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23. augustā «Baltijas ceļš» 25
„Baltijas ceļš lielā mērā ir izdzēsis latviešu mazvērtības
kompleksus, ko mums šī ģeopolītiskā katastrofa, ko sauc
par Padomju savienību, bija
radījusi. Lai kā mums Kremļa propaganda atkal negribētu iedēstīt šos kompleksus, ka
nevaram iztikt bez lielā brāļa,
Baltijas ceļš parādīja, ka mēs
varam iztikt, ka mēs ejam savu
ceļu. (..) Baltijas ceļš ir radījis
arī Kremļa propagandas joprojām neiznīcinātu, pozitīvu
Baltijas tēlu pasaules acīs. Pat
mūsdienās reti kurš neatceras,

12. Saeimas vēlēšanas

Četri deputātu amata kandidāti varētu būt sadarbojušies
ar VDK
Totālitārisma seku dokumentēšanas centram (TSDC) ir ziņas,
kas liecina, ka četri deputātu
amata kandidāti 12. Saeimas
vēlēšanās varētu būt sadarbojušies ar LPSR Valsts drošības
komiteju (VDK) kā šī dienesta
aģenti, 14. augustā izskanēja
Centrālās vēlēšanu komisijas
(CVK) sēdē.

Šie kandidāti ir Jānis Ieviņš
un Arvīds Ulme no Zaļo un
zemnieku savienības saraksta, Valērijs Orlovs no Latvijas
Krievu savienības saraksta un
Romualds Maculevičs no partijas «No sirds Latvijai» saraksta.
2003.g. Reabilitācijas un specdienestu lietu prokurātūrā ierosināta pārbaudes lieta par
Ulmes sadarbību ar LPSR
VDK. Lieta izbeigta saistībā ar
viņa atzīšanos par sadarbību ar
VDK.
Plānots, ka šī informācija tiks
publicēta «Latvijas Vēstnesī».
Tāpat šīs ziņas tiks ietvertas
informācijas bukletos, kas būs
pieejami balsošanas iecirkņos.

Minētajiem cilvēkiem ir tiesības kandidēt vēlēšanās, jo saskaņā ar likumu tiesības kandidēt ir liegtas tām personām,
kuras ir bijušas LPSR valsts
drošības dienestu štata darbinieki un kuru sadarbība ir pierādīta tiesā.
CVK priekšsēdētājs Arnis
Cimdars iepriekš skaidroja, ka
kandidātu pārbaude notiek trīs
institūcijās, lai noskaidrotu,
vai viņiem ir Latvijas pilsonība, vai sasniegts nepieciešamais vecums un vai uz viņiem
neattiecas kādi kandidēšanas
ierobežojumi. Pēc pārbaužu
noslēgšanās sāksies vēlēšanu
zīmju drukāšana.

66. gads

Otro kārtas numuru vēlēšanās izlozēja “Suverenitāte”,
kas pazīstama ar antiglobālistiskiem uzskatiem. Partijas
priekšsēdētājs ir Andžejs Zdanovičs.

No CVK iesniegtās priekšvēlēšanu programmas redzams,
ka “Suverenitāte” iestājas par
vietējā tirgus aizsardzību, nacionālās valūtas lata atjaunošanu, stratēģisku infrastruktūras
objektu nacionālizāciju, bezmaksas sabiedrisko transportu, procentu barjēras atcelšanu
Saeimas vēlēšanās, čekas maisu atvēršanu, algu, pabalstu un
pensiju paaugstināšanu, Latvijas atrašanās Eiropas Savienībā
lietderības pārskatīšanu, kā arī
netradicionālu seksuālo orientāciju pārstāvju publisku aktīvitāšu ierobežošanu.

Trešais kārtas numurs pirms
11. Saeimas vēlēšanām 2011.
gada vasarā dibinātā partija
Brīvība. Brīvs no bailēm, naida
un dusmām, par spīti pieticīgajam atbalstam iepriekš, savu
kandidātu sarakstu pieteikusi
arī 12. Saeimas vēlēšanās.

Partijai ir divi līdzpriekšsēdētāji - A. Aumalis, kurš savulaik
bijis Cēsu alus finanču direktors, bet tagad šādu amatu ieņem citā uzņēmumā, un Valsts
ieņēmumu dienesta (VID) eksperte Dace Brimerberga.
Partija par valsts un pašvaldību galvenajiem uzdevumiem
uzskata rūpes par tiem, kas nespēj paši par sevi parūpēties, kā
arī iespēju radīšanu tiem, kas
to spēj. Partija vēlas panākt, lai
rūpniecība būtu ārpus Rīgas,
lai cilvēki pēc iespējas dzīvotu
laukos un nodarbotos ar mājražošanu, kad daļu pārtikas ģimene sev ražo pati. Šī saraksta
kandidāti arī uzskata, ka ir jādomā par jaunu cukurfabriku
un jāveicina linu ražošana.

