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ZIEMASSVĒTKU VĒLĒJUMS!  
 

Daugavas Vanagu apvienība novēl visiem mūsu tautiešiem un labvēļiem Kristus piedzimšanas 
svētkus kas silti dvēselē līst. Lai jaunais gads nāk mājā ar veselību un svētību. 
 

Sveicam ikvienu vanadzi un vanagu un pateicamies Jums par pacietību, piesardzību un labo 
sadarbību kad jau divus gadus mūsu darbošanās ir bijusi ierobežota. Vēlam Jums un Jūsu 
piederīgiem sagaidīt Ziemassvētkus ar gaišām domām un mīlestību un saredzēt gaišāku  
Jauno gadu. 
 

Let peace and joy warm your heart during the holidays and  
sustain you the whole year through. Warmest wishes from  
Daugavas Vanagi Lincoln chapter 

   

 Astra Iesalnieks, Daugavas Vanagu apvienības priekšniece 
 

 

Daugavas Vanagu kalendārs 2022. gadam ir iznācis un atkal varēs mūs iepriecināt.  

Tos var iegādāties no DV kasiera Laimona Iesalnieka; cena ir $10.00  

 

                      
 

 DAUGAVAS VANAGU ZIEMASSVĒTKU ZIEDOJUMU AKCIJA 

 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, mēs griežamies pie Jums ar lūgumu, atbalstīt un ziedot mūsu 

Ziemassvētku akcijai. 

Kā jau zinat, šie ziedojumi tiek izmantoti palīdzības darbam Latvijā; galvenokārt – kaŗa invalīdiem, 

bijušajiem leğionāriem un nacionāliem partizāņiem, daudzbērnu ğimenēm un veco ļaužu atbalstam. 
 

Šo lielo darbu visā latvijā veic un koordinē DV Centrālās Valdes pārstāvniecība Rīgā, sadarbībā ar 

vietejo pašvaldību aprūpes iestādēm un Latvijas Daugavas Vanagu nodaļu ieteikumiem. 
 

        Daugavas Vanagu apvienības valde 
 
 
 

Ziedojumus lūdzam nosūtīt klātpievienotā aploksnē DV apvienības kasierim Laimonam    

Iesalniekam, 6504 N. 7
th

 St., Lincoln, NE 68521 
 

        ------------------------------------------  Lūdzu nogriezt  -------------------------------------------- 

 

Ziedoju   DAUGAVAS  VANAGU  ZIEMASSVĒTKU  ZIEDOJUMU  AKCIJAI 
 

VĀRDS UN UZVĀRDS: ______________________________________________ 

 

Summa  $_____________ naudā / čeks 

 

Linkolnā,  2021. gada decembrī      
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Linkolnas Daugavas Vanagi izrādīs 
 

Latvijas simtsgades pilnmetrāžas filmu 
 

"BILLE" 
 

Svētdien, 2022. gada 30. janvārī 

plkst. 2:00 pēcpusdienā 

Apvienotās Linkolnas latviešu draudzes sarīkojumu telpās 
 

Emocionāli izjusts, smeldzīgs stāsts par cerību, kas liek aizdomāties un 

ticēt, ka sapņi mēdz piepildīties.- 
 

Režisore Ināra Kolmane filmu veidojusi pēc Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna motīviem.  

Tēlo Ruta Kronberga, Elina Vane, Arturs Skrastins, Kristine Abolina. 

 
 

Ᾱrijs Liepiņš ir kļuvis iecienīts korespondets laikrakstam LAIKS un arī žurnālam ČIKᾹGAS ZIŅAS. Par 
notikumiem Linkolnā Ᾱrijs ir plaši un izsmeļoši aprakstījis šajos izdevumos un mēs necentīsimies to 
visu atkārtot. Vienīgi pievērsīsim jūsu uzmanību lai jūs varētu paši šos notikumus pārlasīt. 
 

D V apvienības 70. Gadu diena aprakstīta laikraksta Laiks 2021.g. #44  izdevumā 8 .lapā. 
 

Latvijas Aizsardzības ministrijas delegācijas aprakstīta Čikagas Ziņās, 2021 g. dec.izdevumā un 
laikrakstā Laiks 2021.g. #47 izdevumā, 18 lapā 

 
 

Daugavas vanagu apvienība Linkolnā svin 70.gadu dienu  
 

Sestdienā 23. oktobra vakarā Daugavas Vanagu apvienības biedri un draugi pulcējās Linkolnas 

draudzes sarīkojumu zālē lai atzīmētu un svinētu šo nozīmīgo septiņdesmit gadu jubileju. 

