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Vēlos Jums atgādināt ka DV ASV 2016. g. delegātu sapulce notiks Indianapolē, 15. - 17. aprīlī. Ja Jūsu 

apvienība nav vēl iesūtijusi gada pārskatus, lūdzu to darīt pirms marta beigām. Pārskati ir sūtami zemes 

valdes kasierim, Ivaram Zušēvicam (ivarsvz@yahoo.com).  

 

Istabas viesnīcā kur notiks delegātu sapulce ir jāpiesaka līdz 25. martam.  Šī ir PĒDĒJĀ DIENA. 

Istabas var rezervēt, zvanot hotelim:  317.844.7994 un atsaucoties uz "Latvian Welfare Association" 

vārdu, vai zvanot Hilton centrālajai rezervācijas sistēmai:  800.222.8733 minot hoteli un "Latvian Welfare 

Association". 

 

Var rezervēt arī pa internetu:  http://doubletree.hilton.com/en/dt/groups/personalized/I/INDOMDT-LAT-

20160414/index.jhtml?WT.mc_id=POG 

______________________________________________________________________________ 

 

Daugavas Vanagu Gunāra Astras piemiņas-patiesības fonds ir izdevis grāmatu “Gunārs Astra. Un Citi” 

(redaktori: Austris Grasis, Ieva Freinberga). Grāmata ir mūsu lielajam brīvības cīnītājam Gunāram 

Astram veltīts rakstu krājums, ko veido labākie Latvijas jauniešu pētnieciskie darbi konkursos:  

- Trešā atmoda Latvijā,  

- Gunārs Astra un viņa līdzgaitnieku / laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā,  

- Vēstule Gunāram Astram.   

 

Jauniešu konkursus rīkoja Daugavas Vanagu Centrālā Valde. Grāmatā iekļauti arī zinātnieku pētījumi un 

Gunāra Astras lēģera-, laika- un domubiedru – gan tie, kuri bija Latvijā, gan tie, kuri trimdā – liecības par 

nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam dzelzs priekškara abās pusēs. Tātad – grāmata ir 

rakstu krājums par Latviju ceļā uz neatkarību. 

 

Grāmatu var iegādāties no DV CV Pārstāvniecības Rīgā, jeb to pasūtot izdevniecības Drukātava mājas 

lapā:  https://drukatava.lv/bookshop/product/gunars-astra-un-citi/. 

______________________________________________________________________________ 

 

Daudzi no mums lietojam Amazon lai iepirktu grāmatas, CD jeb DVD, un vēl citas lietas. Man jāpateicās 

Ročesteres apvienības priekšniecei, Līgai Nutter, par viņas ziņojumu ka Amazon piedāvā iespēju DV 

organizācijai pelnīt papildus ziedojumus katru reizi ka kaut ko nopērkam - ja iepērkas no 

saites  http://smile.amazon.com/, tad 0.5% no pirkuma summas viņi (Amazon) ziedo paša izvēlētai 

labdarības organizācijai - DV ASV jau ir viņu sarakstā. Es lūdzu Jums visiem, ja Jūs pērkat kaut ko caur 

Amazon, tad lietojiet augšminēto saiti – es pats izmēģināju un procedūra nav grūta. Katrs cents palīdzēs 

mums ar mūsu atbalsta mērķiem. 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

 

 

 

Andris Kursietis 

DV ASV priekšnieks 
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