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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde 2019. gadā visiem vēl
veiksmi, laimi, prieku, veselību!

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
13. janvārī plkst. 1.00 DK Daugavas Vanagu apvienības vanadžu sarīkojums; brāļu Ābeļu
dokumentārās drāmas „Baltu ciltis” izrāde Losandželosas latviešu nama zālē
27. janvārī Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Losandželosas latviešu skolā
3. februārī plkst. 2.00 Super Bowl spēles skatīšanās latviešu namā

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums;
DK LB adrese:
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
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 abonementu 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 $35, ½ lappusi – $20,
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10.
IB metiens – 310 eks.

Ievērībai
Latviešu nama pārvaldes kasiere – Vita Volkovska
čeki jāizraksta Latvian Community Center un
jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039)
DK latviešu biedrības kasieris – Jānis Taube
biedru naudas, biļetena abonēšanas, ziedojumu čeki
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
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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 (arī kasieŗa palīgs)
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: Guna Reina (sekretāre,
informācija, reklāma, sadarbība ar Rietumkrasta latviešu
biedrībām);
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas pārstāve);
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa);
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu
apvienību);
Jānis Taube (kasieris);
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve);
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu
koordinātore);
Jānis Daugavietis, Valdis Ķeris (sporta dzīves vadītāji);
Inguna Galviņa, Tamāra Kalniņa, Miķelis Cilnis,
Inese Sviķkalne, Dace Taube
DK LB Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
Nākamā DK LB valdes sēde notiks 16. janvārī plkst.
7.00 vakarā. Uz valdes sēdēm aicināti ierasties visi DK
LB biedrības biedri un būt viesi. Balsošanas tiesības ir
tikai valdes locekļiem. Sēžu datums mainīts netiks.
Gadījumā, ja valdes priekšnieks nevarēs ierasties, sēdi
vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem.

DK LB valdes aicinājums
Lūgums DK LB biedriem un biļetena abonentiem
samaksāt biedru un abonēšanas maksu par
2019. gadu.
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.

Budēļi pieskandināja Losandželosas latviešu namu
Ziemas saulgriežus Losandželosas latviešu skolas
saime svinēja 16. decembrī. Latviešu svētki izsenis
bijuši līksmi un bagāti ar dažādām tradicijām. Arī šoreiz
latviešu namu pieskandināja jautras budēļu dziesmas un
rotaļas.
Saulgriežus gaidot, bērni un vecāki skolotājas Sanitas
Šūmanes vadībā bija izgatavojuši cimdiņus un ar tiem
izrotājuši nama zāles sienas, kā arī kopā ar vecākiem
sarūpējuši interesantas – kazas, aitas, nāves, lapsu, lāču
un čigānu – maskas.
Saulgriežus sagaidīt sanāca gan lieli, gan mazi budēļi. Viņi dziedāja dziesmu „Ir jau visi budēlīši” un sekoja budēļu tēvam, kas ar dzīvības slotiņu apstaigāja viesu
istabu un iepēra jaunus un vecus, lai visiem būtu laba
veselība un auglīgs gads.
Latvieši ticējuši, ka budēļu tēva zariem piemitis
maģisks spēks un tie, kuŗus skāruši šie zari, svētīti ar
dzīvības spēku. Tāpēc neviens no iepēršanas nav
vairījies.
Pēc svētības saņemšanas bērni aicināja sarīkojuma
apmeklētājus piedalīties jautrās rotaļās un dejās – „Kur
tad tu nu biji, āzīti manu?”, „Cisu maiss” un „Cūkas
driķos”.
Kad dejotājiem kājas bija piekusušas, sākās mīklu
minēšana. Kā zināms, latviešiem izsenis bijusi tradicija

asināt prātu un izdomu, minot mīklas. Šogad bērni
uzdeva sarīkojuma viesiem latviešu tautas mīklas par
cimdiem, zeķēm, adīšanu un aitām. Mīklu minēšana bija
visai aizrāvīga, jo tik viegli negāja. Iespējams, modernie
laiki mainījuši domāšanu. Taču atsaucība bija liela, un
minētāji varēja pasmieties par saviem atminējuma
variantiem. Viena no mulsinošākajām izrādījās mīkla
par zeķēm: „Kas pa dienu vazājas, bet pa nakti
karājas?”. Nebija tik viegli iedomāties, ka slapjas zeķes
senos laikos žāvētas!
Atminētāji par galvas lauzīšanu balvā saņēma
piparkūku cimdiņus.
Visi piekrita, ka mīklu minēšana noteikti ir aizrāvīga
nodarbe un jāturpina arī mājās. Taču jāatceras, ka
latvieši mīklas minējuši līdz Ziemsvētkiem un svētkos,
vēlāk ne, jo citādi mēle izstiepšoties gaŗa!
Vai tā ir vai nav, kas to vairs zina! Varbūt pēc
jaungada – iespējams no Meteņiem atkal minēt mīklas?
Pēc mīklu minēšanas budēļu sievas – skolotājas Aija
Zeltiņa-Kalniņa un Kristīne Urena aicināja kopā ar
mazajiem budēlīšiem nodziedāt divas dziesmas –
„Nerejati, ciema suņi” un „Sidrabiņa lietiņš lija”.
Kad budēlīši bija gana dziedājuši un dejojuši, ieradās
Ziemsvētku vecītis, līdzi velkot ragavas ar dāvanu
maisiem.
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Zāles rotājumi – bērnu izgatavotie un Līgas Sviksas
pūra cimdi
Latviešu skolas audzēkņi bija sagatavojuši priekšnesumus: bērnudārza bērni kopā ar skolotāju Līgu Sviksu
deklamēja Raiņa dzejoli „Visi desmit”, sagatavošanas
klase skolotājas Sanitas Šūmanes vadībā dziedāja
„Alfabēta dziesmu”, 2. klases audzēkņi – „Kas ir Ziemassvētki”, skolotājai Ingrīdai Dženningsai spēlējot
kokli, 6. klases skolēni deklamēja latviešu tautasdziesmas par Ziemsvētkiem, Valodas klases audzēkņi nodziedāja dziesmu „Ziemassvētku vecītis”.
Skolotāja Kristīne Urena palīdzēja vismazākajiem
ciemiņiem nodziedāt „Zvaniņš skan”, lai mazuļi no
sirsnīgā vecīša saņemtu dāvanas.
Ziemsvētku vecītis bija patīkami pārsteigts un
uzslavēja bērnus par priekšnesumiem un atvadoties
solīja atkal atnākt nākamo gadu, lai pārliecinātos par
bērnu latviešu valodas zināšanām, prasmi latviski gan
dziedāt, gan deklamēt dzejoļus.
Ziemas saulgriežu sarīkojuma beigās visi dalībnieki
un viesi sadevās rokās un kopīgi nodziedāja „Pie
Dieviņa gari galdi” pateicībā par bagāto un garšīgo
svētku mielastu ar deviņiem ēdieniem.
Skolotājas Ineses Sviķkalnes vadībā šogad tika rīkots
piparkūku mājiņu konkurss. Par konkursa uzvarētajiem,
sarīkojuma apmeklētājiem aizklāti balsojot, kļuva
Kaļiņu un Arnoldu ģimene. Apsveicam!
Sirsnīga pateicība par skaistajiem svētkiem mazajiem
budēļiem – skolas audzēkņiem, mūziķiem Ingrīdai
Dženningsai un Paulam Berkolam, Aijai Reimanei,
sarīkojuma vadītājām Kristīnei Urenai un Aijai ZeltiņaiKalniņai, piparkūku mājiņu konkursa rīkotājai Inesei
Sviķkalnei, „Cimdiņu darbnīcas” vadītājai un zāles rotātājai Sanitai Šūmanei, svētku egles ziedotājam un budēļu
tēvam Mārtiņam Leikartam, fotografei Līgai Sviksai,
virtuves saimniecei Dacei Reimanei.
Paldies visiem, kas palīdzēja sagādāt gardās pusdienas. Īpaša pateicība Lienei Lindei par ziedotajām desi4

Budēlīši uzdod mīklas; pie mikrofōna Kristofers
Karami: „Kas pa dienu vazājas, bet naktī karājas?”

Skolotāja Kristīne Urena kopā ar Katrīnu Sulivanu
un Karlu Libertu Ziemsvētku vecītim
dzied „Zvaniņš skan”

2. klases audzēkņi dzied „Kas ir Ziemassvētki?”

Karami ģimenes
piparkūku mājiņa

Arnoldu ģimenes
piparkūku mājiņa

Kaļiņu ģimenes
piparkūku mājiņa

Sviksu ģimenes
piparkūku mājiņa

Budēļi dejo un rāda savas maskas
ņām, Sandrai Gulbei par 10 mārciņu piparkūku mīklu,
Ingūnai Galviņai par katlu un pannu sakārtošanas pēc
budēļu grabināšanās virtuvē. Paldies Losandželosas
latviešu sabiedriskā centra pārvaldei par iespēju svinēt
svētkus namā. Paldies Ziemsvētku vecītim par
iegriešanos latviešu skolā.
Paldies visiem atbalstītājiem, kas palīdzēja, lai svētki
izdotos!
Laimīgu jauno, 2019. gadu, un uz drīzu tikšanos!
Latviešu skolas saimes vārdā Aija Zeltiņa-Kalniņa

Piparkūku mājiņu konkursu uzvarētāji, no kr.:
Arnoldu ģimene – Ieva, Mikus, Anna un Inese
Sviķkalne; Kaļiņu ģimene – Māra (ratiņos), Zane,
Magnuss, aizmugurē māmiņa Anna

Skolotāji gandarīti, ka svētki labi izdevās
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Gadskārtējais Ziemsvētku tirdziņš Losandželosas latviešu namā
Adventa koncerts 9. decembrī baznīcā bija jautrs un
pacilāja, īpaši iepriecināja skolas bērnu koris.
Tirdziņš latviešu namā noritēja tāpat kā citus gadus.
Vienmēr ceram, ka būs vairāk apmeklētāju.
Žēl, ka atnākušie maz tīkoja pēc garīgām mantām,
piemēram, grāmatām un rokdarbiem. Vairākums vēl
joprojām domā, kā piepildīt savu vēderu. Piparkūkas un
pīrāgus izpirka ātri. Plataču maiznīca pārdeva vairāk
nekā 50 maizes klaipu!