 

Vakara programmu atklāja Kārlis Indriksons un aicināja kopīgi nodziedāt Daugavas Vanagu lūgšanu 

kam sekoja apvienības priekšnieces Astras Iesalnieks uzruna. Par svētku referantu bija aicināts DV 

ASV priekšnieks Andris Kursietis bet neparedzētu apstākļu dēļ nevarēja būt mūsu vidū. Andŗa 

sagatavoto runu "Daugavas Vanagi: Kur bijām, kur esam, kur ejam?" ar izjūtu sniedza Valdis 

Balodis.  
 

Sevišķās svētku reizēs DV apvienība vēlās 

izteikt un sveikt biedrus par īpašiem nopelniem  

mūsu sabiedrības labā. Šogad Māra Balodis, 

Valdis Balodis un Rasma Strautkalns saņēma 

augstāko apbalvojumu - DV nozīmi zeltā kuŗu 

pasniedza bīijušais priekšnieks Ᾱrijs Liepiņš. 

Noslēgumā Māra Balodis izteiza visiem 

dalībniekiem sirsnīgu paldies un aicināja 

vienoties Daugavas Vanagu dziesmā.  
 

 

 

 

 

 

      Ᾱrijs, Māra, Rasma un Valdis un Astra  
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Īso  starpbrīdi izmantoja lai izkārtotu skatuvi vakara koncertam. 

Koncerta pirmā daļā četrus operas solos sniedza soprāne Svetlana 

Stone, no 

 Kalamazū, ar James T. McLaughlin pavadījumu. Pēc bagātīgām 

vakariņām koncerta otrai daļai Svetlana bija izvēlējusies latviešu 

tautas dziesmas, Raimonda Paula komponējumus kā arī amerikāņu 

džeza standartus. 

   

Saviesīgs un jautrs vakars turpinājās 

ar sadziedāšanos Svetlānas un James 

vadībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Aizsardzības ministrijas delegācijas viesošāns Linkolnā  
 

Delegācija un kongresmanis Don Bacon satikās Omahā lai apspriestu aizsardzības un preventīvos 

jautājumus informācijas un kiberoperāciju jomā, kā arī iespējas veidot akadēmiskās attiecības starp 

Nebraskas - Omahas universitāti un to pētniecības institūtu Rīgā, Latvijā. Šāda vizīte izvirza Nebrasku 

nacionālās drošības stiprināšanas priekšplānā, apliecinot mūsu saistību ar mūsu NATO sabiedrotajiem 

un ASV - Latvijas divpusējām attiecībām. 

 

Delegcija un kongresmanis arī atrada iespēju viesoties Linkolnā, 31 oktobrī, piedaloties dievkalpojumā 

un sekojošā sapulcē draudazes mājā. Delegācija sastāvēja no Latvijas Aizsardzības ministrijas Valsts 

sekretāra Jāņa Garisona, Aizsardzības polītikas departamenta direktores Gintas Brumane-Gromulas, 

aizsardzības padomnieka ANO ǧenerālmajora Anda Dilāna, un  aizsardzības ministrijas pārstāvja ASV 

Rolanda Heniņa. Šajā svarīgajā reizē no Čikagas bija iebraucis arī Roberts Blumbergs, savulaik Latvija 

goda konsuls. 

 

No viesiem, vispirms runāja ASV kongresmenis Donald Bacon. Viņš  pieder House Baltic Caucus kur 

ir uzņēmies būt par līdz-priekšsēdi un piedalās izstrādāt Baltijas drošības iniciatīvu iekļaušanai 

Nacionālās aizsardzības autorizācijas likumā, NDAA. Var saprast viņa zināšanas  militāros jautājumos 

-  viņš ir  generālis ASV Gaisa spēkos.  

 

 Valsts sekretārs Jānis Garisons atgādināja cik 

svarīgs ir ilgstošs atbalsts no Amerikas 

Savienotajām Valstīm brīvas un neatkarīgas 

Latvijas saglabāšanai.   

