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MĒS ESAM LATVIEŠI!

Foto: Pēteris Strazds.

AZVV izlaidums un koncerts
Tālavā 21.1.2017.g.
Ir apbrīnojami, kādas veiksmes,
zināšanas, un bagātību jaunieši
var apgūt nepilnās trijās nedē-

ļās, ja ar viņu jau Dieva dotām
dāvanām strādā savas nozares
lietpratēji. Saprotams, jauniešu smadzenes ir kā švammes,
kas uzsūc visu. LAAJ Annas
Ziedares Vasaras Vidusskolas

izlaidumā, pēc liecību izsniegšanas un apbalvošanas, kuplā,
atzinīgā publika varēja baudīt
jauniešu talantu un jaunapgūtās prasmes. Šogad it sevišķi
bija manāms Latvijas eksper-

Valsts prezidents: arī šodien nepieciešama
stipra pārliecība par brīvu Latviju

tu iespaids, gan dziesmās, gan
dejās; par to vēlāk. Sarīkojumu
vadīja Lija Andersone.
Ar oficiālo daļu tika galā samērā ātri. Pēcpusdienu atklāja

LAAJ Kultūras nodaļas priekšsēde, Anita Andersone, kura
uz sarīkojumu nogādāja pa pasauli ceļojošo Latvijas simtgades karogu. Ar īpašu lepnumu
(Turpinājums 5. lpp.)

Barikāžu laiks – dzirkstis
no atmiņu ugunskura
Valērijs Valdmanis: Atmiņas ir kā ugunskura dzirkstis, kas spilgti uzliesmo tumsā un izgaismo visu. Iedegsim
un neļausim nodzist atmiņu ugunskuriem visā Latvijā!
(Turpinājums 8. lpp.)

Tramps kļūst par 45. ASV prezidentu
un sola Amerikas uzplaukumu

Prezidents Raimonds Vējonis barikāžu atceres ugunskura iedegšanas pasākumā. Foto: president.lv

“Janvāra barikādēs mēs uzvarējām ar savu pārliecību par
sevi un saviem mērķiem. Šādai
pārliecībai par brīvu Latviju ir
jābūt arī šodien,” šodien sacīja Valsts prezidents Raimonds

Vējonis
barikāžu
atceres
ugunskura iedegšanas pasākumā Doma laukumā.
Raimonds Vējonis norādīja, ka
šajā dienā atceramies notiku-

mus, kas ir vieni no svarīgākajiem visā Latvijas vēsturē.
Barikādes bija viens no tiem
brīžiem, kuros tauta apliecināja
gatavību stāties pretī bruņotam
(Turpinājums 5. lpp.)

Pēc svinīgā zvēresta par 45.
ASV prezidentu 20. janvārī
kļuvis Donalds Tramps, kurš
apņēmies uzsāk jaunu kursu
Savienoto Valstu politikā pēc

astoņus gadus ilgās Baraka
Obamas prezidentūras.

Trampa zvērestu pieņēma Augstākās tiesas priekšsēdētājs
(Turpinājums 5. lpp.)

