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Pēdējais laiks brīvības cīnītājiem izrādīt cieņu,
piešķirot Viestura ordeni

Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis, kā arī
NBS vadība ir pozitīvi noskaņoti par ideju piešķirt Viestura
ordeni tiem bijušajiem nacionālajiem partizāniem, kuri ar
ieročiem rokās turpināja cīņu
par Latvijas brīvību pēc Otrā
pasaules kara beigām. To apliecināja arī šonedēļ Latvijas Kara
muzejā rīkotā nacionālo partizānu godināšana.
KLB priekšnieks Juris Jakovics un Sarmīte Ēlerte. Foto: I. Skrīveris.

Atceres saietu atklāja KLB
priekšnieks Juris Jakovics.

Savā ievadrunā viņš pieskārās
pašreizējai, saspīlētai pasaules
politiskai situācijai ASV pēcvēlēšanu laikā.

NATO ģenerālsekretārs Jenss
Stoltenbergs ir brīdinājis jaunievēlēto ASV prezidentu Donaldu Trampu, ka novēršanās no
sabiedrotajiem nebūtu izdevīga
ne Savienotām valstīm, ne Eiropai.
Bet Trampa padomnieks Rūdolfs Džuliani ir teicis: “Jaunievēlētais ASV prezidents

Donalds Tramps ar Krievijas
prezidentu Vladimiru Putinu
runās no spēka pozīcijām, un
Krievija „var necerēt” uz to,
ka ASV izvedīs NATO spēkus
no Baltijas valstīm – tas nenotiks.”
Džuliani skaidrojis, ka jaunais
Baltā nama saimnieks plāno atjaunot ASV militāro spēku līdz
tādam līmenim, kāds tas bija
Ronalda Reigana laikā.

Tomēr citur publicists Aivars
Ozoliņš rakstījis: Ja nevaram
paļauties uz NATO galvenās
valsts ASV gatavību bez šaubīšanās un priekšnoteikumiem
aizstāvēt sabiedrotos militāra
uzbrukuma gadījumā, ir apdraudēta mūsu valsts pastāvēšana. Drošības alternatīvas
(Turpinājums 5. lpp.)

Bijušajiem nacionālajiem partizāniem, tāpat vēsturniekiem,
ilggadējiem nacionālo partizānu
kustības pētniekiem – kopskaitā 29 personām – Aizsardzības
ministrijas pārstāvji pasniedza
Goda rakstu – “pateicoties par
Tēvzemes mīlestību, ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā un Latvijas vēsturiskā mantojuma saglabāšanā”. Zīmīgi,
ka Valsts prezidents R. Vējonis
paldies izteica ne tikai savā, bet
arī Ordeņu kapitula vārdā. Ideju
par Viestura ordeņa piešķiršanu vēl dzīvajiem nacionālajiem
partizāniem vasaras beigās
publiski pauda nacionālo partizānu kustības pētnieka Jāņa
Vasiļevska organizētā iniciatīvas grupa. Viestura ordenis ir
militāro nopelnu apbalvojums,
kuru piešķir, kā teikts ordeņa
statūtos, “par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās
kustībā un valsts neatkarības

Miris Kubas komunistiskās revolūcijas
simbols Fidels Kastro
modernās pasaules vēsturē, kuram izdevās pārdzīvot gandrīz
pusgadsimtu ilgos ASV mēģinājumus gāzt komunistiskā režīma diktatoru.

ru skaņu, bet citi pie savu māju
logiem sāka šķindināt katlus un
pannas.

Tikai 2008. gadā, jau vairāk
nekā desmitgadi pēc Aukstā
kara beigām, Fidels Kastro
veselības problēmu dēļ atstāja
valsts vadītāja amatu, nododot
to sava jaunākā brāļa Raula rokās.

Kamēr ASV un tās sabiedrotie
Kastro centās demonizēt, dažādiem kreisajiem ekstrēmistiem
visā pasaulē, īpaši Latīņamerikā un Āfrikā viņš kļuva par
pielūgsmes objektu.

Viņš pārdzīvoja arī neskaitāmus atentātu mēģinājumus, un
viņa varas gados Baltajā namā
nomainījās deviņi ASV prezidenti.

