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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 

28. aprīlī plkst. 6.00 Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!”  

divdesmit gadu jubilejas koncerts latviešu namā 

4. maijā Baltā galdauta svētki un Baltijas filmu festivāls 

6. maijā plkst. 11.00 izlaidums Losandželosas latviešu skolā; būs pusdienas  
 

8. klases absolventi: Elsa Brecko, Gabriella Damroze, Mia Trapse, Vilis Zaķis 

Losandželosas latviešu vīru koris „ Uzdziedāsim, brāļi!”   
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
izdevums;  
DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Aprīļa  biļetena redaktore:  
Astra Moora,  e-pasts: astere2000@aol.com  

44 Pearl Street, New Haven, CT 06511,  
tālr.: 1-860-681-7972  
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 

iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav 
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 
gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB 
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir 
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu jānosūta:  

DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of  SO. CA 
  

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu  
vienu reizi: par pilnu lappusi $30, ½ lappusi – $20,  
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10. 

IB metiens – 310 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
Dāvis Reins 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589; e-pasts: davisreins@gmail.com  
Dziesma Tetere 
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004 
Tālr.: 805-216-2575; e-pasts: dziesma1@gmail.com 
 

DK LB valdes locekļi:   
Tamāra Kalniņa (biedrzine);  
Nora Mičule (Losan-dželosas latviešu skolas 
pārstāve); 
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Guna Reina (informācija, reklāma, sadarbība ar 
Rietumkrasta latviešu biedrībām); 
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību);  
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” 
pārstāve);   
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu 
koordinātore);  
Jānis Daugavietis un Valdis Ķeris (sporta dzīves 
vadītāji);   
Inguna Galviņa, Leons Platacis, Jānis Taube 

 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā 
plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas 
latviešu namā (pēc iepriekšēja paziņojuma) 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464 

Lūgums ziņot par adreses maiņu  
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot 

dzīvesvietu, lūdzu paziņot jauno adresi biedrības 
priekšniekiem (e-pasta adrese: info@biedrība.org), 
lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par atpakaļ 
atsūtītajiem biļeteniem. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 

 
DK latviešu biedrība  – (biedru naudas un ziedoju-
mu čeki vai par biļetena abonēšanu jāizraksta 
Latvian Assoc. of SO. CA un jāsūta:  
DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
 
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube (čeki 
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un 
jāsūta:  3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034 

Honorary Consul, Republic of 
Latvia in California  
Juris Buņķis, M.D., F.A.C.S. 
Orange County Plastic Surgery 
4501 Birch Street  
Newport Beach, CA 92660;   
Phone: 949-888-9700   
www.facebook.com/LatvianConsul  

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  
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Sestdien, 2018. gada 28. aprīlī plkst. 6.00  
 

Losandželosas latviešu vīru koŗa „UZDZIEDĀSIM, BRĀĻI!” 
20 gadu jubilejas koncerts 

 

Diriģente – Laura Rokpelne-Mičule 
Pianiste – komponiste Līga Ceriņa 

Bundzinieks –  Eriks Jerumanis 
Koncertā skanēs Līgas Ceriņas jaunās kompozicijas un  

„vecās, labās” dziesmas 
 

Koncerta apmeklētājiem būs iespēja iegādāties koŗa jauno albumu 
„ATMIŅU MOZAĪKA” 

 

Ieejas maksa: $30, skolēniem $15 
 
Vīru koris būs pateicīgs par jebkuŗu 
 ziedojumu koŗa darbības atbalstīšanai! 

 

Koncerts ir viens no Latvijas 100 gadu 
jubilejas sarīkojumiem Losandželosā 
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Losandželosā latviešu namā  
11. februārī notika gadskārtējā 
Amerikas baltiešu brīvības līgas 
(BAFL) pilnsapulce. Pilnsapul-
cē piedalījās 15 balstiesīgo 
biedru ar 2018 mandātiem.  

Par BAFL prezidentu ievēlēja 
igauņu pārstāvi Āvo Reinfeldu 
(Aavo Reinfeldt), izpildvicepre-
zidentu Valdi Pavlovski un trīs 
viceprezidentus: Imantu Leiti,  
lietuvieti Andželu Nelsu 
(Angela Nelsas) un igauni Renē 
Meriste (Renee Meriste). 
Kasieris būs Tālivaldis Paegle, 

grāmatvedis  – igaunis Heino 
Nurmbergs, sekretāre  – lietuviete 
Aleksandra Kuduka (Alexandra 
Kudukis). Sapulcē pārrunāja, kā 
iespaidīgāk svinēt Baltijas valstu 
simts gadu jubileju, kā panākt, lai 
ASV Kongresā atbalstītu likumpro-
jektu par 100 miljonu dolaru piešķī-
rumu Baltijas valstu militārai dro-
šībai; kā pavairot baltiešu atbalst-
grupas dalībnieku skaitu ASV 
Kongresā (Baltic Caucus) – patla-
ban Baltic Caucus ir 74 Kongresa 
deputāti, mērķis – 100 deputātu!  

Aivars Jerumanis 

Amerikas baltiešu brīvības līgai jauna vadība  

Amerikas baltiešu brīvības līgas pilnsapulces dalībnieki. Priekšā no kr.: Aivars Jerumanis, Valdis Pavlovskis, 
Andžela Nelsa, Āvo Reinfelds, Renē Meriste, Tālivaldis Paegle, Guna Reina,  Hendriks Līsments (Hendrik 

Leesment), Edgars Andersons; aizmugurē: Ivars Mičulis, Heino Nurmbergs, Arne Kalms, Teodors 
Lilienšteins, Jānis Lācis (nav Imanta Leiša, Aleksandras Kudukas, Ingunas Galviņas)  

BAFL prezidents Āvo Reinfelds 
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Latvijas brīvības fondu 
turpmāk vadīs  

Roberts Kukainis 
Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) darbu 

financē Latvijas brīvības fonds (LBF), ko desmit gadu 
vadīja Jānis Lucs.  

Š. g. 25. janvārī Latvijas brīvības fonda vadību 
pārņēma Roberts Kukainis. Vadības maiņas sanāksmē 
piedalījās PBLA valdes kasieris Jānis Grāmatiņš, PBLA 
izpilddirektors un Amerikas latviešu apvienības (ALA) 
ģenerālsekretārs Raits Eglītis,  ALAs informācijas 
lietvede Ilze Garoza un LBF/PBLA grāmatvede Baiba 
Dolinska. Vienlaikus tika runāts par LBF struktūru, 
mērķiem un stratēģiju, fonda statūtiem, ziedojumu 
pieņemšanu un archīva saglabāšanu. 

Roberts Kukainis absolvējis Gaŗezera Vasaras vidus-
skolu un Detroitas latviešu skolu, bijis Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienības priekšsēdis un Daugavas vanagu 
apvienības Detroitā valdes sekretārs, Latviešu apvienī-
bas Detroitā (LAD) priekšsēdis; pašlaik ir korporācijas 
Talavija oldermanis ārzemēs. R. Kukainis  studējis 
Michigan State University Honors College, ieguvis 
maģistra gradu uzņēmumdarbības vadībā  Thunderbird 
School of International Management, Fēniksā, Arizonā. 

Roberts Kukainis ir Latvijas Republikas goda konsuls 
Dienvidkarolīnā, strādā uzņēmumā Michelin North 
America Grīnvillā (Greenville) Dienvidkarolīnā, palī-
dzot uzlabot pakalpojumus kompanijas klientiem.         
Roberta un Lienes Kukaiņu ģimene ir trīs dēli – Lauris 
Ūsiņš, Mikus Jumis un Vilis Mārtiņš.  

No kr.: Jānis Lucs, Roberts Kukainis 

LBF pārvaldes vicepriekšsēži:  
ASV –  Dr. Jānis Dimants 2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, MN 
55421 USA;  tālr.: 1- 763 574-9110; e-pasts: Dimants@hotmail.com 
KANADĀ – Elmārs Bērziņš 239 Mill Road, Toronto, ON M9C 1Y3, 
Canada; tālr.: 1-416-621-3384; e-pasts: eberzins@hotmail.com  
LIELBRITANIJĀ – Pēteris Svilis, 15 Maryland Rd., Wood Green, 
London N22 5AR UK; tālr.: 44-818-880-731;  
e-pasts: psvilis@btclick.com 

Pasaules brīvo latviešu 
apvienību vadīs Kristīne Saulīte 

Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) valde 
par priekšsēdi nākamajiem 
diviem gadiem ievēlēja 
Kristīni Saulīti. Priekšsē-
des pienākumus Kristīne 
Saulīte sāka pildīt no        
1. janvāŗa, pārņemot visas 
amata pilnvaras no līdzši-
nējā vadītāja Jāņa Kukaiņa. 
Kristīne Saulīte dzimusi 
Lestenē, kopš 1990. gada 
dzīvo Austrālijā. Melburnā 
2007. gadā beigusi Uzņē-
mumu vadības skolu. Kristīne bijusi audzinātāja 
Melburnas „Daugavas skolā” un skolotāja vidusskolā, 
Melburnas latviešu ev. lut. draudzes priekšniece, kopš 
2015. gada ir PBLA valdes locekle  un vada Latviešu 
apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē. Darbojusies 
Austrālijas latviešu teātrī un dziedājusi korī  „Daina”. 
Vaļasprieki – mūzika, literātūra, polītika, māksla, 
uzņēmumdarbība, labdarība.  

Kristīne Saulīte vēlas veicināt ārzemju latviešu sadar-
bību ar Latvijas valdību, Latvijas ekonomisko attīstību 
un stiprināt latvisko izglītību gan Latvijā, gan latviešu 
mītņu zemēs ārzemēs.  

PBLA vicepriekšsēdis 
Pēteris Blumbergs dzimis 
un audzis Čikāgā, ASV. 
Mācījies Krišjāņa Barona 
skolā Čikāgā un Gaŗezera 
vasaras vidusskolā. Illino-
jas universitātē ieguvis 
bakalaura gradu ekonomi-
kā un DePaul universitātē 
Čikāgā doktora gradu 
jurisprudencē, bijis DePaul 
Law Review redaktors. 

Pirms vairāk nekā 20 gadiem pārcēlies uz Vašingtonu 
un strādā par advokātu. No 1997. gada līdz 2003. gadam 
bijis aktīvs Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdē; 
bijis ALAs Informācijas nozares vadītājs un priekšsēža 
vietnieks.  No 2003. līdz 2010. gadam Pēteris 
Blumbergs bija ALAs pārstāvis Apvienotā baltiešu 
komitejā (Joint Baltic American National Committee, 
divus gadus bija organizācijas priekšsēdis. No 1999. līdz 
2003. gadam bija Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
valdes loceklis, vadījis PBLA informācijas darba grupu.  
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Ir Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes un korporācijas 
Lettgallia loceklis.  Saņēmis Latvijas valsts apbalvojumu 
– Atzinības krustu.  

Pēteŗa un Lauras Blumbergu ģimenē ir četri dēli: 
Aleksandrs, Grants un dvīņi Edijs un Filips.   

