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Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetens tiek nosūtīts arī
uz Misiņa bibliotēku Rīgā
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
7. maijā no plkst. 9.00 līdz 9.45 LASL pārstāve latviešu namā pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju
7. maijā plkst. 10.00 Losandželosas latviešu skolas Mātes dienas koncerts
9. maijā plkst. 7.30 Latvijas režisora Renāra Vimbas filmas „Es esmu šeit”
izrāde Egyptian Theatre Holivudā
13. maijā plkst. 6.00 latviešu namā tikšanās ar filmas „Es esmu šeit” režisoru Renāru Vimbu
20. maijā ansambļa „Lāčkāja” dziesmu un deju vakars latviešu namā lieliem un maziem;
piedalīsies Losandželosas latviešu skolas jaunieši un tautasdeju kopa „Pērkonītis”
21. maijā plkst. 1.00 latviešu namā latviešu režisora Normunda Puča dokumentārfilmas
„Segvārds Vientulis” izrāde

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
izdevums; DK LB adrese:
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:
Astrai Moorai
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606
Tālr.: 818-980-4748; e-pasts: astere2000@aol.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus
redaktorei 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 biedrības kasierei:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green
Port Hueneme CA 93041; Tālr. 805-382-2925
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.

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:
Jānis Taube jaunākais
1700 Malcom Ave, Apt. 102, Los Angeles, CA 90024
Tālr.: 310-806-0464; e-pasts: jetaube@earthlink.net
Dāvis Reins
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
Tālr.: 818-406-1589 e-pasts: davis@admtechusa.com
DK LB valdes locekļi: Andris Blāķis, Pēteris Brecko,
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone,
Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris, Nora Mičule,
Astra Moora – sekretāre, Valdis Pavlovskis,
Leons Platacis, Pēteris Staško, Dziesma Tetere,
Aija Zeltiņa Kalniņa, Diāna Zaķe
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā
plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas
latviešu namā
Revīzijas komisija:

Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464

IB metiens – 330 eks.

Ievērībai
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704)
DK latviešu biedrības kasiere – Tamāra Kalniņa
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta:
252 East Garden Green, Port Hueneme,
CA 93041-1912)
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube (čeki
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un
jāsūta: 3150 Hutchison Ave., Los Angeles, CA 90034
Honorary Consul, Republic of
Latvia in California
Juris Bunkis, 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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Mēs Rūjas krastos ieauguši cieši,
Nekādas vētras krastiem netiek klāt.
Mēs bijām, esam, būsim rūvenieši,
Te mūžu mums kā dziesmu nodziedāt.
Kārlis Kalnietis (1919-1992)
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnspulce
Pilnsapulce notika 2017. gada 19. martā Alfona un
Ināras Reinu piemiņas telpā latviešu nama otrā stāvā,
kārtējo reizi Losandželosas maratona dienā. Varbūt daudzi baidījās, ka būs slēgtas ielas, bet sapulce sākās, kad
maratons jau bija beidzies un visi ceļi atkal atvērti.
Sapulcē piedalījās Ivars Mičulis, Jānis Taube jaunākais, Leons Platacis, Jānis Ripa, Dziesma Tetere, Solvita
Pastare, Lisa Edmondsone, Aivars Jerumanis, Astra
Moora, Dāvis Reins, Guna Jostsone, Aija Zeltiņa
Kalniņa, Inguna Galviņa, Diāna Zaķe, Valdis Ķeris,
Tālivaldis Paegle, Kārlis Millers, Nora Mičule, Teodors
Lilienšteinsm viešņa no Latvijas – Agra Pumpure.
Par sapulces vadītāju ievēlēja Ivaru Mičuli, sekretāri
– Astru Mooru. Sekretāre nolasīja iepriekšējā gada pilnsapulces protokolu, ko pieņēma, kā nolasīts.
DK LB priekšnieks Ivars Mičulis nolasīja pārskatu
par biedrības 2016. gada darbu.
Biedrības valdes locekļi 2016. gadā: Andris Blāķis,
Miķelis Cilnis, Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna
Jostsone,Tamāra Kalniņa (kasiere), Aija Zeltiņa Kalniņa,
Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Uldis Luste, Nora Mičule,
Ivars Mičulis, Astra Moora (sekretāre), Leons Platacis,
Valdis Pavlovskis, Dāvis Reins, Pēteris Staško, Jānis
Taube jaunākais, Dziesma Tetere, Diāna Zaķe.
Revīzijas komisija – Kārlis Millers, Tālivaldis
Paegle, Jānis Ripa.
Notika dažas maiņas: valdē vairs nevēlējās darboties
Vilis Zaķis, Latvijā atgriezās Ieva Liepniece. Uldis
Luste pārcēlās uz citu pavalsti. Ivars Mičulis pateicās
viņiem par rosīgo un pašaizliedzīgo darbu.
Biedrības sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā
Losandželosas latviešu namā, uz tām aicināti un gaidīti
visi ieinteresētie tautieši.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrībā ir 299 biedri, apmēram tikpat, cik iepriekšējā gadā. Kasiere Tamāra
Kalniņa veic neatlaidīgu darbu, viņa raksta vēstules, pateicas par biedru naudas iesūtīšanu, ziedojumiem, aicina
jauniebraucējus iestāties biedrībā. Biedru maksa vieniniekam ir $35 gadā, ģimenei – $50, studentam – $10.
Biedrības biedri saņem Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetenu, kas iznāk deviņas reizes gadā 320
eksemplāru metienā. Biedrības darbs tiek atspoguļots
biļetenā, tā redaktore ir Astra Moora. Biļetenu saņem
vairākas organizācijas ASV, to sūta uz Misiņa un
Nacionālo valsts bibliotēku Latvijā, biedrības biedriem,
kuŗi dzīvo citās pavalstīs. Biļetenu var izlasīt tīmeklī:
www.biletens.com Biedrība informē par visiem sarīkojumiem Losandželosas latviešu namā e-pastā, Facebook
un izmanto arī citas iespējas, lai izplatītu informāciju.
2016. gads bijis rosīgs. Visi biedrības biedri tika aici4

