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DIEVA IEMĪĻOTIE
“Pāvils, Silvāns un Timotejs Dievā Tēvā un Kungā Jēzū
Kristū sveicina tesalonīkiešu draudzi. Lai žēlastība
jums un miers! Mēs allaž pateicamies Dievam par
jums visiem, arvien pieminēdami jūs savās lūgšanās,
kad Dieva un mūsu Tēva priekšā atceramies, kā jūs
ticību vēršat darbībā, mīlestību – centībā un cerību uz
mūsu Kungu Jēzu Kristu – izturībā. Jūs, brāļi, kas esat
Dieva iemīļoti, zināt, ka esat izredzēti, jo mūsu
pasludinātais evaņģēlijs pie jums nonācis ne tikai ar
vārdiem, bet spēkā un Svētajā Garā un lielā noteiktībā
– jūs paši zināt, kā mēs jūsu dēļ esam jūsu vidū
darbojušies.”
1Tes 1:1-5
Arī mēs esam Dieva iemīļoti, jo esam taču Viņa
izredzēti. Bet būt izredzētiem prasa zināmu atbildību.
Kā mēs iemācamies nest šo atbildību. Mēs skatamies
filmas, un lasām grāmatas. Tas viss mums ir vajadzīgs,
lai dotu kādus impulsus mūsu domām, mūsu jūtām,
jeb paver plašāku perspektīvi uz dzīvi. Tā ir daļa no
garīgās bagāžas, kas mums ir pieejama, mums vajag
tikai to paņemt. Tāpat ir ar bībeli, tur ir tās bagātības,
mums tikai vajag tās pasmelt. Vai mēs varētu
iedomāties, cik nabagi mēs būtu, ja mums nebūtu šīs
iespējas saņemt to kas ir iekrāts gadu tūkstošos.
Varbūt šī gadsimta cilvēkam ir daudz grūtāk izvēlēties,
kur iet, ko ņemt, jo ir tik daudz piedāvājumu. Un
varbūt arī ar to cilvēki paliek kūtrāki meklēt, lasīt un
izzināt un tāpēc arī mūsdienu cilvēki nezin, ko nozīmē
būt atbildīgam pašiem pret sevi un citiem. Kaut kas
būtisks ir pazudis, bet mēs nezinam kas. Varbūt
informācijas pārplūde izveido jaunā laikmeta cilvēku,
kas pasīvi pieiet meklēšanas procesam, jo mēs jau
nevaram uzņemt tik daudz, ko mums piedāvā, tāpēc
mēs redzam, ka notiek atsijāšanas process, man to
vajag, to nevajag. Vai mēs spējam saprast, ko mums

