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4. oktobrī 12. Saeimas vēlēšanas.

Paši lemsim Latvijas likteni!
ANITA
BATARAGA, ALAs valdes priekšsēde
Notikumi Eiropā un visā pa
saulē strauji attīstās. NATO konferences priekšvakarā presē parā
dījās ziņa, ka Francijas valdība
lēmusi pagaidām atcelt “Mistral”
kaŗa kuģu pārdošanu Krievijai.
Varbūt tikai sagadīšanās pēc tūlīt
pat izskanēja runas, ka “separā
tisti” Ukrainas austrumos noslē
guši pamieru ar Ukrainas valdību,
ar kaŗā it kā neiesaistītās Krievijas,
miera “veicinātājas”, starpniecību.
Prezidents Obama savas vizītes
laikā Igaunijā deva Amerikas Sa
vienoto Valstu solījumu iestāties
par Baltijas valstu suverēnitāti un
drošību. Pāris dienas vēlāk NATO
sēdes dalībnieki Velsā apliecināja
NATO līguma 5. punkta nepār
kāpjamību un solidāritāti ar Bal
tijas valstīm, kā arī vienojās vei
dot ātrās reaģēšanas spēkus un
rīkot militārās apmācības Baltijas
valstīs un Polijā. Latvijas valdība
uzņemas gādāt par NATO kaŗa
vīru izmetināšanu un uzņemšanu,
bet Saeima jau vasarā nobalsoja
līdz 2020. gadam atlicināt 2% no
valsts budžeta aizsardzībai. ASV
un NATO paustais atbalsts Balti
jas valstīm bija iecerētā līmenī
un tika skaidri izziņots.
Bet tikpat ātri situācija mainījās.
Nepagāja pat nedēļa pēc NATO
tikšanās Velsā, kad kļuva skaidrs,
ka pamiers Ukrainā būs īslaicīgs.
Nāca arī apjausma, ka Ukrainas
armija, kaut arī Valsts prezidents
Porošenko atkārtoti lūdzis,netiks
atbalstīta ar ieročiem ne no NATO,

nedz arī no ASV. Turklāt tūlīt pēc
ASV prezidenta Obamas vizītes
Igaunijā, Krievija provokātīvi no
laupīja Igaunijas drošības dienesta
darbinieku.
Kamēr visas pasaules plašsazi
ņas līdzekļu uzmanība vērsta uz
kaŗu ar Islāma valsti un tās veik
tajām mežonībām Irākā un Sīrijā
un ebola vīrusa izplatīšanās aptu
rēšanu Āfrikā, Krievijas polītiskie
un militrārie “izlēcieni” pret kai
miņu zemēm notiek gandrīz ne
traucēti. Mēs to nevaram pieļaut!
Tāpēc ALA aicina katru, kam
interesē Baltijas valstu suverē
nitāte un drošība, paturēt šo
jautājumu ASV kongresmeņu
redzes lokā! Piesakieties apcie
mot savu Tautas vietnieku nama
pārstāvi vai savas pavalsts senā
toru! Rakstiet vēstules un izsa
kiet rūpes par Krievijas viltus
polītiku, vienlaikus neaizmir
stot arī izteikt atzinību par
līdzšinējo ASV atbalstu Baltijas
valstu drošības jautājumā.
Esiet pateicīgi par:
ASV atbalstu NATO rīcībai
paplašināt militārās apmācības un
izvietot NATO kaŗavīrus Latvijas
armijas bazēs.
Baltijas gaisa telpas patrulēšanu
ar NATO lidmašīnām.
Michigan National Guard at
balstu Latvijas Zemessardzei, lū
dziet valdībai turpināt financiāli
atbalstīt šo sadarbību.
Sakiet paldies Ņuhempširas,
Ilinojas, Masačusetas, Konekti

