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DVMN Kurzemes Cietokšņa atcere un Mātes Dienas pusdienas

Akta ievadrunā Melburnas DV
priekšsēdis Jānis Kārkliņš atgādināja klātesošos par 6 lielkaujām, kuras notika Kurzemē,
it sevišķi to, ko izcīnīja Kurzemes Katlā, cik varonīgi Latvieši
to izcīnīja un ar cik lielu zaudējumu katra puse cieta. Latvijas
19. divizījas spēja tur pārvarēja
pretiniekus.
Jānis arī apsveica mātes un apstiprināja to mīlestību un patei-

cību, kas mums katram ir pret
viņām.

Pie viena, Baltā Galdauta dienas jauniesāktā paraža tika
pieminēta ar paskaidrojumu,
ka atceramies 27 gadus kopš
Latvija atguva savu patstāvību.
Visi tika lūgti savās pārrunās
padomāt, ko mēs varētu darīt
Latvijas labā. Galdi bija klāti
ar baltiem galdautiem un vāzēs
baltas mārtiņrozes.
Mācītājs Dainis Markovskis
savā uzrunā ‘Kurzemes cietokšņa aizstāvju garīgi - ētiskā un
psiholoģiskā nozīme Latvijas
vēsturē’ slavēja leģionārus un

Francijas jaunais prezidents

Francijas prezidenta amatā 14. maijā stājās Emanuels
Makrons, kurš pirms nedēļas
uzvarēja valsts vadītāja vēlēšanās.
Inaugurācijas ceremonija notika Elizejas pilī.
Līdz ar to 39 gadus vecais
Makrons, kas iestājas par Eiropas Savienību un cenšas aizstāvēt globalizācijas priekšrocības, kļuvis par gados jaunāko
prezidentu Francijas vēsturē.
Pirms inaugurācijas Makrons
prezidenta kabinetā tikās ar
līdzšinējo valsts vadītāju Fransuā Olandu, kurš viņam nodeva
Francijas kodolieroču palaišanas kodus.

Gaidāms, ka 15. maijā Makrons
nosauks jauno premjerministru,
bet pēc tam dosies uz Berlīni,
lai tiktos ar Vācijas kancleri
Angelu Merkeli.
Saskaņā ar galīgajiem balsu
skaitīšanas rezultātiem prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā 7.
maijā Makrons ieguva 66,1%
balsu, pārliecinoši sakaujot galēji labējās Nacionālās frontes
(FN) līderi Marinu Lepēnu,

par kuru savu balsi atdeva tikai
33,9% vēlētāju.

Par savas politiskās karjeras
sākumu bijušajam investīciju
baņķierim Makronam jāpateicas līdzšinējam prezidentam
Olandam, kurš viņu sākotnēji
uzaicināja par savu ekonomikas padomnieku, bet pēc tam
uzticēja ekonomikas ministra
vietu vienā no sociālistu valdībām.
Taču, vēlētājiem visā pasaulē
arvien lielākā mērā novēršoties
no tradicionālajām partijām,
arī Makrons pagrieza muguru Olandam un viņa pārstāvētajiem sociālistiem. Pagājušā
gada augustā viņš pameta valdību, lai pievērstos savas centriskās politiskās kustības “En
Marche” (“Uz priekšu”) veidošanai.
Kopš tā laika viņam izdevies
iesaistīt partijā jau 250 000 cilvēku, tādējādi apgāžot savu kritiķu apgalvojumus, ka Makronam neizdosies uzrunāt citus
slāņus, izņemot gados jaunos
un izglītotos pilsētniekus.
LETA

klātesošos, kuri paši bija pārdzīvojuši to un gājuši visam
tam ārprātam un šausmām
cauri.
Savā runā viņš tālāk pieminēja
sekojošos punktus: Detaļas par
to laiku ir labi aprakstītas un
dokumentētas grāmatās un arī
šodien viegli pieejami internetā.
Ir jādomā par jautājumiem: Ko
toreiz notikušais katram latvietim nozīmē šodien? Ko tas nozīmēs nākotnē? Ko no tās saņems
un paturēs nākamās paaudzes?
Vai bija vērts cīnīties, tad kad
vairs nebija iespējams uzvarēt?
Tie nav viegli jautājumi!

