devējiem ir bijuši divi ietekmīgi Amerikas republikāņu
senatori un prezidenta amata
kandidāti – Lindslijs Grems
(Lindsley Graham) un Džons
Makkeins (John McCain). Ferijam ir darba pieredze arī
Austrumeiropā, jo 2006. gadā
viņš kā firmas Davis-Manafort
darbinieks konsultēja tā laika
Kremļa atbalstīto Ukrainas
premjerministru Viktoru Janukoviču, kurš vēlāk kļuva par
prezidentu un pēc gāšanas aizbēga uz Krieviju. Firmas Davis-Manafort īpašnieki tolaik
bija vēlākais ASV prezidenta
Donalda Trampa kampaņas
padomnieks Pauls Manaforts
(Paul Manafort) un senatora
Makkeina vēlēšanu kampaņas
vadītājs Riks Deiviss (Rick
Davis).
Ferijs elektroniskajā vēstulē raksta, ka Ušakovu saticis

Vašingtonā, kur viņu iepazīstinājis «kopējs draugs Deivids
Merkels (David Merkel). Deivids zināja par manu veiksmīgo
darbu Latīņamerikā un mēra
Ušakova apbrīnu par maniem
diviem iepriekšējiem darba devējiem Makeinu un Gremu.»
Ferija minētais draugs Deivids
Merkels ir bijušais ASV valdības darbinieks, kura pārziņā
bija Eiropas un Eirāzijas starptautiskās attiecības. Šobrīd
viņš ir Vašingtonas domnīcas
Atlantic Council eksperts un
organizācijas Summit International Advisors vadītājs.

Kā šīs organizācijas pārstāvis
viņš pērn decembrī Vašingtonā
restorānā Mirabelle Ušakova
vārdā rīkoja vakariņas.
Izsūtītajā vakariņu ielūgumā
Ušakovs
raksturots,
kā
(Turpinājums 3. lpp.)

SCIENTIA EST POTESTAS

Paldies visiem, kas palīdzēja,
lai Baltā galdauta svētki būtu
skaisti - ar godu un lepnumu
nosvinēti!

Ingrīda Biezaite

Skolēni ar vecākiem un vecvecākiem, un skolotājas ģimenes dienas dievkalpojumā. Foto: R. Dancis.

Ģimenes dienas
dievkalpojums Adelaides
skolai sestdien, 5.5.2018

Foto: Ingrīda Biezaite.

Ģimenes dienai par godu, latviešu skolas skolnieki Adelaidē
bija aicināti uz dievkalpojumu
sestdienā, lai nebūtu jāierodas
regulārajā svētdienas dievkalpojumā. Piedalīšanās nebija

obligāta, un tā kā bija vecāki,
kuriem ir iebildumi pret kristīgo ticību, tad liela daļa skolnieku palika skolā, regulārajās
mācībās.

Dievkalpojums sākās ar korāli Gaišais rīts, tad prāv. Jānis
Priedkalns, gan latviski, gan
angliski, uzrunāja bērnus par

ģimenes vērtību bērna dzīvē un
audzināšanā. Ģimene ietver ne
tikai vecākus, bet arī vec-vecākus, un arī vecākā paaudze bija
bagātīgi pārstāvēta. Īsais dievkalpojums beidzās ar korāli,
Pie rokas ņem un vadi.
Latīņu valodas nepratējiem,
(Turpinājums 2. lpp.)

