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Lāčplēša diena Sidnejas Daugavas LĀČPLĒŠUS PIEMINOT
Vanagu namā
Piemiņas sarīkojums DV
namā Adelaidē 12.11.2016.g.

no Rīgas. Šogad Lāčplēša dienas atcerē DV Sidnejas nodaļas valdes priekšsēdis Helmuts
Vabulis plkst. 11.00 aicināja
klātesošos ar klusuma brīdi
pieminēt kritušos varoņus. Sarīkojuma gaitā dzirdējām viņa

stāstījumu par toreizējo Latviešu armijas pieticīgo apbruņojumu, par sabiedroto angļu kara
kuģu atbalstu un par cīņām
Latgalē līdz Latvijas pilnīgai
atbrīvošanai. H. Vabulis tālāk
pastāstīja par Lāčplēša kara ordeņa nozīmi.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, Satversmes sapulce 1920.
gada 18. septembrī pieņēma likumu par Lāčplēša kara ordeni
ar simbolisko dibināšanas datumu 1919. gads 11. novembris.
Referents pieminēja latviešu
studenti Elzu Žiglēvicu, kura
bija viena no trim sievietēm,
kas saņēma Lāčplēša kara ordeni. Kā Sieviešu palīdzības
korpusa darbiniece, viņa apgādāja karavīrus Daugavmalā ar
ēdienu. 10. oktobrī Elzu smagi
ievainoja un 20. oktobrī viņa
slimnīcā mira. Elza ir apglabāta Rīgas Lielajos kapos.

Sidnejas DV nodaļas priekšnieks Helmuts Vabulis. Foto: Gundega Zariņš.

Sidnejas Daugavas vanagiem
11. novembris - Lāčplēša diena
ir gadskārtēja Latvijas brīvības
cīnītāju piemiņas diena, kad
1919. gadā Latviešu nacionālā
armija sīvās cīņās padzina vācu
bermontiešu bruņotos spēkus

Sarīkojumu ar īsu klavieru solo
kuplināja Andrejs Mednis. Viņš
arī novadīja divas kopdziesmas.
Ar to Lāčplēša diena un Latvijas brīvības cīnītāju atcere bija
svinīgi aizvadīta. Nobeigumā
saimnieces aicināja viesus pakavēties pie pusdienu galda un
kafijas.
Ilga Niradija

Es būšu prezidents visiem amerikāņiem…

- mūs - ar mūsu uzvaru, un es
apsveicu viņu un viņas ģimeni
ar ļoti, ļoti smago cīņu vēlēšanu
kampaņā.”

Savukārt vēršoties pie tiem,
kuri izvēlējās neatbalstīt Trapmu, viņš lūdza to palīdzību, lai
varētu kopā sastrādājoties apvienot diženo valsti un uztaisīt
to par varenu atkal. Viņš solīja
taisnīgi izturēties pret visiem,
arī pret visām valstīm. “Mēs
spēsim saprasties ar citām valstīm, kas vēlēsies saprasties ar
mums. Mums būs lieliskas attiecības,” viņš paziņoja.
Donalds Tramps. Foto: AFP/MANDEL NGAN.

Tā solīja ASV prezidenta vēlēšanās uzvarējušais Donalds
Tramps no Republikāņu partijas. Savā uzvaras runā viņš arī
veltīja atzinīgus vārdus savai
sāncensei Hilarijai Klintonei no
Demokrātu partijas: “Hilarija ir
strādājusi ļoti ilgi un ļoti smagi
(..), un mēs esam viņai parādā
milzu pateicību par viņas kalpošanu valstij.” Šis samiernie-

ciskais tonis krasi atšķiras no
iepriekš, priekšvēlēšanu laikā
teiktā, ka Klintone ir korumpētās Vašingtonas iekārtas augšgalā un solīja iemest viņu cietumā, ja tiks ievēlēts prezidenta
amatā.
Tramps teica, ka Hilarija jau
viņam bija piezvanījusi un apsveikusi: “Viņa mūs apsveica

Sveicinām Lāčplēšus
Lāčplēšu dienā,
Dižākos latviešus
pieminot sveicinām!