Sekojot pusdienu maltītei, Ᾱrijs Liepiņš no 

sevis pasniedza  katram viesim Latvijas "Prozīt" 

šokolādes lai pacilātu citkārt nopietno 

noskaņojumu. Dāvana  tiešām izraisīja sajūsmu. 

 
. 
 
 

Rolands Heniņš, Ginta Brugmane-Gromula, James 

Wright, Kārlis Indriksons, Nora Šmits, Astra 

Iesalnieks un Don Bacon 

 

Kalamazoo viešņas Malda  

Roze  un Svetlana Stone ar  

Intu Didrichsons 

JT McLaughlin un  

Svetlana Stone 



DV Apkārtraksts 2021 #5 

 

Latvijas Valsts Svētki Linkolnā 
 

Latvijas valsts 103 gadu atcere sākās ar dievkalpojumu kuru vadīja prāvests Gunārs Lazdiņš no 

Indianapoles. Sekoja akts Latviešu namā, ko organizēja Daugavas Vanagu apvienība. Ievadā 

svētbrīdis, ASV un Latvijas valsts himna, kuŗas papildināja DV apvienības priekšnieces Astras 

Iesalnieks uzruna. Video veidā sekoja apsveikums no Latvijas valsts presidenta Egīla Levita un 

Ᾱrlietu ministrijas vēstnieces Elitas Gaveles. 
 

Kā svētku akta referenti bijām aicinājuši Līgu Ejupi no Čikāgas. Dimžēl 

viņa nevarēja būt mūsu vidū. Sagatavoto referātu viņa bija lūgusi nolasīt 

savu paziņu Robertu Blūmbergu, kuŗš viesojās pie mums svinību laikā. 
 

Savam referātam viņa bija veltījusi daudz laika pētījumiem, kas mums ir 

nozīmīgi, lai mēs varētu aptvert notikumu svarīgumu mūsu vēstures 

konspektā. 
 

Zem vācu okupācijas atrodošās Rīgas, notika Latvijas valsts 

proklamēšanas norises. 17.novembra vakarā Rīgas pilsētas galvas Gustava 

Zemgaļa dzīvoklī sanāca 8 politisko pārstāvju 40 delegāti, lai nodibinātu 

Tautas padomi un nolemtu nākošā dienā pasludinātu Latvijas neatkarību 

svinīgā aktā. 18.novembra pievakarē, pārpildītā Nacionālā teātra zālē ar delegātiem un viesiem Kārlis 

Ulmanis pasludina neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas Republikas nodibināšanu. Akts noslēdzās 

vēl trīs reizes pēc kārtas dziedot Latvijas himnu. 
 

Pagaidu valdībai sākās smagais darbs, lai atjaunotu četru gadu laikā kaŗā pilnīgi izpostīto valsti. Mēs 

ar godu un cieņu vienmēr pieminam latviešu strēniekus un brīvības kaŗa dalībniekus, kuŗi ars avu 

varonību izcīnīja mūsu brīvību. Tomēr bieži aizmirstam, ka visa tauta cieta un nesa lielus upurus. 

Referātā Līga pievērsa mūsu uzmanību, ka kaŗa laikā civilistu upuru skaits bija milzīgs, gan zem 

vācu un bolševiku režīmiem, kā arī epidēmijām, badu, trūkumu un lielo bēgļu plūsmu uz krieviju. Ko 

kara darbības laikā nebija iznīcinājuši vācu artilērija, to masveidā dedzinot veica krievu cara 

atkāpjošā armija. Gandrīz visas lielās rūpnicas un fabrikas tika demontētas nosūtīšanai uz Krieviju. 

Šos apstākļos bija apbrīnojama jaunās valdības mērķtiecīgā rīcīa atjaunojot gruvešos izpostīto valsti. 

Tāpat gribas spēks tautā, tai palīdzēt. Nepilnos divdesmit gados Latvija kļuva par vadošo valsti 

Eiropā, gan saimnieciskā uzplaukumā, gan izglītībā, gan arī kultūras rosmēs. 
 

Sekoja James McLaughlin 

sniegtais koncerts, kas iekļāva N. 

Kapustin, J. Vītola, J. Sibelius un 

F. Šūberta kompozīcijas. Ilgie 

aplausi un pasniegtie ziedi bija 

mūsu pateicība viņam par skaisto 

izpildījumu. 
 