No kr.: Aivars Jerumanis un Eriks Jerumanis

Inga Gorsvāne tirdziņā piedāvāja Kazimira Laura
zīmējumu grāmatu, un Kazimirs Laurs tajās
ierakstīja autografu
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Brigita Jerumane (labā pusē) un māksliniece Laura
Belēviča ar pašas illustrētajām grāmatām

Kazimirs Laurs paraksta grāmatu Tamārai un
Edvīnam Rūšiem
Pēc tirdziņa izrādīja topošā
filmu režisora Matīsa Kažas
dokumentārfilmu „Vienu biļeti,
lūdzu!”.
Matīsam Kažam ir 21 gads, viņš
dzimis Zviedrijā, filmu režisores
Unas Celmas un žurnālista Juŗa
Kažas ģimenē, viņam ir triju valstu
– Latvijas, Zviedrijas un ASV pavalstniecība. Viņa vectēvs Juris
Celms bija režisors Rīgas kinostudijā. Bērnībā Matīss filmējies,
tēlojis puiku piedzīvojumu filmā
„Kur pazudis Elvis?”
Matīss Kaža trešo gadu studē
Ņujorkas universitātes Tiša mākslas
skolā. Viņa 2017. gadā tapusī debijas pilnmetrāžas dokumentārfilma „Vienu biļeti, lūdzu!” izrādīta vairākos filmu
festivālos. Tas ir stāsts par 78 gadus vecu indieti, kas
Ņujorkā pēdējos 25 gadus katru dienu noskatās vismaz
vienu teātŗa izrādi, vairāk nekā 500 izrāžu gadā. Kad
naudas nav, viņa visiem spēkiem cenšas sadabūt brīvbiļeti.
Ar šo sievieti Matīss iepazinies The Pearl Theatre
Company izrādē „Tēvocis Vaņa” – viņam līdzās apsē-

Kazimira Laura grāmatu savā īpašumā
ieguvusi Daina Ābele

Matīss Kaža un māksliniece Laura Belēviča
dusies kundze ar lieliem maisiem. Viņa pastāstījusi, ka
ļoti mīl teātri, tajā gandrīz vai dzīvo. Laika gaitā abi
kopā noskatījušies apmēram 50 izrādes.
Diemžēl par filmas „Vienu biļeti, lūdzu!” izrādi bija
paziņots pēdējā brīdī, un pēc tirdziņa to noskatījās tikai
nedaudzi apmeklētāji.
Aivars Jerumanis
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Oskaru gaidot...
ASV Kinoakadēmijas balvai
Oskars katēgorijā „Labākā ārzemju
filma” Nacionālā Kino centra
ekspertu komisijas locekļi (režisors
Viesturs Kairišs, režisors Pēteris
Krilovs, Latvijas Kinematografistu
savienības vadītāja Ieva Romanova,
Nacionālās Filmu skolas vadītājs
Jānis Putniņš, filmu kritiķe Kristīne
Simsone, Rīgas Kino mūzeja vadītāja
un filmu zinātņu maģistre Zane
Balčus, žurnāliste Kristīne Matīsa)
no astoņām vērtēšanai pieteiktajām
filmām gandrīz vienprātīgi izvēlējās Latvijas dokumentārā filmu klasiķa Ivara Selecka darbu „Turpinājums”,
kas tapis studijā Mistrus Media.
Latvijas Nacionālā Kino centra pārstāvji 13. novembrī rīkoja šīs filmas izrādi Losandželosā šauram filmu
kritiķu lokam, un viņu vidū biju vienīgā latviešu sabiedrības pārstāve. Man par šo filmu bija liela interese.
Leģendārais Ivars Seleckis ir Latvijā visvecākais vēl
joprojām strādājošais režisors, un liela daļa no viņa filmām pieskaitāma Latvijas kinovēstures zelta fondam,
tāpēc bija tik interesanti noskatīties režisora darbu par
tematu, ko viņš nekad iepriekš savas gaŗās darba
vēstures laikā nav skāris, proti – par bērniem. Filmas
galvenie varoņi ir pieci bērni, kas dažādos Latvijas
novados uzsāk mācības pirmajā klasē. Filmā zīmīgi
atainots, cik dažāda ir pašreizējā īstenība Latvijas
ģimenēm – Zanes ģimene ir pilsētnieki, Kārlis – īsts
lauku puika, Gļebs – pēckaŗa perioda iebraucēju pēctecis, kas latviski nerunā, Anetes māte dzīvo un pelna
iztiku Anglijā, kamēr meitu pieskata vecmāmiņa un,
visbeidzot, Anastasijas ģimene dzīvo tālu prom no visa
un visiem un elpo vienā taktī ar dabu, zemi un zirgiem,
kuŗus viņi kopj.
Skatoties filmu, nemitīgi domāju par saviem bērniem.
Viņi dažkārt kunkst, kad no rīta jāceļas un jāmēro ceļš
uz skolu. Ko viņi teiktu, ja būtu jāceļas, kad ārā ir bieza
tumsa, un ziemas spelgonī kājām pa sniegu jābrien
vairāki kilometri līdz tuvākajai autobusa pieturai un tad
vēl krietns gabals jābrauc, lai beidzot nokļūtu skolā?
Domāju, ka šo filmu būtu derīgi noskatīties Losandželosas latviešu skolēniem pirmajā skolas dienā un pēc
tam dalīties pārdomās par redzēto un salīdzināt, kāda ir
bērnu pieredze šeit, ASV.
Pēc izrādes bija ļoti interesanti ieklausīties filmu
kritiķu sarunās un vērtējumos. Mani patīkami pārsteidza,
cik saprotama un emōcionāli jūtama viņiem likās šo
bērnu ikdiena.
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Filma ļauj bērniem teikt to un
tik daudz, cik viņi ir gatavi, un
kamera ieņem tikai pasīva vērotāja lomu, dodot iespēju skatītājam pašam atrast emōcionālo
saikni ar filmas varoņiem un
interpretēt redzēto.
Kritiķu atsauksmes bija ļoti
pozitīvas, un vienīgais, ko viņi
vēlējās vairāk, bija informācija
stāstījuma veidā, kas papildinātu
uz ekrānā notiekošo. Man šķiet,
ka Ivars Seleckis ideju par šo
filmu loloja jau sen, un tā bija domāta tikai saviem
tautiešiem, kuŗiem gaŗāki skaidrojumi būtu pavisam
lieki.
Filma atklāj tieši tik, cik vajag, un pārējo mēs redzam ar mazo pirmklasnieku acīm.
Kad pārrunu beigās kritiķiem atklāju, ka Latvija ir
mana dzimtene un es arī kādreiz biju viena no šiem
pirmklasniekiem, sāka birt jautājumu lavīna par filmā
redzēto. Uzreiz tika izteikts priekšlikums palikt uz
nākamo seansu, kuŗā rādīs ungāru režisora filmu. Es
tomēr visiem teicu ardievas un devos mājas audzināt pati
savus trīs skolēnus un stāstīt viņiem par to, cik interesantu filmu par bērniem Latvijā noskatījos.
Inese Sviķkalne

Latviešu nama jumta nojume ir gatava!

Foto: Aivars Jerumanis

Valdis Volkovskis un Aivars Jerumanis trīs darba
dienās pabeidza celt nojumi pie nama sienas.
Saulainās dienās, ja kāds vēlēsies sauļoties, nojumes
jumtu varēs nolaist, lai būtu vieta sauļošanās
krēsliem.
Labs tas darbiņš, kas padarīts!
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Intervija ar Dziesmu Teteri

Dr. Daina Dreimane
atgriezusies Losandželosā

KOPĀ ir jauns informātīvs projekts pasaules
latviešiem. „Mēs latviešiem – Mēs pasaulei” tā ir devīze,
mērķis un pārliecība jaunajam projektam.

Dr. Daina Dreimane absolvēja Latvijas medicīnas
akadēmiju un atbrauca papildināt zināšanas Kalifornijas
universitātē Losandželosā. Kalifornijā viņa 1996. gadā
ieguva ārstes licenci un drīz vien pārcēlās uz dzīvi
Teksasā, Lubokā (Lubbock), strādāja Teksasas universitātes medicīnas centrā, speciālizējoties bērnu endokrinoloģijā. Pēc vairāk nekā 22 gadiem Daina Dreimane ar
dzīvesbiedru atgriezusies Kalifornijā. Viņa ir bērnu endokrinoloģe Apelsīnu pagasta Bērnu slimnīcā (Childrens
Hospital Orange County), dzīvesbiedrs Kenets Šokvists
(Kenneth Shoquist) turpina savu „mazo biznesu”
ar Andiamo Staffing agency.