 PBLA pārstāvniecību Rīgā vada Jānis Andersons. 
Viņš 1992. gadā beidzis 
Latvijas Universitātes filolo-
ģijas fakultāti. No 1993. līdz 
2005. gadam bijis dažādu  
Latvijas preses izdevumu un 
apgādu redaktors. Kopš 2005. 
gada strādā PBLA 
pārstāvniecībā Rīgā un kopš 
2006. gada ir šīs 
pārstāvniecības vadītājs. No 
2010. līdz 2013. gadam bijis 
viens no darba grupas 
locekļiem Saeimā, Pilsonības likuma grozījumu 
izstrādes komisijā.   

Pārstāvniecībā grāmatvede ir un projektu uzraudzības 
darbu veic Solvita Sekste, līdz 2017. gadam  viņa vadīja 
Daugavas Vanagu Centrālās valdes pārstāvniecību 
Latvijā.  

Vasarā  PBLA pārstāv-
niecības izpilddirektora dar-
bu sāks ALAs ģenerālsekre-
tārs Raits Eglītis. Pēc div-
desmit darba gadiem Ameri-
kas latviešu apvienībā Raits 
Eglītis pārcelsies uz Latviju. 
Viņš beidzis Latvijas Uni-
versitātes Svešvalodu fakul-
tāti un ieguvis maģistra gra-
du žurnālistikā Mičiganas 
pavalsts universitātē. ALAs birojā  strādā kopš 1998. ga-
da, rīkojis daudzus ALAs kongresus, 20 gadus bijis re-
daktors ALAs izdevumam Latvian Dimensions. Saņēmis 
Latvijas valsts apbalvojumu – Atzinības krustu un 
Aizsardzības ministrijas medaļu par Latvijas dalības 
NATO veicināšanu. 

PBLA Izglītības padomes 
izpildirektores darbu no  
2018. gada 1. janvāŗa veic Vita 
Tērauda. Viņa dzimusi ASV, 
ir  Vašingtonas latviešu skolas, 
Beverīnas vasaras vidusskolas, 
Minsteres latviešu ģimnazijas, 
Latviešu studiju centra 
Kalamazū absolvente. 
Darbojusies Amerikas latviešu 

jaunatnes apvienības (ALJA) valdē, divus gadus bija tās 
priekšsēde. Bijusi vairāku 2×2 nometņu dalībniece un 
ieviržu vadītāja. Strādājusi praksē Apvienotajā baltiešu 
komitejā (JBANC), „Radio Brīvība” latviešu nodaļā un 
piecus gadus bijusi žurnāliste „Amerikas Balss” latviešu 
redakcijā. Pirms 27 gadiem Vita Tērauda pārcēlās uz 
dzīvi Latvijā, strādājusi vairākās valsts iestādēs, bijusi 
Valsts reformu ministre. Vadījusi Latvijas lielāko 
privāto filantropisko organizāciju „Sorosa fonds – 
Latvija”, dibinājusi un 10 gadu vadījusi Latvijas pirmo 
domnīcu Sabiedriskās polītikas centrs PROVIDUS.  
Vitai ir divi dēli  – Guntis un Kalvis.  

Par  Amerikas latviešu 
apvienību 

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā orga-
nizācija, kas pārstāv un vieno apmēram 100 000 latviešu 
visā Amerikā. Amerikas latviešu apvienībā iestājušās  
vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrī-
bas, baznīcas un kultūras organizācijas  un gandrīz 6000 
biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības 
organizācija.  

ALAs mērķi:   
• Vienot latviešu sabiedrību ASV; 
• Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses 

ASV; 
•  Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaun-

radi; 
• Sagādāt skolu programmas, mācību grāmatas, rīkot 

skolotāju seminārus, lai veicinātu latviešu valodas, 
vēstures un kultūras apguvi; 

• Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV 
likumus un sabiedrības normas; 

•  Palīdzēt grūtdieņiem Latvijā;  
• Atbalstīt Latvijas valsts centienus būt demokratis-

kai, tiesiskai un drošai. 
ALAi ir četri biedru līmeņi. Visiem biedriem ir vienādas tiesības 

balsot un piedalīties ALAs darbībā. Gada biedru maksa ir $30 gadā.  
Mūža biedru maksa ir $300.  Šo summu var nomaksāt  gada laikā. 
Mūža biedri saņem  sudrabotu ALAs piespraudi.  Zelta mūža biedru 
maksa ir $800. Šo summu var nomaksāt trīs gadu laikā. Zelta mūža 
biedri saņem zeltītu ALAs piespraudi. Lai kļūtu par Zelta mūža 
biedru, Mūža biedram jāpiemaksā $500.  Dzintara biedra maksa ir 
$2000. Šo summu var nomaksāt piecu gadu laikā. Dzintara biedri 
saņem dzintara piespraudi ar ALA logo zeltā. Lai kļūtu par Dzintara 
biedru, Mūža biedram ir jāpiemaksā $1700 un Zelta mūža biedram 
$1200. Visas biedru maksas ir ziedojums un atskaitāmas no 
ienākumu summas, par kuŗu jāmaksā valsts nodokļi.  

Sīkāku informācija un atbildes uz jautājumiem var 
saņemt, zvanot: 301-340-1914 vai rakstot: 
alamembers@alausa.org 
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ASV latviešu VII  Dziesmu svētkos 1983. gadā 
Milvokos;  no kr.: Inga Gorsvāne, karognesējs Māris 

Bīriņš, Silvija Zemjāne,  aizmugurē Elita Dižgalve  
Kur viņi ir tagad? Kāpēc viņi vairs neiegriežas 

latviešu namā? 

No kr.: Oto Tūbelis, Karola Tūbele, Silvija Tūbele, 
Džems Moors (1964. gadā) 

Oto un Karola Tūbeļi ir devīgi ziedotāji draudzei, 
namam, biedrībai, Silvija Tūbele dzīvo Latvijā, 

Džems Moors vairs nestaigā šis zemes ceļus;  
viņiem visiem rūpēja, lai tiktu uzcelts latviešu nams 

Kārlis ir viens no izplatītākajiem 
latviešu personvārdiem. Pirmais, kas 
nāk prātā – Kārlis Ulmanis, pēc tam – 
Kārlis Baumanis, Kārlis Skalbe,  
Kārlis Zāle, Kārlis Hūns, Kārlis 
Kazāks, Kārlis Padega…  

Kārļu netrūkst arī mūsu dienās, 
pēc Latvijas Republikas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes datiem 
2016. gada 31. decembrī Latvijas 
Iedzīvotāju reģistrā bija reģistrētas 
7339 personas ar  vārdu Kārlis.  

Vairāki Kārļi ir arī Dienvidka-
lifornijas latviešu biedrībā, un viens 
no tiem  –  Kārlis Kalējs.  

Vārdadienu Kārļi svin 28. jan-
vārī. Kārļa Ulmaņa aicinājums viņa 
vārdadienā 1935. gadā – dāvināt 
grāmatas savām skolām –  dzīvs vēl 
šobaltdien! 

Kārlis Kalējs ilgus gadus bija 
Losandželosas latviešu skolas 
skolotājs.  

Šogad viņš neatnāca uz Draudzīgā aicinājuma sarīko-
jumu latviešu namā, tāpēc Aivars Jerumanis aizbrauca 
pie Kārļa un  kopā nosvinēja viņa vārdadienu.  

Pēcpusdiena tika pavadīta atmiņās par Losandželosas 
latviešu skolu un Draudzīgā aicinājuma sarīkojumiem.  

Stipram vīram stiprs vārds 

Atsvaidzinot atmiņas, tika pašķirstīta Kārļa Kalēja 
sarakstītā grāmata par Losandželosas latviešu skolas 
pirmajiem 50 gadiem.  

Kārlis Kalējs zina visu, kas noticis latviešu sabiedrī-
bā. Viņš ir īsts archīvārs, un var daudz ko pastāstīt par 
latviešiem, kuŗi  kādreiz dzīvojuši Dienvidkalifornijā.  

Pāris pagātnes ainu 
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World Masters Athletics (WMA) pasaules labāko 
vecvieglatlētu sarakstā jau ceturto gadu pēc kārtas goda 
vietā ir  Santamonikas vieglatlētikas kluba vidējo distan-
ču skrējējs un gaŗgabalnieks Guntis Linde (dzimis 
1928. gada 14. jūlijā). Vīriešu 85-89 gadu vecumgrupā 
viņš ieguvis 2. vietu pasaulē un 1. vietu Eiropā 3000 m 
skrējienā (17:43.30 min.); 3. vietu pasaulē  un 2. vietu 
Eiropā 10 000 m skrējienā (1:07:02.51 st.); 4. vietu 

Guntis Linde un Juris Tērauds – vieni no 2017. gada labākajiem 
vecvieglatētiem pasaulē  

    Juris Tērauds (dzimis 
1936. gada 15. oktōbrī) 
vīriešu 80-84 gadu vecum-
grupā ieguvis 7. vietu pasau-
lē  400 g šķēpa mešanā 
(31,47 m). Viņš savā vecum-
grupā ir  2. vietā 400 g šķēpa 
mešanā; 7. vietā 3 kg lodes 
grūšanā un 14. vietā 1 kg 
diska mešanā.  
      

     Apsveicam DK LB 
biedru Gunti Lindi  un 
Juri Tēraudu ar izcilajiem 
panākumiem! 

pasaulē  un 2. vietu Eiropā 5000 m skrējienā (30:33.60 
min.); 5. vietu pasaulē un 1. vietu Eiropā 2000 m šķēršļu 
skrējienā (13:58.87 min.); 6. vietu pasaulē un 3. vietu 
Eiropā 800 m skrējienā (3:46.79 min.); 7. vietu pasaulē 
un 3. vietu Eiropā 1500 m skrējienā (8:12.92 min.) 

Eiropas vecvieglatlētu meistarsacīkstēs, pārstāvot 
Latviju,  Guntis vīriešu 85- 89 g. vecumgrupā ieguva    
1. vietu 800 m skrējienā, 3000 m skrējienā, 5000 m 
skrējienā un 10 000 m skrējienā; 2. vietu –  2000 m 
šķēršļu skrējienā; 3. vietu  – 1500 m skrējienā.  

No 16. līdz 18. februā-
rīm Fēniksā, Arizonā, 
notika ziemas nacionālās 
sacensības divriteņu krosā 
(BMX). Šoreiz sacensības 
bijušas īpaši sīvas. Tajās 
piedalījās arī Gustavs 
Daugavietis un zēnu 7-8 
gadu vecumgrupā ieguva 
5. vietu.  

Gustavs ir apveltīts ar 
lielu gribaspēku, viņam ir 
uzņēmība, iedvesma, 
vēlēšanās trenēties un, 
protams, gūt arvien 
labākus rezultātus. 