nāti uz sapulci 2016. gada 23. janvārī, kuŗā galvenokārt
pārrunāja biedrības pamatmērķus un turpmāko darbību.
Pērn no 29. aprīļa līdz 1. maijam biedrība Glendālē
Embassy Suites Hotel rīkoja ALAs 65. kongresu. Biedrību pārstāvēja delegāti Ivars Mičulis, Guna Jostsone,
Nora Mičule, Uldis Luste, Dāvis Reins, Astra Moora.
Kongresā piedalījās 57 delegāti, dažādu ASV latviešu
organizāciju pārstāvji.
No Latvijas vēstniecības ASV saņemtas apmēram
20 filmas, ko valde piedāvā noskatīties. Liepājas aktieŗi
vēlējās izrādīt Martina Valzera lugu „Kauja četrās sienās”, ko no vācu valodas tulkojusi Astra Moora, bet
Homeland Security darbinieki noraidīja lugas izrādīšanu ASV, jo tā latviešiem neesot kultūrāli ūnikāla. Biedrība atbalstīja Lailas Pakalniņas „Oskaram” nominēto
filmas „Ausma” izrādi. Laila Pakalniņa bija uzaicināta
piedalīties Latvijas valsts dibināšanas sarīkojumā 19. novembrī. Koklētājas Laimas Jansones koncerts notika 16.
oktōbrī. Kokneses fonda „Likteņdārza” valdes priekšsēde Valda Auziņa pastāstīja par fonda darbu.
Jāņa Taubes vecākā fonda līdzekļus nolemts daļēji izlietot karogu iztīrīšanai un jaunu kātu izgatavošanai.
Pērn latviešu kopienai bija kārta rīkot 1941. gada
14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto piemiņas pēcpusdienu.
Sarīkojums notika 12. jūnijā, Matīss Platacis lasīja uz
Sibiriju izsūtītā vectēva vēstules. Ieņēmumu atlikums –
$680 ziedots Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja atbalstam un fondam „Sibirijas bērni”.
Jāņi pērn 25. jūnijā tika svinēti latviešu namā, rīkotāji bija Leons un Signe Platači, Aija Zeltiņa Kalniņa,
Dziesma Tetere un citi. Ieradās vairāk nekā 100 līgotāju. Valdes locekļi apsvēra atkārtotu Jāņu svinību rīkošanu namā, ja nebūs sakārtota tradicionālā līgošanas vieta
pie Baltakmeņu ezera.
Latvijas valsts dibināšanas atceres svinībās novembrī
runu teica Latvijas Ārlietu ministrijas īpašu uzdevumu
ministrs sadarbībai ar latviešiem ārzemēs Atis Sjanīts;
dejoja tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki, jaunais
mākslinieks Andris Matsons spēlēja klavieres, atskaņodams savus aranžējumus. Diemžēl ieradās mazāk apmeklētāju nekā iepriekšējā gadā, bija jāsamierinās ar
$800 iztrūkumu. Arī citi sarīkojumos bija maz apmeklētāju, un biedrība cieta financiālus zaudējumus. Jaungada
balle nenotika, jo pieteicās tikai 22 apmeklētāji.
Latvijas vēstniecības ASV pārvietojamās pases darbstacijas darbinieki namā piedāvāja atjaunot Latvijas pasi
vai pieteikties Latvijas pasei, viņu darbu atbalstīja
biedrība.
Biedrības budžetā 2016. gadā ienākumu atlikums bija
$1588.
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Biedrība 2016. gadā atbalstīja Losandželosas latviešu Jāiesaista jauni biedri, jāaicina ziedot, rūpīgi jāizvēlas
skolu, piešķīra stipendijas mācībām vasaras vidusskolā
sarīkojumi. Valde plāno vairāk reklāmēt biedrību, lietot
„Kursa” un „Gaŗezers”, kā arī bērnu nometnē „Mežote-pastu, Facebook un Twitter, lai ziņotu par biedrības
ne”. Līdz šim valde piešķīra stipendijas visiem jauniedarbību un sarīkojumiem.
šiem, kuŗi to lūdza, un valdes prasība ir, lai viņu vecāki
Biedrības biedri piedalās gandrīz visos Dienvidkalibūtu biedrības biedri.
fornijas latviešu sarīkojumos, ir vai nu to rīkotāji vai atValdes loceklis Valdis Ķeris ir ALAs Sporta nozares
balstītāji.
pārstāvis, Jānis Daugavietis rīko novusa turnīrus. NovuNākamgad ir ievērojama jubileja – pirms 100 gasa sacensībās piešķiŗ DK LB balvu.
diem dibināta Latvijas valsts. Jubilejas gadā būs vajaBiedrība atbalstīja XVI rietumkrasta latviešu Dziesdzīgs ikviena Dienvidkalifornijas latvieša darbs un
mu svētku sagatavošanu un rīkošanu, kuŗi notika 2015.
atbalsts.
gadā no 3. līdz 7. septembrim Sanhosē, piešķīra atbalstu
Biedrība piedāvā ko jaunu – jogas nodarbības Juŗa
izrādes „Te nu mēs esam” aktieŗu turnejai uz citām
Zinberga vadībā. Valde aicina pieteikties visus interepavalstīm.
santus.
Filma The Latvians in America (galvenokārt par latIvars Mičulis pateicās visiem DK LB biedriem, kuŗi
viešiem Dienvidkalifornijā) nav pabeigta, un dr. Juris
laikus samaksā biedru naudu un kaut nedaudz ziedo
biedrības darbam.
Buņķis mēģina uzzināt, kādā stadijā filmēšana patlaban
2017. gada budžetā paredzēts $17 500 ienākumu un
notiek.
tikpat izdevumu.
Katru gadu biedrība sabiedriski aktīvākajiem Dienvidkalifornijas latviešiem piešķiŗ atzinības rakstus. Pērn
DK LB valdē ievēlēja: Ingūnu Galviņu, Gunu
tos saņēma Dace Taube un Sandra Gulbe par laika un
Jostsoni,
Tamāru Kalniņu, Valdi Ķeri, Noru Mičuli,
pūļu ieguldījumu un atbalstu latviešu sabiedrībai.
Ivaru Mičuli, Astru Mooru, Solvitu Pastari, Leonu
Biedrības pārstāvji piedalās arī lietuviešu un igauņu
Plataci, Valdi Pavlovski, Dāvi Reinu, Jāni Taubi
valsts svētkos.
Mūsu biedri aktīvi atbalsta un informē vietējo sabied- jaunāko, Dziesmu Teteri, Diānu Zaķi, Aiju Zeltiņu
Kalniņu; Revīzijas komitejā: Kārli Milleru, Tālivaldi
rību, piešķiŗ stipendijas jauniešiem, atbalsta svētdienas
Paegli, Jāni Ripu.
skolu, uztur bibliotēku un ir aktīva kultūrālā un nacionālpolītiskā laukā. Biedrība
atbalsta Association for the
Advancement of Baltic Studies (AABS), Baltic Appeal
to the United Nations
(BATUN), Amerikas baltiešu
brīvības līgu (BAFL), Amerikas latviešu jaunatnes apvienību, Pasaules brīvo latviešu
apvienību, Latvijas 50 gadu
okupācijas mūzeju, Latvijas
bērnu fondu un „Kursu”. Tā
ir arī visu šo organizāciju
biedre. Biedrība atbalsta
mūsu jumta organizāciju,
Amerikas latviešu apvienību
un ir ALAs zelta biedre.
Biedrības valde nodibinājusi sakarus ar latviešu
biedrību Daugavpilī.
Biedrības ienākumu un
DK LB pilnsapulcē, no kr: Aija Zeltiņa Kalniņa, Inguna Galviņa,
ziedojumu samazināšanās
Guna Jostsone, Dāvis Reins, Teodors Lilienšteins, Astra Moora, Ivars Mičulis,
dēļ valdei jaizvērtē un jāJānis Taube jaunākais, Leons Platacis, Jānis Ripa, Dziesma Tetere,
pārdomā ienākuma avoti.
Solvita Pastare, Lisa Edmondsone
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Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona cīņu atceres sarīkojums
Daugavas Vanagu organizācijas
iecelts par kājnieku pulka komandieri.
Dienvidkalifornijas apvienības priekšPēc kaŗa beigām Kalpaks atgriezās
nieks Teodors Lilenšteins katru gadu
dzimtenē sava tēva sētā Vidzemē,
gādā, lai martā notiktu Kalpaka batalMeirānu pagastā pie Lubānas ezera,
jona un Latviešu leģiona cīņu un maijā
lai tur atpūstos un artu zemi. Taču
Kurzemes cietokšņa aizstāvju atceres
Vācijas un padomju Krievijas konjuksarīkojums.
tūras dēļ liktenis bija lēmis citādi.
Šogad Losandželosas latviešu namā
Mēs pieminam jaundibinātās
Oskaru Kalpaku un varonīgos leģionāLatvijas Republikas pagaidu valdības
rus godinājām 5. martā. Lūgšanas brīdi
bruņoto spēku 1. latviešu atsevišķā
vadīja Aivars Jerumanis, DV DK apviebataljona komandieŗa pulkveža
nības priekšnieks Teodors Lilienšteins
Oskara Kalpaka krišanu pārpratuma
teica runu „Latvijas brīvība lielvalstu
sadursmē ar sabiedroto vācu bataljonu
1919. gada 6. martā Kurzemē pie
konjuktūru ietekmē”.
Latvijas simts gadu jubilejas gaidās
Skrundas „Airītēm”.
šīs dienas sarīkojumā vēlētos īsumā
1939. gada 23. augustā Padomju
ieskatīties lielvalstu konjuktūras notiSavienība un Vācija Molotova-RibenFoto: Aivars Jerumanis tropa paktā vienojās par savstarpēju,
kumos, kuŗi ietekmēja Baltijas valstu, it
Pianiste
Līga Ceriņa un
sevišķi Latvijas, neatkarību, izvērtējot
slepenu centrālās Austrumeiropas
mums vairāk vai mazāk zināmu faktu par DK DV apvienības priekšnieks sadalīšanu. 1. septembrī sākās Otrais
Teodors Lilienšteins
Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona
pasaules kaŗš, Vācijas kaŗaspēks
tapšanu un kaŗadarbību.
iebruka Polijā. Divas dienas vēlāk
Vārds „konjunktūra” definēts kā notikuma vai apFrancija un Lielbritanija pieteica Vācijai kaŗu. Visas
stākļu kombinācija, kas rada krizi. Zīmīgi, ka vārdam
trīs Baltijas valstis pasludināja absolūtu neitrālitāti
„krize” ķīniešu valodā ir divējāda nozīme: „briesmas”
lielvalstu strīdos. Lai neradītu aizdomas, Igaunijā un
vai „drauds” un „izdevīgs gadījums”.
Latvijā nenotika nekādas mobilizācijas, ko Padomju
1917. un 1939. gadā lielvalstu konjunktūru radītās
Savienībā varētu uzskatīt par aizdomīgu un radīt iegankrizes radīja izdevīgas iespējas, kas ne vienmēr tika izstu uzbrukumam Baltijas valstīm. Latvijā arī tika atcelta
mantotas, galvenokārt nevienprātības dēļ.
paredzētā augstāko virsnieku apspriede ar Igaunijas
Pirmā pasaules kaŗa laikā latviešu strēlnieku varonī- pārstāvjiem, lai nodibinātu militāru savienību. Krievijā
ba Ziemsvētku kaujās 1917. gada janvārī cēla mūsu nasākās mobilizācija. Arī tad Latvijas armijas vadītāji
cionālo apziņu un pašcieņu. Februārī, kad sākās revolū- atteicās no mobilizācijas, jo ticēja padomju diplomātcija Krievijā, vācieši uzsāka nesaudzīgu zemūdeņu kaŗu. iem, ka krievu armija nevērsīsies pret Latviju. Padomju
Aprīlī ASV pieteica kaŗu Vācijai – dienu pēc tam, kad
Savienības kaŗaspēks 17. septembrī iebruka Polijā.
prezidents Vudro Vilsons deklarēja savus 14 punktus,
Lietuvā 18. septembrī tika izsludināta vispārējā mobilikuŗos formulēja tautu pašnoteikšanās tiesības. Augustā
zācija līdz ar aicinājumu panākt Baltijas militārās alianRīgas pilī notika sapulce, tajā piedalījās visu virzienu
ses nodibināšanu, bet to noraidīja, tāpat kā iecerēto
latviešu polītisko un sabiedrisko aprindu pārstāvji, praLatvijas-Igaunijas militāro aliansi, un tā arī 16 gadu
sot neatkarīgu, nedalītu Latvijas republiku, bet prasība
laikā nebija iespējams izstrādāt kopīgus darbības plāvēl nebija nobriedusi. Septembrī ķeizariskās Vācijas ka- nus, vienveidot apbruņojumus un armiju vadībai uzzināt
ŗaspēks ieņēma Rīgu un Vidzemes dienviddaļu. Tai pašā par paredzēto darbību kaŗa laikā. Baltijas valstu 20 dimēnesī tika nodibināts demokratiskais bloks. Oktōbrī –
vīziju dibināšana palika tikai uz papīra. Padomju Savielatviešu Pagaidu nacionālā padome. Novembrī boļševiki nība 1939. gadā Baltijas valstu vadītājus piespieda pasagrāba varu Pēterburgā, kas izplatījās visā Krievijas
rakstīt „savstarpējās palīdzības līgumus” par sarkanarmijas kaŗabazu izvietošanu šo valstu territorijā: Igauniterritorijā. Decembrī Ļeņins bija ar mieru atzīt Latvijas
un Igaunijas formālu neatkarību, bet latviešu un igauņu
jas – 28. septembrī, Latvijas – 5. oktōbrī, Lietuvas –
boļševiki to nevēlējās.
10. oktōbrī. Baltijas valstu liktenis bija izšķirts. Padomju
Savienības kaŗaspēks 30. novembrī iebruka Somijā. PusOskaru Kalpaku pieminam viņa 135. jubilejas gadā.
Pēc Krievijas armijā pavadītiem gadiem, cīņām Pirmajā gadu vēlāk Baltijas valstu robežu šķērsoja padomju armijas kaŗaspēks, kas bija desmitkārt lielāks par
pasaules kaŗā, 1917. gada vasarā Oskars Kalpaks tika
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Igaunijas, Latvijas un Lietuvas armijas kaŗaspēku.
Latvijas Baigā gada rezultātā radās Latvijas leģions.
Mēs pieminam 14. un 19. divīzijas kopīgās varonīgās
izmisuma cīņas 1944. gada martā Krievijā pie Veļikajas
upes pret 11 krievu divīzijām, lai aizkavētu Baigā gada
atkārtošanos. 16. marts ir neizdzēšama varoņu piemiņas
diena leģionāru pašaizliedzībai un tēvzemes mīlestībai.
Vēstures profesors Edgars Andersons rakstīja:
„Baltijas valstu polītikas pamatā bija bailes, nedrošība
lēmumu pieņemšanā, cenšanās izvairīties no komplikācijām un cerība, ka kaut kā rūgtais biļeris varbūt ies secen.”
Diemžēl Latvijai un pārējām Baltijas valstīm rūgtais
biķeris ne tikai negāja secem, bet piespiedu kārtā tas
pilnā mērā bija jāiztukšo.
Varam tikai cerēt, ka, sagaidot Latvijas 100 gadu jubileju, profesora Edgara Andersona minētos trūkumus
un kļūmes mūsu tautas būs pārvarējušas.
Lai Dievs mums palīdz.
Dievs, svētī Latviju!
Mūzikālu programmu bija sagatavojusi pianiste Līga
Ceriņa. Viņa atskaņoja latviešu tautasdziesmu „Div’
dūjiņas gaisā skrēja” savā apdarē, trīs amerikāņu komponistu skaņdarbus, un beigās dzirdējām pianistes „Atmiņu
rondo” pirmatskaņojumu. Līga Ceriņa arī spēlēja pavadījumu ASV un Latvijas himnai.
Vanadzes kopas pārstāves priekšnieces Ingunas
Galviņas vadībā sarīkojuma apmeklētājus pacienāja ar