Latviešu Kultūras centrs Birmingemā sadarbībā ar
Informātīvo projektu pasaules latviešiem KOPĀ veido
tiešraides sarunu ciklu „Latvieši. Pasaule. Brīvība”
(Facebook LIVE).
Ceturtajā raidījumā 11. decembrī plkst. 20:00 UK (22:00
LV; 12.00 Losandželosa) notika saruna ar Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšsēža vietnieci, tiesību
zinātņu doktori Dziesmu Teteri.
Par viņu mēdz teikt: „Dziesma ir viena no vissmagāk
strādājošām personām, viņai ir ārkārtīgi burvīgs smaids
un neticami pozitīva attieksme. Ar Dziesmu vienmēr ir
svētki!”
Sarunu ciklu vada Ingmārs Čaklais. Dziesma Tetere
intervijā stāsta par savu darbu, ģimeni, mācībām,
sabiedrisko rosību.
Tiešraidi un iepriekšējās sarunas var meklēt:
https://www.facebook.com/KOP%C4%80409478326218359/
Jautājumus, ieteikumus un komentārus var sūtīt:
https://www.facebook.com/KOP%C4%80409478326218359/
https://www.facebook.com/LatviesuKulturascentrs/
https://twitter.com/latviesiemKOPA
https://twitter.com/LCCEngland
Dziesma Tetere uzņēmās Latvijas valsts 100 gadu
jubilejas svinību vadīšanu, un svētki latviešu namā
izdevās lieliski. Kopā ar domubiedriem viņa rīkoja arī
Jaungada balli, kas bija ne mazāk krāšņa.

Būs jauna zinātniece

Ariana Nagaine Kalifornijas universitātē Deivisā
„Dari, cik vien daudz vari!” – lai šis sauklis kļūst par (University of California, Davis) ieguvusi bakalaures
gradu dzīvnieku bioloģijā un medicīniskā veterinārā
moto arī citiem!
entomoloģijā; viņa plāno gadu strādāt un pēc tam turpināt studijas; attēlā izlaidumā ar māti Ilzi Nagaini
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Aicinājums pieteikties Kursas Vasaras vidusskolai
Kursas Vasaras vidusskolā katru gadu strādā Losandželosas latviešu skolas absolventi. Pagājušo vasaru
Kursā strādāja Laila Reimane un Aija Reimane. Ričards
Teteris palīdzēja saimniecībā.
Laila Reimane Vašingtonas pavalsts universitātē
(Washington State University) studē dabas zinātnes un
filozofiju. Universitātē šis viņai ir pēdējais gads.
Losandželosas latviešu skolu Laila beidza 2011. gadā,
Aija – 2016 gadā.
E-pasta vēstulē Laila Reimane pastāstīja: „Pērnvasar
Kursas Vasaras viduskolā biju meiteņu audzinātāja.
Priecājos būt atkal kopā ar Kursas jauniešiem un citiem
darbiniekiem un skolotājiem, daži bija no Latvijas.
Kursa ir īpaša vieta, kur vidusskolas vecuma jaunieši var
mācīties latviešu valodu un stiprināt savas saites ar
latviešu kultūru un sabiedrību. Esmu pateicīga, ka varēju
pavadīt vasaru vietā, kur tik skaista daba, būt kopā ar
jauniem un veciem draugiem, runāt latviski, izbaudīt
kopību.”
Daudzu gadus Kursas Vasaras vidusskolā audzinātāja
bijusi Inguna Galviņa.
Pieteikties Kursas Vasaras vidusskolai var:
http://kursa.rklic.org/en/registration/

Kursas Vasaras vidusskolas direktore Indra Ekmane
(labā pusē) un Laila Reimane

Kursas Vasaras vidusskolas audzēkņi 2018. gada vasarā izbraukumā uz Svētās Helēnas kalnu
11

„Kokneses fondu” turpmāk vadīs Sandra Kalniete
Likteņdārza idejas autoru Vili
Vītolu „Kokneses fonda” padomes
priekšsēža amatā pēc 13 gadu darba
nomainīja Sandra Kalniete, viena no
„Kokneses fonda” dibinātajām un
Likteņdārza aktīvākajām veidotājām. „Kokneses fonds” dibināts
2005. gadā, Sandra Kalniete aktīvi
darbojusies tā padomē. Fonda vadītāja viņa ir no 2019. gada 1. janvāŗa. Vilis Vītols turpmāk būs Likteņdārza labās gribas vēstnieks. Fonda
padomes locekles amatā saskaņā ar
statūtiem stāsies viņa meita Kristīne Klišāne.
Sandra Kalniete dzimusi Tomskas apgabala Toguras
ciemā, uz kurieni okupācijas vara izsūtīja viņas vecākus.
Pēc Staļina nāves, kad Sandrai bija četri gadi, ģimene
varēja atgriezties Latvijā. Sandra Kalniete ieguvusi mākslas maģistra gradu Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā,
studējusi Līdsas universitātē un Ženēvas Starptautisko
attiecību institūtā.
Sandra Kalniete 1988. gadā iesaistījās Latvijas Tautas
frontes veidošanā, kļūstot par vienu no ievērojamākajām
Latvijas Trešās atmodas pārstāvēm. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viņa kļuva par ārlietu ministra vietnieci, 1993. gadā viņa izveidoja un vadīja Latvijas Republikas pārstāvniecību ANO Ženēvā, 1997. gadā tika
iecelta par ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijā,
2000. gadā – UNESCO. No 2002. līdz 2004. gadam
Sandra Kalniete bija LR ārlietu ministre, 2004. gada
janvārī kļuva par pirmo Latvijas Eiropas Komisijas locekli. Sandra Kalniete 2006. gadā ievēlēta LR Saeimā,
būdama partijas „Vienotība” deputāte, kopš 2009. gada
jau otro sasaukumu ir Eiropas Parlamenta deputāte un
pilda Eiropas Tautas partijas, EP lielākās frakcijas
priekšsēža vietnieces pienākumus.
Sandra Kalniete ir daudzu publikāciju un vairāku grāmatu autore, saņēmusi Latvijas un citu valstu augstākos
apbalvojumus, tostarp arī „Trumena-Rēgana Brīvības
medaļu”, ko piešķiŗ cilvēkiem, kas savu dzīvi veltījuši
brīvībai un demokratijai.
Līdzšinējais „Kokneses fonda” padomes priekšsēdis
Vilis Vītols dzimis 1934. gadā Rīgā; 1944. gadā kopā ar
ģimeni devies bēgļu gaitās uz Vāciju, četrus gadus pavadot latviešu nometnē Eslingā. Vītolu ģimene 1948. gadā
pārcēlās uz Venecuēlu, Vilis Vītols ieguvis civilinženieŗa gradu Venecuēlas universitātē un 1961. gadā ar Forda
fonda atbalstu studēja ASV Carnegie Institute of
Technology, iegūstot maģistra gradu. Pēc studijām viņš
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sāka strādāt Venecuēlas lielākajā celtniecības firmā Precomprimido C.A. Abi kopā ar
tēvu – arī Vili Vītolu – 1964. gadā atvēruši
savu projektēšanas un celtniecības uzņēmumu un līdz tēva nāvei 1984. gadā uzcēluši un pārdevuši vairāk nekā 70 ēku ar
5000 dzīvokļiem.
Vilis Vītols darbojies Venecuēlas latviešu apvienībā un Dienvidamerikas latviešu apvienībā, divus gadus bijis tās
priekšsēdis. Vilis Vītols sešus gadus bijis
Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes
loceklis, kā arī kopš Latvijas Brīvības
fonda dibināšanas tā pārstāvis Venecuēlā. No 1992. gada
līdz 1999. gadam Vilis Vītols bija Latvijas Republikas
goda konsuls Venecuēlā.
Vilis Vītols ar ģimeni 1996. gadā Latvijā nodibināja
„Māras banku”, 2003. gadā tā pārdota Somijas Sampo
bankai. Uz patstāvīgu dzīvi Latvijā Vītolu ģimene pārcēlās 1999. gadā. Vilis un Marta Vītoli 2002. gadā nodibināja „Vītolu fondu”, kuŗa mērķis ir ar stipendiju atbalstīt centīgus maznodrošinātus jauniešus, dodot viņiem
iespēju studēt Latvijas augstskolās.
Vilis Vītols 2003. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeni.
Ar mērķi izveidot Likteņdārzu, 2005. gadā tika nodibināta bezpeļņas sabiedriska organizācija „Kokneses
fonds”. Dibinātāji: privātpersonas Vilis Vītols, Marta
Vītola, Sandra Kalniete, Māra Zālīte, Ainārs Bambals,
Andris Freibergs, Jānis Kukainis, Imants Lancmanis,
Rudīte Vīksne, Valdis Lokenbachs, Ilmārs Mežs, Valters
Nollendorfs, Baiba Rubesa, Jānis Stradiņš un Kokneses
pašvaldība, ko pārstāv Kokneses novada domes priekšsēdis Dainis Vingris un domes priekšsēža vietnieks
Māris Reinbergs. Vilis un Marta Vītoli, dibinot „Kokneses fondu” ieguldījuši 450 000 latu, un to financiāli atbalstījuši arī turpmākajos gados.
Fonda dibinātāji izveidoja padomi, kas no 2019. gada
1. janvāŗa Sandras Kalnietes vadībā darbojas šādā
sastāvā – padomes priekšsēža vietnieks Dainis Vingris,
Guntis Belēvičs, Andris Jaunsleinis, Kristīne Klišāne,
Tomass Kotovičs, Māris Reinbergs, Jānis Stradiņš,
Marta Vītola un Māra Zālīte.
Likteņdārzs ir par Latvijas tautas ziedojumiem veidota piemiņas vieta un simbols Latvijas tautas izaugsmei
Koknesē, uz salas Daugavā. Likteņdārzā tiek saglabāta
tautas dzīvā atmiņa – katrs iestādītais koks, atvestais
akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par
Latvijas iedzīvotājiem un vēsturi. Kopš 2005. gada tajā

ieguldīts vairāk nekā 3 000 000 eiru. Ik gadu dārzā
ierodas 70 000 – 100 000 apmeklētāju.
„Kokneses fonda” jaunā padomes priekšsēde Sandra
Kalniete ir enerģijas pilna turpināt iesākto – pabeigt
Saieta namu, Ziedu pakalnu, Likteņdārza draugu aleju.
Viņa apzinās, ka ļoti svarīgs uzdevums ir piesaistīt
Likteņdārzam jaunus draugus un atbalstītājus.
Likteņdārza sabiedrisko attiecību speciālists
Mārtiņš Pučka
Tālr.: 29454978; e-pasts: pr@koknesesfonds.lv