Sekoja aicinājums piepildīt 

šampānieša glāzes, lai vēlot 

saules mūžu Latvijai kopīgi 

vienotos dziemā "Tev mūžam 

dzīvot, Latvija". Kā dāvanu no 

Roberta Blūmberga katrs akta dalībnieks saņēma skaisti iesaiņotu šokolādes kastīti ar nosaukumu "Es 

mīlu Latviju". 
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Sekoja garšīgs mielasts Laurindas Iliško izkārtojumā un bagātīgs kafikas galds. Mūsu vidū bija arī 

viesi no Čikāgas – Ināra Blumberga un Anita Romanovska. 
 

Paldies Intai Didrichsons par viesu uzņemšanu savās mājās iepriekšējā vakarā ar garšīgām 

vakariņām. Tāpat paldies Milijai Howe par prāvesta Lazdiņa uzņemšanu savās mājās.  

A.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tev mūžam dzīvot Latvija" 

Pie vakariņu galda Dagnija, Roberts, Velta, Oliver, 

J.T., Inta, Laimons Astra, Anita un Ināra 

Priekšā Nora Šmits, prāvests Gunārs 

Lazdiņš, JT. McLaughlin; otrā rindā 

Andrejs Eglīte, un Kārlis Indriksons 
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Leonija Petraška mūžībā 
 

Leonija, dzimusi 1914.g. 3. Janvārī, aizgāja mūžīgā mierā 2021. gada 7. oktobrī  sasniedzot 107 gadu 

vecumu. Līdz pēdējai dienai viņa vēl arvien dzīvoja pati savā mājā Omahā. No Leonijas Omahā ar 

mācītāja Dieva vārdiem un klātesošo dziesmām atvadījās viņas latviešu draugi un vietējie draugi un 

kaimiņi. Linkolnā viņas piemiņas dievkalpojums bija 5.decembrī ar mācītāju Olegu Andrejevu. 

Atvadu vārdus no DV apvienības teica priekšniece Astra Iesalnieks un no latviešu draudzes Ᾱrijs 

Liepiņš. 

 

Leonija tika uzņemta Daugavas Vanagu Linkolnas apvienībā 1968.g. 15. novembrī.  

Kopš iestāšanās, mēs Leoniju pazīnām kā smaidīgu, laipnu, un aktīvu vanadzi.  Viņa labprātīgi 

uzņēmās apvienības sekretāres amatu un to pildīja gadu desmitus. Protokolus viņa rakstīja ar roku, 

precīzi un skaistā rokrakstā.  Sēdes vienmēr notiek Linkolnā, un Leonija brauca ar prieku, jo šie 

braucieni tika apvienoti ar izpriecu, viņa labprāt pavadīja pāris dienas ciemojoties pie Veltas Matulis 

un Valijas Garais.  Arī Daugavas Vanagu Delegātu Sapulcēs, Leonija pildīja uzliktos delegātes 

pienākumus apzinīgi. 

 

Leonija bija apdāvināta ar fenominālu 

atmiņu, reta ir tā  reize kad viņa nespēa 

tūlīt dot atbildi uz kādu vēsturisku 

jautājumu.  Viņa bija arī viesmīlīga, 

jautra un patstāvīga.  Labi atceros viņas 

100 gadu jubileju Omahā. Cik jauki 

pavadījām laiku viņas pašas mājā, kur 

netrūka ne nieka. 

 

Līdz pēdējai dienai Dievs bija Leoniju 

apveltījis ar stipru garu un veselību.  

Vienīgais kas sāka trūkt bija acu gaisma 

kas ierobežoja viņas lasīšanas prieku. 

 

Sir Winston Churchill ir teicis:   Visas 

cēlās jūtas ir vienkāršas, un tās var 

izteikt vienā vardā: BRĪVĪBA, 

TAISNĪGUMS, GODS, PIENᾹKUMS, 

ŽĒLSIRDĪBA, CERĪBA. Šīs īpašības 

piederēja Leonījai! 

  

  
   

 

 

 

 

Daugavas vanagu valde 1974.gadā. Priekšā Velta 

Matulis, vanadžu priekšniece; Pauls Gavars, 

apvienības priekšnieks; Leonija Petraška, sekretāre. 

Leonijas 95. dzimšanas dienā. Vidū Leonija,  

Valija un Velta.  


