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Austrālijas anzakus pieminot
Dienvidaustrālijas pilsētiņas
Yongala iedzīvotāji Maggie un
Frederick Smith Pirmajā pasaules karā zaudēja savus sešus
no septiņiem dēliem - Herbert,

Frederick, Alfred, Clarence.
Divi jaunākie dēli - Errol un
Aubrey - pieteicās kara gaitām ar pieņemtiem vārdiem,
lai nevajadzētu uzrādīt vecāku
atļauju, jo bija jaunāki par 21
gadu. Septītais, vecākais dēls,
Francis, arī bija karā, atnāca

mājās, bet gāja bojā 1923. gadā
pakļūstot zem tramvaja.
Karš, kuram vajadzēja beigt
visus karus (‘war to end all
wars’), ir pilns ar stāstiem par
kritušiem brāļiem. Kopumā,
vairāk kā 2800 austrāliešu brāļu pāru gāja bojā no 1915.g.1918. g. Galipolē, Palestīnā un
Rietumu frontē. Vairāk kā 150
ģimeņu zaudēja trīs dēlus, vismaz piecas ģimenes zaudēja 4
dēlus, bet nevienas citas ģimenes zaudējums nebija tik liels
kā Smith ģimenes.
Stāsts nācis gaismā, pateicoties
vienīgās meitas -Lottie- Smith
ģimenē mazmazdēlam Chris
Fox.
Tulkojusi no Advertiser
I. Ostrovska

Kas partijām Briseles vezumā?
Pēc mēneša – 24. maijā – notiks
Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Uz astoņām deputātu vietām
no Latvijas kandidēs 170 cilvēki no 14 partiju sarakstiem.
“Latvijas Avīze” piedāvā apskatu par partiju piedāvājumu
šīm vēlēšanām – kandidātu
sarakstus (lai neierobežotu vēlētāju izvēli, kandidāti te sarindoti nevis partiju noteiktajā
secībā, bet alfabēta kārtībā;
pirms vārda norādīts kandidāta
kārtas numurs sarakstā; katram
kandidātam norādām dzimšanas gadu un nodarbošanos),
ieskatu programmās, kā arī
“Latvijas Avīzes” komentētāju
vērtējumus (pirmā rindkopa –
vērtējums tam, kas solīts programmās, autors Ģirts Zvirbulis;
otrā rindkopa – vērtējums tiem,
kas kandidē, autors Māris Antonevičs; trešā rindkopa – vērtējums programmu ekonomiskajām sadaļām, autors Ivars
Bušmanis).
I. saraksts. “Saskaņa”

1. Boriss Cilevičs (1956), Saeimas deputāts
13. Irina Cvetkova (1973), Saeimas deputāte
16. Sergejs Dolgopolovs (1941),
Saeimas deputāts

11. Marjana Ivanova-Jevsejeva
(1982), Saeimas deputāte
2. Guntars Jirgensons (1962),
Rīgas 28. vidusskolas direktors
3. Andrejs Klementjevs (1973),
Saeimas deputāts

9. Ivans Klementjevs (1960),
Saeimas deputāts

6. Elizabete Krivcova (1978),

“SC” Saeimas frakcijas konsultante
15. Eldars Mamedovs (1972),
Eiropas Parlamenta Sociālistu
un demokratu grupas padomnieks
4. Andrejs Mamikins (1976),
Rīgas tūrisma attīstības biroja
projektu vadītājs

7. Sergejs Mirskis (1952), Saeimas deputāts

12. Ņikita Ņikiforovs (1983),
Saeimas deputāts
10. Igors Pimenovs (1953), Saeimas deputāts
8. Sergejs Potapkins (1977), Saeimas deputāts
14. Vitalijs Trusevičs (1970),
Ventspils pilsētas domes deputāts
5. Jānis Tutins (1966), Saeimas
deputāts

Jābeidz taupīt, jāsāk pārdalīt.
“Saskaņa” savā programmā
galveno uzsvaru liek uz sociālajiem jautājumiem un cilvēktiesībām. Partija sola panākt
“ES sociālās dimensijas stiprināšanu”, kas sevī ietvertu minimālās algas, pensiju un pabalstu pārskatīšanu, piesaistot tos
reālajam iztikas minimumam,
kā arī veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti, mājokļa
polītikas standartus. (Visi tie
gan ir jautājumi, kas nav EP
kompetencē, bet ar šo pašu
“blefošanas” kaiti slimo arī citas partijas.) “Saskaņa” uzskata
– Eiropai ir nekavējoties jāizbeidz stingrā taupība un ir jāatsāk publiskās investīcijas ekonomikā. Tāpat “Saskaņa” sola