Ieraksti savu vārdu
Latvijas bruģakmenī!
Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas
laukakmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas
laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu
alejā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri pie
Daugavas. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 bruģakmeņu.
Likteņdārza 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

Amerikas latviešu apvienība
aicina pieteikties 2019. gada
ceļojumiem
Līdz 2019. gada 31. janvārim var pieteikties ALAs
rīkotajiem 2019. gada vasaras ceļojumiem. Pieteikšanās
veidlapas atrodamas ALA mājaslapā: www.alausa.org
Pieteikuma papilddokumentus var aizpildīt vēlāk,
patlaban nepieciešams iesniegt tikai pamatinformāciju
un nosūtīt pirmo iemaksu, lai ceļojumu plāni var
turpināties!
2019. gada vasarā būs divi „Sveika, Latvija!”
ceļojumi (no 6. līdz 20. jūnijam) un (no 10. līdz 24.
augustam).
Ceļojums angļu valodā „Heritage Latvia” 13-16
gadu veciem jauniešiem 2019. gada jūlijā un „Hello,
Latvia”/”Sveika, dzimtene!” ceļojums pieaugušajiem un
ģimenēm (no 17. līdz 30. augustam).
Papildinformācija, rakstot:
alaprojects@alausa.org vai zvanot 301-340-1914
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The European Project and The Baltic Dream:
Paths Forward Where The American Dream Falters
Robert J. Shiller, Sterling Professor of
Economics at Yale University and 2013
Nobel Laureate, addressed the Baltic
Centennial in Boston on November 24,
2018. All four of Professor Shiller's
grandparents came from Lithuania (19061910) and joined the Lithuanian community in Detroit. Professor Shiller spoke
about “The American Dream and the
European Dream”.
Using the on-line search tools of
Ngram and Proquest, Professor Shiller
traced the origins of the American Dream
to a political activist and a political theorist of the 18th century: (1) the early-American writer
Thomas Paine, who challenged the logic of hereditary
advantage in his 1776 pamphlet Common Sense; and (2)
Ben Franklin, one of the Founding Fathers of the United
States, who published Information to Those Who Would
Remove to America in 1782 while he was living in
France. “Don’t come to America if you think you will
impress people with title and money,” Franklin wrote.
“Come if you can do something”. Franklin claimed the
humble husbandman (farmer) would be respected in
America.
A sister concept to the American Dream was portrayed by Israel Zangwill in his 1908 play, The Melting
Pot, wherein a Jewish man marries a Christian woman.
President Theodore Roosevelt applauded the play.
Although the idea of “melting” as a metaphor for ethnic
assimilation had been used before, Zangwill's play
popularized the term “melting pot” as a symbol for the
coming together of different nationalities and cultures in
America.
In an effort to define a hopefulness that he admired in
American culture, historian James Truslow Adams
coined the phrase “American Dream” in his 1931 book
The Epic of America. The publisher, Blue Ribbon Books
of New York, contended that a book entitled The
American Dream would not sell. Ironically, a mattress
company used the words American Dream in 1930 to
advertise a $13.50 box spring mattress.
Prof. Shiller pointed out that Adams was ahead of his
time because he included both genders in his description
of the American Dream: “…that dream of a land in
which life should be better and richer and fuller for
everyone (emphasis added), with opportunity for each
according to ability or achievement... It is not a dream of
14

motor cars and high wages merely, but a
dream of social order in which each man
and each woman shall be able to attain to
the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by others
for what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position.”
“Ideas are contagious,” explained Shiller.
“Like viruses, thoughts change and mutate
over time. Their popularity goes in and
out.” With its roots already established in
the nation’s consciousness, notion of the
American Dream was born and went viral.
America attracted hardworking people
who thought of the United States as a bastion of freedom
and democracy. Some of the immigrants who came to
America aspired to own farms, one version of the
American Dream.
The American Dream doesn’t mean today what it
meant in 1931. Real estate ads in 1950 painted the
American Dream as home ownership, whereby a man
marries, children arrive, and the man gives them a place
to call their own. The ideal house was a suburban home
where couples could entertain, using their stylish wedding gifts. The concept of the American Dream had lost
its idealistic and intellectual tenor of 1931, even neglecting the original idea of inclusion. It mutated further
by1980 when homes became investments. Prof. Shiller
pointed to the shift in public attention from land prices
to home prices. Today, suburban home ownership no
longer represents the American Dream. Young people
view walkable cities offering art, community space, and
eateries as more meaningful.
Two American playwrights, Eugene O’Neill in 1931
and Edward Albee in 1961 wrote about the disintegration of the American Dream, using the term ironically.
On August 6, 2018, op-ed columnist Frank Rich wrote
the following in the New York magazine: “That loose
civic concept known as the American Dream – initially
popularized during the Great Depression by the historian
James Truslow Adams in his Epic of America – has been
shattered. No longer is lip service paid to the credo,
however sentimental, that a vast country, for all its racial
and sectarian divides, might somewhere in its DNA have
a shared core of values that could pull it out of any
mess.”
In countries across the Atlantic Ocean, the counterpart to the American Dream is often referred to as the

European Project. In contrasting the two mindsets,
Jeremy Rifkin wrote the following in the “The
Guardian” on September 1, 2004: “For Americans,
freedom has long been associated with autonomy; the
more wealth one amasses, the more independent one is
in the world. One is free by becoming self-reliant and an
island unto oneself. With wealth comes exclusivity and
with exclusivity comes security. For Europeans, freedom
is not found in autonomy but in community. It's about
belonging, not belongings.”
The American Dream associates wealth with independence. The European Dream focuses on interdependence.The American Dream pays homage to the work ethic.
The European Dream is more attuned to leisure. The
American Dream is wedded to love of country and
patriotism. The European Dream is less territorial, more
cosmopolitan, and secular to the core. Neither Americans nor Europeans have lived up to their respective
dreams, but Europe has articulated a vision for the future
that focuses on the quality of life, sustainability, peace,
and harmony.
After sharing brief references to Canadian, Chinese,
and French Dreams, Professor Shiller elaborated on
views of the Russian Dream, which he had obtained
through a primary source. “(We) don’t talk a whole lot
about it, but we, too, have a national dream. We dream
not for happiness but for what most Americans already
have, a cottage (single family home).” A goal common
to the American Dream and the Russian Dream is that
we want to live well. We want a society that does not
limit us or prevent us from doing what we are capable of
doing.
The popularity of a recent presidential candidate,
Alexei Navalny, verifies that the typical Russian agreed
with Navalny’s perspective: “The idea we are destined
to always live in poverty is deeply engrained in people’s
minds. The goal of my campaign is to conquer it.”
Ironically, his conviction on a tax irregularity brought
the campaign of Alexei Navalny against Vladimir Putin
to a halt.
What is the Baltic Dream? Professor Shiller “picked
the brains” of his Estonian, Latvian, and Lithuanian
students at Yale to gather their thoughts. The students
expressed feelings of love and loyalty for their country
and culture and a desire to return home after completing
their studies. They are excited by the dream of worldwide integration. Although they are small in size, the
European countries fulfill a role in the world as technological entrepreneurs, á la Finland’s Nokia and Estonia’s
Skype. To own our land, to speak our languages, and to
be free as independent democracies are the aspirations of

the Baltic Dream. Written into the genetic code of the
Estonian, Latvian, and Lithuanian people is the power of
song and dance, still as relevant and victorious as in
“The Singing Revolution”.
What comes next in the evolution of national dreams?
A desperate political atmosphere has ensued after the
demise of the American Dream. It’s every man and woman for himself and herself. A commitment to policies
that redistribute resources to the poor has diminished.
Entrepreneurial optimism has waned. Hostile political
attitudes lead to polarization. Nationalist politics hamper
the quest for a shared identity.
Last year 69 million people were displaced by war
and discord. They push against the borders that detain
them in desperation without any hope for the future.
Fear is rampant: fear of immigrants, fear of unemployment, fear of automation, and fear of inflation, especially for people who do not yet own homes.
Professor Shiller’s tone was tactful in answering
questions from the audience, which comprised both
Trump supporters and critics. He deftly replied that
discussing “America First” as a national sentiment and
public policy requires a psychologist as much as an
economist.
What obligation do the Baltic countries have to help
Muslim refugees? Most Muslim refugees do not have
much interest in going to places where they must learn
exotic languages. Although the national identities of
small countries may be threatened by the influx of
different ethnic groups, the Baltics should take some
Muslim refugees and treat them with compassion.
Professor Shiller’s documentation of the rise and fall
of the American Dream ended on a note of reasonable
hope when he compared President Trump to the following historical figures: William Jennings Bryan, whose
controversial views as a populist in the 1890s gained
him many supporters and critics; Father Charles Edward
Coughlin, whose radio program was forced off the air
in1939 because of his pro-fascist rhetoric; and Senator
Joseph McCarthy, whose condemnation by the U.S.
Senate on December 2, 1954, ended his Red-Scare
tactics of the 1950s. “These men were very popular at
one point in time,” Shiller pointed out. “Then they went
too far, and the citizenry withdrew support. McCarthy
eventually became ridiculous, even accusing the
Communists of mind control. Trump may be pushing his
luck with his antics. Calling a woman ‘horse-face’ does
not have anything to do with politics. You don’t call
people that, not even an opponent. I just hope he does
the right thing in the remaining two years,” Shiller
concluded.
Diana Mathur
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Kārlim Smiltēnam veltīta
grāmata

