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Pekinas centrā vērienīgi
atklāj Latvijas dienas

Turpmākās divas nedēļas Pekinas tirdzniecības centrā “Sogo”
atradīsies teju 50 Latvijas uzņēmumu produktu stendi. Latvijas
dienas “Taste Latvia” svētdien,
4. septembrī, atklātas ar valsts
amatpersonu uzrunām, Latvijas mākslinieku un sportistu
priekšnesumiem, pavāru meistarklasēm.

Latvijas dienas lielveikalā
“Sogo” noslēgsies 18. septembrī, bet tad divās lielveikalu
ķēdēs sāks tirgot aptuveni 30
uzņēmumu 140 dažādus produktus. Latvijas dienas organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Latvijas dienu laikā lielveikala
“Sogo” pirmais stāvs atvēlēts
Latvijas preču stendiem. Kā
novēroja portāls, “Delfi” īpašu
interesi izraisīja Latvijas alus,
šprotes, kā arī lina šalles, kuru
aušanā apmeklētāji var arī izmēģināt roku.
Šajā laikā norit arī Latvijas

ekonomikas ministra Arvila
Ašeradena (V) vizīte Ķīnā. Atklājot Latvijas dienas, viņš uzsvēra, ka “Taste Latvia” sakrīt
ar Latvijas un Ķīnas diplomātisko attiecību izveidošanas 25.
gadadienu.

Ministrs skaidroja, ka abu valstu ekonomiskā sadarbība pēdējo piecu gadu laikā piedzīvojusi
ievērojamu uzrāvienu. “Latvijas dienu ietvaros prezentēsim
gandrīz 50 Latvijas ražotāju
izcilus produktus. Iepazīstot
Latvijas virtuvi un izcilo pavāru sniegumu, Ķīnas iedzīvotāji
sapratīs, kāpēc mūsu galvaspilsēta Rīga pasaulē pakāpeniski
kļūst zināma kā gardēžu galamērķis.”
Pekinas pašvaldības pārstāvis
Jens Ligangs pauda prieku par
Latvijas produktu piesaistīšanu, jo tādējādi bagātināsies
pilsētnieku izvēles iespējas.
“Pēdējos gados abu valstu
(Turpinājums 3. lpp.)

APSVEICAM!

1. septembris - pavasara pirmā
diena, rudens pirmā diena, pirmā skolas diena vai vienkārši
Ilmāra, Ilutas un Austruma
vārda diena? Kas ir pirmais,
kas iešaujas prātā dzirdot šo cipara un vārda savienojumu?

Man personīgi tas automātiski
atdzīvina atmiņas par gladiolām, asterēm un dālijām, kuras sapucējušies un lepni nes
savām skolotājām pamatskolas
skolēni, un ne tik lepni, bet drīzāk jau aiz ieraduma, vidusskolas jaunieši.
Iepazīstoties ar Latvijas pre-

ses publicējumiem secinām, ka
šogad Latvijā durvis jaunajam
mācību gadam vēra 735 pašvaldību pamata un vidējās vispārējās izglītības iestādes; deviņas skolas slēgtas. Skolas gaitas
sāka aptuveni 21 100 pirmklasnieku, bet kopumā vispārējās
izglītības programmu apgūs
aptuveni 203 770 skolēnu, kas
ir par aptuveni 1000 bērnu vairāk nekā pērn.

Latvijā vecākā strādājošā skolotāja ir 91 gadu vecā Gaida
Ungure no Valmieras mūzikas
skolas. Bet vispār Latvijā ir 28,7

tūkstoši pedagogu, lielākā daļa
vecumā no 45 – 59 gadiem.

Pateicoties 183 ziedotājiem no
Latvijas, ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas, Zviedrijas, Austrālijas, Venecuēlas un Dānijas,
jaunajā mācību gadā studijas
ar Vītolu fonda stipendijām
uzsāks 249 pirmkursnieki, bet
419 esošajiem stipendiātiem
līgumi ir pagarināti.
Tātad, sveicam visus izglītības
jomā strādājošos darba rūķus
visā pasaulē!
Red.

PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa vēstule diasporas presei

Godātie lasītāji!

Aizvadītajos mēnešos esmu
sajutis pastiprinātu sabiedrības uzmanību, varētu teikt pat
spiedienu vērstu pret sevi sakarā ar maniem šī gada martā paustajiem personīgajiem
polītiskajiem uzskatiem par
priekšvēlēšanu situāciju ASV
gan Latvijas mēdijos gan ASV
presē. Esmu dzirdējis gan tiešu,
gan aizmugurisku kritiku, pat
aicinājumu atkāpties no PBLA
priekšsēža amata. Nekur neiešu.

Domāju, ka ar savu ilggadējo
darbu latviešu sabiedrībā ASV
un Latvijā visi mani pazīst
pietiekoši labi, lai man nebūtu jāskaidrojas, bet nu beidzot
jūtu, ka man kaut kas jāsaka,
lai noņemtu nepelnītu spiedienu uz manis vadīto organizāciju – PBLA, manis pārstāvēto
organizāciju – ALA, kā arī lai
mazinātu šķelšanos latviešu sabiedrībā.
Kā jau teicu savās intervijās –
esmu republikānis un lojāls republikānis. Esmu ASV patriots
- man rūp ASV attīstība un
polītiskā nostāja, jo šeit dzīvoju pats un šeit dzīvo mani bērni un aug mazbērni. Man rūp,
kādā valstī viņiem jādzīvo un
jāaug.