Edmunds Zirnītis

Divdesmit pirmajā gadsimtā,
redzēt sievietes bruņoto spēku
uniformā nav nekas neparasts;
daudzu zemju armijās, ieskaitot
Latvijas, daiļā dzimuma pārstāves ir atrodamas dažādās dienesta pakāpēs. Turpretī, pirms
simts gadiem valdīja uzskats,
ka sievietes vieta ir saimniecībā, uz lauka, bērnu istabā, tikai
ne armijā. Tādēļ bija ne tikai
liels brīnums, bet arī zināma
pretestība, kad 1915. gadā, Līna
Čanka, uzdodamās ar mirušā
brāļa dokumentiem kā “Jānis”,
brīvprātīgi pieteicās Latvijas
Strēlniekos—cik zināms, pirmā sieviete latviešu karotāju
pulkā.
Savā uzrunā Lāčplēšu piemiņas sarīkojumā, DV Adelaides nodaļas priekšniece Gunta
Rudzītis izcēla Līnas Čankas
varonību un reizē arī likteņa
ironiju: Līna pieteicās strēlniekos, lai tīšuprāt riskētu ar dzīvību, jo brāļa nesenā nāve, bet
galvenais, pajukušās attiecības
ar līgavaini viņai uzdzina tanī
brīdī neremdināmas sirdssāpes.
Daudzi krita, negribēdami, bet
viņai ne prātā nenāca, ka par
spīti ievainojumiem, viņa ne

tikai pagūs izpelnīties augstus
apbalvojumus, bet pēc gadiem,
piedzīvos savu 89. dzimšanas
dienu, kad līgavainis jau sen
būs aizmirsts!

Varoņiem veltītu dzejoli, Aijas
Vilnis “Varoņu diena” lasīja
Astra Kronīte, un klusuma brīdi pēc pusminūtes papildināja Jāņa Lindberga lasītā Lielā
Junda un tautas dziedātā Valsts
himna.

Svētku runu teica Latvijas Bruņoto spēku atvaļinātais pulkvedis Jānis Hartmanis, par tēmu,
“Latvijas armijas dibināšana
1919. g. 10. jūlijā”. Īsi un kodolīgi, ar ekrāna palīdzību, tika
paskaidrots, ar kādām grūtībām, ar kādu varonību, dibinājās jaunās, trauslās republikas
pirmā armija. Ģenerālis Dāvids Sīmansons iemantoja neskaužamu situāciju, kurā mazai
Latvijai nācās pieveikt gan Vāciju, gan Krieviju. Lielinieku
un vācu nodarītie postījumi
un briesmu darbi pret civiliedzīvotājiem Latvijas teritorijā
iedrošināja tautu, pretoties un
atbalstīt savu jauno valsti un
tās karaspēku. Latvijas brīvība
no debesīm nenokrita—to vajadzēja izcīnīt, un 1919. gada jūlijā 25,428 vīri bija gatavi aizstāvēt savas valsts neatkarību
un brīvību.
Sveicinām dzīvos un pieminām
mirušos,
Lāčplēša gara un zobena bruņ
iniekus!
(Turpinājums 2. lpp.)

APSVEICAM!

Plānots, ka jaunais Amerikas
Savienoto Valstu prezidents tiks
inaugurēts 20. janvārī, nomainot demokrātu Baraku Obamu,
kurš bijis prezidents divus termiņus kopš 2009. gada.
Savukārt par viceprezidentu
kļūs Indiānas štata gubernators
Maiks Penss, kurš šajā amatā
nomainīs Džo Baidenu.

Red.

Apsveicam Austrālijas armijas majoru Juri Ābolu ar Latvijas Bruņoto
spēku apbalvojumu par esošās armijas veidošanu un trenēšanu. No
kreisās: Gunta Rudzītis, Juris Ābols un Jānis Hartmanis.
Foto: Pēteris Strazds.