Diana Mathura pabeigusi rakstīt latviešu leģionāram, animācijas filmu māksliniekam Kārlim
Smiltēnam veltītās trīs grāmatas, tās izdotas vienā
sējumā ar nosaukumu The Ghastly Year;
autore grāmatu lasītājiem piedāvāja Ziemsvētku
tirdziņā, to var pasūtināt, zvanot vai rakstot:

Diana Mathur
Novelist & MBA
mobile: (310) 266-3816
site: TheLindenTree.info
email: dianamathur@gmail.com
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Piemineklis valodniekiem
DK LB valde 2018. gada sākumā saņēma vēstuli no
Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības kopas locekles Maijas Sinkas-Gobiņas. Viņa atgādināja, ka savulaik
Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības kopa plānoja
Rīgas centrā, netālu no Brīvības pieminekļa, parka aplītī
iepretī Latvijas Universitātes galvenai ieejai atklāt pieminekli Kārlim Mīlenbacham un Jānim Endzelīnam.
Bija jau sarunāts tēlnieks, gatavi vairāki projekti, tika
vākti ziedojumi. Diemžēl LU vadība šo vietu neļāva
izmantot. Dienvidkalifornijas latvieši piemineklim ziedoja, godinot mirušos valodniekus Rūdolfu Hofmani un
Rasmu Grīsli. Tā kā ieceri par pieminekli Mīlenbacham
un Endzelīnam Rīgas centrā neizdevās īstenot, RLB
Valodas attīstības kopas locekļi aspsvēra iespēju uzcelt
pieminekli Jānim Endzelīnam viņa kapa vietā Raiņa kapos. Tāda iecere bija tūlīt, atgūstot valstisko neatkarību,
bet diemžēl neīstenojās. Otrs projekts – nostabilizēt
Kārļa Mīlenbacha kapa pieminekli Rīgas Lielajos kapos.
Maija Sinka Gobiņa lūdza biedrības valdes piekrišanu
Dienvidkalifornijas latviešu ziedojumus izlietot šim alternātīvam risinājumam. Tādējādi iecerētais kapa piemineklis tomēr taptu, un šie ziedojumi mūsu valodnieku
piemiņai atrastu idejiski cienīgu pielietojumu. Maija
Sinka-Gobiņa sirsnīgi pateicās par ziedojumiem.
Nesen saņemta vēl viena Maijas Sinkas-Gobiņas
vēstule.

Latvijas valsts 100. gadadienā,
2018. gada 18. novembrī!
Latvijas valsts izauga no tūkstošu gadu ilgas savas
iepriekšējās vēstures, no savas zemes, savas tautas, no
sensenām paaudzēm, saviem cilvēkiem, savas kultūras
un savas valodas. Tiešākie mūsu priekšteči, daudzi
valsts pamatlicēji organizējās jau 50 gadu pirms valsts
dibināšanas Rīgas Latviešu biedrībā, to dibinot 1868. gadā! Te pieminēšu tikai divus šādus nozīmīgus valsts
pamatlicējus, kuŗi darbojās šai biedrībā jau iepriekšējā
gadsimtā. Tie bija mūsu dižie valodnieki Kārlis
Mīlenbachs un Jānis Endzelīns. Ar prieku tagad varu
ziņot, ka tikko, dažas dienas pirms 100. valsts gadadienas šiem abiem mūsu gara milžiem viņu atdusas vietās ir
cienīgas piemiņas zīmes. Kārlim Mīlenbacham Rīgas
Lielajos kapos piemineklis ir iztaisnots un nostabilizēts.
Jānim Endzelīnam Rīgas Raiņa kapos, netālu no Raiņa
pieminekļa, beidzot ir piemineklis, ko daudzi krietni
valodnieki bija iecerējuši jau valsts neatkarības atgūšanas laikā.
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!
Maija Sinka-Gobiņa

Apsveicam jubilāres!

Aida Lunda dzīvo Redlands,
2018. gada 14. oktōbrī viņa svinēja
97 gadu jubileju; Aidai lielu prieku
sagādā meitas Sindijas (Cindy Hay)
mincis Maikls Džeksons un suns
Deksters

Milda Bleka (Black) 2018. gada
16. decembrī aprūpes namā
Belmont Village Hollywood kopā
ar draugiem nosvinēja savu 98.
dzimumdienu!

Dr. Līlija Zīverte dzīvo Ņujorkā,
ir DK LB biedre jau daudzus
gadus; 2018. gada 26. decembrī
draugu, radu, paziņu lokā viņa
svinēja 99 gadu jubileju!
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Filmas Homo Novus izrāde Losandželosā
Režisore Anna Viduleja pirmo reizi
Anšlava Eglīša romānu Homo Novus
izlasīja sešpadsmit gadu vecumā un
nekad to vairs neaizmirsa, ne studiju
laikā Latvijā Universitātes Filozofijas
fakultātē un Latvijas Kultūras akadēmijā, ne apgūstot zināšanas Eiropā –
Dānijā un Lielbritanijā. Gandrīz negaidīti, 2016. gadā radās iespēja piedāvāt savu ilgloloto ideju un saņemt financējumu Latvijai tik netipiski liela
budžeta filmai. Annas Vidulejas sapnis
piepildījās, pusotra gada laikā tapa
filma, kuŗā tēlo izcili aktieŗi, skan
Raimonda Paula mūzika, kostīmu
māksliniece Liene Rolšteina radījusi
neaizmirstamus tērpus. Anna Viduleja
ir arī filmas scēnārija autore un jau no
paša sākuma viņas mērķis bijis: „cieņpilna attieksme pret Anšlava Eglīša tekstu un tā laika
lietu kārtību”. Domāju, režisorei tas izdevies, jo filmā
skan Anšlavam Eglītim tik raksturīgā brīnišķīgā, melōdiskā valoda, kādu mūsdienās vairs nedzird, bet, kas tik
veiksmīgi paspilgtina kolorītos personāžus. Gan kostīmi, gan mūzika, gan filmas vide un valoda mūs pilnībā
transportē uz Latvijas zelta laikmetu.
Aktieŗi labi iejutās Anšlava Eglīša romāna tēlos.
Mani ļoti iepriecināja Jaunā Rīgas teātŗa aktieŗu tēlojums. Ģeniālais Kaspars Znotiņš filmā tēlo Kurcumu,
Guna Zariņa – neaizmirstamo Margo, Vilis Daudziņš –
mākslinieku Bicēnu. Galvenā loma uzticēta Nacionālā
teātŗa aktierim Igoram Šelegovskim. Man bija laime redzēt viņu izrādē „Dvēseļu utenis”, 2018. gadā viņš ieguva „Spēlmaņu nakts” balvu. Un kā ķirsis uz putukrējuma
tortes ir ar vētrainu temperamentu apveltītā Salutaura
lomas atveidotājs Andris Keišs.
Losandželosas latviešiem 2. decembrī izdevās noskatīties šo lielisko filmu un satikt pašu režisori. Ārzemju
latvieši ilgojas pēc mākslinieciski krāšņām, iedvesmīgām, asprātīgām un humorpilnām Latvijā tapušām filmām, un Homo Novus šo vēlmi pilnībā piepildīja. Par
Losandželosas latviešu sabiedrības entuziasmu liecināja
svētku ieskaņas darbīgajā laikā neticami lielais izrādes
apmeklētāju skaits. Režisore apmeklētājus aicināja filmas laikā smieties bez kautrēšanās, jo komēdijas režisora darba vieslielākais novērtējums skatītāju spēja uztvert filmas humoru.
Pēc filmas noskatīšanās daudzi apmeklētāji pakavējās, lai patērzētu ar režisori, un Anna Viduleja ar tikpat
lielu interesi iztaujāja tos, kuŗi varēja ko pastāstīt par
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Anšlava Eglīša dzīvi un darbu
Losandželosā.
Režisore nepalaida gaŗām
izdevību apskatīt arī māju Pacifika
Palisādēs, kuŗā Anšlavs Eglītis
dzīvoja. Uz turieni viņu aizveda
Inguna Galviņa, viņas patērzēja ar
pašreizējo nama īpašnieci Merilu
Gīleri. Režisore stāstīja, ka pirms
filmas tapšanas archīvos pētījusi
fotografijas, un māja viņai likusies
pazīstama. Viņa bija ļoti pateicīga par
iespēju pabūt Losandželosā, savukārt
latviešu sabiedrība bija priecīga par
neaizmirstamo pēcpusdienu –
noskatīties lielisku filmu un runāt ar
režisori. Šogad esam palutināti ar
vairākām izcilām Latvijas 100 gadu
jubilejai veltītām filmām, bet šķiet,
ka Homo Novus ir viena no spožākajām.
Inese Sviķkalne

No labās: režisore Anna Viduleja un Inese Sviķkalne
Losandželoas latviešu namā

Saderinājušies
Es savam tautiešam / Rakstiņiem cimdus devu;
Tautiets man par cimdiem / Pirka zelta gredzentiņu

Eriks Hovels (Erick Jovel) 31. decembrī bildināja
Aiju Matsoni pie Kalifornijas universitātes
Losandželosā – ēkas, kur abi mūziķi mācījušies

Labu veiksmi Anglijā!

Jūlija Plostniece – labākā
aktrise teātrī

Jūlija Plostniece (otrā no labās puses) savā Theatre
Unleashed ieguva 2018. gada „Labākās aktrises”
titulu par lomu Džeikoba Smita (Jacob Smith)
lugā Met Again
Vēlam daudz labu lomu un jaunus panākumu!