sātīgām pusdienām. Nama zālē valdīja sirsnīga gaisotne,
visus vēl vairāk saliedēja kopdziesmas un beigās
Daugavas Vanagu dziesma.
Latvijā 6. martā pirmā latviešu atsevišķā bataljona
komandieŗa Oskara Kalpaka piemiņu godināja vairākās
vietās. Pulksten desmitos no rīta Aizsardzības nozares
vadītāji nolika puķes pie Kalpaka pieminekļa Rīgā.
Pulksten divpadsmitos pulkvedi Oskaru Kalpaku
pieminēja viņa atdusas vietā Lubānas novada Visagala
kapos. O. Kalpaka mūzejā un piemiņas vietā „Airītes”
ieradās Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs
Andrejs Panteļējevs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš, Zemessardzes
45. bataljona pārstāvji un Nacionālo bruņoto spēku orķestŗa Jūras spēku grupa. Jaunsargu kandidāti svinīgi apsolīja un jaunie zemessargi zvērēja apzinīgi pildīt savus
pienākumus. Varakļānu kultūras namā notika Kalpaka
piemiņai veltīts Nacionālo bruņoto spēku orķestŗa
koncerts.
Oskara Kalpaka piemiņas vieta un mūzejs „Airītes”
izveidots vietā, kur 1919. gada 6. martā Atbrīvošanās cīņu laikā krita pulkvedis Oskars Kalpaks, kapteinis
Nikolajs Grundmanis, virsleitnants Pēteris Krievs un
leitnants Johans Hanss Šrinders. Mūzeja ēkas atjaunotas
2013. gada 6. martā, tajās izveidota ekspozīcija, kas atspoguļo Oskara Kalpaka personību un vēstī par viņa darbību Pirmā pasaules kaŗa un Latvijas Atbrīvošanas cīņu
laikā.

Filma „Segvārds Viesulis” atklāj noklusētus vēstures faktus
21. maijā plkst. 1.00 Losandželosas latviešu namā būs
iespēja noskatīties 2014. gadā tapušo latviešu režisora
Normunda Puča dokumentārfilmu „Segvārds vientulis”.
Filmā atklāti vairāki Latvijas sabiedrībai nezināmi un
noklusēti vēstures fakti. Vēsturiskos notikumus papildina archīva materiāli – kinochronikas, fotografijas,
vēstules, protokoli, dienasgrāmatas un citi dokumenti.
Šī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir pirmā un
pagaidām vienīgā latviešu filma par nacionālajiem
partizāniem. Vēsturiskās personas filmā tēlo Latvijā
pazīstami Jaunā Rīgas teātŗa, Dailes teātŗa un Nacionālā
teātŗa aktieŗi – Varis Piņķis, Vilis Daudziņš, Edgars
Samītis, Andris Bulis, Juris Bartkevičs, Juris Jope,
Edgars Pujāts, Richards Rudāks, Māris Korsietis, Egils
Viļumovs, Ritvars Gailums un Valdemārs Karpačs.
Filmas mūzikas autors ir komponists Richards Dubra.
Filmā vēstīts par Latvijas nacionālo partizānu organizācijas LTS(p)A izveidi Latgalē un tās vadītāja, Līvānu
pagasta Vanagu ciema katoļu draudzes priesteŗa Antona