Gustavs Daugavietis – viens no labākajiem savas 
 vecumgrupas BMX braucējiem 

Gustavs Daugavietis – pa labi, ar 19. numuru 

Lepnais tētis  
Jānis Daugavietis 
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Mūzeja „Latvieši pasaulē” lolojuma –  „Stāstu sega 
Latvijai”  atklāšana notika 8. februārī Alūksnes mūzejā. 
Stāstu segas mērķis ir atklāt un veicināt ārzemju latviešu 
piederību Latvijai, ieguldot kopīgā rokdarbā gan savas 
domas par Latviju, gan arī darbu. Stāstu sega ir unikāla 
dāvana Latvijai, kas liecinās nākotnes paaudzēm, ka 
Latvijas jubilejas gadā latviešiem pasaulē viņu tēvzeme 
ir svarīga un mīļa! Stāstu segas īstenošana notika 
vairākos posmos. Vispirms mūzeja darbinieki izsūtīja 
informāciju  biedrībām, draudzēm, skolām, nometnēm, 
dažādām kopienām, Latvijas vēstniecībām u. c. Un drīz 
vien pa pastu sāka pienākt 15 x 15 cm tekstila kvadrātiņi 
no dažādām valstīm uz mūzeja krātuvi Rīgā, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā. Pavisam saņemti 1097 kvadrātiņi 
no visas pasaules:  no ASV – 564, Eiropas – 188, 
Kanadas – 183, Austrālijas – 117,  Afrikas – 12, no 
Āzijas valstīm – 8. No tiem 840 gatavojušas sievietes, 
257 –  dažādu vecumgrupu vīrieši. „Stāstu segas” salik-
šana notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibilā  
2017. gada 14. oktōbrī. Latvieši pasaulē mūzeja darbi-
nieki un palīgi šķiroja, kārtoja un salika kvadrātiņus, 
izveidojot vairākas 7 1,5 m x 3 m segas. Segas rūpīgi 
sašuva Lielvārdes uzņēmuma „Linu māja” meistares. 
Darinātāju pierakstītos stāstus un laba vēlējumus 
Latvijai mūzeja darbinieki ierakstīja datorā.           

Datorā varēs apskatīt katru „Stāstu segas” kvadrātiņu, to 
palielinot, kā arī izlasīt darinātāju stāstus.  

Stāstu sega būs apskatāma  vairākās vietās Latvijā. Ar 
stāstu segas izgatavošanas norisi var iepazīties  
Facebook:  www.facebook.com/stāstusega  

Mūzeja „Latvieši pasaulē” projektu „Stāstu sega” 
atbalstīja: Valsts kultūrkapitāla fonds; Latvijas nacionālā 
bibliotēka; ASV vēstniecība Rīgā; ALAs Kultūras fonds; 
Latviešu fonds; Latviešu Nacionālās apvienības Kanadā 
Izglītības un kultūras fonds; Toronto latviešu kreditsa-
biedrība; Pēteris un Liene Kalniņi; Inese Liepiņa.  

Gatava „Stāstu sega Latvijai” – ārzemju latviešu veltījums 
Latvijas valsts 100 gadu jubilejai 

Stāstu segā ir arī  
Losandželosas latviešu skolas kvadrātiņš 
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We want to recognize and thank Girl Scout Troop 
5325 of Venice for representing Latvia at the Girl Scouts 
of Greater Los Angeles (GSGLA) International World 
Thinking Day. The Mark Twain Middle School recently 
opened up the doors of their grand auditorium for the 
World Thinking Day event, in which each of the 25 
troops represented a different country.  

Katrina Strobele, a Sunday School student at the Los 
Angeles Latvian Community Center, along with her 
Junior Girl Scout troop, distributed hundreds of Latvian 
style amber-colored, beaded-bracelet kits.  They also 
served buttered slices of dark rye Latvian bread, 
handmade and baked by a small, family-owned 
bakery in Los Angeles, California. Organic & Slow has 
brought the craft of sourdough bread from Latvia to the 
United States. There was enough bread for everyone to 
enjoy.  

Katrina's troop wore folk costumes and flower 
wreaths they had made with the help of their parents and 
troop leaders.  Special thanks goes to Hailey Kim and 
her mother, Katie Hyo Jung Kim, who led the effort to 
hand-make the costumes, and to Mia and her mother, 
Melba, who designed materials from which the girls 
made the amber-colored bracelets. The young ladies 
practiced the Latvian “Plaukstiņu polka” for many 
weeks so that they could perform it perfectly in front of 
hundreds of other Girl Scouts, Scout leaders, and their 
families. Katrina's older brother, Atis Strobels, Jr., was 
proud to have helped the girls learn the dance; he was 
initially quite surprised that American girls wanted to 
learn a Latvian dance. The Junior Girl Scouts in 
Katrina's troop, Shelby, Mia, Frankie, Aryana, and 
Hailey, expressed their happiness and excitement to 
dance the “Plaukstiņu polka”. 

Girl Scout Troop 5325 Represents Latvia at World Thinking Day 
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 Katrina, with the help of Inguna Galvina, created a 
display of folk neckties called prievites, folk jewelry 
made of silver and amber, and knitted patterned socks 
and mittens from Latvia.  The hundreds of Girl Scouts 
who visited Troop 5325's booth made their own amber-
colored jewelry, using the bead kits that the troop 
members handed out, and also received a Latvian flag 
stamp on their Girl Scout passports. 

 “All of the girls felt proud to represent Latvia,” Stacy 
W., the Girl Scout troop leader, said. “The girls did such 
a great job! Thank you all for volunteering to make this 
night so wonderful!”  

Marlene, the leader of another troop, said: “My favo-
rite thing I learned about Latvia was that the tradition of 
making beautiful hand-knit mittens is passed from one 
generation to the next. What a wonderful way to link 
multiple generations! We enjoyed the buttered rye 
bread. Since my daughter and I love gem stones, we 
immediately spotted the amber jewelry display. I learned 
that Latvian amber was highly prized on the trade 
route to Rome thousands of years ago. I loved the 
beautiful costumes and flowered headpieces that the 
girls wore and enjoyed the Latvian dance the girls 
performed. I also learned that there are many 
fashion models of Latvian descent! We enjoyed learning 
about the Latvian culture.”  

Marlene's daughter, Sarah, had a blast making the 
yellow beaded bracelets that resembled amber jewelry.  

Pictures and videos from this event have been 
uploaded to our website:  https://photos.app.goo.gl/
DvXjT1bKVYxkDBWe2   

The music recordings and video DVD, which 
Katrina’s father, Atis Strobels, recorded and edited, are 

available by request.  
The Girl Scout Law states, “I will do my best to be 

honest and fair, friendly and helpful, considerate and 
caring, courageous and strong, and responsible for what 
I say and do, and to respect myself and others, respect 
authority, use resources wisely, make the world a better 
place, and be a sister to every Girl Scout.” The Girl 
Scout Law represents the way most Latvians feel in their 
hearts; thus, the Latvian Community and the Girl Scouts 
have much in common.  

Every Girl Scout is a part of a special group of girls 
that stretches around the world. On February 22 of each 
year, Girl Scouts and Girl Guides from 146 countries 
celebrate World Thinking Day. That’s one big celebra-
tion!  On World Thinking Day of 2018, Girl Scouts and 
Girl Guides were thinking about what it means to make 
an impact on the world and celebrate being part of the 
global sisterhood. Girl Scout troop 5325 of Venice 
Hongwanji Buddhist Temple includes girls who are in 
3rd grade or older of various ranks.  All the girls work 
toward the goal to earn individual badges in many 
different subject areas. Other activities of the troop 
include field trips, crafts, temple activities, fund raisers, 
and singing.  In addition, the girls participate in local 
community events and perform service projects, such as 
visiting the Keiro Home as well as other nursing homes 
in the area.  

For more information about Troop 5352, please write 
to troop5325@vhbt.org 

For more information about Girl Scouts USA, please 
visit http://www.girlscouts.org 

Venice Hongwanji Buddhist Temple address: 12371 
Braddock Drive Culver City, CA 90230; telephone: 310-
391-4351; email: temple@vhbt.org  

 Katrina Strobele 

The audience clapped to the music performed by Los 
Angeles Latvian School Director, Nora Mičule  
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Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas lauk-
akmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas lauk-
akmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu alejā, kas 
ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri pie Daugavas. 
Alejas izveidei nepieciešami 113 000 bruģakmeņu. Patla-
ban  ieklāti 8 265 bruģakmeņi jeb 20% no ceļa. Likteņ-
dārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu dzimtām un 
draugiem, radiem, paziņām jubilejā vai citos nozīmīgos 
gadījumos. Bruģakmeni var reģistrēt ar savu, tuvinieka 
vai drauga vārdu, ziedojot €15. Bruģakmeni iespējams 
pasūtināt www.draugiem.lv, vietnē www.liktendarzs.lv un 
ziedojot „Kokneses fonda” norēķinu kontā. Likteņdārzā 
turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas un Lielā 
ziedu kalna celtniecība. Nozīmīgs jaunums būs digitālā 
ekspozīcija „Liktens gāte”, kas stāstīs par Latvijas 
cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.        Kokneses fonds 

Šogad ik mēnesi Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
apmeklētāji piektajā stāvā varēs iepazīties ar kādu 
priekšmetu no mūzeja „Latvieši pasaulē” krājuma. Katrs  
izstādes priekšmets atspoguļo kādu īpašu stāstu par 
latviešu dzīvi ārpus Latvijas.  

Mūzejs desmit gadu laikā savācis tūkstošiem priekš-
metu, kā arī fotografijas, dokumentus, dzīvesstāstus, kuŗi 
ataino latviešu izceļotāju dzīvi, sākot no 19. gadsimta 
līdz pat mūsdienām. Mūzeja kollekcijās visbagātīgāk at-
spoguļota Otrā pasaules kaŗa izbraucēju vēsture un dzīve 
dažādās valstīs (visplašāk pārstāvētas latviešu kopienas 
ASV, Kanadā, Lielbritanijā un Austrālijā). Ievērojama ir 
kollekcija par latviešu izceļotājiem uz Brazīliju 19. gs. 
beigās, 20. gs. sākumā; 20.gs. 20. gados un pēc Otrā 
pasaules kaŗa.  

Neliela ir kollekcija par latviešu izceļotājiem uz 
Krieviju 19. gs. beigās – 20. gadsimta sākumā un viņu 
pēcteču dzīvi Padomju Savienībā. Bagāta ir Arģentīnas 
latviešu kollekcija. 

Mūzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē”      
izstādes „Mēneša priekšmets” atklāšana Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā 
notika 25. janvārī.  

Izstādē „vispirms varēja 
apskatīt  Ēvalda Inspētera 
pītās vīzes, kuŗas atgādi-
nāja par latviešu izceļotā-
jiem uz Baškīriju 20. gad-
simta pirmajā pusē.  

 

Februāŗa priekšmets bija 
ogle ar papardes nospiedumu, 
ko atrada bijušais kaŗavīrs 
Mārtiņš Kļaviņš, pēc atbrīvo-
šanas no gūsta strādādams 
ogļraktuvēs Francijā. Martā  
bija aplūkojams Laimona 
Spridzāna no džīnu bikšu 
kabatas paša pagatavotais 
maciņš, kuŗā vesta mājās      
20. gadsimta 90. gados 
celtniecības darbos Vācijā 
sapelnītā nauda.  