Ir lietas, ko nevar un nedrīkst
aizmirst - kā īstās vērtības,
mācības, dotas kā svēts mantojums no paaudzes paaudzē.
Dieva vārds ceturtā bauslī godināt savus vecākus, lai varētu
ilgi dzīvot tanī zemē, ko Tas
Kungs Tavs Dievs Tev dod ir
pēdējais vārds.
Latviešu karavīriem bija pavisam citi mērķi cīnīties par savu
zemi, tautu un brīvību nekā
citu valstu armijas vienībām un
tas tika darīts savas tautas goda
dēļ, it sevišķi tad, kad nevarējām vairs izcīnīt savu brīvību.
Pēc Ģenerāla Rūdolfa Bangerska vārdiem: ‘mums bija tiesības un pienākums aizstāvēt
sevi pret draudiem un ienaid-

niekiem, kā bolševisms, kas
gribēja mūs pakļaut savai politiskai varai un garīgi un fiziski
iznīcināt.’
Latviešu leģions demonstrēja
augstu militāro profesionālismu un līdz šim vēl nepārspētus
varonības, pašuzupurēšanās un
izturības augstumus.

Leģionāri un apbruņoti latvieši deva skaidru, nepārprotamu
atbildi boļševiku neatlaidīgiem
meliem, ka latviešu tauta brīvprātīgi būtu iekļāvusies Padomju Savienībā.
Leģionāru un vācu divīziju
sargātais Kurzemes cietoksnis
ļāva tūkstošiem latviešu izglābt
(Turpinājums 7. lpp.)

APSVEICAM!

Vīnē kronēts jaunais Eiropas
vīnziņu čempions – Raimonds
Tomsons no Latvijas

Viens no Latvijas vadošajiem
someljē Raimonds Tomsons ir
uzvarējis Eiropas labāko vīnziņu konkursā, kas risinājās Austrijas galvaspilsētā Vīnē, vēsta
Latvijas Vīnziņu asociācija.
Tādējādi Raimonds ir kļuvis
par pirmo someljē no Austrumeiropas, kurš uzvarējis Eiropas čempionātā.

Prestižajā Starptautiskās Vīnziņu asociācijas (ISA) rīkotajā
konkursā piedalījās 37 someljē
no 34 Eiropas un trim Āfrikas
valstīm. Čempionāts norisinājās vairākās kārtās un lielajā
finālā iekļuva četri labākie vīnziņi no Latvijas, Polijas, Francijas un Rumānijas.

Emanuels Makrons. Foto: Reuters/ScanPix.

Mācītājs Dainis Markovskis ar uzrunu ‘Kurzemes cietokšņa aizstāvju garīgi ētiskā un psiholoģiskā nozīme Latvijas vēsturē’. Foto: Ilze Ābele.

Pilna zāle apmeklētāju DV mītnē ZiemeļMelburnā atbalstīja
DVMN Kurzemes Cietokšņa
atceri un Mātes Dienas pusdienas 6. maijā.

Finālā vīnziņiem bija jāpiemeklē dzēriens pie konkrētiem
ēdieniem, pārbaudē bija iekļauta arī sarkanvīna degustācija,
tests, četru saldo baltvīnu noteikšana un vīna listes korekci-

ja, atklājot tajā ieslēptās kļūdas.
Pēc pēdējā pārbaudījuma ISA
prezidents, 1995. gada pasaules
labākā someljē titula ieguvējs
japānis Šinja Tasaki paziņoja
uzvarētāju – un tas bija 36 gadus vecais restorāna “Vincents”
vīnzinis Raimonds Tomsons.
Līdz ar šā titula iegūšanu Tom-

sonam tiek garantēta dalība
nākamajā pasaules čempionātā,
kas 2019. gadā notiks Beļģijā,
Antverpenē.
Pirms gada Tomsons iekļuva
Argentīnā pasaules someljē
čempionāta pusfinālā.
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