vajag? Dažreiz tikai viens vārds, vai teikums, ko mēs
izlasam, jeb dzirdam dažreiz izsaka diezgan daudz. Un
tas iedod mums jaunus impulsus, meklēt, izzināt un
saprast, kas mums katram ir nepieciešams.
Kādu laiku atpakaļ es noskatījos filmu kur bija divi
teikumi, kas bija šīs filmas moto, jeb svarīgākā doma,
ko filmas veidotāji gribēja pateikt, “somebody cares,”
ir tik svarīgi apzināties savā ikdienā, kad Tev ir apkārt
cilvēki, kas nav vienaldzīgi, bet kuriem rūp, kā Tu
dzīvo. Jeb kā Pāvils saka, “ka Tu esi Dieva iemīļots.”
Bet Pāvils iezīmē svarīgu domu, ka būt iemīļotam
prasa zināmu aktivitāti, darbību un atbildību no mums,
“atceramies, kā jūs ticību vēršat darbībā, mīlestību –
centībā un cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu –
izturībā.”
Dzīvē mēs tiekam pārbaudīti un mēs redzam, ka mēs
paši sevi pieviļam un mūsu sirdis sirgst, jo nezinam,
ka esam zaudējuši kaut ko ļoti svarīgu. Mēs varam
jautāt, mēs varam lūgt, kas ir tas svarīgākais, kas
mums ir nepieciešams šodien. Un galvenais nezaudēt
cerību, būt šajā nesatricināmā paļāvībā uz Dieva
vadību, kas vienmēr zina, kas ir vajadzīgs tieši mums.
Mēs saprotam, ka mūsu sirdis tiek caurskatītas un ja
tur nav šīs nesatricināmās cerības, kas tad? Mēs arī
apzinamies, ka šo nesatricināmo cerību nav nemaz tik
viegli sasniegt.
Katra diena mūsu dzīvē ir šis sirds pārbaudījums. Ja
mēs katru rītu pieceļoties izjustu šos vārdus, ka mēs
esam Dieva iemīļoti, vai mūsu sirds tad spētu atrast
mieru, arī tad ja mums ir kādas rūpes jeb sāpes? Būt
pamodinātiem un nodzīvot katru dienu ar šo domu nav
viegli. Tas prasa no mums šo darbību, ka mēs spējam
attīstīt zināmas kvalitātes mūsos. Tie ir tie pamati, kas
ir vajadzīgi katra cilvēka dzīvē, lai nejustos pazusti
plašajā pasaulē.
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Vispirms mums ir vajadzīga šī uzmanība, jeb vērība.
Uzmanība, ka mēs spējam atcerēties, ka esam Dieva
iemīļoti un kā šī mīlestības enerģija plūst mūsos un
ieraudzīt, kā tā izpaužas pasaulē, citos cilvēkos, jeb
ikdienas situācijā. Dzīvojot ar tādu uzmanību varbūt
ļaus mums piedzīvot Dieva palīdzību, jo mēs dzīvojam
ar šo apziņu, ka esam Dieva izredzētie, mēs esam tie,
par kuriem Dieva sirds iežēlojas un Viņam rūp viss, kas
ar mums notiek. Un kad mēs dzirdam šos mīlestības
apliecinājuma vārdus, mēs varam kļūt iepriecināti un
stiprināti, jo pamatā tur ir tas cerības spēks, kas mūs
mudina iet uz priekšu ar pateicības pilnām sirdīm par

tādu Dieva dāvāto mīlestību. Un mēs atceramies
vārdus, kas ir domāti vienīgi mums, “Nu esmu
vienmēr ar tevi, tu ņem mani aiz labās rokas, ar savu
padomu vadi mani, vēlāk tu godā mani pieņemsi! Kas
man debesīs? Kad tu kopā ar mani – neko nevēlos virs
zemes! Nīks mana miesa un sirds, bet manas sirds
klints un daļa – Dievs mūžam! Jo, redzi, kas tālu no
tevis, ies bojā, tu izdeldē visus, kas neuzticīgi tev! Bet
es – Dieva tuvumā man ir labi, pie Dieva Kunga es
tveros, lai paustu visus tavus darbus!” 73 Psalms 2328.

Mācītāja Gija Galiņa
________________________________________________________
LELBA Vidienes apgabala konference
Šogad LELBA’s Vidienes apgabala konference notika
Čikāgas Ciānas draudzē no 12 līdz 14 oktobrim. Šo
ceļu uz Čikāgu mēs mērojām ar mašīnu, jo es un Kārlis
Indriksons bija tie, kas pārstāvēja mūsu draudzi. Esmu
dzirdējusi daudzas cilvēku balsis, kas saka, ka nav jau
vērts uz tādām konferencēm braukt, ir šaubas, ka kaut
ko vērtīgu mēs tur iegūstam. Varbūt tādām negatīvām
domām, kas nāk mūsu galvā ir savi iemesli, bet mēs
nedrīkstam aizmirst cik svarīga ir šī kopā būšana, ne
tikai sadraudzības vai jaunas informācijas dēļ, bet
apzināties, ka mēs esam ģimene, kad sanākam savā
baznīcā. Un šo lielās ģimenes atmosfēru mēs spējam
izjust, kad sanākam kopā arī šajās konferencēs. Mēs
sanākam, mēs dalamies, mēs uzklausam viens otru un
redzam, kam tad vajag palīdzēt.
Varbūt šis dalīšanas princips bija vislabāk jūtams
šoreiz. Dalīšanās ar saviem talantiem, vēlme dot to
labāko. To jau izjutām pirmajā vakarā, kad mums
garīdzniekiem, jau ceturtdienas vakarā bija paredzētas
vakariņas Ciānas draudzē. Pats mielasts nāca no poļu
restorāna, bet galdu mums klāja Ciānas draudzes
perminderis, kas pat bija atnesis no mājām savas
skaistākās Līvānu stikla glāzes. Ar šo skaisti uzklāto
galdu mēs jutāmies, kā pilī un tas izvērtās, kā
pateicības mielasts, kad mēs katrs varējam izteikties,
kā tad mums ir klājies kopš mēs tikāmies pēdējo reizi.
Bija prieks, ka arī šajā vakarā un vēl nākošo dienu ar
mums varēja būt māc. Aivars Pelde, kaut gan pašā
konferencē viņš nevarēja piedalīties, jo devās jau
atpakaļ uz Floridu. Bija jauki redzēt, kad sestdien savā
braucamajā krēslā ieradās māc. Georgs Silavs, kas
tagad ir pārcēlies dzīvot uz Čikāgu, lai tuvāk būtu pie
ģimenes. Neskatoties uz savas veselības stāvokli māc.