Juhņeviča likteni. Filmā attainoti patiesi notikumi pēc
padomju okupantu atgriešanās Latgalē no 1944. gada
vasaras līdz 1945. gada beigām. Otrā pasaules kaŗa
laikā savos sprediķos Antons Juhņevičs drosmīgi nosodīja gan vācu, gan padomju okupāciju. Baznīcas saimniecības telpās viņš slēpa vietējos iesaukuma vecuma
vīrus no mobilizācijas nacistu un vēlāk padomju armijā.
Antons Juhņevičs bija pārliecināts par savu pienākumu
saglabāt tautas dzīvo spēku. Priesteri 1946. gadā apsūdzēja „pretpadomju nacionālistisko bandu organizēšanā
un pretpadomju aģitācijā” un 1947. gada 14. februārī
Rīgas Centrālcietumā nošāva.
Vārkavas novada iedzīvotāji, Vārkavas novada dome
un Latvijas Nacionālo partizānu apvienība 2005. gada
8. oktōbrī svinēja Antona Juhņeviča 100 gadu jubileju –
notika dievkalpojums un piemiņas plāksnes atklāšana.
Filmu Losandželosas latviešu namā varēs noskatīties
par ziedojumu režisora Normunda Puča nākamo ieceru
atbalstam un īstenošanai.
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Sanfrancisko teātŗa darbnīcas izrāde Losandželosā
Lieli un mazi aktieŗi no Sanfrancisko 12. martā
iepriecināja lielus un mazus skatītājus ar izrādi – Ēricha
Kestnera lugas „Berlīnes zēni” iestudējumu. Noteikti
daudzi labi atceras bērnībā lasīto jautro stāstu par Emīlu
Tišbeinu un viņa Berlīnes draugiem, kuŗa pirmizdevumu
1929. gadā papildināja asprātīgās Valtera Trīra illustrācijas. Stāsts tulkots dažādās valodās, skatītāji visā pasaulē ar tā interpretāciju iepazinušies teātŗos, tālrādes un radio uzvedumos, filmās. Jāuzslavē izrādes veidotāji un
Sanfrancisko latviešu skolas audzēkņi par uzdrīkstēšanos, drosmi, dedzību, sirsnīgo iejušanos tēlos. Ātri mainījās neskaitāmas ainas, skanēja mūzika, aktieŗi dziedāja, dejoja, bija atraisīti un priecīgi. Emīlu apzagušais vīrs
ar Berlīnē jauniegūto draugu palīdzību tika noķerts,
Emīls dabūja naudu atpakaļ, par viņu parādījās raksti
avīzē, policisti viņu slavēja un piešķīra prēmiju. Izrādē
piedalījās arī viens aktieŗis no Losandželosas – Mārtiņš
Zinbergs, viņš tēloja pašu autoru – Ērichu Kesteru. Pēc
katras ainas skatītāji dedzīgi aplaudēja. Katrs aktieris
pēc izrādes saņēma pa puķei.
Ļoti gribētos, ka sasparotos arī Losandželosas skolas
skolotāji un audzēkņiem palīdzētu iestudēt kādu lugu.
Lugas režisore Māra Lūisa (Lewis) atsūtīja vēstuli:
„Paldies par jauko un sirsnīgo uzņemšanu, atsaucību un
gardajām maltītēm. Jūs ļoti mums patīkat, un nākamo
lugu rādīsim tikai Losandželosā. Paldies visiem!”
Bērnu atsauksmes par izrādi:
Losandželosas latviešu skolas 4. klases audzēkne
Evelīna Blāķe (9 g.) raksta:
Man patika izrāde par Emīlu. Viņa māmiņa bija

friziere un nedēļā nopelnīja 165 mārciņas. Tās vajadzēja
aizvest vecmāmiņai. Viņa iedeva naudu Emīlam un teica
to sargāt. Vilcienā sliktais tēvocis naudu nozaga. Emīls
bija ļoti bēdīgs. Vēlāk viņš satika Berlīnes zēnus. Viņi
palīdzēja zagli noķert. Par labo darbu Emīls saņēma
1000 mārciņu. Zagli ielika cietumā. Emīls, vecmāmiņa
un māsīca bija ļoti priecīgi. Vecmāmiņa teica, ka labāk
naudu sūtīt pa pastu.
2. klases skolniece Adelīna Blāķe (7 g.):
Man patika Emīls. Izrādē skanēja laba mūzika.
Nepatika sliktais zaglis. Policisti ielika viņu cietumā.

No kreisās: Karīna Vasiļevska (Emīls), Biruta
Magone (vecmāmiņa), Mārtiņš Zinbergs (Ērichs
Kestners), Džoanna Pāvuliņa (Ponija Cepurīte)

Lugas „Emīls un Berlīnes zēni” dalībnieki pēc izrādes Losandželosas latviešu namā
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Eiropas Savienības valstu filmu
festivālu Losandželosā atklās ar
latviešu režisora filmu
No 9. līdz 15. maijam Losandželosā notiks Eiropas
Savienības valstu filmu festivāls STARRING EUROPE.
Šis festivāls tiek rīkots ceturto gadu pēc kārtas, un tajā
būs iespēja noskatīties dažādās filmu skatēs godalgotās
Austrijas, Beļģijas, Chorvatijas, Čechijas, Francijas,
Igaunijas, Italijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas,
Polijas, Somijas, Spānijas, Vācijas un Ungārijas režisoru
dokumentārās un mākslas filmas. Filmas izrādīs
Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd, Los Angeles,
CA 90028) un Aero Theatre (1328 Montana Ave, Santa
Monica, CA 90403)
Festivālu atklās Eiropas dienā, 9. maijā, ar pieņemšanu uz sarkanā paklāja Egyptian Theatre Holivudā.
Pulksten 7.30 vakarā izrādīs 2016. gadā tapušo latviešu
režisora Renāra Vimbas filmu „Es esmu šeit” (Mellow
Mud); galvenajās lomās – Elīna Vaska, Andžejs
Lilientāls, Edgars Samītis, Zane Jančevska, Ruta
Birgere, Indra Briķe, Rēzija Kalniņa.
Renārs Vimba studējis filmu
režiju Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā un Baltiešu mākslas
un komūnikāciju skolā Tallinā,
Igaunijā. Viņš guvis ievērojamu praksi, piedalīdamies profesora Vladimira Fenčenko vadītajās filmu režijas meistarRežisors Renārs Vimba
darbnīcās Maskavā.
Latvijas nacionālajā filmu
festivālā „Lielais Kristaps”
2016. gadā „Es esmu šeit” atzīta
par labāko pilnmetrāžas filmu,
režisors Renārs Vimba saņēma
balvu katēgorijā „Labākais scē- Aktrise Elīna Vaska
nārists”, Elīna Vaska – katēgorijā „Labākā aktrise”.
Filmas mūzikas autors ir latviešu komponists Ēriks
Ešenvalds.
Filma „Es esmu šeit” filmu festivālā Berlinare ieguva
„Kristalla lāci”, kā arī citas balvas starptautiskos filmu
festivālos. Filmu kritiķi atzinīgi novērtējuši Renāra
Vimba darbu izdevumos Variety, The Hollywood Reporter, Screen Daily, Cineuropa, Russian Guild of Film
Critics un citos. Sīkāka informācija par filmu:
http://www.plutofilm.de/films/mellow-mud/0016

Informācija par izrādi 9. maijā:
http://www.americancinemathequecalendar.com/
calendar/2017-05

Tikšanās ar režisoru
Renāru Vimbu latviešu namā
DK LB valde 13. maijā plkst. 6.00 vakarā aicina uz
tikšanos latviešu namā ar filmas „Es esmu šeit” režisoru
Renāru Vimbu. Viņš pastāstīs par savu starptautiski
godalgoto filmu „Es esmu šeit” (Mellow Mud), citām
filmām un darbu Latvijā. Apmeklētājiem būs iespēja
piedalīties pārunās par dzirdēto un redzēto! Visi sirsnīgi
aicināti pirms tikšanās ar režisoru noskatīties Renāra
Vimbas filmu Mellow Mud Eiropas Savienības festivāla
atklāšanas sarīkojumā 9. maijā plkst. 7.30 vakarā
Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Hollywood,
CA 90028).

Filmas „Es esmu šeit” darbība notiek Latgales laukos,
galvenā varone ir vidusskolniece Raja. Pēc tēva nāves
un mātes aizbraukšanas peļņā uz Londonu viņa ir vienīgā atbildīgā par jaunāko brāli un dzimtas mājām, kuŗas
vecmāmiņa grib pārdot. Rajai jāsaskaŗas ar grūtībām,
kuŗas maina viņas un brāļa dzīvi.
Sarīkojumu atbalsta Dienvidkalifornijas latviešu
biedrība un organizācija TILTS.
Dalības maksa $20, studentiem $10, bērniem ieeja
brīva.

19. latviešu salidojums
Trinidadā un Tobago
Guntars Gedulis ziņo, ka nākamais latviešu salidojums Trinidadā un Tobago notiks no 2017. gada 27. decembŗa līdz 2018. gada 5. janvārim. Šis priekšlikums
šķiet piemērots, jo visu 2018. gadu būsim aizņemti –
jāgatavojas Latvijas 100 gadu jubilejai.
Salidojuma dalībnieki jauno, 2018. gadu, sagaidīs
Tobago pie Lielā Kurzemes līča, kur parasti svinēja
Jāņus.
Pieteikumus pieņem salidojuma vadītājs Guntars
Gedulis, viņš nosūtīs salidojuma programmu un cenrādi.
Guntara Geduļa e-pasts: guntars.gedulis@gmail.com
tālr. +(58-212) 575-2874, +(58-412) 309-1863 (īsziņām).
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Kristaps Porziņģis atkal spēlēja Losandželosā
Staples Center 20. martā atkal sacentās Losandželosas Clippers basketbola vienība ar Ņujorkas Knicks.
Lietuvas goda konsule Losandželosā Daiva Navarete
pieteica grupas biļetes, un mums bija izdevība pusotru
stundu pirms spēles noskatīties basketbolistu iesildīšanos. Knicks vienībā spēlē latvietis Kristaps Porziņģis un
lietuvietis Mindaugs Kuzminskis.
Kristapam Porziņģim šī bija pirmā spēle pēc traumas,
viņš cīnījās kā lauva, bet diemžēl Knicks zaudēja ar
rezultātu 105:114 (23:29, 30:34, 19:34, 33:17). Gandrīz
visu spēles laiku Clippers pārsvars bija desmit punktu,
galveno pārsvaru basketbolisti ieguva trešajā ceturtdaļā.
Pēdējās minūtēs Knicks basketbolisti nedaudz pavairoja
punktu skaitu, bet iesaistīties cīņā par uzvaru viņiem tā
īsti neizdevās.
Pāris dienu vēlāk Soltleiksitijā Knicks ar rezultātu
101:108 (34:26, 21:25, 20:21, 26:36) zaudēja Jūtas Jazz.

