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Atvadoties no Austrālijas Latvieša

Daudz labu vārdu mums ikkatram,
Tie spēj gan mierināt, gan
sveikt.
Vai spējam tieši īstos atrast,
Ko katrā dzīves brīdī teikt?

Jā, ko lai saka šādos brīžos? No
vienas puses mums ir skumji,
ka kaut kas tik pierasts un pa-

zīstams visām paaudzēm, šeit
Austrālijā, vairs nebūs. Bet, tai
pašā laikā ir tāda gandarījuma
sajūta, ka kaut kas tik fundamentāls, ilgstošs un saistošs
ir bijis vajadzīgs un ir spējis
pastāvēt. No vienas puses jūtamies vainīgi, dusmīgi un satriekti, ka Austrālijas Latvietis beidz savu darbību tieši ar
mums, bet, no otras puses esam

Es piedzimu, Tu jau biji…

žēl, kā sacīt jāsaka – pa angļu
modei. Aicinu jūs pamēģināt.
No mammas izspruka smiekli. Es apvainojos – nekad vairs
nelasīšot latviešu valodā! Kā
saprotat, šī apvainošanās un apņemšanās bija visai īslaicīga.
Laikraksts “Austrālijas Latvietis” ir bijis īpašs simbols
Austrālijas latviešu sabiedriskajai dzīvei. Jā, ir bijušas reizes,
kad tas saņēmis kritiku. Citkārt
žurnālisti, redaktori pelti.
(Turpinājums 2. lpp.)

Austrālijas Latvietis ilggadīgā korespondente
Valda Liepiņa kopā ar ilggadīgo Austrālijas
Latvietis redaktori Brigitu Liepiņu.
Foto: AL arhīvs.

Ticiet vai nē – “Austrālijas Latvietis” piedalījās manā agrīnajā
lasīt mācīšanās procesā! Labi
atceros sleju “Kas. Kad. Kur.”
Tā gandrīz kļuva par lielāko
klupšanas akmeni manā latvietības veidošanā. Mamma virtuvē gatavoja vakariņas un es
čakli lasīju gan pirmās klases
grāmatas, gan AL. Laikrakstu
taču lasīja pieaugušie un kuŗš
mazais cilvēks nevēlas pēc iespējas ātrāk kļūt liels… Tā nu
paņēmu un lasīju. Tikai diem-

bezgala priecīgi, ka tieši mums
bija tā iespēja, kaut uz īsu brīdi, tomēr pielikt savu roku un
kopā ar Austrālijas Latvieti ieiet vēsturē.

“Laikrakstu dibināja Latvijas
goda konsuls Melburnā Emīls
Dēliņš 1949. gadā. 2000. gadā,
aizejot pelnītā atpūtā, viņš avīzes redakciju nodeva Ēvaldam
Paeglim, un pēc pusotra gada

redaktores darbu pieņēma Brigita Liepiņa. Viņa šajā darbā pavadīja 6 gadus. Tad uz īsu brīdi
Austrālijas Latvieša redaktors
bija Gunārs Nāgels. Pēc tam,
no 2008. gada oktobra, Austrālijas Latvieša redaktore bija
Iveta Laine. Kopš 2013. gada
oktobra avīze ir Ilzes Ostrovskas un Kristapa Brūna rokās.”
Ilze un Kristaps

Laiki mainās

Šogad Austrālijas Latvietis
klusām sasniedza savu 70. darbības gadu.
Austrālijas Latvieša izdevniecības valde vēlās pateikties visiem atbalstītājiem kas gādāja
rakstus, fotogrāfijas, krustvārdu mīklas, lasītāju vēstules un
deva padomus.

Agrākos laikos visi gaidīja
avīzi. Vecāko paaudzi saistīja
notikumi Latvijā un ziņas par
jaunākām grāmatām. Jaunākai
paaudzei interesēja sarīkojumu
kalendārs un fotogrāfijas. Sarīkojuma rīkotājiem atskaite
par notikušo sarīkojumu. Citiem sporta lapas vai krustvārdu mīklas. Galvenais bija, ka
katrs varēja kaut ko atrast, un
bija iemesls abonēt avīzi.
Mūsu abonētāju skaits ir krities,
jo šodien ziņas ir pieejamas tīmeklī un tiek izdoti vietējie apkārtraksti, kas nozīmē ka avīze
ir kļuvusi mazsvarīgāka, bet
tomēr varam būt apmierināti,
ka spējām izdot avīzi vēl 18
gadus kopš to pārņēmām no E.
Dēliņa kunga.

Vislielākā pateicība pienākas
redaktorei Ilzei Ostrovskai un
viņas palīgam Kristapam Brūnam. Nav viegli gadu pēc gada
piepildīt 8 lapaspuses 48 reizes
gadā, bet pateicoties viņu uzņēmībai tas tika panākts. Varam tikai novēlēt labas sekmes
turpmākos centienos.
Austrālijas Latvieša valde

Ilze Ostrovska un Kristaps Brūns.
Foto: Liene Brūna.