Gustavam Daugavietim
14. vieta BMX finālsacīkstēs
Gustavs Daugavietis BMX nacionālajās finālsacīkstēs,
kas notika no 22. līdz 25. novembrim Tulsā, Oklohomas
pavalstī, savā vecumgrupā, kuŗā bija 52 dalībnieki, ieguva 14. vietu. Viņš tika pusfinālā, bet netika finālā.
Gustavs nejutās labi, jau braucot uz sacīkstēm, viņš
divas dienas gulēja automašīnā, dzēra zāles, vitamīnus
un tējas. Sacensības ilga 4 dienas, bijusi liela
konkurence, dalībnieki bija no Austrālijas, Francijas,
Brazīlijas u. c. valstīm.

Kaspars un Ieva Ozoliņi pārcēlušies uz Kembridžu,
Anglijā. Kaspars sācis strādāt apgādā Tyndale
House, kur pētī reliģiskus manuskriptus. Vairākus
gadus Kaspars Ozoliņš dziedāja vīru korī
„Uzdziedāsim, brāļi!”
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Pasaules latviešu mākslas centra valde:
Lelde Kalmīte, Dainis Mjartāns,
Guna Mundheima, Anda Sīpoliņa
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Nenogurdināmi ceļotāji

Endija Damroze ar dzīvesbiedru Maiku Hurtado 2018. gada novembrī bija Japānā

Silvija un Viesturs Pētersoni
2018. gada novembrī – Kubā

Biruta Šulca 2017. gada decembrī
– Dienvidamerikā: Urugvajā, Peru,
Čilē, kā arī Arģentīnā un Kostarikā
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Gaŗezers dzied ar...

JAUNUMS!
LA VĪRU KOŖA „UZDZIEDĀSIM,
BRĀĻI!”
20 GADU JUBILEJAS ALBUMS –
„ATMIŅU MOZAĪKA”
ar Ziemsvētku, kaŗavīru un mūsdienu koŗa
dziesmām
CD cena US $20 (sūtīšana ieskaitīta)
Čekus izrakstīt: LA Latvian Men’s Choir
Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505
VAR MAKSĀT ARĪ AR KREDITKARTI
Pasūtinātāji lūgti zvanīt:
Valdim Ķerim: 760-330-6118 –
Ivaram Mičulim: 818-585-5748 –
e-pasts: uzdziedāsim@yahoo.com
WWW. LAVIRI.ORG

Gaŗezera vasaras vidusskolas dāvāna
Latvijas simtgadei
Gaŗezerā vērienīgi tika svinētaa Latvijas 100 gadu
jubileja. Tvartā „Gaŗezers dzied ar…” ieskaņotas
Gaŗezera saimē iecienītas dziesmas, tostarp koŗa
dziesmas, tautasdziesmu apdares, kā arī mūsu mīļā
Alberta Legzdiņa dziesmas.
Projektā „Gaŗezers dzied ar...” piedalījās mākslinieki
un ansambļi, kuŗi koncertējuši Gaŗezerā – Čikāgas
Piecīši, Imanta/Dimanta, Raxtu Raxti, Lāčkāja, Iļģi.
Ansambļi aranžēja pāris savu dziesmu dziedāšanai kopā
ar Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņu 120 dalībnieku koŗi un ansambli. Ansambļu dziesmas ieskaņotas
dažādās studijās ASV un Rīgā, kur galvenais skaņu
meistars ir Iļģu mūziķis Gatis Gaujenieks. 2018. gadā
no 17. līdz 22. jūlijam Gatis kopā ar „Iļģiem” bija
Gaŗezerā, un tapa ieraksts ar jauniešiem. Tvartā ir arī
Ērika Ešenvalda, Lolitas Ritmanes, Juŗa Ķeniņa un
Renāra Kaupera koŗa dziesmas.
Diska cena ir $20, to var pasūtināt:
GarezersDzied@gmail.com

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
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Lielākā laime – sagadāt prieku citiem
Nemaz nepamanīju, cik ātri aizritēja dienas un pienāca Ziemsvētku brīvdienas. Pirmssvētku laiks bija ļoti
aizņemts – notika koncerti, svētku sarīkojumi un, protams, vajadzēja iesaiņot dāvanas. Taču īstais svētku
prieks – labas domas, prieks sirdī un mīļums nav nevienā kastē ieliekams. Lepojos, ka man izdevās absolvēt
Losandželosas latviešu skolu, jo esmu ieguvusi draugus
uz mūžu. 2016. gadā bijām piecas 8. klases absolventes
– Liāna Berkolde, Aija Reimane, Ance Trapse, Krista
Hadada un es, Annija-Dziesma Tetere. Tāpat ka pirms
trim gadiem atkal sanācām kopā 27. decembrī. Diemžēl
visas absolventes nevarēja ierasties, šoreiz bijām trīs no
piecām – Aija Reimane, Liāna Berkolde un es. Ļoti jauki pavadījām vakaru kopā ar mūsu vecākiem un citiem
viesiem. Vakara gaitā iepazināmies ar mākslinieci Lauru
Belēviču, viņa pastāstīja un parādīja savus mākslas
darbus. Apmainījāmies mazām dāvaniņām pie eglītes,
un katrs bija sagatavojis kādu priekšnesumu – dejoja,

dziedāja vai deklamēja dzejolīti. Lielu prieku un pārsteigumu šajā vakara man sagādāja manas lielās „māsas”
Alises Hākinas apciemojums. Alise pie mums dzīvoja
pirms astoņiem gadiem, viņa bija apmaiņas studente no
Latvijas, un tagad laiku pa laikam ar savu dzīvesbiedru
Bleiku Hākinu mūs apciemo.
Pēc tam, kad viesi sāka posties mājup, mēs ķērāmies
pie dāvanu gatavošanas. Tā kā bijām trīs, iesaiņojām trīs
dāvanas un nolēmām nākamā rītā apciemot trīs latvietes,
kuŗas dzīvo tuvējā apkaimē un kuŗām vēlējāmies sagādāt
svētku prieku. Apciemojām Tamāru Kalniņu, viņa mums
iepriekšējā reizē mācīja cept pīrāgus. Pēc tam devāmies
pie Annas Teteres, viņas recepti izmantojām mācoties,
kā gatavot spinātu salātus. Beigās apciemojām Asju
Ritmani, viņa ar savu jauko smaidu mūs vienmēr sveica
namā. Lai gan tā skaitās tuvākā apkaime, mums pagāja
vairāk nekā trīs stundas, lai paciemotos šajās mājās, kur
kopā jauki patērzējām.

No kreisās priekšā: Aija Reimane, Liāna Berkolde, Bleiks Hākins (Blake Hawkins) Alise Hākina;
aizmugurē: Annija Tetere, Laura Belēviča, Dace Reimane, Eriks Teteris, Dziesma Tetere, Pauls Berkolds
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Mūsu dāvana bija cepumi un pašdarinātas segas, lai
vēsajos vakaros būtu siltāk! Ir tik patīkama sajūta, ka
varējām sagādāt prieku citiem.
Paldies skolotajām Ilzei Nagainei un Dziesmai
Teterei par šādas apdāvināšanas ierosināšanu. Mēs visas
ceram, ka draudzība un labie darbi turpināsies!
Lai visiem laimīgs jaunais gads… un nākamreiz
ciemosimies kaut kur citur un kopā uzdziedāsim kādu
dziesmiņu!
Uz drīzu tikšanos!
Annija Tetere

Annija Tetere un Aija Reimane ciemos pie Annas
Teteres

DK Latviešu biedrības biedri
aicināti iestāties Amerikas
latviešu apvienībā

Tamāra Kalniņa bija pārsteigta par negaidīto
apciemojumu un dāvanām

Asja Ritmane priecājas par meiteņu atnestajām
dāvanām un apciemojumu

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno apmēram 100 000 latviešu
visā Amerikā. Amerikas latviešu apvienībā ir vairāk nekā 160 dažādu latviešu organizāciju – biedrības, draudzes un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru
no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija. ALAs nākamais, 68. kongress notiks Denverā,
Kolorado pavalstī. Biedrība uz kongresu varētu sūtīt
vairāk delegātu, ja Amerikas latviešu apvienībā ar biedrības starpniecību iestātos vairāk biedru. ALA 2019. gadā dzimušajiem bērniem dāvināja sudraba vērdiņu. Šie
bērni, kad būs paaugušies, iespējams, gribēs piedalīties
ALAs rīkotajos ceļojumos, apmeklēt latviešu skolas un
nometnes, ko ALA atbalsta. Būtu ļoti vēlams, ja bērnu
vecāki kļūtu par ALAs biedriem.
ALAs mērķi: saglabāt un vienot latviešu sabiedrību
ASV; aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV; saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras
jaundari; 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;
sniegt humānitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā; atbalstīt Latvijas valsts centienus būt demokratiskai, tiesiskai
un drošai valstij.
ALAs biroja adrese: 400 Hurley Avenue, Rockville,
MD 20850-3121 USA Tālr: 301-340-1914
E-pasts: alainfo@alausa.org
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2019. gadu sagaidījām kopā!
Losandželosas latviešu sabiedriskais centrs 2018. gada nogalē piedzīvoja neticamas pārvērtības. Ikviens,
ieejot namā, brīnījās – tas bija saposts un izgaismots līdz
nepazīšanai. Zālē mirdzēja baltas krāsas un, gaidot ierodamies viesus, uz skatuves pie lielajam klavierēm sēdēja
slavenais pianists Juris Žvikovs. Kamēr rīkotāji vēl steidza paveikt pēdējos darbiņus virtuvē, pirmos viesus pie
bāra apkalpoja Jānis Taube. Balles apmeklētāji ātri sameklēja savas vietas pie galdiem un ieklausījās klavieŗu
melōdijās.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības rīkoto Sniega
balli šarmantais vakara vadītājs, DK LB priekšnieks
Ivars Mičuls ievadīja ar vārdiem: „Sveicieni visiem
vecgada vakarā, un aicinām pievienoties polonēzē!”
Viņš kopā ar Dziesmu Teteri vadīja deju, ko ar lielu
prieku dejoja gan pieaugušie, gan bērni. Pavadījumu
spēlēja Juris Žvikovs. Pēc polonēzes Annija Tetere dziedāja Zigmara Liepiņa dziesmu „Ķiršu lietus” ar Alfrēda
Krūkļa vārdiem, ko veltīja dzimumdienas gaviļniekam
Valdim Dičam. Visi sarīkojuma apmeklētāji tika