26. novembra vakarā 90 gadu
vecumā miris Kubas komunistiskās revolūcijas simbols
Fidels Kastro, paziņoja viņa
brālis, pašreizējais Kubas prezidents Rauls Kastro.
Kastro bija viens no visilgāk pie
varas bijušajiem valsts līderiem

Kamēr Havanas ielās daudzi uz
ziņu par Kastro nāvi reaģēja, izrādot neslēptas skumjas, Maiami, ASV, kur mīt daudzi kubiešu trimdinieki, kas bija spiesti
bēgt no komunistiskā režīma,
cilvēki gavilēja. Daudzi šo ziņu
sveica ar automašīnu signāltau-

Fidels Kastro pie varas nāca
pēc 1959. gada revolūcijas un
varas grožus savās rokās paturēja 49 gadus. Viņš izveidoja
vienpartijas diktatūru un kļuva
par vienu no pazīstamākajām
Aukstā kara figūrām.

Vienmēr tērpies savā zaļajā
militārā parauga frencī, Kastro
bija pazīstams ar savām bezgalīgi garajām runām, kurās viņš
nesaudzīgi lamāja “imperiālistus”.
Viņa ciešā alianse ar PSRS
(Turpinājums 5. lpp.)

aizstāvēšanā”. Priekšlikumus
par ordeņa piešķiršanu izskata
Valsts prezidenta administrācijas Ordeņu kapituls.

“Ne vienmēr valsts novērtējusi to, ko esat darījuši. Bet es
un ministra kungs un NBS komandieris vēlētos jums pateikt
lielu paldies par to, ko darījāt,
uzturot ticību brīvai neatkarīgai valstij,” sacīja R. Vējonis,
piebilstot, ka mūsdienu politiķiem derētu pamācīties no
nacionālajiem partizāniem, kā
nepadoties, “cīnoties par kādu
labu, Latvijas valsts attīstībai
vajadzīgu mērķi”.
Visi ar Aizsardzības ministrijas Goda rakstu apbalvotie gan
uz pasākumu ieradušies nebija, jādomā, cienījamo gadu un
veselības problēmu dēļ, bet tas
tikai kārtējo reizi apliecina, ka
izrādīt cieņu šiem ļaudīm ir pēdējais laiks.
“Doma ir vēl šī gada laikā iesniegt visus nepieciešamos do-

kumentus, lai tad, ja Ordeņu
kapituls lems pozitīvi, paspētu
uz nākamo ordeņu pasniegšanas reizi, kas būs 2017. gada
4. maijā,” informēja nacionālo partizānu kustības pētnieks
Vasiļevskis. Patlaban kopā ar
vēsturnieku Zigmāru Turčinski tiek gatavots izvērstāks ordenim nominējamo partizānu
biogrāfijas apraksts par 24 personām – kā vīriešiem, tā sievietēm. Vasiļevskis uzsver, ka tie
visi ir cilvēki, kas bijuši kaujinieku grupās, dzīvojuši mežā,
bunkuros. Jāatgādina, ka starp
tām 58 personām, kas aizvadītajos svētkos jau saņēma valsts
apbalvojumus, bija arī nacionālo partizānu atbalstītāja Anna
Launerte, viņa gan pati nav
bijusi bruņotas grupas sastāvā.
Vasiļevskis skaidro, ka viņa
vadītā iniciatīvas grupa koncentrējusies tikai uz tiem, kas
tiešām piedalījušies kaujās. [...]
Viesturs Sprūde
Latvijas Avīze
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Gaviļnieks Juris Dancis jau laicīgi tiek sveikts Adelaides Daugavas Vanagu namā ar daudzbalsīgu “Daudz
baltu dieniņu” un lielum lielo un gardum gardo kliņģeri. Redakcija arī sveic jubilāru. Foto: R. Dancis.

18. novembra atcere Kanberā

Šī gada 16. novembrī Imanuēla
baznīcas zālē, Lyons, Kanberas
latviešu biedrība rīkoja Latvijas valsts svētku dienas, 18. novembra, atceri.
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