Turpmākajos mēnešos būs 
arī citi vēsturiski priekšmeti, 
piemēram, rakstnieces Rūtas 
Skujiņas rakstāmmašīna, kas labi noderēja, lai nopelnītu  
iztiku ģimenei; Anglijas latvietes Jutas Dannenbergas  
27 gadus rūpīgi glabātais ziedu vainags, ko 1990. gadā, 
kad viņa pirmo reizi ciemojās tēvzemē, kāda nepazīsta-
ma meitene, izskrējusi no Dziesmu svētku gājiena, 
uzlika viņai galvā.  

Izstādi „Mēneša priekšmets” atbalsta Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības Kultūras fonds, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras un 
mākslas institūts un Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

Plašāka informācija: www.lapamuzejs.lv  vai 
Facebook: Latvians abroad: museum and research 
centre, vai sazinoties ar izstādes veidotāju Mariannu 
Auliciemu+371 29175510 

Mūzeja „Latvieši pasaulē” jaunas izstādes 

Baltijas valstu 100 gadu 
jubilejai veltīta monēta  

Latvijas Banka 31. janvārī laida apgrozībā  Baltijas 
valstu 100 gadu jubilejai veltītu divu eiru piemiņas 
monētu 500 000 eksemplāros. Gaidot Baltijas valstu  
100 gadu jubileju, Latvijas Banka, Lietuvas Banka un 
Igaunijas Banka izlaidušas divu eiru piemiņas monētu ar 
vienotu, iedzīvotāju tīmekļa balsojumā izvēlētu valsts 
puses dizainu. Uz monētas ir Lietuvas dizainera Justa 
Petruļa darbs – simboliska bize, kuŗā savijas triju 
Baltijas valstu 
liktenis. Triju valstu 
monētām ir vienāds 
valsts puses dizains, 
bet atšķiŗas tajā 
ietvertais valsts 
nosaukums.  
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No pērnā gada oktōbŗa tālrādes kanālī CBS ceturt-
dienās var noskatīties jaunu seriālu ar nosaukumu Young 
Sheldon. Seriāla darbība notiek 1989. gadā,  tā galvenā 
persona ir ļoti gudrs puisis. Viņam ir tikai deviņi gadi, 
un viņš panāk, ka viņu uzņem vidusskolā, lai būtu vienā 
klasē ar vecāko brāli, kam tik labi mācībās neveicas, un 
varētu viņam palīdzēt.  

Seriāla autoru scēnārijs ir savdabīgs. Taču stāstu  iz-
domāt un uzrakstīt ir tikai sākums. Lai seriāls taptu un to 
redzētu skatītāji tālrādē, jau ilgu laiku iepriekš darbus 
sāk „neredzamie”, kuŗiem jāsagādā visi nepieciešamie 
rekvizīti, un reizēm tos atrast ir  diezgan sarežģīti.  

Seriālā Young Sheldon  viens no  atbildīgiem darbi-
niekiem ir Andrejs Reins, Dāvja Reina brālis. Viņa 
amata nosaukums – stage manager. Filmēšana notiek 
Universal Studios.  Aizritējušā gadsimta nogalē skolēni 
diezgan daudz laika pavadīja bibliotēkā (1989. gadā 
Google  vēl nebija), un Andrejam Reinam vajadzēja  

Andrejam Reinam ir vairāki vaļasprieki, viens no 
tiem – braukt ar Harley-Davidson motociklu. Kuŗš 
puisis gan nesapņo savā īpašumā iegūt šādu motociklu? 
Tam ir tik sena vēsture! Šos motociklus sāka ražot 1903. 
gadā.  

Attēlā Andrejs Reins kopā ar dzīvesbiedri  Lūciju 
(Lusy) 2017. gada Ziemsvētkos, viņam uz rokas ir 
pulkstenis ar Harley-Davidson logo. To viņam uzdāvi-
nājusi kāda slepena pielūdzēja. 

sagādāt bibliotēkas galdus, grāmatu plauktus, enciklopē-
dijas, ko tajos novietot.  Gribas atgādināt, ka Andrejs 
Reins savulaik mācījās Losandželosas latviešu skolā, 
ģimenes lokā viņa mīļvārdiņš bija un vēl tagad ir 
Runcītis. Darbs viņam patīkot, jo katru dienu ir kaut kas 
jauns. Reizēm sagādāt filmēšanai  visu nepieciešamo 
esot gandrīz vai neiespējams uzdevums, un ir liels 
prieks, ja viss tomēr izdodas. Paredzams, ka šo seriālu 
rādīs vairākus gadus. Un, kad tas beigsies, Andreju 
Reinu  droši vien aicinās cita studija, jo labus darbinie-
kus vienmēr pamana un prot novērtēt. 

Ainas no seriāla Young Sheldon. Plauktā saskatāmi 
National Geographic dzeltenie žurnāli – tie ir no Džema 
Moora bibliotēkas. Viņš priecātos, ka žurnāli noderēja, 
jo bieži atcerējās, ka pirms gadiem žurnālu varēja abonēt 
tikai tie, kuŗi bija 1888. gadā Vašingtonā (DC) dibinātās 
National Geographic Society biedri, un, lai tajā iestātos, 
vajadzēja galvojumu. Džems Moors tolaik dzīvoja 
Karakasā, Venecuelā, un galvojumu dabūjis no slavenā 
orchideju pētnieka Ernesta Foldāta. Ielogota un pie sie-
nas piekārta Nacionālās ģeografijas biedrības apliecība 
bija liels lepnums. 

Uz tālrādes ekrāna neredzamie svarīgu darbu darītāji  
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Annijai Teterei šopavasar ir lomas divos viņas 
vidusskolas (Oaks Christian High School) uzvedu-
mos. No 7. līdz 11. martam Annija piedalījās septiņās  
„Mūzikas skaņas” izrādēs, viņa tēloja mūķeni.  
Spring Spectacular  koncertā The Beatles 19. un      
20. aprīlī Annija dziedās vairākas sōlo dziesmas. 
Oaks Christian vidusskolā mācās daudzi talantīgi 
audzēkņi, konkurence ir liela, dalībniekus izrādēm  
un koncertiem izvēlas pēc noklausīšanās un lielas 
atlases.  

Vasarā Annijai Teterei būs viena no galvenajām – 
Ķēniņienes loma  Andreja Jansona dziesmuspēlē 
„Lolitas brīnumputns”. Izrāde notiks 3. jūlijā Rīgā 
jaunizremontētajā VEF kultūras pilī un arī vēl četrās 
citās Latvijas  pilsētās. Informācija:  http://
bplv100.org/index.php?lv/sastavs-10-projekts.ssi 

Tiem, kuŗi šovasar dosies uz Rīgu, nevajadzētu 
palaist gaŗām iespēju šo izrādi noskatīties. 

Dziesma, Ēriks un Annija Teteri vasarā 
pievienosies citiem  Sanfrancisko latviešu jauktā koŗa 
dalībniekiem un dziedās Dziesmu svētku koncertā 
Mežaparkā. 

Annija Tetere dziedās dziesmuspēlē „Lolitas brīnumputns”   

Annija Tetere pēc izrādes „Mūzikas skaņas” ar 
vecākiem Dziesmu un Ēriku Teteri Teteŗu ģimenes mīlule Trīne 
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Ansamblis Moonchild, kuŗa dalībnieki ir Ambera 
Navrana (Amber Navran), Andris Matsons 
(Mattson) un Maksis Briks (Max Bryk) nemitīgi 
dodas koncerturnejās un jau ieguvuši starptautisku 
atzinību. Par ansambli pērna gada 17. jūnijā bija 
izcila atsauksme LA WEEKLY: 
www.laweekly.com/.../moonchilds-amber-navran-
andris-mattson-and-max-bryk-have... 

Ansamblis ieskaņojis 
vairākus albumus – Be Free,  
Please Rewind, pērn laists 
klajā Voyager. Andŗim ir 
albums „Sōlo” – viņš ar 
trompēti atskaņo „Aijā”,     
„Zibsnī zvaigznes aiz 
Daugavas”,  „Lietus”, 
„Kursas dziesmu”, „Sapņu 
pilis”, „Pacel galvu, baltā 
māt”, „Tu izvēlējies palikt”,  „Saulīt vēlu vakarā”. 

Visi trīs jaunieši apveltīti ar apbrīnojamu  talantu 
– Ambera Navrana dzied un spēlē saksofōnu, Andris 
Matsons trompēti, Maksis Briks – saksofōnu, flautu 
un klarneti.  

Visiem ir liels prieks un 
pārsteigums, ka ansamblis 
Moonchild nominēts 
Lielbritanijas radiostacijas 
JazzFM  gadskārtējai 
starptautiskai balvai Soul 
Act of the Year. 
Apbalvošanas ceremonija notiks Anglijā, Londonas 
piepilsētā Šoredičā (Shoreditch)  30. aprīlī 
Starptautiskā džeza dienā.  

Ansambļa Moonchild koncerti  

Moonchild koncerti: 
 
4. aprīlī – The Casbah  
(2501 Kettner Blvd, San Diego)  
 
24. aprīlī  – Soho Restaurant & Music Club  
(1221 State Street #205 Santa Barbara) 
 
26. aprīlī – El Ray Theatre  
(5515 Wilshire Blvd, Los Angeles) 
  
1. jūlijā ansamblis būs jau Londonā, 

Anglijā, kur piedalīsies Love Supreme Festival 

No kr.: Andris Matsons, Ambera Navrana,  
Maksis Briks 
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 Līga un Normunds Sviksi 10. februārī atkal 
aicināja uz jautru spēļu pēcpusdienu viņu dzīvokļu 
mājas sabiedriskajās telpās Oceanside.  

Ieradās 20 pieaugušo un trīs bērni. Atnācēji 
spēlēja zolīti (bija trīs galdi), šachu, dambreti, 
novusu un tenisu.  

Katram bija iespēja izvēlēties sev tīkamāko. 
Varēja arī peldēties baseinā, bet pēcpusdiena bija 
vēsa, un neviens ūdenī ienirt  nevēlējās.  

Bērni iepazinās ar spēļu kārtīm. Zolītes turnīrā 
piedalījās deviņi spēlētāji. Uzvarēja Māra Eskaheda 
(Escajeda), viņa saņēma apbalvojumu – šampanieti 
un kaktusu.  

Atsauksmes par sarīkojumu bija labas, iespējams, 
maijā, Memorial Weekend zolītes un citu spēļu 
cienītāji atkal tiks aicināti uz Oceanside. 