reģistrēti izlozei, kuŗā bija sešas laimīgas biļetes. Jauki,
ka atradās ziedotājs izlozes grozu papildināšanai –
Tamāra Kalniņa balvām ziedoja viskiju! Svētku galda
vakariņas noteikti apmierināja jebkuŗu gardēdi, turklāt
bija padomāts arī par veģetāriešiem.
Vakara gaitā skanēja smiekli, dziesmas, gaviles,
apmeklētāji dalījās domās par aizritējušo gadu un kala
plānus jaunagam gadam. Annija Tetere tāpat kā pērn
iejutās dīdžeja lomā. Zālē bija ciemiņi no Latvijas un
Sanfrancisko, nesen atbraukušas ģimenes, cittautieši,
protams, vienmēr aktīvie atbalstītāji, kā arī mūsu stūŗakmeņi – vietējas sabiedrības dāmas un kungi.

Sarīkojuma vadītāja Dziesma Tetere un DK LB
priekšnieks Ivars Mičulis

Dzied Annija Tetere, pie klavierēm – Juris Žvikovs
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No kr.: Endija Damroze, Sigita Šulce, Vita
Volkovska, Valdis Volkovskis

Tamāra Kalniņa izlozē laimēja lielu gardumu grozu
un mākslinieces Lauras Belēvičas darbu „Skumjais sargeņģelis”. Pēdējā mirklī izlozei tika saņemtas biļetes uz
Rožu parādi, taču tā sākās ļoti agri no rīta, un doties tieši
uz to pēc balles neviens nevēlējās. Pateicamies Zemjāņu
ģimenei par biļešu ziedojumu.
Lai šādu baltu Sniega balles sapni izsapņotu, radītu
un veiktu lielas pārvērtības, dekorējot namu, lielu darbu,
līdzekļus un laiku ieguldīja Endija Damroze ar sava dzīvesbiedra Maika Hurtado atbalstu. Ļoti daudz palīdzēja
vienmēr aktīvie Vita un Valdis Volkovski. Jāteic, ka
pārdomāts bija katrs sīkums, lai apmeklētājiem radītu
īstu svētku sajūtu. Sigita Šulce-Hadada un Ingūna ŠulceKasagrande palīdzēja, kur vien vajadzēja – virtuvē, pārdeva biļetes, gatavoja dekorācijas. Karīna Lapiņa vienmēr gatava atbalstīt mūsu darbu, lai cik aizņemta būtu.
Irēna un Valdis Diči ziedoja sienas dekorāciju, pie kuŗas
varēja nofotografēties, un kūkas saldajam galdam. Jānis
Taube saimniekoja bārā, Eriks Teteris vadīja uzskaiti par
viesu ieejas maksām. Priecājamies, ka biedrības rīkotā
balle ir ar ienākumu! Pateicamies Sandrai Gulbei par
reklāmu, Pēterim Brecko par iespiešanu, Astrai Moorai
par rediģēšanu, Aivaram Jerumanim par skaistāko

mirkļu iemūžināšanu. Paldies nama „rūķītim” Ingūnai
Galviņai.
Gribu pateikties ikvienam darītājam un viņu ģimenēm
par nesavtīgo atbalstu un darbu sabiedrības labā. Mēs
esam īsta saime un protam svētkus svinēt kopā!
Lai visiem mīlestības, enerģijas un panākumiem
bagāts 2019. gads un lai nekad nepietrūkst līdzcilvēka
atbalsts un vēlme radīt brīnumu un izsapņot savu sapni!
Gaidīsim visus nākamajā vecgada ballē 31. decembrī,
apsolām, ka tā būs iespaidīga!
Dziesma Tetere
Pasaulē arvien populārāks kļūst
Ķīnas jaunais gads
(varbūt tāpēc, ka
gandrīz viss tiek
ražots Ķīnā?). Pēc
Austrumu horoskopa 2019. gads sākas
5. februārī un būs
Cūkas gads. Tātad
– lielu cūkas laimi
visiem!

Foto: Anita Mellupe
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Remigrācijas koordinātori palīdzējuši atgriezties
uz dzīvi Latvijā vairāk nekā 100 tautiešiem
Darbu turpina reģionālais remigrācijas koordinātoru tīkls, īstenojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) pilotprojektu „Reģionālais remigrācijas koordinātors”. Tas ieviests saskaņā ar 2016. gadā
Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu, kas paredz atbalstīt pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu polītiskai un
pilsoniskai līdzdalībai, iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē.
Remigrācijas koordinātora uzdevums ir komūnikācija ar potenciālajiem remigrantiem, vajadzību apzināšana un
personalizētu piedāvājumu sagatavošana atbilstoši potenciālā remigranta interesēm šādās jomās:

Remigrācijas koordinātori aicina
aizpildīt nelielu anketu un ziņot par
interesējošiem jautājumiem, kādi
rodas, domājot par pārcelšanos uz
dzīvi Latvijā:
https://www.paps.lv/anketa/

Ikvienam interesentam ir iespēja saņemt reģionālā
koordinātora konsultāciju par sev aktuāliem
jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos kādā no Latvijas
reģioniem. Koordinātors vienlaikus ir atbalstpersona,
kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti
izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī
sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā. Pirmo
piecu darbības mēnešu laikā uzrunātas un pēc atbalsta
griezušās gandrīz 600 ģimenes, no kuŗām 43 jau ir
atgriezušās, un tuvākajā laikā plāno uz dzīvi Latvijā
atgriezties vēl 42 ģimenes.
Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un
apstākļi, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi
interesējošie jautājumi, uz kuŗiem koordinātors Latvijā
palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā
sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.
Vairāk informācijas: http://www.paps.lv, kur
atrodama arī remigrācijas koordinātoru
kontaktinformācija: https://www.paps.lv/sazinai/
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Koordinātori
Kurzemē: Kristīne Smilga,
e-pasts: kurzeme@paps.lv, tālr. 20478252;
Zemgalē: Edgars Jānis Paulovičs,
e-pasts: zemgale@paps.lv, tālr. 63028085;
Rīgā: Ramona Liepiņa-Krauja,
e-pasts: riga@paps.lv; tālr. 26614179;
Vidzemē: Ija Groza,
e-pasts: vidzeme@paps.lv, tālr. 29287585;
Latgalē: Astrīda Leščinska,
e-pasts: latgale@paps.lv, tālr. 65423801
www.varam.gov.lv
www.vietagimenei.lv/remigracija

Aicinājums atgriezties Latvijā!
Tīmeklī esam izveidojuši darba un informācijas
portālu YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties
Latvijā.
Portālam pievienojušies jau 40 darba devēji Latvijā,
kuŗi meklē cilvēkus ar pasaules pieredzi, 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 pats Latvijā atgriezos 2016. gadā pēc studijām
ASV un darba Rietumafrikā, Tuvajos Austrumos un
Dienvidaustrumāzijā. 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
e-pasts: janis@yourmove.lv
tālrunis: (+371 25 939 939)

Latvijas valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa apsveikums
gadu mijā
Mīļie Latvijas ļaudis ikvienā novadā, pilsētā un
plašajā pasaulē! Latvijas draugi!
Aizvadītais gads vienmēr paliks mūsu atmiņā kā
Latvijas valsts simtgades gads.
Gads, kurā mēs paši sevi ieraudzījām no jauna. Cik
Latvija ir liela un stipra.
Aizvadot Latvijas pirmo gadsimtu, esam izvērtējuši
padarīto un raugāmies nākotnē ar jaunām cerībām un
lielu darba sparu.
Esam radījuši jaunas kultūras bagātības, izdziedājuši
un izdejojuši veselu gadsimtu. Pieņēmuši atbildīgus
lēmumus, veicinot mūsu valsts ekonomisko izaugsmi
un kopā veidojot stipru un labklājīgu valsti.
Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs ir lepni plīvojis
un mūsu tautas lūgšana – valsts himna ar patiesu
lepnumu skanējusi visā plašajā pasaulē. Vēl ciešāk esam
iesaistījušies mūsu kopīgās nākotnes veidošanā vienotā
Eiropā. Jutuši patiesu gandarījumu par savu zemi un
tautu. Šogad uzplauka veselu gadsimtu krāta
pašapziņa!
Esmu pārliecināts, ka ikviens ir pielicis un pieliks
savu roku, lai arī Jaunajā gadā un otrajā simtgadē Latvijā
un katrā ģimenē valdītu mīlestība, drošība, saticība un
labklājība.
Mēs ieraudzījām, cik lieli esam izauguši, un to
saskatīja arī pārējā pasaule. Mūs apsveikt ieradās no
karaļnamiem un daudzu valstu vadītāji. Viņi bija patiesi
priecīgi par mūsu sasniegto, par mūsu zemes skaistumu
un mūsu tautas spēku.
Mums pašiem Latvija ir tik tuva un mīļa, ka redzam
katru vissīkāko nepilnību. Tas kādreiz var atņemt cerību
padarīt to labāku.
Tādēļ ir labi vismaz svētkos nolikt malā ikdienas
rūpes, lai no sirds lepni teiktu – lūk, mana valsts! Tāda ir
mana Latvija!
Vienmēr atcerēsimies, ka Latviju soli pa solim
veidojam mēs paši – ar savu rīcību, darbiem un vārdiem.
Latvijas stāsts ir un būs tāds, kādu paši to radīsim un
izstāstīsim.
Vecajā gadā mēs redzējām, ko varam sasniegt. Es
aicinu Jaunajā gadā smelties spēku padarītajā, iedvesmot
un atbalstīt citam citu, lai kopā paveiktu vēl vairāk.
Būsim apņēmības pilni piepildīt sapņus un īstenot savus
mērķus saviem mīļajiem par prieku un savai valstij par
godu!
Laimīgu Jauno gadu, Latvija!
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DIENVIDKALIFORNIJAS DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBAS
VANADZES LAIPNI IELŪDZ NOSKATĪTIES
BRĀĻU ĀBEĻU DOKMENTĀRO DRĀMU