Georgs Silavs nekad neiztrūkst ne konferencēs, ne
sinodēs, un ja tas tā ir, tad mēs zinam, ka nav labi.
Viņa klātbūtnē var izjust to lielo mīlestību, atbalstu un
sadraudzību, paliek tik labi un silti ap sirdi, kad ir šī
iespēja vienkārši būt blakus.
Konferencēs parasti notiek vēlēšanas, atskaites,
pārunas par nākotnes iecerēm, pārunas grupās, kāda
lekcija un protams sadraudzība. Sešus mēnešus māc.
Sarma Eglīte bija Vidienes apgabala garīgās vadītājas
vietas izpildītāja un vēlēšanās viņa tika ievēlēta par
Vidienes apgabala prāvesti. Prāv. Sarma Eglīte bija
sagatavojusi ļoti rūpīgu atskaiti, aprakstot Vidienes
apgabala stāvokli, kurā darbojas 17 draudzes un 1
kopa un kurās kalpo 12 garīdznieki. Runājot par
nākotnes iecerēm, bija doma, ka varētu pagarināt
konferences laiku, kas būtu veltīta papildus izglītībai,
kā tas notika šogad Rietumu apgabala konferencē, kas
tika apvienota ar īsiem laju kursiem. Pacēlās jautājums
par iespējamo projektu, atbalstot Garazera mītni, kurā
parasti paliek darbinieki. Bija aprēķināts katras istabas
remonta izmaksa un draudzēm būtu iespēja atbalstīt
šo projektu. Daudzas lietas par naudas ziedojumiem ir
diezgan neskaidras, kad netiek dots pārskats no
Garazera vadības, kā tad tiek iztērēta ziedotā nauda
speciāliem projektiem un mērķiem. Jo daudzi cilvēki
brīnās, ka daudzi atstāj savus testamentus, vai
ziedojumus, norādot, ka tas ir domāts baznīcas
uzlabošanai, bet nav saprotams, kāpēc tad nenotiek
nepieciešamie darbi, kas uzlabotu baznīcas solus,
takas un citas lietas. Tāpēc ja Vidienes apgabala
draudzes atbalstīs Garazera mājas remonta darbus,
tad nauda tiks sūtīta uz Vidienes apgabala kasi, kas
būs paredzēta tieši šim projektam.
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Prāv. Sarma Eglīte atbild arī par Arodskolu
stipendijas fondu Latvijas lauku bērniem. Tāpēc viņa
mudināja izplatīt šo informāciju, ja kādam ir zināmi
jaunieši laukos, jeb jums ir paziņas un radi, kas varētu
izplatīt šo informāciju, ja kādam centīgam jaunietim ir
interese apgūt arodu un nevis doties uz augstskolu, tad
tas palīdzētu daudziem jauniešiem, kas varbūt nāk no
nabadzīgākām ģimenēm. Kā prāv. Sarma Eglīte raksta,
“jauniešu stāsti ir aizkustinoši, vienu audzina, un ar
savu pensiju uztur vecmāmiņa, otru audzina māsa,
citam māte ir invalīde, citam nav mātes, citam nav
tēva.” Varbūt arī mēs varam atrast kādu, kuram vajag
palīdzību, bet nezin kur to dabūt.
Konferences noslēgumā varējām klausīties lekciju
par Baznīcas lomu sabiedrībā, ko bija sagatavojušas
māc. Gundega Puidza un Ciānas draudzes priekšniece
Silvija Kļaviņa-Barshney. Lekcijas ietvarā tika
izveidotas mazās grupiņas, kur mēs varējām pārdomāt
ticības jautājumus, vienkārši noskaidrojot: Kam es
ticu? Kā es ticu? Kuram es ticu? Kā man rīkoties? Kas
es esmu? Šo vienkāršo jautājumu mērķis bija saredzēt,
kā mūsu atbildes tiek ietekmētas no tās vides, un laika,
kurā mēs esam dzimuši. Jo tradicionālisti,kas ir
pārsvarā mūsu draudzes locekļi domās un atbildēs
savadāk nekā Ģenerācija X pārstāvji, jeb pārstāvji no
citas kategorijas, kas pārstāv attiecīgo laika sprīdi. Un
protams, ja mēs sev uzdotu jautājumu, kas man ir
Dievs, tad mēs redzētu, ka mūsu atbilde atšķirtos no
kāda amerikāņa atbildes. Latvietim ir citas metaforas,
citi tēli. Kad tiek uzdots jautājums, kas ir Dievs? Cik
daudz atbildes mēs varam dot, varbūt man Dievs ir
saule, varbūt kaut kas vēl. Caur šiem jautājumiem,