  

Jautra, sirsnīga, sekmīga spēļu diena  

No kr.: Jānis Legzdiņš, Sandris Bajārs,  Antra Priede, Kārlis Millers, Nina Atvara, Māra Eskaheda, 
Aleksandrs Vete, Jānis Taube jaunākais, Andris Balodis, Normunds Svikss  

No kr.: Sandris Bajārs un  Jānis Legzdiņš māca 
Džozefu Raienu Menviellu (Joseph Ryan Menvielle)  

spēlēt novusu  
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No kr.: Edvīns Rūsis, Līga Sviksa, Hugo Svikss, 
Ineses Pavāres un Džozefa Raiena Menviellu meita 

Kristīne,  Nina Atvara  

Zolīti spēlē no kr.: Kārlis Millers, Māra Eskaheda, 
Sandris Bajārs  

Dāvis Reins You Tube 
iepazīstina ar Džema Moora 

spēkratiem 
Automīļiem droši vien patīk You Tube vērot Toma 

Kotera (Tom Cotter) ceļojumus pa ASV un priecāties 
par viņa atradumiem – seniem spēkratiem. Toms Koters 
par neparastiem, daļēji aizmirstiem spēkratiem, kas at-
rasti dažādās garāžās, sarakstījis ļoti interesantu grāmatu 
The Cobra in the Barn. Viņš dzīvo Ziemeļkarolīnā un 
lasa lekcijas par sabiedriskajām attiecībām Belmontas 
abatijas kolledžā. Agrāk viņš bijis automechaniķis un 
automašīnu tirgotājs, viņam pašam ir vairāki seni spēk-
rati, kuŗus pats remontē. Pērn Toms Koters atbrauca uz  
Kalifornijā un apskatīja Džema Moora mājas aizritējušā 
gadsimta 70. gados celto sešu auto garāžu, kuŗā bija 
1968. gada Datsun 510, 1965. gada  Citroen AMI-6, 
1982. gada Ferrari 400i, 1939. gada Buick-Coupe u. c: 
Super clean & original cars sat for decades in 
California ... - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=9KqqbF7BPXA 

Šos spēkratus parāda, par tiem pastāsta  un uz Toma 
Kotera jautājumiem atbild Dāvis Reins. Arī viņam patīk 
seni auto, viņš tos prot remontēt un tāpat kā daudzi citi 
spēkratu kollekcionāri zina, ka automašīnas ir savdabīgi 
mākslas darbi.  

No kr.: Kārlis Millers, Māra Eskaheda,  
Sandris Bajārs 
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Klintonā (Clinton), Ņujorkas pavalstī, Hamiltona 
kolledžā 2.  un 3. martā varēja noskatīties 

Losandželosā dzīvojošā choreografa Džona Kastaņas 
(John Castagna) baleta izrādi UpDown, tērpu 
māksliniece –  DK LB biedre Anda Bernovska   

 

Kostīmu mākslinieces Andas 
Bernovskas tērpi choreografa  

Džona Kastaņas baletam 

Starptautiskajā Eirovīzijas 
dziesmu konkursā Latviju šogad 
pārstāvēs Laura Rizoto (Rizzotto). 
Viņa  pieteicās Eirovīzijas nacionālās 
priekšatlases konkursam Supernova, 
ko kopš 2015. gada rīko  Latvijas 
Televīzija, un  25. februārī žūrija 
astoņu finālistu konkurencē atzina 
viņu par uzvarētāju. Eirovīzija notiks 
maijā Portugālē, Laura tajā dziedās 
pašas sacerētu dziesmu Funny Girl. 

Laura Rizoto dzimusi 1994. gadā 
Riodežaneiro, Brazīlijā. Viņas vecmāmiņa Doloresa 
dzimusi Liepājā, ir Latvijas pavalstniece, tāpat kā Laura 
un viņas tēvs.  Ģimene 2005. gadā pārcēlās uz dzīvi 
Minesotā, ASV.   

Profesionālo mūziķes karjēru Laura Rizoto sāka 
2009. gadā  un drīz vien parakstīja līgumu ar Universal 
Music Brasil . Dziedone ir daudzu dziesmu autore, klajā 
laisti divi sōlo albumi – Made in Rio (2011) un Reason 
To Stay (2014). Pirms Eirovīzijas konkursa Portugālē 
tiks pabeigta mazalbuma (EP) triloģija, kuŗā viena no 
daļām „Dzintars” (Amber) būs veltīta dziedones latviešu 
saknēm.  

Mūziķe ir arī Lauras māsa, viņa dzīvo Losandželosā, 
spēlē klavieres un komponē dziesmas. Lauras brālis 
Lūkass, ar kuŗu kopā sacerētas Lauras pirmo divu 
albumu dziesmas, ir  pianists un komponists. Arī vecāki 
mīl mūziku, bet visvairāk Lauru ietekmējusi vecmāmiņa 
Doloresa. Bērnībā viņa Laurai dziedājusi latviešu 
tautasdziesmas, bieži pieminējusi Dziesmu svētkus.  
Viņa ir profesionāla pianiste un vēl aizvien, astoņdesmit 
trīs gadu vecumā, spēlē klavieres. Lauras vecvectēvs ir 
Herberts Cukurs,  Doloresa ir viņa vienīgā meita. Par 
vecvectēvu Laura dzirdējusi tikai labu – viņš bijis gādīgs 
tēvs un brīnišķīgs cilvēks – stiprs, gudrs un sirsnīgs. 

Ģimenē ir dzīvas latviešu tradicijas, piemēram, 
Lieldienās rīkot olu kauju. Laurai arī patīk svinēt 
vārdadienu.  

Konkursa Supernova finālā Laura Rizoto dziedāja, 
tērpusies sarkanā gaŗā kleitā, sarkans esot viņas mīļākā 
krāsa. Eirozīvijai Portugālē viņai palīdzēs sagatavoties 
choreografs Fernando Salazars no Ņujorkas. Laura 
vēlas, lai viņas tērpu darinātu Latvijas dizainers. No 
Latvijas būs arī fona balsu dziedātāji.  

Dziedone vēlas sadarboties ar  latviešu  mākslinie-
kiem, viņai patīk latviešu popmūzika – „Prāta vētra”, 
Dons, Intars Busulis un Lauris Reiniks. Laurai tuva ir arī 
latviešu koŗa mūzika. 

     Eirovīzijā Laura sola darīt visu, 
ko spēs, un pat vairāk, lai latvieši 
var ar viņu lepoties. Viņa stāsta, ka 
dziedās ar lielu pārliecību un mieru 
sirdī, jo ļoti mīl mūziku un uz ska-
tuves jūtas kā mājās.  
     Laura mācījusies Bērklijas mūzi-
kas kolledžā Bostonā, 2013. gadā 
iestājās Kalifornijas mākslu institūtā 
(California Institute of the Arts) un 
beidza to ar gradu mūzikā;       
2017. gadā viņa ieguvusi maģistra 

gradu mūzikā Kolumbijas universitātē Ņujorkā.  
Kalifornijas mākslu institūtā Laura mācījās Paula 

Berkolda programmā. Diemžēl tad neviens nezināja, ka 
viņa ir latviešu izcelsmes!  

 Eirovīzijā Latviju pārstāvēs Brazīlijas latviete 
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Bezpeļņas organizācija International Bird Rescue  
dibināta 1971. gadā. Pērn 7. decembrī šīs organizācijas 
tīmekļa izdevumā Every Bird Matters (News and Views 
from International Bird Rescue) ievietota intervija ar 
fotografi Ingridu Teilari (Taylar). Viņa ir DK Latviešu 
biedrības biedres Irēnas Zommeres meita, dzīvo 
Berklijā, Kalifornijā, strādā James Patterson. Inc. Viņa 
ļoti mīl dzīvniekus un  iemūžina tos fotografijās.  

 Varbūt varam lūgt Ingridu rīkot savu darbu izstādi 
latviešu namā? 

Dzīvnieku fotografe Ingrida Teilare 

Rudīte Godfreja (Godfrey) 
 
Sievietes daba kā upe 
Citai tā strauja kā Gauja 
Citai tā stāva kā tās krauja 
Citreiz krāces tā sevī nes 
Kā spīts pret akmeņiem 
Pērsē 
Citreiz viltīgos līkumos  
Tā paslēpjas spēlē 
Mazās Juglas aukstumā 
Aizmirst mīļāko vārdus 
Atvaru mēlē 
Sievietes daba kā upe 
Citai tā noslēpumaini rāma  
Kā dziļākā Lielupes dzelme 

Citai tā stindzinoši tāla  
Kā Daugava pretējā krastā 
Ledus svelme... 
Citreiz bagāta un aizaugusi 
Citreiz karstumā izsīkusi  
Tukša... 
Gružiem sanesta 
Citreiz veca 
Gudra un klusa 
Neatklāta upes puse 
 
Sievietes daba kā upe  

Rudīte un Džeimss Godfreji  
Deskanso dārzā (Descanso Garden) 

*** 
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ZIEMEĻKALIFORNIJAS  
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA 

Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net 

 Pasta adrese:  
Northern CA Latvian Credit Union 

P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte,  

tālr.: 415-643-9926 
Aizdevumu komitejas loceklis 

Dienvidkalifornijā – Mārtiņš Andersons, 
tālr: 415-359-1886;  917-821-0440 

Es piedzimu bez naudiņas, 
Bez gudrā padomiņ(a). 
Kūmas man naudu deva, 
Laima gudru padomiņu. 
   T. dz. 
Visi 2018. gadā  Dienvidkalifornijā dzimušo bērnu 

vecāki aicināti sazināties ar Losandželosas latviešu 
skolas vadītājiem, lai saņemtu ALAs dāvināto sudraba 
monētu Latvijas jubilejas gadā dzimušiem bērniem. 
Vecāki lūgti paziņot jaundzimušā vārdu, uzvārdu un  
adresi. Dāvanas saņemšanu rīko ALAs Izglītības nodaļas 
vadītāja Andra Zommere. 

Pirmais bērns, kas Dienvidkalifornijā saņems šo  
sudraba vērdiņu, būs Māra Ērika Kaļiņa,  

dzimusi  2018. gada  26. februārī 

Amerikas latviešu apvienības dāvana 2018. gadā dzimušajiem 

Kaļiņu ģimene; priekšā: Magnus un Māra Ērika, 
aizmugurē: Ēriks, Anna, Zane 

Laimīgais tētis Ēriks Kaļiņš ar meitiņu Māru Ēriku 
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas 
dienās, jubilejās; var pasūtināt 
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem 
jebkuŗā laikā un jebkuŗam 
sarīkojumam; par cenu 
sazināties, zvanot 
Pegijai Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993 
 e-pasts: pegijat@gmail.com   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI 
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana  
• Income property īpašumi   
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana 
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai  
 (staging) $2000 vērtībā 
• Executor of Trust/Estate un citi pakalpojumi 
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos  
  Mārtiņš Leikarts, MBA 

  Re/Max Estate Properties 
   310-717-7577  
   mleikarts@gmail.com 
    BRE licence: 01706309 

Paidagogs  
Juris Ērglis  

(Yuri Smaltzoff)  
apmāca baletdejotājus  
otrdienās plkst. 6.30; 
sestdienās plkst. 10.30 
Madilyn Clark Studios 
10852 Burbank Blvd. 

N. Hollywood, CA 91601 
Tālr.: 818-762-6212 
http://madilynclarkstudios.com/ 

Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
Valsts Medicare apdrošinājuma A un B 
daļas kopā veido pamata veselības 
apdrošinājumu, ja esat vecumgrupā 

65+. Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā, 
tad Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem.  

ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt 
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi. Mēs maksājam 
VISUS Medicare veselības aprūpes pakalpojumus. 
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties 
atbilstošu savām vajadzībām un budžetam:  
www.LRFA.org/medicare  

ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai 
var pievienoties jebkuŗā laikā. Mēnešmaksas ir vienādas 
visās pavalstīs, un tās nav atkarīgas no vecuma vai 
dzīvesvietas. Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku 
laiku. Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un 
palīdzēsim!  

www.LRFA.org                Tālr.: 215-635-4137    

Pilngadība un jauna atbildība 

Marta sākumā Laila Reimane nosvinēja 21 gada 
jubileju. Viņa trešo gadu mācās vides zinātnes 
fakultātē Vašingtonas universitātē Sietlā. Vasarā 
Laila strādās kompanijā Earth Law Group un pētīs 
Pudžetsaundas līča (Puget Sound ) territorijas 
ekoloģiju. Laila Reimane vēlas pievērsties 
jurisprudencei, speciālizējoties vides tiesībās. 
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Cēsu pilsētas „Pasaules latviešu māk-
slas centra” (PLMC)  izstādes apmeklētāji 
no Jūrmalas viesu grāmatā ierakstījuši:   
„Šī galerija ir kā slepenas durvis uz kaut 
kādu parallēlo latviešu pasauli, pilnu 
noslēpumiem un jauniem atklājumiem.” 
Tas patiešām ir trāpīgs raksturojums, jo jau 
2017. gada pavasarī mēs apmeklētājiem 
pavērām durvis uz trimdā tapušu ainavu 
pasauli. Izstāde „Trimdas ainavas” bija 
savdabīga  latviešu pēckaŗa emigrācijas 
ģeografiskas izkliedes dokumentācija. 
Mākslinieki pārstāvēja dažādu pakāpju 
abstrakciju iztēli. No Arktikas aisbergiem 
līdz Austrālijas mežiem, diasporas ainavas 
ietvēra reālistiskus attēlojumus un brīvi 
ekspresionistisku pieeju. Pirmo reizi Cēsīs 
tika izstādīti ASV dzīvojošā latviešu 
mākslinieka Viestarta Aistara akvareļi. 
Techniski neparastie  Kanadas latvietes 
Valdas Oestreicheres Ipad zīmējumi, kas 
tapuši Grieķijā, Sicīlijā u. c. Apmeklētāji 
varēja iepazīties ar Ulža Āboliņa, Lidijas 
Mednes, Lolitas Skailarkas (Skye-Lark), 
Jāņa Zuntaka, Anšlava Eglīša, Leldes 
Vinteres-Ores, Sigismunda Vidberga, 
Raimonda Slaidiņa, Arnolda Treiberga, Kārļa Rekevica, 
Frīdricha Milta, Valdas Zobenes un vairāku citu 
mākslinieku darbiem. 

PLMC ceļojošā izstāde 2017. gadā bija Varakļānu 
novada mūzejā, kas iekārtots savulaik greznajā Borchu 
dzimtas pilī. Pirmo reizi savā senču dzimtenē atgriezās 
Čikāgas latviešu mākslinieku iedvesmotājs Jānis Strods. 
Strodu Varakļānu pusē ir daudz, un noteikti kāds no  
izstādes apmeklētājiem bija mākslinieka radinieks, 
iespējams to pat nenojaušot.  

Izstādē  bija apskatāms viens no pirmajiem profesora 
Augusta Annusa emigrācijā Vācijā tapušajiem darbiem, 
kā arī Jāņa Kalmītes, Ģirta Puriņa, Voldemāra Avena, 
Annas Annusas-Hagenas, Ritas Grendzes, Jāņa Annusa, 
Niklāva Strunkes, Māra Raudziņa, Jāņa Šēnberga un citu 
PLMC kollekcijas mākslinieku darbi. 

Pērn PLMC galerijā Cēsīs notika plaša ārzemju 
latviešu mākslinieku izstāde „Ar Latvijas vārdu pasaules 
telpā.” 

PLMC jaunās kollekcijas kodolu veidoja vairāku tādu 
mākslinieku darbi, kas plašākai publikai Latvijā nav vēl 
pazīstami, kā, piemēram, Rolands Kaņeps. Aizritējušā 
gadsimta 60.-70. gados  viņš pieslējās Ņujorkas avangar-

distiem. Viņa gleznās pretrunīgais 
un provokātīvais saturs kontrastē ar 
pastelīgo un gandrīz salkano krāsu 
paleti.  
     Kaliforniju pārstāvēja mūžīgais 
sava ceļa gājējs, bezkompromisa 
mākslinieks Voldemārs Dārznieks. 
Viņš izvairījās dzīvot pēc noteiku-
miem, mīlēja brīvību, un tas skaidri  
izpaužas arī viņa mākslā.  
     Mākslinieka Zigfrīda Sapieša 
darinātos milzīgos koka ciļņus 
papildināja keramikas skulptūras.  
     Apmeklētāji aizvadītajā gadā 
varēja iepazīties arī ar Jāņa Zuntaka, 
Augusta Annusa, Frīdricha Milta, 
Oskara Skušķa, Arvīda Drones, 
Valdas Oestreicheres, Jāņa Annusa, 
Gerdas Rozes, Daces Birkhānes, 
Annas Dārziņas, Vijas Spoģes-
Erdmanes, Laimoņa Mieriņa, 
Margaritas Stīpnieces, Ilgvara 
Šteina un citu mākslinieku daiļradi. 
     ASV dibinātās, mākslinieces 
Leldes Kalmītes vadītās bezpeļņas 
organizācijas „Pasaules latviešu 

mākslas savienības” pārstāvji  pirms desmit gadiem 
ierosināja ieguldīt līdzekļus un veidot centru ārpus 
Rīgas, lai arī Vidzemes iedzīvotāji un Cēsu pilsētas viesi 
varētu baudīt augstvērtīgu mākslu. Pasaules latviešu 
mākslas centrs Cēsīs ir vienīgā vieta Eiropā, kur vien-
kopus var redzēt latviešu mākslas darbus, kas tapuši ār-
pus Latvijas. 

Paldies visiem atbalstītājiem, Valsts kultūrkapitāla 
fondam, Amerikas latviešu apvienības Kultūras fondam, 
Kanadas latviešu mākslinieku apvienībai „Latvis”, 
Kultūras ministrijai, mecenātiem un ziedotājiem visā 
plašajā pasaulē, kā arī mūsu nesavtīgajiem palīgiem 
Cēsīs. Visiem, kas izprot PLMC nozīmi un misiju! 

 
Ieceres 2018. gadā 
Par godu Latvijas 100 gadu jubilejai PLMC plāno 

rīkot izstādi „Māksla nešķiŗ, māksla vieno”, kas vienos 
māksliniekus no visas pasaules. Izstādes atklāšana 
paredzēta 2018. gada 16. jūnijā.  

Ceļojošā izstāde nākamgad būs Rīgā, kur vasaras 
nogalē VEF Kultūras namā rīdzinieki un pilsētas viesi 
tiks aicināti iepzīties ar PLMC diasporas  mākslas 
kollekciju.  

Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs darbība 

Tēlnieka Jāņa Mintika darinātā 
metalla skulptūra uz Cēsīm 

atvesta no Jaunmeksikas, ASV 
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
 

Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
 
 

Dievkalpojumi: 
7. aprīlī Lieldienu dievkalpojums 
5. maijā  Vasarsvētku dievkalpojums 
Dievkalpojumi sākas plkst. 12.00;  
pēc dievkalpojumiem kafijas galds 

 

Kasiere Antra Priede Bergere   
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107;  
tālr.: 619-225-0817 

 

Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus 
izrakstīt: Antra Priede Berger  

 
 

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847 

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 

Sēru ziņa 
Sestdien, 24. februārī, mūžībā izvadījām Juri 

Drumaldu. Viņš dzimis Rīgā 1942. gada 7. janvārī, miris 
2018. gada 12 februārī.  

Juris Drumalds ar vecākiem un brāli ieceļoja ASV 
1948. gadā un apmetās uz dzīvi Kalifornijā. Juris 
Drumalds  absolvēja Kalifornijas pavalsts universitāti 
1967. gadā ar bakalaura gradu uzņēmumu vadībā.  

Juris Drumalds un viņa tēvs Eduards Drumalds bija  
korporācijas Talavija  filistri. Eduards Drumalds ar 
dzīvesbiedri Margaretu Drumaldu 1949. gadā bija vieni 
no Dienvidkalifornijas latviešu biedrības dibinātājiem. 

Bēŗu mielasts notika  notika Juŗa dēla Alekša un viņa 
dzīvesbiedres Nikoletes mājā Kalabasā, Kalifornijā. 
Teicām aizgājējām pēdējās ardievas un pieminējām viņa 
dzīvesbiedri, nelaiķi Solveigu.  

Atvadīties no aizgājēja bija ieradušies  60 draugu un 
paziņu.   

Aivars Jerumanis 

Maijā PLMC telpās Cēsīs sadarbībā ar biedrību 
„Latvieši pasaulē – mūzejs un pētniecības centrs” 
plānojam rādīt astoņus metrus gaŗo „Stāstu segu”.  

PLMC aicina ārzemju latviešu māksliniekus savām 
radošajām iecerēm izmantot mākslinieku rezidences 
telpas, kas atrodas tajā pašā ēkā, kur abas mūsu izstāžu 
zāles. 

Sagaidot Latvijas 100 gadu jubileju, aicinām tautie-
šus un latviešu organizācijas ziedot trimdas latviešu 
mākslinieku darbus. Lūdzam  ziedot grāmatas, izstāžu 
katalogus, plakātus un fotoattēlus, kas ataino trimdas lat-
viešu mākslas dzīvi. Vēlamies, lai Cēsīs izveidotos 
ārzemju latviešu mākslas vēstures centrs. Ar mums var 
sazināties rakstot: plmc@inbox.lv vai Leldei Kalmītei: 
leldekalmite81@gmail.com 

Pasaules latviešu mākslas centra adrese: Lielā Skolas 
iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr.: 00-371-2028-
1728. Galerija atvērta no trešdienas līdz svētdienai.   

Dainis Mjartāns 

Mūža vērtību nosaka nevis tās ilgums, bet gan tā 
derīgums; dažs dzīvojis ilgi un tomēr maz... Tas, cik 
tu esi dzīvojis, atkarīgs no tavas gribas, nevis no 
gadiem. 

Franču filozofs Mičels de Montēns (1533-1592) 
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Svētdien, 4. martā, pēc dievkalpojuma pulcējāmies 
Losandželosas latviešu namā, lai piedalītos  Dienvidkali-
fornijas Daugavas Vanagu apvienības Latvijas simts 
gadu jubilejai veltītajā  sarīkojumā. To ar lūgšanu ieva-
dīja Aivars Jerumanis. Nora Mičule spēlēja pavadījumu 
ASV himnai.  

DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins savu 
uzrunu iesāka ar dzejnieka Edvarta Virzas Latvijas 
pirmās neatkarības laikā sacerētu dzejoli ar mūsdienīgu 
paredzējumu „Pār mums... stāv divu tautu nievs”: 

„Pār mums bez apstājas stāv divu tautu nievs, 
Mums uzglūn ģermāņi un apdraudē mūs krievs. 
Mēs esam pārpilni tik pieļāvīga gaisa, 
Ka viņu domas nāk un mūsos ligzdas taisa. 
Ja kādā paaudzē reiz bērnus laidīs tās, 
Pie kādām krastmalām tad latvju kuģi stās? 
Jo paši cēluši tad būsim mēs to tiltu, 
Pār kuŗu svešie nāks un paņems mūs ar viltu. 
Lai sajūt katrs to, kas latviski vēl jūt, 
Ja gribam pastāvēt, mums vajag bruņās būt. 
Lai tautu paglābtu no rītu dienas drāmas, 
Mums sargāt robežas, kas stiepjas neredzamas, 
Ko latvju tautas gars sev vilcis kādu reiz, 
Lai sevi paglābtu no tā, kas nepareizs.” 
Ģermāņi Latvijai vairs neuzglūn, bet krievi pastipri-

nātā kārtā to apdraud joprojām. Desmitiem tūkstošu 
kaŗavīru ar zemūdeņu un gaisa spēku piedalīšanos 
Krievijas „Zapad-2017” manevros Baltijas jūras reģio-
nā, kuŗi pēc Rietumu izlūkdienesta ekspertu novēroju-
miem simulēja kaŗu pret NATO Eiropā un Baltijas valstu 
sagrābšanu, tāpat kā nelaimi vēstītāja kodolieroču 
novietošana Kaļiņingradas apgabalā, nekādi nav attais-
nojama ar pretterrorisma nolūkiem vai ar Krievijas 
aizsardzību. 

Pēc NATO prasības visām tās dalībvalstīm arī 
Latvija nule ir sasniegusi 2% no iekšzemes kopprodukta 
ieguldījumam aizsardzībai. NATO spēki tiek novietoti 
Latvijā, kā arī pārējās Baltijas valstīs. ASV un citas 
valstis  sniegušas Latvijas aizsardzībai un Nacionāla-
jiem bruņotajiem spēkiem gan financiālo, gan materiālo 
palīdzību. Līdz ar to tiek attīstīta Zemessardze, tās rin-
dām augot un piepulcējot arvien vairāk gados jaunu 
cilvēku. Bet ar bruņošanos vien Latvijas demokratijas un 
neatkarības nodrošināšanu nepanākt. Krievijas militārā 
agresīvitāte joprojām apdraud Latviju, toties tautieši 
Latvijā joprojām ir pieļāvīgi krievu uzmācībai, gan 

spriežot par latviešu valodas lietošanu izglītībā, gan 
ekonomiskajā un polītiskajā šantāžā, Rietumu vērtību 
apšaubīšanā Krievijai simpatizējošo polītisko partiju 
ietekmē. 

Kad vainojams tautiešu pašapziņas trūkums uzņem-
ties polītisko atbildību pašiem lemt par savu likteni, 
iedvesmo Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona cīnī-
tāji Latvijas atbrīvošanā un aizstāvēšanā. Pulkvedis 
Oskars Kalpaks savos kaŗavīros un līdz ar to plašākā 
tautas daļā aizstāja ticības plaisu Latvijas brīvības un 
neatkarības idejai, sarkanarmijai iebrūkot pēc Latvijas 
Republikas proklamēšanas. Leģionāru lielā tēvzemes 
mīlestība, pašaizliedzība un varonība izmisīgajās cīņās 
pret Padomju Savienības armijas pārspēku Otrā 
pasaules kaŗā deva iespēju desmitiem tūkstošiem bēgļu 
izkļūt brīvībā rietumu patvērumu zemēs, lai turpinātu 
cīņu par Latvijas atbrīvošanu ar citiem ieročiem...”  

Teodors Lilienšteins dedzīgi aicināja visus cīnīties 
plecu pie pleca ar vienotu mērķi par Latvijas nākotni, 
piedaloties balsošanā – tauta, arī ārzemju latvieši, kuŗu 
balsis var būt izšķirošas, var uzvarēt uzmācīgās 
Krievijas pārspēku:  

Lai Dievs mums palīdz un lai „Dievs, svētī Latviju!”  
Norai Mičulei spēlējot klavieres, sarīkojuma apmek-

lētāji  dziedāja Latvijas valsts himnu.  
Pirms koncerta visi tika aicināti baudīt vanadžu sagā-

dātās pusdienas.  
Pulksten divos  pēcpusdienā pienāca ilgi gaidītais 

brīdis, kad uz skatuves, aplausu pavadīti, kāpa ansambļa 
„Atkal kopā!” mūziķi: Zintis Žvarts, Modris Laizāns, 
Gints Hartmanis un Jānis Kauliņš. 

No Latvijas viņi vispirms  brauca uz saulaino Floridu, 
kur 17. februārī viņiem bija koncerts Sentpītersburgā, 
pēc tam Indianapolē, Linkolnā, Denverā. Nedaudz 
uzkavējušies Lasvegās un apskatījuši Lielo aizu (Grand 
Canyon), viņi tuvojās Losandželosai. Izrādās, ka Jānis 
Kauliņš ir ne tikai labs bundzinieks, bet arī labs braucējs 
– visus ansambļa dalībniekus un mūzikas rīkus 
piektdienas naktī  viņš sveikus un veselus atgādāja uz 
mūsu latviešu namu. 

Ansambļa dalībniekus sirsnīgi apsveica izcilā mūziķe 
Lolita Ritmane-Matsone, gan plašās Ritmaņu – Matsonu 
– Staško ģimenes, gan vietējās sabiedrības vārdā. Viņa 
pateicās talantīgajiem mūziķiem, ka viņi atraduši laiku 
un mērojuši tālo ceļu, lai iepriecinātu mūs visus šeit 
Dienvidkalifornijā. 

KALPAKA BATALJONA UN LATVIEŠU LEĢIONA ATCERE 
ar  ansambļa „ATKAL KOPĀ!” koncertu 

„100 dziesmas Latvijai”  
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Koncertu „100 dziesmas Latvijai”, veltītu Latvijas 
simts gadu jubilejai, mūziķi iesāka ar tautasdziesmas 
apdari „Aiz ezera augsti kalni”, tai sekoja „Es izjāju 
prūšu zemi”. Dziesmas  pieteica un par katru nedaudz 
pastāstīja sōlists un basģitarists, kuldīdznieks Modris 
Laizāns. Aizritējušā gadsimta 30. gadu dziesmai „Liepas 
satumst” ar Aleksandra Čaka vārdiem sekoja brāļu 
Laivenieku popurijs. Mūziķi aicināja apmeklētājus, 
dzirdot pazīstamās melōdijas, dziedāt līdzi un uzdejot. 
Vecāka gadagājuma apmeklētāji sākumā gribēja vairāk 
izbaudīt pašu mūziķu sniegumu, bet jaunā paaudze 
nebija tik atturīga, visnadzīgākie dejotāji bija Svikšu un 
Naumovu puisēni. Ansamblis dziedāja arī šim 
sarīkojumam veltīto leģionāru popuriju, kuŗā bija 
ietvertas 40. gadu dziesmas. Sekoja 50., 60., 70. gadu 
dziesmas, par kuŗu komponistiem un dzejniekiem mēs 
no Modŗa Laizāna uzzinājām vairāk nekā bijām zinājuši 
līdz šim. Daudzu dziesmu skaistās melōdijas ar 
saksofōnu atskaņoja Zintis Žvarts, bet viskrāšņāk viņa 
meistarība atklājās  Raimonda Paula mūzikā  80. gadu 
filmai „Ilgais ceļš kāpās”. Ne mazāk sajūsmināja 
Raimonda Paula 90. gados komponētā  „Kā senā 
dziesmā” (Jāņa Petera vārdi) un Ulža Marchileviča 
„Tikai tā” ar Guntara Rača vārdiem.  

Rīdzinieks Gints Hartmanis spēlē ne tikai taustiņin-
strumentus, bet arī komponē – dzirdējām viņa dziesmu 
„Varbūt rīt”. Koncerta beigās skanēja Raimonda Paula 
„Svētvakars” (Imanta Ziedoņa vārdi). Un visi kopā 
nodziedājām „Še, kur ozoli”. 

Pēc neliela pārtraukuma, kuŗā mūziķi varēja atvilkt 
elpu, iedzert kafiju un parunāties ar cienītājiem, viņi 

turpināja spēlēt un dziedāt. Laiku pa laikam viņiem 
pievienojās kāds no vietējiem talantiem. Vislabāk ar 
ansambli sadziedājās un saspēlējās Edvīns Rūsis. Ne 
viens vien pāris arī turpināja griezties dejā. Visi vairāk 
nekā četrdesmit sarīkojuma apmeklētāji jutās apmierinā-
ti un priecīgi, ka bija varējuši atnākt.  

Lolita  Ritmane pēc sarīkojuma mūziķus uzslavēja: 
„Man tiešām patika! Augstas kvalitātes priekšnesums!”  

Zintis Žvarts pateicās Lolitai, ka viņa izbrīvējusi lai-
ku, atbraukusi un viņus atbalstījusi.  

Pegija Taube priecājās par jauki pavadītu dienu lat-
viešu namā kopā ar sirsnīgajiem un talantīgajiem mūzi-
ķiem; Silvija Millere teica, ka tā bijusi patiesa bauda, 
Bernadeta Rezevska apstiprināja, ka viņām ļoti paticis. 
Mūzikantiem būs daudz jauku fotografiju kopā ar Andru 
Staško un citām mūsu smaidīgajām meitenēm. Viņi iz-
teica vēlēšanos pie mums pēc gada vai pāris atgriezties! 

Gaumīgās un informātīvās sarīkojuma programmas 
autors bija Teodors Lilienšteins. 

 Inguna Galviņa 

 No kr.: Modris Laizāns, Zintis Žvarts, Lolita 
Ritmane-Matsone, Gints Hartmanis, Jānis Kauliņš  

Pēc koncerta ilgi nerimās aplausi 
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Donaldam Trampam  
garšo latviešu pīrāgi 

Vairāki biļetena lasītāji jautājuši, kāpēc Tamāra 
Kalniņa vairs nevienā sarīkojumā nepiedāvā pīrāgus. 
Tamāra Kalniņa pīrāgus cep aizvien un  tagad viņai ir 
svarīgi pasūtinājumi – no Baltā nama! Tiklīdz par 
prezidentu ievēlēja Donaldu Trampu, Tamāra nosūtīja 
viņam 100 pīrāgus un apsveica ar ievēlēšanu. Jaunievē-
lētajam prezidentam pīrāgi iegaršojās, viņš atsūtīja 
pateicības rakstu un lūdza turpmāk  katru mēnesi atsūtīt 
400 pīrāgu. Pīrāgus ēd ne tikai prezidents, viņš ar tiem 
cienā visus Baltā nama darbiniekus un arī viesus, kuŗi 
ierodas svarīgās vizītēs. Donalda Trampa atsūtīto 
pateicības rakstu Tamāra nosūtīja bērniem uz Rīgu. Tas 
ir ielogots, un katru mēnesi to pārved uz citu dzīvokli, jo  
visi –  Tamāras dēls, meita un mazbērni grib palepoties 
ar mātes sasniegumiem. Tātad Tamārai darbu netrūkst, 
vietējo pasūtinātāju pierasījumus viņa vairs diemžēl 
nevar apmierināt. 
 