BALTU CILTIS
svētdien, 2019. gada 13. janvārī plkst. 1.00 pēcpusdienā
Losandželosas latviešu nama zālē
(1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039)
„Baltu ciltis” ir stāsts par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk veidoja
latviešu nāciju; pēc izrādes tikšanās ar Zani Kalniņu, vienu no filmas
veidotājiem

„Iesaku visiem, kam dārga latvietība un piederība baltiem, noskatīties
šo lielisko mākslas darbu.”
Alfrēds Stinkuls
Ieeja par ziedojumu: strādātājiem – $18; pensionāriem – $15;
studentiem – $5; bērniem par brīvu
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Miris Kārlis Ķilkuts

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
13. aprīlī Lieldienu dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma kafijas galds
(janvārī, februārī, martā dievkalpojumu nebūs)
Kasiere Antra Priede Bergere
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107;
tālr.: 619-225-0817

Kārlis Ķilkuts sarīkojumā 18. novembrī pastāstīja par
savu bērnību un lielo pārdzīvojumu, uzzinot, ka nodibināta neatkarīga Latvijas Republika. Pateicības dienā
viņš dalījies atmiņās savā ģimenes lokā.
Kārļa Ķilkuta dēls dr. Arturs Ķilkuts pavēstīja, ka
105 gadu vecais tēvs 28. novembrī aizgājis Dieva mierā,
nejūtot nekādas sāpes.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļi
pateicas par Kārļa Ķilkuta piedalīšanos Latvijas valsts
dibināšanas 100 gadu jubilejas sarīkojumā un izsaka
dziļu līdzjutību tuviniekiem.

Ziedojumi Losandželosas
latviešu namam, pieminot
Gunti Kuškēvicu (1930-2018)
Juris un Daira Ciļņi
Pārsla Blāķe
Inese Tetere
Lolita Bola (Ball)
Aira Veisa
Biruta Šulca (Schultz)
Lauris un Gunta Eglīši
Stella Kuškēvica

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
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze
Sandiego latviešu skola;
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco
e-pasts: gotlaufa@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian

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: 415-359-1886; 917-821-0440

Redaktores piezīme
Biļetenā iespējams ievietot tikai tos rakstus
un fotografijas, ko atsūta.
Apsolītos, neuzrakstītos un nekad
neatsūtītos ievietot diemžēl nav iespējams.
Astra Moora
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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
Piedāvāju gatavot cienastu un
klāt galdus kāzās, piemiņas
dienās, jubilejās; var pasūtināt
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem
jebkuŗā laikā un jebkuŗam
sarīkojumam. Lūgums piezvanīt
pirms sarīkojumiem un laikus
pasūtināt; par cenu sazināties,
zvanot Pegijai Kalniņai Taubei,
tālr.: 310-908-6993; e-pasts: pegijat@gmail.com

Es par bēdu nebēdāju!

Mēs brālīši kā briedīši, / Kā lācīši kumeliņi;
Mums maizīte kā saulīte, / Kā bitīte cepējiņa.
www.therealbread.com

ZOLĪTE UN CITAS SPĒLES
2019. gada
26. janvārī
plkst. 11.00
430 Ribbon Beach
Way
Oceanside, CA 92058
Varēs uzspēlēt zolīti, tenisu, dambreti,
novusu, kārtis, šachu (nepratējiem zolīti
mācīs spēlēt Jānis Taube), būs bērnu spēles
un rotaļas; varēs pasildīties karstā
burbuļvannā
Dalības maksa – $10, bērniem par brīvu
Lūgums atnest groziņu!
Zvanīt, ja ir jautājumi:
949-395-1628
(Auto novietošana uz ielas)

Redzēts Latvijā...
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Sandiego latviešu biedrība

Baltijas valstu 100 gadu
jubilejai veltīta piemiņas
monēta

Baltijas valstu 100 gadu jubilejā Latvijas Banka,
Lietuvos bankas un Eesti Pank apgrozībā laidušas 2 eiru
piemiņas monētu (pusmiljonu eksemplāru) ar vienotu,
iedzīvotāju tīmekļa balsojumā izvēlētu valsts puses dizainu atgādinājumam par Baltijas nāciju apņēmību
aizstāvēt neatkarību. Monēta „Baltijas valstīm – 100”
apliecina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienotību un
gatavību sadarboties neatkarības un brīvības vārdā un
simbolizē Baltijas valstu kopīgo pagātni, tagadni un
nākotni. Monētā pārtapis Lietuvas dizainera Justa
Petruļa (Justas Petrulis) darbs – simboliska bize, kuŗā
savijas triju Baltijas māsu liktenis. Šo piemiņas monētu
Eiropas puse ar nominālvērtības norādi (mākslinieks
Luks Luikss [Luc Luycx]), materiāls un izmērs neatšķiŗas no citām 2 eiru apgrozības monētām.
Latvijas Bankas izlaistajām piemiņas monētām nacionālajā pusē ir uzraksts „Latvija” (attiecīgi Lietuvos bankas izlaistajām – „Lietuva”, un Eesti Pank izlaistajām –
„Eesti”) un monētas jostu, tāpat kā visām citām Latvijas
Republikas 2 eiru apgrozības monētām, rotā uzraksts
„DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU *”.
Jaunās 2 eiru monētas kaltas monētu kaltuvē
UAB Lietuvos monetų kalykla (Lietuva).

JOCIŅI
Tūrists sūdzas: „Aizbraucu uz Losandželosu, bet tur
bija tāds smacenis, ka atgriezos mājās, tā arī neko
neredzējis.”
***
„Tik nekaunīgus teicienus negribu mūsu mājā dzirdēt,” tēvs saka dēlam. „Bet tā taču teica Gēte!”
„Tādā gadījumā tu ar šo Gēti vairs nedrīksti rotaļāties!”
***
„Tā Kārli,” automechaniķis saka savam jaunajam
māceklim, „un tagad mēs mācīsimies, kā jāpurina galva,
paceļot motora vāku.”
***
Draugs jautā: „Vai tu piekop veselīgu dzīvesveidu?”
„Mūsu vecumā nav vairs nozīmes piekopt veselīgu
dzīvesveidu, labāk priekšroku dot interesantam dzīvesveidam.”
***
„Gribu jums paskaidrot, ka nekādu mīļāko te pie
manis nav,” saimniece saka jaunajai īrniecei.
„Tā nav nekāda problēma,” atbild īrniece, „tad es
dažus sev atvedīšu līdzi.”
***
Alpu mājas saimnieks redz nākam augšā pa kalnu
tūristus un uzsauc staļļa puikam: „Izlaid ārā kazas.
Pilsētnieki taču droši vien grib redzēt antilopes!”
***
Divas mātes runā par saviem dēliem. „Kad jūsu dēls
beigs universitāti, kas viņš būs?” jautā viena.
„Vismaz četrdesmit gadu vecs.”
***
„Šodien man bija pirmā jāšanas apmācības stunda,”
Ilze stāsta draugam.
„Lieliski, tas mums jānosvin, nāc, apsēdies, ieliešu
glāzi šampanieša!”
„Diemžēl nevaru apsēsties.” „Kāpēc tad ne?”
„Tāpēc, ka man šodien bija pirmā jāšanas apmācības
stunda.”
***
Ēriks dārzā griezis krūmiem zarus un ievainojis
pirksta nagu. Nedēļu vēlāk skolotāja jautā: „Vai tavs
nags ir atkal ataudzis?”
„Jā skolotāj, vēl tikai trūkst melnās maliņas!”
***
„Dators atkal strādā, kas tad bija noticis?”
„Nekas sevišķs, tikai kļūda enerģijas piegādē.”
„Ā, tu tātad atkal nebiji pievienojis kontaktu!”
***
Tiesnesis: „Vai šis cilvēks nozaga jūsu auto?”
Upuris: „Pēc viņa advokāta runas liekas, ka man auto
vispār nav bijis.”
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Draudzes Lapa 2019. gada janvāris/februāris
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija

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

Draudzes dzīves kalendārs
13. janvārī
20. janvārī
10. februārī
24. februārī

plkst. 11:00
plkst. 11:00
plkst. 11:00
plkst. 11:00

Dievkalpojums (diakone Guna Reina)
Dievkalpojums (diakone Guna Reina)
Dievkalpojums (diakone Guna Reina)
Dievkalpojums (diakone Guna Reina)

Draudzes amatpersonas
Diakone

Guna Reina

13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
(714) 829-6449
e-pasts: GunaReins@gmail.com

Draudzes priekšniece

Tamāra Rūse

Kasiere

Dace Taube

Sekretāre

Daina Ābele

Dāmu komitejas priekšniece

Liene Linde

31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
(949) 443-2150
3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034
(310) 709-4738
2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
(949) 443-5170
29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
(310) 396-5244

Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
www.latvianchurchsocal.org
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Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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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».

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