Pienācis laiks
baltiešu polītiskajai aktīvitātei
kutas, Viskonsinas un Minesotas
senātoriem, kuŗi gada pirmajā pusē
apellēja pie Francijas prezidenta
ar lūgumu lauzt parakstīto līgumu,
kas reālizētu divu “Mistral” kaŗa
kuģu pārdošanu Krievijas valdī
bai un to jūrnieku un darba spēka
trenēšanu modernākā līmeņa
kaŗa kuģu technoloģijas pielieto
šanā.
Paldies trim kongresmeņiem –
Elliot Engel no Ņujorkas pavalsts
Westchester rajona, William Keat
ing no Masačusetas, Michael Turner
no Ohaijo, kā arī Pensilvānijas
pārstāvim Mike Kelley, (kuŗš jau
sākotnēji atbalstīja maiņas 2015.
gada National Defense Act, lai ap
turētu Francijas darījumu ar Krie
viju) par priekšlikumu NATO uz
ņemties “Mistral” kuģu pirkuma
obligācijas, lai jaunā kaŗa techno
loģija paliktu aizsargu, nevis uz

brucēju rokās.
Izsakiet pateicību ASV Kongre
sa tautas vietnieku nama “House
Baltic Caucus” pārstāvjiem. Biedru
skaits gada sākuma bija 52, bet
kopš intensīvas Kongresa delegātu
apciemojumu akcijas vasaras kar
stākajos mēnešos, kad Apvienoto
baltiešu komitejas (JBANC) iz
pilddirektors Karl Altau ar pa
līgiem Litu Juberti un Miķeli
Bērziņu no baltiešu organizāciju
valdes uzrunāja iecerētos kong
resa delegātus, baltiešu atbalsta
grupas biedru skaits ir pieaudzis
uz 56. Diemžēl šī gada novembrī
Baltic Caucus zaudēs vismaz tikpat
dalībnieku, cik ieguvām vasarā.
Tāpēc viņu vietā uzrunājami citi!
Pateicība kongresmeņiem, kas
atbalstīja “Black Ribbon Day” re
zolūciju Tautas pārstāvju namā,
formāli atzīmējot 23. augustu par

piemiņas dienu komūnistu un
fašistu režīmu upuŗiem.
Aicinām arī:
Atbalstīt likumprojektu H.R.
4490: “Broadcasting Reform Bill”
programmai “Amerikas Balss” (VOA)
programmas nostiprināšanai.
Papildus VOA programmām
lūgt ASV kongresam financiālu at
balstu ziņu piegādei krievu va
lodā Baltijas valstīm arī Radio Free
Europe/Radio Liberty ietvaros.
Lūgt atbalstu krievu žurnālis
tiem un krievvalodīgajiem ziņu
avotiem Latvijā, kas pauž neitrālu
viedokli.
Iedzīvināt ASV administrācijas
plānoto “European Reassurance
Initiative”, kas sniegtu nozīmīgu
financiālo atbalstu Latvijas aiz
sardzības sistēmai.
(Turpināts 7. lpp.)

Kā imerietes apjoza Baltijas jūru

Lūdzu, atbalstiet Mārča Braunfelda
bērnu izglītības fondu!
Apmeklējiet māc. Saliņa vadīto Iekšpilsētas novada
dievkalpojumu 18. oktobrī 2:00 pēcpusdienā
Seafarers & International House, 123 East 15th Street
New York, NY – netālu no Union Square.
Kolekte būs par labu fondam.
Sekos sabiedriska pakavēšanās ar maltīti.

Zvaniet / rakstiet Andrejam Lazdam ar jautājumiem:
andrejslazda@gmail; 646-228-1184
ŅUJORKAS LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Šķiet, ka vislabākā dāvana, ko
sena akadēmiska organizācija
var uzdāvināt sev svētkos, ir iz
darīt kaut ko pietiekami traku un

nebijušu, lai sajustu, ka radošais imerietes, savas 90. jubilejas se
piedzīvojumu gars ir dzīvs un mestri iesākot ar neparastu ak
spēj apvienot visus tās dažādos ciju „Apjoz jūru”.
biedrus. Tā darījām arī mēs –
(Turpināts 4. lpp.)