Ansambļa Moonchild koncerts  
latviešu namā 

Pēc turnejas pa ASV un pirms došanās uz Londonu 
ansambļa Moonchild mūziķi nolēmuši iepriecināt vietējo 
latviešu sabiedrību. Ierosinātājs bija Andris Matsons 
(Mattson), jo viņš latviešu namā ir pavadījis daudzas 
neaizmirstamas stundas.  Turklāt ļoti iespējams, ka 
ansamblis ASV tik drīz vai pat vispār neatgriezīsies, bet 
paliks Anglijā. Koncerts notiks 31. aprīlī plkst 4.00 
dienā, lai visi, kuŗi vēlas, var atbraukt. Koncerta 
iesildītāji būs ansambļa „EJAM” mūziķi. 

Ieeja DK Latviešu biedrības biedriem brīva!  
 

Latviešu nama bārā saņemts  
sūtījums no Latvijas 

Pērn no 6. līdz 6. augustam Losandželosā notika 
ugunsdzēsēju, policiju un glābēju sporta spēles, kuŗās 
piedalījās arī Latvijas sportisti. Ar viņiem notika 
tikšanās namā, un policistu vienības vadītājs apsolīja uz 
Losandželosu ar kravas kuģi atsūtīt lielāku 
daudzumu balzamu ar upeņu garšu. Sūtījums 
ir saņemts, un tagad ilgāku laiku melnā 
balzama ar upeņu garšu nama bārā netrūks! 
Nama kluba biedriem balzamu pārdos par 
palētinātu cenu. Pārējiem – ar uzcenojumu! 

 

Jaunumi latviešu nama auto 
novietošanas laukumā  

Losandželosas latviešu nama pārvaldes sēdē 7. martā 
nolemts auto novietošanas laukumā par godu Latvijas 
100 gadu jubilejai sākt izveidot Latvijas kontūru dabiskā 
lielumā. Nama pārvaldes priekšnieks lūdz pieteikties 
māksliniekus, kuŗi gribētu un varētu šo darbu uzņemties. 
Tiks rīkots konkurss, un 
īpaša žūrija izvēlēsies 
financēm atbilstošāko. 
Latvijas kontūra būs liels 
palīgs bērniem, viņi viegli 
varēs pārliecināties, cik 
liela un cik maza ir Latvija 
un kādi ir attālumi starp ciemiem un pilsētām. 

 

Lai dzīvo Zaķi!  
Zaķu ģimene Losandželosā kopā ar ceļojumu aģenti 
Inesi Zaķi aicina ģimenes pieteikties  interesantam ce-
ļojumam pa Zaķu vietām Latvijā. Ir jau atrasts pieredzē-
jis tūristu pavadonis, kas 
parādīs un  iepazīstinās ar 
Latvijā daudzajiem 
„Zaķu” ciemiem un ap-
dzīvotām vietām – 
Valkas novada Zvārtas 
pagastā, Viesītes novada 
Viesītes pagastā, Tukuma 
novada Tumes pagastā. 
Tiks parādītas arī vairā-
kas Zaķumuižas – Saunas 
pagastā Preiļu novadā, 
Vārkavas novada Vārka-
vas pagastā, Ropažu no-
vadā. Tūristi pārnakšņos  
viesnīcā „Zaķīši” pie 
Raiskumu ezera un varēs kārtīgi izpērties brīvdienu mājā  
„Zaķīšu pirtiņa” Kabilē.. Tūristi apskatīs arī Zaķīšu eze-
ru Aizkalnu pagastā Daugavas labā krasta baseinā un 
Zaķu akmeni Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.  
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrība  jau 
vairāk nekā 60 gadu ir darbojusies un atbalstījusi 
centienus, kuŗi stiprina, veicina, izglīto un atgā-
dina mums par mūsu piederību Latvijas valstij. 
DK LB valdes locekļi apzinās, ka svarīgs pienā-
kums ir godam atbalstīt mūsu latviešu jauniešus, 
piešķiŗot stipendijas turpmākai latviskai izglītī-
bai un, atbalstot vietējās latviešu skolas darbību, 
mēs ceram, ka jaunā paaudze turpinās iesākto.   

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības liela 
daļa ikgadējā budžeta paredzēta vietējās latviešu 
kultūras darbības stiprināšanai un kultūras tilta 
celšanai starp Latviju, Kaliforniju un citām 
latviešu kopienām pasaulē. Mēs atbalstām teātŗa  
un filmu izrādes, koncertus, tautasdeju kopas, 
koŗu darbību, dažādus sarīkojumus.   

Neatņemama daļa biedrības darbībā ir mūsu 
kopējo svētku svinēšana, kas apvieno visas pa-
audzes un visas interesentu grupas.   

Dienvidkalifornijas biedrība katru gadu rīko 
un piedalās ar iniciatīvu Baltā galdauta svētkos      
4. maijā,  uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā aiz-
vesto piemiņas sarīkojumā, rīkojam Līgo svēt-
kus, Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības, 
vecgada balli un citus kopā sanākšanas svētkus 
un tikšanās. 

Biedrība iespēju robežās atbalsta daudzbērnu 
ğimenes Latvijā, Baltijas un Ziemeļvalstu filmu 
festivālu,  dažādas sporta spēles, pārvietojamo 
pasu darbstacijas darbu, iekārto vēlēšanu 
iecirkni. 

Latvijas vēstniecības ASV Losandželosas 
latviešu namam atsūtītais plakāts 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrība ir kā 
sirdspuksts šeit tālajā Kalifornijā, un mēs visi 
spēsim saglabāt interesi, kopības sajūtu, piederī-
bu un just lepnumu par labi padarītu darbu, ja 
turpināsim to darīt kopā. 

 Lai visu iecerēto paveiktu un mums būtu 
iespēja atbalstīt līdzšinējās aktīvitātes un nākot-
nes darbību, lūdzam ikvienu ziedot kaut nelielu 
summu un nokārtot 2018. gada biedrības biedra 
gada maksu.  

Ar lielu pateicību par ikvienu atbalstu,  
 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības  
priekšnieks Ivars Mičulis 

Gatavojoties Latvijas 100 gadu jubilejai, atskatāmies uz paveikto 
un  domājam par  darāmo nākotnē 

Anna Ābele – $100; Edgars Andersons – $ 25;  
Oļģerts Balodis – $15; Milda Bleka (Black) – 
$20; Lolita Bola (Ball) – $50; Gunārs un Rota 
Boršteini – $100; Lidija Dubova – $50; 
Solveiga Ērmane – $35; Aleksandrs & 
Karolina Grapi – $25; Elizabete Herona – $5; 
Ilona Kalviste – $5; Arturs Ķiļkuts –$35; 

Jānis & Viola Lāči – $100; Kazimirs Laurs – 
$15; Norma Leonarda – $50; Astra Moora – 
$10; Tālivaldis un Maija Paegles – $50; Ināra 
& Gunārs Reiņi – $50; Edvīns & Tamāra 
Rūši – $100; Gundega Valiana – $20; Modris 
Veismanis – $35;  Jānis & Inta Zemjāņi – $50. 

Biedrības valde pateicas par ziedojumiem 

Ziedojumi DK LB ar biedru gada naudas samaksu 
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Check out: www.latvia100usa.org 
- to find out what's happening in 
the US,  
- about Ideas for Celebrating, 
- about Financial Support for 
events, 
- to join The Centennial Club Website dedicated to 
Latvian American Centennial celebrations in 
English and Latvian.  
Pass the information along! 

Liga Ejups ALA Dir. of Cultural Affairs 

Aicinām atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī izveidots darba un informācijas portāls 

YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties Latvijā. 
Portālam pievienojušies jau 40  darba devēji Latvijā, 
kuŗi meklē cilvēkus ar pasaules pieredzi un prot viņus 
novērtēt un atalgot. Katru dienu portālam pievienojas 
kāds jauns darba devējs.  

Your Move.lv apkopo informāciju par pārcelšanos uz 
Latviju – par valsts un pašvaldību pakalpojumiem un 
ikdienas dzīvi Latvijā. 

Es Latvijā atgriezos 2016. gadā pēc studijām ASV un 
darba Rietumafrikā, Tuvajos Austrumos un Dienvidaus-
trumāzijā. Arī pārējie Your Move darbinieki atgriezušies 
Latvijā pēc darba vai mācībām ārzemēs. Your Move 
ir neatkarīgs uzņēmums, ko financējam ar pašu 
līdzekļiem. 

Vadu arī biedrību „Ar pasaules pieredzi Latvijā”, un 
pēdējā gada laikā esam novērojuši, ka Latvijā katru 
mēnesi atgriežas simtiem cilvēku.  

 

Esam pārliecināti, ka varam palīdzēt atrast ceļu uz 
Latviju citiem, kuŗi to vēlētos, jo te ir daudz iespēju un 
algas nemitīgi pieaug.  

Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums 
Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV 

YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis 
janis@yourmove.lv 

+371 25 939 939 
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 Draudzes amatpersonas 
 

 Draudzes priekšniece  Tamāra Rūse   31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677   
        (949) 443-2150 
  Kasiere    Dace Taube   3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034  
                            (310) 475-8004 
  Sekretāre    Daina Ābele   2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672                  
       (714) 803-4891  
  Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde   29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291 
       (310) 396-5244 
   *Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība      

 Draudzes Lapa  2018. gada aprīlis   
 Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija         

 

 
 

     Baznīcas adrese: 1927  Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  

Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi  

25. martā plkst. 11:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu 
(māc. Mārtiņš Rubenis) 
  

 1. aprīlī plkst. 9:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 
(draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 
pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis baznīcas 
lejas zālē 

15. aprīlī plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu 
(māc. Mārtiņš Rubenis) 
Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce 
baznīcas lejas zālē 

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu...” (Jņ 3:16)      

Draudzes dzīves kalendārs 



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 
 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs;  
 nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu   par  20___.  gadu  –  $35.00 

 

                       Biedru nauda ģimenei  par 20___. gadu – $50.00 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu! 
 
 

Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;  
                        nosūtu abonēšanas maksu  par  20___. gadu  – $ 40.00 

 

Esmu students; vēlos saņemt Informācijas Biļetenu; 
                                                             nosūtu abonēšanas maksu par  20___ . gadu  – $ 10.00 

 
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….….......$  ____ 

 
                                   Kopā  $ ____ 
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis:  ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________ 

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CA un nosūtīt: 
       DK LB 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039 

 

Latviešu nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive; nams               

sasniedzams  ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 

Skaitlis aiz adresāta vārda  un  uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai  samaksāta  biedru nauda vai maksāts 
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu. 
b nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; a nozīmē «IB abonents»; 
s nozīmē «students»; p nozīmē «paraugeksemplārs». 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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