mēs dodam sev šo iespēju pārdomāt, un saprast, kas
tad mums ir svarīgs.
Svētdien, mēs varējām piedalīties dievkalpojumā un
stiprināties pie garda klāta galda pirms devāmies ceļā
atpakaļ. Cilvēki, kas mēro garus gabalus, braucot uz
konferencēm veido savas ceļojuma tradīcijas, kā daži
no mūsu draudzes vienmēr piestājas vienā restorānā.
Citi atkal izep pīrāgus, lai ne tikai mielotos paši, bet
dalīties ar tiem tad, kad sanākam kopā viesnīcas
istabā, lai vienkārši priecātos, ka esam atkal kopā. Cik
skaisti, ka mēs varam veidot savas tradīcijas, tās
padara bagātākus ne tikai mūs, bet arī citus. Varbūt
tas ir tas svarīgākais, ko mēs iemācāmies, mēs redzam
un dzirdam šos stāstus, kas pamatā izsaka šo domu,
kas grib pateikt, ka mēs darām tā. Varbūt to redzot un
dzirdot ierosinās arī mums darīt kaut ko savādāk, jeb
sāk veidot jaunu tradīciju, ne tikai savā draudzē, bet
arī tad, kad dosimies atkal ceļā, lai tiktos ar savu lielo
ģimeni. Mums ir jāsaredz, ka ir svarīgi veidot tradīcijas
un kā mēs tās varam nodot tālāk, tad kad mēs
uzdodam savu vadību, jeb vairs negribam uzņemties
šo atbildību. Varbūt tāpēc ir skumji šogad, kad mūsu
draudze nespēj veidot jaunu tradīciju, lai pasēdētu
kopā pie Ziemasvētku eglītes. Mums taču ir cilvēki, kas
tāpat grib dalīties ar savām dāvanām un talantiem, bet
mēs domājam atkal to pašu negatīvo domu, nav jau
vērts. Bet ģimeni taču veidojam mēs paši, tad mēs
varam jautāt sev, vai Baznīca ir mana ģimene? Un ko
tad es varu darīt, lai tā būtu? Un tāpēc jau mums ir
jānāk kopā, lai atrastu šīs atbildes.
Mācītāja Gija Galiņa