Kristaps Porziņģis uz laukuma bija 31 minūti un spēlē
guva 24 punktus. Tajā pašā nedēļā Knicks spēlēja ar
Portlandes Trail Blazers, Kristaps Porziņģis guva 18
punktus, uzvarēja Trail Blazers (110:95). Arī spēlē ar
Sanantonio Spurs 25. marta vakarā Knicks nepaveicās
(106:98).
Toties paveicās 27. martā – Knicks Ņujorkā uzvarēja
Detroitas Pistons vienību ar rezultātu 109:95 (34:36,
30:23, 25:15, 20:21). Kristaps Porziņģis uz laukuma bija
37 minūtes un 10 sekundes un guva 25 punktus!
Knicks 29. martā sacentās ar Maiami Heat un atkal
zaudēja (88:105). Kristaps Porziņģis uz laukuma bija 35
minūtes un ieguva 20 punktu. Knicks ar 28 uzvarām 75
spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā marta beigās bija 13. vietā.
Kristapa Porziņģa spējas atzinīgi novērtējis arī ASV
jaunais prezidents Donalds Tramps!

Latvieši un lietuvieši ar nepacietibu gaida Kristapa Porziņģa un Mindauga Kuzminska uznācienu
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Iesildīšanās laikā Kristaps Porziņģis droši vien
dzirdēja latviešu saucienus: „Kristap, Kristap!” Viņš
pagriezās uz to pusi, no kurienes atskanēja saucieni,
paklanījās un pateicās, pielikdams roku krūtīm
kreisajā pusē, kur sirds

Kā redzams, latviešu basketbola karsēji, no kreisās:
Niks Bārs, Juris Zinbergs, Kārlis Freimanis, uz
sacīkstēm ieradās nopietni sagatavojušies – krekliņā
ar uzrakstu „Latvija” un galvassegu Latvijas karoga
krāsās

Zaķu ģimene sacīkstes noskatījās pilnā sastāvā: no
kreisās: Diāna, Aleks, Vilis, Vilhelms; abi zēni lepni
valkāja sporta krekliņu ar uzrakstu Porzingis

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. Patlaban ir ieklāti 18 265 bruģakmeņi jeb 20% no
ceļa. 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
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Par latviešu nama 44. gada svētkiem
Viņš gādāja par „Panorāmas” vizuālitāti,
izveidoja slīdītes un projicēja attēlus visa
raidījuma gaŗumā, uzmanīgi sekojot līdzi
scēnārijam.
Vakariņu laikā un ballē spēlēja mūziķu grupas „Bruģis” dalībnieks Edmunds
Vestmanis. Atsaucīgi bija gan dejotāji,
gan skatītāji. Grūti pateikt, kuŗiem bija
jautrāk – dejotājiem vai skatītājiem, kad
dejojam Edmunda iemācīto deju „LuLu”.
Vakariņas visiem garšoja labi. Un nemaz nevarēja būt savādāk. Jāpateicas
Endijas Damrozes dāsnajam ziedojumam,
ka sēņu mērces bija gana un pietika visiem gribētājiem, pat palika pāri. Paldies
Ingūnai Galviņai un Sigitai Hadadai, viņas abas piedāvājās palīdzēt vakariņu gatavošanā. Paldies Lienei Lindei
par skaisti saklāto kafijas galdu!
Esmu dzirdējusi daudz labu vārdu par svētku vakara
norisi un ceru, ka tiem, kuŗi atnāca, viss patika.
Žēl tikai, ka interesantajam priekšnesumam bija nedaudz vairāk par simts aculiecinieku.
Nama svētku pamatideja ir savākt ziedojumus saimnieciskajai darbībai un nama uzturēšanai. Gada sākumā
mums ir jāsamaksā gandrīz 9000 dolaru – īpašuma
nodoklis un par apdrošināšanu. Mums izdevās savākt
devīto daļu no šīs summas.
Vai būs jārīko vēl astoņas šādas balles?!
Vita Volkovska

Fotografiju autors: Aivars Jerumanis

Jau otro gadu pēc kārtas nama gada
svētkus svinam pavasarī. Rudenī telpas
vēlas lietot cittautieši, pavasarī tik daudz
pieprasījumu nav, tāpēc financiālu apsvērumu dēļ nolēmām svētkus svinēt „tukšajā
laikā”.
Svētku programmas izklaides daļa tika
izveidota kā televīzijas ziņu raidījums ar
vairākām sadaļām, piemēram, nama aktuālitātes, ziņas par kultūrāliem notikumiem,
sporta un laika ziņas. Kā arī izspēlētas
ainiņas no slaveniem televīzijas raidījumiem – America Got Talent un The Voice.
Mūsu talanti ir Diānas Zaķes un Ilzes
Matsones vadītās deju kopas „Pērkonītis”
pieaugušo un bērnu grupas dalībnieki, skolas bērnu
ansamblis, ko vada Ingrīda Dženninga, sōlistes Elsa
Brecko, Annija Tetere, Krista Hadada. Paldies visiem
par piedalīšanos!
Televīzijas ziņu vadītāju lomās iejutās Ivars Mičulis,
Ingūna Kasagrande un aktīvā, zinīgā korespondente
Dziesma Tetere. Ziņu raidījums tika pārtraukts ar bankas
aplaupīšanas ainu, kuŗā laupītājus tēloja Valdis Ķeris un
Leons Platacis. Savukārt Ilze Nagaine skatītājiem pavēstīja gaidāmās laika ziņas. Paldies Ilzei, ka viņa atrada
laiku un vēlmi doties tālajā ceļā no Sakramento līdz
Losandželosai, lai būtu nama svētkos.
Kā jau parasti televīzijas raidījumos, vienmēr kāds
paliek „aiz kadra”, un šoreiz tas bija Valdis Volkovskis.

Skolas audzēkņi nama svētkos dziedāja, skolotājai Ingrīdai Dženningai spēlējot kokli
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„Losandželosas panorāmas” korespondenti,
no kr.: Ivars Mičulis, Inguna Kasagrande,
Dziesma Tetere, Vita Volkovska

Mūziķis Edmunds Vestmanis

Tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieku aizrāvība ir nepārspējama

Svētku galvenā rīkotāja
Vita Volkovska

Skatītāji ar interesi noklausījās un noskatījās „Losandželosas panorāmu”
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„Lāčkāja” piedalījās World Wood Day festivālā
Ansamblis Lāčkāja 21. martā iepriecināja klausītājus
ar stundu gaŗu latviešu mūzikas programmu, spēlējot
World Wood Day festivālā sanāksmju centrā (Convention Center) Longbīčā. Šāds festivāls rīkots Tanzanijā,
Ķīnā, Turcijā un Nepālā, ASV tas notika pirmoreiz.
Pasaules koku dienu (World Wood Day) svin katru
gadu 21. martā, lai pievērstu uzmanību mežiem un kokiem, parādītu, kā tie var uzlabot cilvēku dzīvi, mazināt
nevēlamu klimata pārmaiņu. Festivālā varēja aplūkot
turpat vai simts kokgriezēju izstādes, amatnieki uz vietas
darināja dažādus mākslas darbus, un to dažādība bija apbrīnojama –, piemēram, piecu metru gaŗa kanu laiva, kuŗai pat vissīkākās tapiņas bija no koka, vai miniatūrs,
četru centimetru augsts cilvēka tēls. Iespaidīgi bija mūzikas instrumenti – dažnedažādas stabules, liras, neskaitāmi sitamie instrumenti.
Līdztekus izstādēm skatītājus iepriecināja mūziķi. Ik
pēc stundas varēja noklausīties dažādu pasaules mūziķu
grupas priekšnesumu. „Lāčkāja” atskaņoja latviešu tautas mūziku. Publika bija atsaucīga. Pēc koncerta ansambļa dalībniekus apsveica viens no izstāžu amatniekiem,

Viktors Kozers no Latvijas. Viņš parādīja savus un citu
amatnieku darbus, kā arī iepazīstināja ar diviem citiem
Baltijas valstu kokgriezējiem – Alģimantu Sakalausku
no Lietuvas un Omaru Tammu no Igaunijas. Koncerts
izdevās labi, un ceram, ka varēsim mūzicēt atkal citu
gadu, iespējams, kādā eksōtiskā vietā!
Pauls Berkolds

No kr.: Eriks Jerumanis, Drū Korija (Drew Corey), Pauls Berkolds, Katriāna Zommere, Ingrīda Dženninga
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Ansambļa „Lāčkāja”
dziesmu un deju vakars lieliem un maziem
Sestdien, 20. maijā plkst. 6.00
Losandželosas latviešu namā

Piedalīsies Losandželosas latviešu skolas audzēkņi
(tagadējie un bijušie)
Losandželosas tautasdeju kopa „Pērkonītis”
Ansamblis „Lāčkāja”
Ieeja par vismaz $20 ziedojumu
15
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Apsveicam!