ASV karavīri ierodas Latvijā

konsekventi cīnīties pret visu
veidu diskrimināciju, izstrādājot tiesiskuma, demokratijas
un sociālo tiesību ievērošanas
monitoringa mechānismu ES
dalībvalstīs.
“Centra” nav, palikusi tikai
“Saskaņa”. Kā noprotams, tas
ir mēģinājums neuzkāpt vēlreiz
uz tā paša grābekļa, kur saskaņieši attapās pirms četriem gadiem. Toreiz no “SC” saraksta
Eiroparlamentā iekļuva nevis
iepriekš iedomātais favorīts
Boriss Cilevičs, bet gan Alfrēds
Rubiks un Aleksandrs Mirskis.
Abiem izrādījās savas intereses
un ambīcijas, un “Saskaņas”
ieceres iegūt ciešākus “kontaktus” Briselē bija jāatliek. Arī
šoreiz B. Cilevičs ir saraksta
līderis, bet tas vēl negarantē
viņam vietu EP, jo sarakstā netrūkst arī citu krievu vēlētājiem
zināmu un tīkamu personāžu.
Žurnālists Andrejs Mamikins
latviešu sabiedrībai palicis atmiņā ar dažiem skandāliem,
vadot TV5 raidījumu “Bez cenzūras”. Taču Mamikins izceļas
ar to, ka veikli spēj pielāgoties
apstākļiem. Jādomā, ka arī Briselē viņš ātri vien “integrēsies”.
Turklāt “Saskaņas” sarakstā
ir tādi pieredzējuši ļaudis kā
Andrejs Klementjevs un Sergejs Dolgopolovs. Savs kumosiņš
arī latviskuma aizskartajiem –
“antifašiste” Irina Cvetkova un
Nepilsoņu kongresa aktīviste
Elizabete Krivcova – kareivīgas sievietes. Latvieša “lomu”
sarakstā spēlē Rīgas paidagogs, bijušais LSDSP aktīvists
Guntars Jirgensons, bet latgalieša lomu – rēzeknietis Jānis
Tutins.

Latvijā ierodas ASV 173.gaisa desanta
brigādes karavīri.Foto: Aivars Liepiņš,
Dienas mediji.

Gandrīz 100 gadu vecs
noslēpums

65. gads

Ceturtdien, 24.aprīlī, Latvijā
no bazes Itālijā ieradušies 150
ASV bruņoto spēku 173.gaisa
desanta brigādes karavīri. Vēl
pa 150 karavīriem nosūtīts arī
uz Igauniju, Lietuvu un Poliju. Plānots, ka ASV karavīri
Latvijā uzturēsies vismaz līdz
gada beigām.

ASV karavīri Latvijā piedalīsies kopīgās militārajās mācībās ar Latvijas Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem. Mācības būs daļa no izvērstas ASV
sauszemes spēku mācību serijas, kas tuvākajos mēnešos un
arī turpmāk norisināsies Baltijas reģionā un Polijā.
www.diena.lv

Kā tipiska sociāldemokratiska,
tas ir, vērtību pārdalītāja, nevis
radītāja partija “Saskaņa” grib
panākt līdzīgus sociālos apstākļus visā Eiropā – nosakot
minimālās algas, pensiju un
pabalstu apmēru. Eiropai esot
nekavējoties jāizbeidz stingrā
taupība, teikts programmā, bet
nav atbildēts, uz kā rēķina. Jāatceras, ka pat pašreizēja taupība
ir ar parādu. Būvēt sociālistisku Eiropu, kurā bagātie vācieši pabaros un pensijas maksās
arī nabaga latviešiem, tīkami
gribēt, bet ir demoralizējoši no
Latvijas attīstības viedokļa.

solījumiem neskopojas. Īsajā
un gramatikas kļūdām bagātajā programmā pietrūkst tikai
solījuma nonest zvaigznes no
debesīm. Partija sola Latvijas
pensionāriem Eiropas pensiju,
apturēt jauniešu izbraukšanu uz
ārzemēm un tamlīdzīgi. Īpaši
orientējas uz cittautiešu vēlētājiem, solot nodrošināt ikvienam
izglītību dzimtajā valodā, bet
reģionos ar lielu krievvalodīgo
īpatsvaru piešķirt krievu valodai oficiālās valodas statusu.

II. saraksts. “Alternative”

3. Andrejs Ādamsons (1982),
biedrības “Hanzas šķīrējtiesa”
priekšsēdētājs
4. Ivans Bebrišs (1949), Maltas
speciālās internātpamatskolas
direktors

2. Natālija Bokučava (1969),
uzņēmēja, partijas “Alternative” valdes priekšsēdētāja

8. Anita Laizāne (1972), Eiropas Parlamenta deputāta asistente
1. Aleksandrs Mirskis (1964),
Eiropas Parlamenta deputāts

7. Irina Romančenko (1962),
SIA “VIP Fitnesa klubs” galvenā trenere
5. Natālija Sproģe (1980), zvērināta advokāte
6. Nataļja Steļmaha (1973), medicīnas māsa slimnīcā “Gaiļezers”
Sola visu visiem. Aleksandra
Mirska polītiskais projekts ar

Eiroparlamenta deputāta Aleksandrs Mirska “projekts”, kurā
pārējie kandidāti pilda tīri dekoratīvas funkcijas. Lai gan
partijas izredzes vēlēšanās netiek vērtētas augstu, pats Mirskis (jeb Mirsky kā viņš sevi
dēvē Briselē) noskaņots kareivīgi, par ko liecina reklāmas,
kas gandrīz katru dienu parādās
vadošajā krievvalodīgajā avīzē
“Vesti”. Vērojot A. Mirska polītiskās aktīvitātes, nezinātājam
varētu rasties jautājums – ko
viņš īsti pārstāv? Katrā ziņā ne
Latviju, pret kuru viņa izteikumos jaušams gandrīz vai zooloģisks naids. Latvija Mirskim
ir “dziļi deģenerēta valstiskā
sistēma, kur plaukst korrupcija
un nelikumības, nacionālisms
un populisms” un tamlīdzīgi.
Toties netiek slēptas simpātijas
Putina Krievijai tās agresīvākajā veidolā. Vai Latvijā tādai
polītikai būs daudz piekritēju?
Te jāatgādina, ka iepriekšējās
EP vēlēšanās A. Mirskim “plusiņu” ievilka 53 699 pilsoņi.
Lai gan arī uz šo vēlētāju daļu,
protams, ir konkurence.
(Turpinājums 3. lpp.)