kādas sajūtas viņā izraisīja, vērojot televīzijās Baltijas ceļa fotografijas, reportāžas,” norāda
Latvijas Tautas frontes pirmais
priekšsēdis Dainis Īvāns.
Īvāns uzsver, ka Baltijas ceļa
akcija ir jāsaista ar notikumiem, kas risinājās Latvijā,
Padomju savienībā un pasaulē:
„1989.gada sākumā bija notikušas pirmās puslīdz brīvās vēlēšanas PSRS, kad Gorbočovs
mēģināja izveidot tādu kā opoziciju komūnistiskai partijai, lai
tiktu galā ar saviem ienaidniekiem. Bet nekādā gadījumā, lai

sagrautu padomju sistēmu, sociālismu, komūnistisko partiju.
Taču tajā pašā laikā PSRS lielajā Tautas deputātu kongresā no
Latvijas 59 deputātiem lielākais
vairākums - 42 deputāti - bija
Latvijas Tautas frontes deputāti
vai arī cilvēki, kurus atbalstīja Tautas fronte. Šī sadarbība
notika abpusēji. Tas pats bija
Igaunijā un Lietuvā. Tātad momentāli jau PSRS Tautas deputātu kongresā izveidojās opozicijas grupa no Baltijas.”
www.lsm.lv

Bīskaps Bulis Aglonā

Sudrabas partiju pamet Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta līdere Cipule

Bijušās valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas vadīto partiju
“No sirds Latvijai” pametusi
viena no Vidzemes vēlēšanu
apgabala saraksta līderēm, Latvijas Ārstu biedrības prezidenta padomniece Liene Cipule,
un tuvākajās dienās viņas piemēram varētu sekot arī citi partijas biedri.
Cipule iesniegusi iesniegumu
par izstāšanos no partijas un
dosies uz Centrālo vēlēšanu komisiju, lai atsauktu savu kandidātūru 12.Saeimas vēlēšanās.
Vēlēšanās daži zaudēs autoritāti un pat cieņu

Aiz Einara Repšes, Aināra Šlesera, Ingunas Sudrabas
jaunizveidotajām partijām stāv
cilvēki, kuri ir ieinteresēti, lai
12.Saeimas vēlēšanās tās startētu ar atsevišķiem kandidātu
sarakstiem cerībā, ka kāda no
tām spēs iegūt piecu sešu mandātu “zelta paketi” un būtiski
ietekmēt nākamās valdības
veidošanu, jo visticamāk, divas
partijas valdības koaliciju nespēs izveidot, būs nepieciešama
trešā vai pat ceturtā sadarbības
partnere, uzskata bijušais ilggadējs polītiķis un Saeimas deputāts Jānis Lagzdiņš.
Informācija ir ņemta no dažādiem interneta avotiem

Aglonā šajās dienās ieradušies tūkstošiem katoļticīgo no
Latvijas un arī svētceļnieki no
citām zemēm, lai piedalītos
Vissvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas svētkos.
Krievija Ukrainā sākusi tā
saukto slēpto hibrīdkaru, Aglonā Krusta ceļa dalībniekiem
sacīja Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
“Meli valsts augstākajā līmenī un plašsaziņas līdzekļos,
impēriskas tieksmes, nacisms,
terrorisms, cilvēku nolaupīšana, drausmīgas spīdzināšanas,
nogalināšana, diversijas, melu
propagandas apmāti cilvēki –
tās ir tikai nedaudzas šī Krie-

vijas iniciētā, inspirētā, gadiem
gatavotā, sponsorētā un reālizētā kara iezīmes,” teica Bulis,
raksturojot mūslaiku Krieviju.
Savā sprediķī viņš uzsvēra, ka
pasaule nav mācījusies no kļūdām, kas pieļautas gan Pirmajā, gan Otrajā pasaules karā,
kad dzīvību zaudēja miljoniem
cilvēku. Bulis pauda neizpratni
par to, ka nacisma, fašisma, komūnisma, staļinisma sērga nav
palikusi pagātnē.
Bulis visiem klātesošajiem
atgādināja par dzīvi Padomju
Savienībā, sakot, ka galvenie
PSRS lozungi bija visu nojaukt,
degradēt, sanaidot cilvēkus,
(Turpinājums 5. lpp.)

DV ADELAIDES NODAĻĀ PĀRMAIŅAS

Sakarā ar to, ka 9. augustā
Daugavas Vanagu Adelaides
nodaļas pilnsapulcē no amata
atteicās ilggadīgais priekšnieks
Imants Kronītis un sekretāre Astra Kronīte, tika ievēlēta
jauna vadība un valde. Nodaļu pirmo reizi tās vēsturē vadīs sieviete, Gunta Rudzītis,

un valdes locekļi būs Juris
Dancis, Artūrs Berķis, Andris
Jaudzems, Daina Ezeriņa, Juris Jaudzems, Edgars Ceplītis,
Agris Ezeriņš un Aivars Vēzis.
Vanadžu pārstāve valdē Regīna
Berķis. Kandidātos paliek Aija
Balode, Toms Kļavenieks un
Rita Pillups.

Revīzijas komisijā ievēlēja
Māri Rudaku, Valdi Jaudzemu
un Tomu Kļavenieku.

Jaunā vadība un valde pateicās
bijušam priekšniekam un valdei par nodaļai ziedoto darbu
un laiku.
DV Adelaides Informācijas
birojs