Augt lielam, stipram, gudram!

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības ilggadējā biedre Ingrīda Muižniece ir arī Floridas pilsētas Key Largo
mākslinieku grupas biedre. Mākslinieki reizi gadā rīko
izstādi vietējā izstāžu (mūzeja) zālē. Darbus vērtē uzaicinātie eksperti, kuŗi godalgas piešķiŗ atsevišķās nozarēs
– par eļļas gleznām, akvareļiem, darinājumiem ar krītu,
tinti, skulptūrām, fotografijām.
Ingrīdas Muižnieces darbs gleznots uz īpaša (Yupo)
papīra ar krāsaino spirta bazes tinti. Viņai eksperti piešķīra otro vietu. Ingrīda Muižniece izstādēs piedalās
katru gadu, pirms dažiem gadiem viņa ieguva trešo
vietu (par tintes zīmējumu) un otro vietu (par kollāžu).
Ar šo tinti viņa sāka eksperimentēt tikai pirms gada.

Sanitas Šūmanes-Karami un Tomasa K. Karami
ģimene š. g. 25. martā sagaidīja otro dēlu un Kristofera
jaunāko brāli, Mārtiņu Eduardu Karami. Puisēna svars
piedzimstot bija 7,7 mārciņas, gaŗums – 20 collu.
Nokrācāse lāču māte, / Midziņēje gulēdama:
Tas būs vīris, kad tas augse, / Dažam ceļu negriezīs.
T. dz.

Top „Stāstu sega”
Mūzeja un pētniecības centrs „Latvieši Pasaulē” aicina papildināt „Stāstu segu Latvijai”. Līdz šim kvadrātiņi saņemti no Austrālijas, ASV, Kanadas, Anglijas,
Īrijas un Vācijas. Tos darinājuši bērni, rokdarbnieces, ne
tikai sievietes, arī vīrieši, skolotāji, biologi, matēmatikas
profesori un daudzi citi. Ļoti gaidīti sūtījumi ar latviešu
rokdarbiem un stāstiem no citām zemēm Eiropā, Dienvidamerikā, Austrālijā, Afrikā un Āzijā!
„Stāstu segu Latvijai” līdz šim atbalstījuši Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Amerikas latviešu apvenības
Kultūras fonds un ASV vēstniecība Rīgā.
Vairāk informācijas var uzzināt Facebook lapā:
Stāstu Sega vai LaPa vietnē: http://
www.lapamuzejs.lv/latviesu-dazadibas-mekejumilatvijas-100gadei/
„Stāstu segas” projekta vadītāja Aija Abena

Bostonas latvietes Agneses Linartes izveidotais
kvadrātiņš simboliski attēlo latviešu meiteni
Ziemeļmeitu/Saulesmeitu, kas lūkojas dzimtenes
Latvijas virzienā, uz Gaiziņkalnu, uz Kurzemes
rapšu laukiem, uz Baltijas jūru
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Daudz baltu dieniņu!

Aivaru Doršu 76 gadu jubilejā vecļaužu aprūpes namā Sunrise
Santamonikā 20. martā apsveica (no kr.): Gunta Lujāne,
Inguna Galviņa, jubilāra mātes Leontīnes Doršas māsa Milda
Bleka (Black). Aivars Doršs un Milda Bleka 7. aprīlī pārcēlās
uz aprūpes namu Belmont Village Senior Living Holivudā.

Ēriku Untu viņas 82 gadu jubilejā 12. aprīlī aprūpes namā Sunrise
Santamonikā sveica Allegra Allisone un Edgars Andersons.
Allegra Allisone atnesa kūkas ar degošām svecītēm, aprūpes nama darbinieki laipni piedāvāja sulas.
Kostīmu māksliniece Ērika Unta kā parasti piesaistīja uzmanību ar savu
tērpu un grezno cepuri. Spraigās sarunās par agrākiem laikiem tika pieminēta Losandželosas latviešu skola (Allegra Amtmane-Allisone ir skolas
1962./63. mācību gada absolvente), Jaungada balles, kuŗās Ērika Unta
vienmēr izcēlās ar oriģinālu tērpu, un citi notikumi.
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Guntis Linde nedomā gulēt uz lauriem
DK latviešu informācijas biļetena aprīļa numurā bija
ziņa par mūsu izcilā vidējo distanču skrējēja un gaŗgabalnieka Gunša Lindes piedalīšanos 8 km skrējienā, kas
26. feburārī notika par godu Breas pilsētas (Orange
County) 100 gadu jubilejai. Guntim ir 88 gadi, viņš dzimis 1928. gada 14. jūlijā. Šajā Brea Mall rīkotajā
26. gadskārtējā 8 K Classic šosejas skrējienā Guntis
Linde bija vecākais dalībnieks, pārējiem trīs vecākiem
vīriešiem bija 83, 82 un 81 gads; vecākajai sievietei –
81 gads. Guntis uzvarēja bez konkurences savā vīriešu
85-89 gadu vecumgrupā un kļuva par ASV vieglatlētikas
vadītājorganizācijas USATF Dienvidkalifornijas apvienības (USATF Southern California Association)
2017. gada meistaru. Skrējienu viņš beidza 58 minūtēs
21 sekundē. Viņam izdevās pārspēt 823 skrējējus un
ierindoties visu vecumgrupu 2271 vīriešu un sieviešu
1448. vietā un visu vecumgrupu 1044 vīriešu 792. vietā
kopvērtējumā, pārspējot 252 vīriešu konkurentus! Liene
Linde stāstīja, ka todien bijis ļoti auksts, tikai +46° F,
lijis lietus, ielas slīpas un slidenas.
Šķiet, ka Guntis Linde jau visu ir sasniedzis, taču viņš
nebūt nedomā treniņus pārtraukt un vairs sacensībās nepiedalīties. Varbūt viņš piedalīsies European Masters
Athletics (EMA) rīkotajās Eiropas 2017. gada vecvieglatlētu meistarsacīkstēs, kas no 27. jūlija līdz 6. augustam
notiks Arhusā, Dānijā, un pārstāvēs Latviju? Guntis
Linde 2018. gada 14. jūlijā svinēs 90 gadu jubileju, un
no 5. līdz 16. septembrim Malagā, Spānijā, notiks World
Masters Athletics (WMA) pasaules vecvieglatlētu meistarsacīkstes. Varbūt piedalīšanās šajās sacensībās viņam
būtu vislabākā dāvana savā jubilejā, kā arī visu panākumu vainagojums?

Vienmēr labā formā, norūdījies, bez neviena grama
lieku tauku, dzīvespriecīgs – tāds ir mūsu
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības ilggadējs
biedrs Guntis Linde!

Arnis Krīgens raksta:
„Cik žēl, ka mūsu
Fronhofas skolas biedrs
Rita Ābele – $25; Antra Priede-Bergere – $15; Džems Moors vairs nav
Juris Buņķis – $50; Gunārs un Rota Boršteini –
mūsu vidū.
$100; Sandra Gulbe – $50; Dzintra un Jānis
Viņš vienmēr paliks
Janavi – $50; Edgars un Skaidrīte Jakobsoni –
manā atmiņā.”
$40; Tālivaldis Paegle – $15; Māra Rosentāle –
$15; Tamāra un Edvīns Rūši – $50.
„Kas bijis reiz,
DK LB valde pateicas par ziedojumiem.
Tas nebūs vairs nekad,
Ziedojumi biedrībai, godinot Džema Moora
Tas pavasar’s…
piemiņu
Tas brūkleņzieds…
Velta Purmale, Arnis Tūbelis (kopā $240)
Tas cilvēks…”
(Jānis Sirmbārdis)