_____________________________________________
LELBA's Vidienes Conference took place over the Oct.
13th weekend, in Chicago, Cianas church. Pastor
Gundega Puidza and Silvija Klavina-Barshney gave an
interesting
and
well-researched
progam
on
"Generational
Differences":
what
are
the
characteristics that define each of our last 4 or 5
generations? Baby Boomers, Gen. X. Gen. Y, Millenials
– each has their own characteristics. These unique
characteristics influence their church-going activities,
among other things. We hope to get a copy of this
progarm, to show here in Lincoln.
To feed us on Saturday night, Silvija had organized
quite a spectacular "Taste of Chicago" dinner. About a
dozen eateries, covering an international spectrum,

offered samples of their "native" foods. Our dinner
involved going around the room to sample the various
food offerings.
The evening's program was interesting and
enertaining. About 15 Latvian children, ages 5 – 11,
gave a musical concert of popular Latvian songs. They
sang many verses, and did some energetic dance steps
to accompany some songs. Their total repertoire was
about 15 Latvian songs, of which they had memorized
all of the verses. Then, their Church organist, another
Latvian girl, gave very professional piano recitals, to
finish out the evening concert. Throughtout the rest of
the evening, the 2 pianos in the Social Hall were never
silent—as both the younger and older children
3

continued to "show off" their impromptu piano skills,
Chicago has a vibrant Saturday School for Latvian
while the rest of us continued to eat, drink, and
children, and these kids are an active part of this
socialzie. Bravo to them. Even more intereting is the
Saturday School.
fact that these 15 children have "Latvia's Latvian"
Kārlis Indriksons
parents, who came to Chicago about 17 years ago.
_____________________________________________
DIEVA MIERĀ AIZGĀJUŠAS
Valda Jaunzemis
Dzim. 1945. g. 8. aprīlī, Ravensburgā, Vācijā
Mirusi 2018. g. 9. septembrī, Linkolnā
Izvadīta 2018. g. 17. septembrī
P
Zigrīda Snook, dz. Civkulis
Dzim. 1945. g. 3. martā, Bilnā, Čekoslavākijā
Mirusi 2018. g. 27. septembrī, Linkolnā
Izvadīta 2018. g. 5. oktobrī
P
Valija Garais, dz. Tramdachs
Dzim. 1923. g. 1. februārī, Maz Skudrās, Latvijā
Mirusi 2018. g. 3. oktobrī, Linkolnā
Izvadīta 2018. g. 9. oktobrī

P
„Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis,ticību esmu turējis.”
Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:7

LATVIAN FOLK FIGURES
A super "Thank you" to Mara
Zigurs, Vilis Lipins, Janis
Strautkalns and Davids
Veidemanis for
conceptualizing and
constructing the four
colorful, larger-than-life Latvian Folk figures outside
the Latvian Hall. They brought a little bit of this
summer's Līgo Svētki and Dziesmu Svētki ir Rīga,
back to Lincoln, Nebraska. They were extremely
effective in helping to publicize our Latvia 100 exhibit
inside the Hall.
"Thank you" also to Jānis
Nollendorfs for designing and
constructing the "HAPPY
BIRTHDAY LATVIA" sign and
the Exhibit information signs for the outside wall of
the Latvian Hall.

SIRSNĪGA PATEICĪBA
visiem draudzes locekļiem un labvēļiem par šī gada
PĻAUJAS SVĒTKU
ziedojumiem kas kopā sasniedza $5580.
Šie ziedojumi ļoti palīdz uzturēt mūsu
baznīcas īpašumus.
Draudzes padome

PATEICĪBA VISIEM KAS PIEDALĪJĀS PĻAUJAS
SVĒTKU MIELASTĀ,
kas gādāja garšīgus ēdienus un dzērienus.
Paldies visiem palīgiem!
N.S.
e
SIRSNĪGA PATEICĪBA Nancy un Edgaram Pērkons
par $305 ziedojumu dāmu komitejas darbam Valijas
Garais piemiņai.
Dāmu komitejas vārdā, Nora Šmits

0c0
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DIEVKALPOJUMI
Laipni lūdzam apmeklēt gadskārtējo
draudzes dāmu komitejas