Paldies redaktoriem, korespondentiem,
kritiķiem, korektoriem un burtličiem
Tik daudz rakstu: par Latviju, par latviešiem ārzemēs, par
mums pašiem. Par kultūras dienām, par jaunatnes dienām, par
sporta kopām un deju kopām,
par koriem, par teātriem, par
biedrībām un par baznīcām.
Par dzimušiem, iesvētītiem,
laulātiem un mirušiem. Par ceļojumiem un ceļotājiem. Par polītiku un brīvības centieniem.
Par literātūru un literātiem. Par
dzīvi!
Aizbraucot ciemos pie latviešiem citā pilsētā, kaut arī mēs

varbūt nevienu nepazīstam, mēs
tomēr par viņiem jau daudz ko
zinām, jo Austrālijas Latveitis
mūs jau ir iepazīstinājis.
Austrālijas Latvietim ir bijusi
viennozīmīga loma Austrālijas
izkaisītās latviešu sabiedrības
saliedēšanā vienā Austrālijas
latviešu saimē. Visus šos daudzos gadus mūs ir vienojuši
mūsu lielie kopsanākšanas svētki: kultūras dienas, jaunatnes
dienas, teātru festivāli, sporta
meistarsacīkstes – un to ir arī
(Turpinājums 2. lpp.)

Vēsturisks moments Austrālijas latviešiem ’’Kad laiks no draugiem
Ir mazliet skumja sajūta, ka šis tūras dienas, Jaunatnes dienas,
šķirties pienācis...’’
ir pēdējais Austrālijas Latvieša sporta sacensības un sadzīves
izdevums. Austrālijas Latvietis ir bijis viens no svarīgākajiem informācijas līdzekļiem
Austrālijā. Laikraksts spēlēja
svarīgu lomu ziņu un jaunumu
izplatīšana ne tikai Austrālijā ,
bet visā pasaulē. Saņemot Austrālijas Latvieti, tautieši visās
pasaules malās uzzināja ne tikai kā dzīvo latvieši Austrālija,
bet atpazina pazīstamus vārdus,
ko kurš ir darījis, sasniedzis,
uzzināja par tādiem svarīgiem
notikumiem kā piemēram Kul-

attīstību, ka arī latviešu organizāciju dibināšanu un darbību,
neskaitāmiem sarīkojumumiem
un tautiešu kopā sanākšanu, atzīmējot latviešu svinamās, kā
arī sēru dienas. Tas ir vienojis
un lolojis latvisko garu. Tas ir
devis lasītājiem iespēju piedalīties un izteikties, tas ir devis
iespēju māksliniekiem publicēt
savus darbus, tas ir devis iespēju latviešiem pētniecības un zinātnes laukā informēt tautiešus
(Turpinājums 2. lpp.)

Jūsu ievērībai!

Lasītāji, kuri ir sazinājušies ar mums par izklaidējošā ikmēneša izdevumu, paldies. Mēs
personīgi stāsimies sakaros ar jums drīzumā. Red.

Redaktoru maiņa 2013. gadā.
Iveta Laine un Ilze Ostrovska.
Foto: Magnuss Lainis.

Diemžēl ir pienācis laiks,
šķirties no ilggadīga drauga,
‘’Austrālijas Latvietis’’, kas šīs
zemes latviešus informējis un
izklaidējis jau pāris paaudzēs.
Jāsaka paldies visiem redaktoriem, kas laika gaitā turējuši
savās rokās avīzes grožus, un
visiem korespondentiem, kas
pagādājuši informāciju par notikumiem gan šeit, gan Latvijā.
Pietrūks ik nedēļas krustvārdu
mīkla, pietrūks Latvijas preses
apskats, lai gan reizēm valoda
bija tād, ka bija grūti saprast,
kas tur īsti domāts. Pietrūks
vietējio un citu Austrālijas pilsētu sarīkojumu apraksti. Piektdienas rītos pastkastīte liksies
daudz tukšāka, nekā līdz šim,

jo tur vairs nebūs gaidītā avīze. Abonentu skaits sarucis tik
tālu, ka ienākumi vairs nesedz
izdevumus, un tā nevar tirgoties. Katrā ziņā, Austrālijas
Latvietis ar godu ieies latviešu
žurnalistikas vēsturē.
Paldies visiem, kuriem laiku
gaitā ir bijis kāds sakars ar
Austrālijas Latvieti.

Gunta Rudzītis

(Gunta Rudzītis ir pazīstama
Austrālijas Latvieša slejās arī
kā Mildiņa, kurai, pat šajā tehnoloģijas laikmetā, vēl joprojām ļoti patīk rakstīt vēstules.
Red.)