Ziedojumi DK LB
ar biedru gada maksu
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Darbīgā Slokas draudze untumainās Lielupes krastā
Daugavu un Lielupi varētu uzskatīt par māsām, lai gan
raksturi tām gluži dažādi, it sevišķi deltas rajonā.
Tamāra Heidemane grāmatā „Senākā Jūrmalas draudze”
raksta: „1709. gadā sacēlies tik augsts ūdens, ka mācītāja
muižā varēts braukt pa istabām. 1758. gadā Lielupes ūdens
sasniedz mācītāja muižas durvju slieksni. 1877. gada martā
ūdenī iegrimušas Dubultu dzelzceļa sliedes. Jā, kaprīza
gan mūsu mīļā Lielupe (Aa vai Buldurupe), palu un plūdu
laikos tās krasti maina savas aprises, upe ilgojas izrauties uz
jūru pa taisnāko ceļu. Ja Hercogam Jēkabam būtu izdevies
izrakt iecerēto kanāli no Lielupes uz jūru, tad viss varēja mainīties. Ne velti Rīgas kungi baidās zaudēt savu varu tirdzniecības jomā. Ja toreiz būtu izdevies pie Kaugures uzcelt gruntīgu ostu, Sloka daudzējādā ziņā būtu izdevies kļūt par Rīgas
sāncensi.”
Laikā, kad visā Latvijā atceras luteriskās baznīcas 500 gadu vēsturi, tik pamatīgs apkopojums par vienas draudzes likteni uzrakstīts un laists klajā tieši Lielupes krastā – tātad Rīga
ir pārspēta!
Padomju okupācijas laikā ļoti daudzas draudzes Latvijā
panīka vai iznīka pavisam: represēja mācītājus, draudzēm bija
jāmaksā lieli nodokļi, lai tās nespēj uzturēt savus dievnamus,
antikristi tajās iekārtoja noliktavas un sporta zāles vai vienkārši izdemolēja. Slokas draudze bija pratusi pārvarēt visus
šķēršļus un godam sagaidīt savu 450. gadadienu.
Slokas draudzes aktīvā darbība piesaistījusi ne tikai līdzekļus skaistā Slokas nama un ērģeļu remontam, bet izvērsusi aktīvu sadarbību ar māsu draudzēm: Mineapoles Māras draudzi,
Sv. Lūkasa draudzi Floridā, kristiešiem Norvēģijā, Zviedrijā,
Somijā un Vācijā.
Autore meklējusi vēstures materiālus, uzklausījusi laikmetu lieciniekus un 240 lappušu grāmatā sakopojusi informāciju
ne tikai par mācītāju un viņu tuvāko palīgu gaitām. Ikvienam
būs interesanti uzzināt, kā tika uzcelta draudzes svētdienas
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skola „Brīnums”, kā darbojas koris un zvanu ansamblis,
angļu valodas skola u. c.
Abu šo jubileju (500. un 450. gadadiena) svinēšana Slokas
draudzē notiek visa gada gaŗumā. Grāmata „Senākā Jūrmalas
draudze” nāca klajā š. g. februārī.
Šī grāmata ir otrais Tamāras Heidemanes dokumentārais
darbs, 2001. gadā apgāds „Likteņstāsti” laida klajā viņas pētījumu „Pamātes klēpī Sibirijā” par Krasnojarskas latviešiem,
kuŗi uz Sibiriju aizbrauca, atsaukdamies cara valdības piedāvājumam iegūt zemi. Par spīti ilgajai atrautībai un Staļina
terrora gadiem, Lejas Bulānas ciema iedzīvotāji izdzīvoja un
lielā mērā saglabāja savu latvietību un seno (Kurzemes puses)
valodu, daži arī atgriezās Latvijā. Piemēram, no Lejas
Bulānas ciema atgriezās Operas un baleta teātŗa jaunā soliste
Jūlija Brauere, Inga Melnbārde-Vimba ar māti Nelliju un tēvu
Jāni, māsīcas Elēna un Velta Kalniņas, ASV dzīvo un
Katskiļos saimniekoja Vera Udra.
Tieši Atmoda deva iespēju šiem Sibirijas latviešiem saņemt dzimtenes latviešu atbalstu, atgriezties sentēvu dzimtenē, izmācīties un kļūt par patiesiem kristiešiem (arī Lejas
Bulānā dievnams padomju okupācijas laikā tika slēgts). Uz
Sibiriju devās paidagogi-misionāri, Tamāra Heidemane viena
no pirmajām Sibirijas latviešiem veltīja piecus dzīves gadus.
Skolotāja un pagātnes pētniece iecerējusi izdot vēl vienu
darbu par Krasnojarskas novada latviešiem.
Kā visus savus nopietnos darbus Tamāra paveikusi? Tikai
uzticoties Dieva, draudzes un labu cilvēku atbalstam.
Grāmatu „Senākā Jūrmalas draudze” var iegūt savā īpašumā par vismaz €15 ziedojumu, sazinoties ar Tamāru
Heidemani: tam_sil@inbox.lv vai ar Slokas draudzes priekšnieku Mārtiņu Gulbi: gulbis@gmail.com
Tā atrodama arī dažos kristīgās literātūras veikalos Rīgā.
(Adresātam grāmatas tiks nosūtītas ar pēcapmaksu.)
Anita Mellupe

SIBIRIJAS BĒRNU FONDS
piedāvā jaunākos izdevumus

Dianas Mathuras grāmatu Witch Hammer ar
Kārļa Smiltēna illustrācijām var iegādāties:
http://www.amazon.com/dp/1541207467
www.TheLindenTree.info
Plašākā latviešu oriģinālliterātūras digitālā
bibliotēka: www.letonika.lv sadaļā Lasītava

Stiprinās ārzemju latvieši saikni
ar Latviju

Ilmāra Knaģa grāmata
„Ne mēs tos laikus
izdomājām”
– pārdomas par
bērnību, izsūtījumu
Sibirijā, dzīvi mūsdienu
Latvijā un nākotni

Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas fonda
padomes sēdē 15. martā no valsts budžeta piešķīra
vairāk nekā €259 000 23 projektiem, kuŗu mērķis ir
stiprināt ārzemju latviešu saikni ar Latviju – sekmēt
latviešu valodas apguvi, rīkot vasaras nometnes.
„Tēvi tur”; The Fathers
Over There – par vīriem,
kuŗi cieta Gulaga nometnēs (DVD latviešu valodā
ar tulkojumu angliski)

Dzintras
Gekas
dokumentārfilma

Latvijā 10 gadu laikā varētu
iebraukt 200 000 imigrantu
Vidzemes Augstskolas rektors, vēsturnieks Gatis
Krūmiņš intervijā LTV raidījumā „Viens pret vienu”
stāstīja, ka Latvijas vēsturē bijuši daudzi migrācijas
viļņi, un iespējams, tuvāko 10 gadu laikā valstī no
bijušajām PSRS republikām kā arī no Ķīnas, varētu
iebraukt vismaz 200 000 līdz 300 000 cilvēku.
Pēc Ekonomikas ministrijas aplēsēm ekonomiskās
krizes laikā 2009. – 2010. gadā no valsts izbrauca
38 000 – 40 000 cilvēku. Profesors Michails Hazans
domā, ka kopš 2000. gada no Latvijas emigrējušo
cilvēku skaits ir pārsniedzis ceturtdaļmiljonu.

Tīmekļa veikalā www.Lakstigala.com
var iegādāties skaistus latviešu darinājumus;
adījumus – Wrapture by Inese; vainagus – Lastroda;
rotaslietas – Verba; apgaismojuma priekšmetus –
Lampas; tekstilizstrādājumus – Emilytextilstudio;
ādas somas – iliZane; var maksāt, lietojot Pay-Pal

„Dieva putniņi” (God’s Lost Sparrows) – par
1944. gadā uz Vāciju izceļojušo ģimeņu likteni
Grāmatas un DVD cena $20 (ar piesūtīšanu)
Pasūtināt, rakstot vai zvanot Aivaram Jerumanim
1600 El Rito Ave, Glendale, CA 91208;
tālr.: 818-247-8390; e-pasts: aivars@earthlink.net

„Savi.lv” – jauns portāls, kuŗā var iegādāties
Latvijas preces; Mārtiņš Ozols-Ozoliņš portālu
izveidoja ar mērķi sagādāt iespēju pasūtināt
vērtīgus, estētiskus latviešu darinājumus
Melno balzamu ar upeņu garšu var pasūtināt:
www.wineanthology.com
750 ml pudele maksā $21.99
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Latviešu skolas audzēkņi apliecina
savu talantu

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi Sabrina un
Sebastians Jerumaņi 7. aprīlī piedalījās savas pamatskolas (Edison Elementary School) sarīkojumā Edison’s got
Talent. Viņi darbināja lelles un nodziedāja divas dziesmas – „Tūdaliņ, tagadiņ” latviešu valodā un „Chaplet”
spāņu valodā.