NOVEMBRĪ
4. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU
Svētdien, 2. decembrī,
plkst. 11:30, pēc dievkalpojuma,
draudzes sabiedriskās telpās.
SILTAS PUSDIENAS - $10.00, BĒRNIEM – $5.00
LOTERIJA

11. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
25. nov., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
DECEMBRĪ
2. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

PĀRDOŠANĀ:
PIPARKŪKAS -- $16.00 / mārciņā
$8.00 / ½ mārciņā
PĪRĀGI -- $16.00 / ducis
DZELTENMAIZE -- $13.00 / kukulis
BALTIE CEPUMI -- $13.00 / mārciņā
PELĒKIE ZIRŅI - $5.00/ mārciņā

9. dec., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
24. dec., plkst. 18:00 . . . . . ZIEMASSVĒTKU VAKARA
DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodās

Iepriekš pasūtinājumi piparkūkām,
pīrāgiem, dzeltenmaizei, un baltiem cepumiem
līdz 25. novembrim pie
Ingrīdas Baņģers, 402-730-5194

30. dec., plkst. 10:00. . . . . . . . . . . . KONTEMPLĀTĪVS
DIEVKALPOJUMS latviešu un angļu valodās
JANVĀRĪ
6. janv., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

Mantas loterijai
Lūdzu ziedojiet kādu vērtīgu mantu šai loterijai. Ingrīda
Baņģers pieņems Jūsu mantas draudzes sabiedriskās
telpās sestdien, 1. decembrī,
no plkst. 3:00 līdz 4:00 pēcpusdienā,
c
Laipni aicinām arī ziedot
mājās ceptas maizes vai saldumus
pārdošanai tirdziņā.

13. janv. plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
27. janv. plkst. 10:00 .. . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
FEBRUĀRĪ
3. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
AR DIEVGALDU

MĀC. GALIŅAS LEKCIJAS BAZNĪCĀ
Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā:
16. janvārī; 13. februārī
c
BĪBELES STUNDAS BAZNĪCĀ
Trešdienās, plkst. 6:30 vakarā:
23. janvārī; 20. februārī
c
Aicinām visus piedalīties!

10. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
angļu valodā AR DIEVGALDU
24. feb., plkst. 10:00 . . . . . . . . . . . . DIEVKALPOJUMS
_______________________

Ziemassvētku
vakara
dievkalpojums
pirmdien, 24. decembrī plkst. 6:00 vakarā.
Dievkalpojums un dziesmas būs daļa pa latviski
un daļa pa angliski. Laipni lūdzam visus draudzes locekļus,
ģimenes un draugus uz šo svētīgo dievkalpojumu. Šogad
mēs noturēsim kafijas stundu tūlīt pēc dievkalpojuma
baznīcas pagraba telpā ar vieglām uzkodām un dzērieniem,
dodot iespēju paciemoties ar iebraukušiem ciemiņiem,
pirms izklīstot pa mājām.

"Ikkatrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai,
vainas pierādīšanai, lobošanai, audzināšanai taisnībā,
Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam
darbam."
Pāvila 2. Vēstule Timotejam 3:16.
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Pensionāru satikšanās 11. oktobrī

Pensionāru satikšanās 8. novembrī

Kuno stāstīja par Saiemas vēlēšanām:

Šorīt laiks ļoti auksts un sniega pārslas sāk lidot pa
gaisu. Par laimi uz ielām nokūst un braukšanu
netraucē. Sanāca kopā 22 cilvēki. Kuno stāstīja par
jauno estrādes būvēšanu Mežaparkā, no ziņām uz
Interneta:
Rīgā, Mežaparkā, tiks uzbūvēta jauna, reģiona
vismodernākā estrāde. Jau tagad, 2018. gadā, uz
Latvijas 100 gadu jubileju ir pabeigts pirmais posms
– skatītāju daļa. Zem šā brīža laukuma tika izbūvēts
pazemes apjoms,
kurā atrodas gan
ēdināšanas punkti,
gan tirgotāji gan
tualetes. Jaunā
estrāde ne tikai kļūs
par jauno Dziesmu un
deju svētku simbolu, bet Rīga beidzot varēs uzņemt
pasaules līmeņa zvaigžņu koncertus, ko šobrīd jau
dara Tallina. Savukārt augšā būs 33,500 sēdvietas.
2021. gadā, pirms Dziesmu un deju svētku 150.
jubilejas, tiks pabeigta jauna estrādes ēka milzīga
sudraba kupola formā. Estŗāde varēs uzņemt līdz pat
11,100 dalībniekiem.
Vēsturiskā projekta
realizācija kļuva
iespējama
pateicoties
veiksmīgai Rīgas
domes, Kultūras
ministrijas un Finanšu ministrijas sadarbībai. Rīga
uz 30 gadiem saņems bezprocentu kredītu, kas segs
lielāko daļu ar objekta būvniecību un projektēšanu
saistīto darbu.

6. oktobrī Latvijā notika vasts un pašvaldību
vēlēšanas. Valsts vēlēšanā kandidēja 16 partijas, bet
tikai 7 partijas sasniedza 5% robežu. Tā balsotāji
deviņās
partijās
(98,655
balsotāji)
neietekmēja vēlēšanu
iznākumus, un tās
balsis tika proporcināli
izdalītas tām partijām
kas saņemā 5% vai vairāk balsis.
Jaunajā Saimā pārstāvēs: 23
deputāti no Saskaņu partijas; 16
no Polatiksās partijas "KPVLV",
16 no Jaunās Konservātivas
partijas; 13 no Attīstība/Par; 13
no Visu Latvijai Tēvzemei un
Brībībai/LNNK; 11 no Zaļo un
Zemnieku Savienības; un 8 no
Jaunās Vienotības.
Rīgas pašvaldības
vēlēšanas (Visas
ārvalstīs balsotās
balsis tiek skaitītas
Rīgas iecirknī).
Saskaņas partija ar
32.94% bija lielākie
ieguvēji, bet var piezīmēt ka 6 pārējās "Latviskas"
partijas kopā ieguva 67.0%. (Kuno piezīme: ja tās 6
partijas sadarbotos, tad viegli varēu pārbalsot
Saskaņas partiju).

Šodien atklāja ziņu, ka Juris drīzumā pārvāksies uz
dzīvi Montānā, viņa dēlu ģimeņu tuvumā. Mēs
parakstījām specialu kartiņu un atvadoties novēlējām
Jurim visu to labāko. Juris un Ina bija tie, kas šo
pensionāru satikšanos iesāka pirms daudziem gadiem.
Pateicība Jurim!

ASV balsoja 2394 balsotāji, ar lielāko skaitu par
Vienotību – 594 balsis.
Saimnieces bija Rasma un Mirdza. Šoreiz piedāvāja
garšīgu sakņu zupu ar gaļu, ķiploku maizi, rupjmaizi,
saldo ēdienu ar ķiršiem. Nora izcepa kliņģeri par godu
septembra mēneša dzimšanas dienas svinētājiem –
Anna, Ingrīda, Imants, Herta; un oktobrī - Nora.
Skatījāmies Video no 2018. g. Dziesmu Svētkiem.
K.S.
______________________________

Maruta un Dave mūs cienāja ar "pulled pork",
bulciņām, pupu sacepumu. Liz gādāja "coleslaw" un
šokolādes kūku ar krējuma virsotni. Pateicība par
garšīgo ēdienu. Kā parasti, bija kafija un alus. Kārlis
rādīja filmu par Latvijas brīvības proklamēšanu.
N.S.
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DĀMU KOMITEJAS RĪKOTAS
ZUPU PUSDIENAS
Svētdien, 13. janvārī, 11:30,
Pēc dievkalpojuma, sabiedriskā zālē
Pieaugušiem $10, bērniem $5.
Visi mīļi aicināti!
cec