Foto: DELFI.

68. gads

Bet domāju, ka nevienam no
jums ne šeit, ASV, ne Latvijā
nevar būt šaubu, ka esmu arī
Latvijas patriots. To apliecina mans sabiedriskais darbs
vairāk nekā ceturtdaļgadsimta
gaŗumā, vadot latviešu un baltiešu organizācijas, cīnoties par
Latvijas neatkarību, demokrātisko attīstību un atbalstot tās
ārpolitikas mērķus. Latvijas
valsts manu darbu ir novērtējusi gan ar augstākajiem apbalvojumiem, gan daudziem atzinības rakstiem.

Mana personīgā lojalitāte ASV
republikāņu partijai mūsu sabiedrībā ir labi zināma – neesmu to nekad slēpis. Interesanti,
ka neviens man šo lojalitāti nepārmeta, kad republikāņu prezidenta gādībā Latvija tika uzņemta NATO vai kad panācām
bezvīzu ceļošanas režīmu starp
Latviju un ASV. (Tad man sita
uz pleca un teica: “Jāni – labs
darbs padarīts!) Līdz šim mana
partijas piederība netraucēja
latviešu sabiedrībā sastrādāties
ar cilvēkiem, kuriem ir citādi
politiskie uzskati – mēs strādājām kopā, palīdzot Latvijai un
tās diplomātiem sasniegt valsts
mērķus. Jo ASV taču, cik man
zināms, vēl valda polītisko uzskatu brīvība. Mēs strādājām
kopā, apgaismojot un izglītojot
ASV demokrātu un republikāņu administrācijas un politiķus,
un mēs vienmēr panācām savu,
jo strādājām mērķtiecīgi un
plecu pie pleca par labu Latvijas valstij.

Tie, kas domā, ka (pašreizējā polītiskajā gaisotnē) mani
neuztrauc manas partijas pārstāvju neatbildīgie izteikumi,
nepārdomātie aizvainojumi veterāniem un karavīru ģimenēm
un padomu pieņemšana no iespējami korumpētiem padomdevējiem – jūs maldāties! Mana
sirds salecas, kad dzirdu par iespēju, ka NATO varētu neaizstāvēt Baltijas valstis, vai lasot
par partijas kandidāta padomnieka miljoniem dolāru ēnainajiem darījumiem Ukrainā,
jo vienmēr esam cīnījušies par
Baltijas valstu drošību un iestājušies pret korupciju. Bet mana
republikāņa sirds sažņaudzas
arī, kad redzu ķīmisko ieroču
ievainotos vai ar napalma bumbām apdedzinātos cilvēkus Sīrijā, un redzu simtiem tūkstošu
bēgļu pārpludināto veco Eiropu
– pašreizējās ASV administrā-

cijas neizdarības sekas.

Un vai veselais latvieša saprāts
nesaka arī, ka mūsu valstij ir
steidzīgi jāatvēl 2 procenti aizsardzībai, lai justos lepna un
droša NATO dalībvalsts? Par
to manis vadītās organizācijas
– ALA un PBLA ir iestājušās
jau no pirmās NATO dalības
dienas un vēl tagad neesam
panākuši to ko personīgi solīju
ASV senatoriem un kongresmeņiem pirms un pēc iestāšanās dienas. Mēs ticam, ka ASV
mūs nepametīs krizes situācijā
– to mums apstiprina NATO
lēmums izvietot armijas bataljonus Baltijas valstīs un Polijā,
kā arī ASV ārlietu ministrijas
atkārtotie paziņojumi, bet fakts
ir, ka Latvijai savi rēķini ir jāmaksā!

ASV latviešu organizācijas,
sadarbībā ar Apvienoto baltiešu komiteju un Austrumeiropas valstu koalīciju strādās ar
nākamo ASV prezidentu vai
prezidenti. Punkts. Mūsu pienākums ir informēt, izglītot un
pārliecināt visa kaluma ASV
polītiķus par Baltijas valstu
interesēm. Aicinu jūs visus jau
tagad rakstīt abiem prezidenta amata kandidātiem, izsakot
savas rūpes par Baltijas valstu
nākotni! Es pats esmu jau sagatavojis vēstuli savas partijas
kandidātam.
Kā PBLA priekšsēdis un ALAs
pārstāvis PBLA valdē aicinu
latviešus pasaulē nešķelties.
Mums Dievs ir devis tikai vienu Latviju, un kopīgi strādājot,
mums tā ir jānosargā. Vēlu
Saules mūžu Latvijai un lai
Dievs palīdz ASV vēlētājiem
izvēlēties labāko prezidenta
kandidātu Amerikai!
Jānis Kukainis,
PBLA priekšsēdis,
Kalamazū, Mičiganā
2016. gada 21. augustā