VENEZUELA RELIEF HELP
Our LELBA president, Pravests Gunars Lazdins, is
originally from Venezuela, and still has Latvian family
in Venezuela. He reports that the economic situation
has been very bad for many years now. Actual
starvation is a reality. Inflation os over 1000%. Food
is scarce. Gasoline and fuels are scarce. Health
services are minimal. Gunars' brother Verners is a
doctor, still lives in Venezuela, and has organized a
private "Life Line" of supplies, to help, mostly
children. DONATIONS ARE URGENTLY
REQUESTED. Please send your money donations
directly to Pastor Dr. Dace Skudina, in St. Louis.
(Do not send any products yourself). Dace collects
the money and arranges for supplies to be purchased
and assembled in Forida. Rice, beans, coffee, juices,
spaghetti, canned goods and hygiene products are
some of the basic supplies that are sent. Once in
Venezuela, the containers go through customs
(where, occasionally, a few things "go missing", but
not often). And then directly to Verners adress. He is
currnetly helping approx. 200 people in his
neighborhood. 100% of your donations go for
supplies and transport. There are no "administrative"
costs. More detailed information can be obtained
directly from Gunars at glazdins@indy.rr.com.
The address for Dace is:
Dace Skudina, 6 Moray Court, St. Louis, MO
63088. (636)-825-9622. Skudina@yahoo.com.

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS
PILNSAPULCE
Svētdien, 2019. g. 3. februārī
pēc dievkalpojuma, baznīcas lejas telpā
Darba Kārtība:
1. Sapulces vadības vēlēšana.
2. 2018. g. pilnsapulces protokola
nolasīšana.
3. Darbības un kases pārskati.
4. Priekšnieces vēlēšana.
5. Dāmu komitejas amatpersonu vēlēšana.
6. Darbības plāns 2019. gadam:
a. Ziedojumi
b. Sarīkojumi
7. Dažādi jautājumi un ierosinājumi
mcm

APVIENOTĀS LINKOLNAS LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZES PILNSAPULCE
2019. g. 24. februārī, plkst. 11:30
Baznīcas lejas telpā
Tuvāka informācija sekos.
cmc

The UNO School of Music will also be hosting a jazz
combo from the Jāzeps Vītols Latvian Academy of
Music (formerly Rīga Conservatory) at UNO Jazz
Festival this coming February. We hope to bring this
Latvian Jazz Combo to Lincoln for a concert at our
Latvian Hall. Details will be coming later.

WATCH NET TV ON NOV. 18
Watch NET WORLD (NET 2) on Sunday, November
18, at 1:00 p.m. The documentary, "Latvians in
Search of Freedom" will be broadcast. It will also be
available at that same time live online, and it will
available on demand for a few months. Thanks to
Inta Didrichsons for working with Nancy Finken to
arrange this special showing.

DINE OUT AT CHEF KARIM'S PLACE
Plan to eat dinner Chef Karim's Place on December
4, 5, and 6 (Tue, Wed, Thurs). 10% of your meal
cost will be donated back to our Church. See details
in the attached letter.
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SAMOVAR EUROPEAN DELI
3720 N 27th St
Monday thru Saturday 10:00 – 6:00
Sunday 12:30 – 4:00
402-318-9142
Here are some of the "Made in Latvia" products that you can buy at Samovar European Deli:
Bandi Pork & Beef Dumplings;
Smiltene Cottage Cheese: .5%, 9%, 15% butterfat; Dzintars cream cheese: various flavors;
Kaija canned smoked sprotes;
Riga Gold cod liver pate; Randa cod liver pate;
Riga Gold Sardines in tomato sauce;
Riga Gold brisling sardines; Belveder sprats in oil;
Spilva rasolniks (in jar);
Banga mackerel in tomato sauce; Banga fried herring in light marinade;
Frozen sour cherries and frozen black currants (in bulk);
Karums frozen desserts;
Latvian Tilsit cheese; Smiltene Krievijas siers; Smiltene Holandes siers; Laima chocolates;
Also: from Estonia and Lithuania:
Sauerkraut, Taitau Extra Dark Chocolates,
Vilnius Black Rye Bread, Svalia Cheese, Biovela canned liver pate.

PATEICĪBA AUGSTUMS PRINTING SERVICE
PAR
APKĀRTRAKSTA PAVAIROŠANU
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