Latviešu valodas vēsturiskā
vārdnīca
LU Latviešu valodas institūts laidis klajā elektronisku
„Latviešu valodas vēsturisko vārdnīcu” (skat.: http://
tezaurs.lv/lvvv/vardnica/ ), kur aug senās latviešu rakstu
valodas „cūku piperi”, „čaukstas”, „cūcenes”, zied
„mārnakas”, „dzeguzesietavas” un citi „puķiņi”, kur
cilvēki vaļas brīžos iet „dusībā”, ziemā priecājas par
„mīkni”, gaida „miesmeti”, prot nomesties „čūrisku”,
„neapļaunāties”, „nepiedzerties kā cūka mielēs” un
kādam „neveglim” var uzsaukt „Antiņ, kur stabulīte!”.
(LU Latviešu valodas institūts)
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Noderīga vārdnīca
Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības kopas dalībnieki veido vārdnīcu, kuŗā ir ne tikai jaunvārdi, bet
arī seni vārdi, personvārdi, svešvārdi, valodniecības
termini („kādenis”, „norisenis”), historismi, etnonimi:
https://LVAK.wordpress.com/jaunakie-terminimeklejumi-un-diskusijas/jaundarinajumu-un-jaun
vardu-vardnica/

Mācies Latvijas mājskolā!
Latvijā izveidota pirmā tiešsaistes izglītošanās platforma MĀJSKOLA.LV. Mājskolā tiešsaistē mācās bērni no Anglijas, Austrijas, Vācijas, un ir labas atsauksmes! Šī ir vieta, kur bērniem satikties ar skolotājiem, te
ikvienam bērnam ir iespēja uzlabot savu zināšanu līmeni, sagatavoties kontroldarbiem, pārbaudes darbiem,
izpildīt mājasdarbus un daudz ko uzzināt.
Informācija: www.majskola.lv

Rietumkrasta latviešu

vasaras vidusskola

„KURSA”
No 9. jūlija līdz 5. augustam
„KURSĀ” vidusskolēniem ir iespēja apgūt
latviešu kultūras mantojumu. Skaistā dabā
viņi mācās latviešu valodu, iepazīstas ar
tradicijām un bauda vasaras priekus!
Aicinām skolēnus (13‐18 g.) pievienoties
„Kursas” saimei!
Kursa connects high school students with
their Latvian heritage through language,
culture, history and summer activities in
the beautiful Pacific Northwest. Students
of all Latvian language levels between the
ages of 13-18 are warmly welcomed.

DALĪBAS MAKSA | TUITION
$1900 pilns laiks | Full Time
$500 puslaiks (nedēļā) | Part Time (per
week)
Ir citas atlaides un stipendijas!
Other discounts and scholarships
available!
KURSA.RKLIC.ORG | KURSA@KURSA.ORG
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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 atbildīgs. 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

Vērtīgās olu čaumalas
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

Māja spīdēs un laistīsies,
ja izmantosim Jāņa Daugavieša uzņēmuma
Everclean pakalpojumus! Tālr.: 949-588-5835
23311 Via Linda # C Mission Viejo, CA 92691-6804

7. maijā no plkst. 9.00 līdz 9.45 LASL
pārstāve Sanita Šūmane pieņems saiņus
sūtīšanai uz Latviju. Sanits Šūmanes
e-pasts: sanita_s@yahoo.com
Virtuālās izstādes Latvijas Nacionālajā archīvā:
http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6
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Olu čaumalas satur visus organismam nepieciešamos
mikroelementus, pavisam 27 – fosforu, dzelzi, varu,
fluoru, sēru, cinku, mangānu. Olu čaumalās ir 90% kalcija, kas stiprina zobus un rēgulē sirdsdarbību, kā arī stimulē asinsradi kaulu smadzenēs, uzlabo matus, zobus
un ādu. Mūsu organisms neuzņem nevienu no dabiskajiem kalcija avotiem tik labi kā olu čaumalas. Īpaši svarīgs mūsu organismam ir čaumalās esošie ķīmiskie elementi kremnijs un molibdens, kuŗu tikpat kā nav ikdienas pārtikas produktos. Šie elementi ietekmē organisma
biomechaniskās reakcijas. Ārstnieciskas īpašības piemīt
arī plēvītai čaumalas iekšpusē. Senie dziednieki to uzmanīgi izņēma un aptina slimā mazajam pirkstiņam. Pēc
tam, kas plēvīti izžuva, visu roku pārņēma sāpes. Toties
pēc tam sākās atveseļošanās. Zinātnieki domā, ka sevišķi
vērtīgas ir savvaļas putnu olu čaumalas. Pīļu oļu čaumalas bieži ir inficētas, tāpēc tās ēst nevajadzētu.
Olu čaumalas palīdz novērst anēmiju, rachītu, diatēzi,
osteoporozi, smaganu asiņošanu, alerģijas, aizcietējumus, zobu kariesu u. c. kaites. Tās uzlabo muskuļu un
nervu sistēmu darbību. Svaigu olu čaumalu plēvītes jāliek uz pelēcīgas, apvītušas sejas ādas un jāpatur, kamēr
tās izžūst.
Olu čaumalas jāsasmalcina vai jāsamaļ pulverī un
jāēd pa tējkarotei dienā. Nav ieteicams malt un lietot
olas, kas Lieldienās krāsotas ar ķīmiskām krāsvielām.
(Žurnāla „Patiesā dzīve” veselības ziņas,
2016. g. Nr. 6, 39. lpp.)

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/

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,
tālr.: 310-908-6993
1700 Malcolm Ave. #102, Los Angeles, CA 90024
e-pasts: pegijat@inbox.lv
vai: pegijakalninataube@yahoo.com

Atsvaidzināsim atmiņas!
Visus Latvijas okupācijas gadus mēs svinējām
Latvijas valsts dibināšanas dienu, 18. novembri.
DK LB valde lūdz svinību dalībniekus un viņu
piederīgos fotoalbumos pameklēt fotografijas, kuŗās
atspoguļotas svinības trimdas gados.

Lūdz meklēt „iedomu latviešus”
Richarda Kalniņa izveidotajā tīmekļa vietnē
Imaginary Latvians lielākoties ir latviešu tēli no britu
un amerikāņu daiļrades. Viņš priecātos par papildinājumu arī no citās valodās izdotiem literāriem darbiem, par
ko ikviens var ziņot „iedomu latviešu” medniekam
Facebook:
https://www.facebook.com/imaginary.latvians/
Rankas pamatskolas skolotājas latviešu bērniem
ārzemēs piedāvā apgūt latviešu valodu;
nodarbības notiek ar skype palīdzību:
https://youtu.be/rIbmf5aKuPo

Slēdz daudz skolu
Latvijā desmit gadu laikā slēgta 191 vispārizglītojošā
dienas skola un sešas vakara, neklātienes un tālmācības
skolas. Izglītības un zinātnes ministrijas informācija liecina, ka 2015./2016. mācību gadā valstī bija 783 dienas
skolas, no tām 54 sākumskolas, 319 pamatskolas,
350 vidusskolas, 60 speciālās izglītības iestādes un
28 vakara (maiņu) izglītības iestādes. Desmit gados sarucis pamatskolu skaits: no 474 līdz 319, vidusskolu
skaits samazinājies par 33 skolām, speciālo skolu par
četrām, vakara (maiņu) par sešām. Vakara (maiņu) skolās audzēkņu skaits samazinājies par 3000, dienas skolās par 63 000. Alūksnes novada dome ar 2017. gada
1. septembri nolēmusi slēgt Mālupes pamatskolu, bet no
2018. gada 1. septembŗa – Ilzenes pamatskolu. Jaunlaicenes pamatskolu no 2017. gada 1. septembŗa reorganizēs par Jaunlaicenes sākumskolu, kuŗā būs pirmsskolas
izglītības grupa un 1.–4. klase.

Atskaitīti vairāk nekā 18 000 studējošo
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas informācija
liecina, ka 2015. -2016. mācību gadā studijas pārtrauca
18 278 studējošie. 2014.-2015. mācību gadā studijas
pārtrauca 20 000 jauniešu, vēl pirms gada – 19 000.
Atskaitīšanas iemesli ir dažādi – nesekmība, pārcelšanās uz ārzemēm, financiālas grūtības, nepārdomāta
studiju programmas izvēle.
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Arvien vairāk neparastu vārdu –
vai tie vēlāk nebūs jāmaina?
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pērn
reģistrēti vairāk nekā 2000 retu vārdu. Latvijā dzīvo Rianas
un Zlatani, Aizas, Ameli, Daniīli, Froli, Jantas un Iteni.
Iedzīvotāju reģistrā ir arī vārdi Aiša Luana, Aldars, Alps,
Ami, Ani, Dāls, Diora, Dimants, Edis, Eļžbeta, Gariks, Īvī,
Juri, Kate Otte, Kosmo Goku, Lilū, Maliks, Manfredo
Brando, Masons, Matrona, Matvejs Kenans Mirošans,
Miloļika, Neo, Prīts, Pērle, Prokops, Rasmus, Rollo, Rourijs,
Satīna, Ugņe, Tors, Vesna, Vsemīls, Vira. Latvijā pērn
reģistrēti cilvēki ar trim un pat četriem vārdiem: Džeimss
Maikls Nikolajs, Tomass Žans Mārtiņš, Mikaels Adams
Navazs, Matvejs Kenans Mirošans, Levi Čilotams Kristofers,
Leonards Pauls Antons, Kārlis Teodors Upesleja, Elizabete
Šampeina Paola, Džordžs Džeremī Aleksandrs, Daniels
Mihails Golacis, Čadeja Austris Vincents, Dimitri Gijoms
Aldonis Marī. Iespējams, šie 2015. gadā Iedzīvotāju reģistrā
minētie cilvēki dzimuši citās valstīs.
Aptauja Lielbritanijā liecina, ka piektā daļa vecāku nožēlo
izvēli dot bērnam nedzirdētu vārdu. Izvēloties vārdu, viņi
neesot padomājuši, ka tas var radīt netīkamas asociācijas.
Meitenei Isis māte izvēlējās šādu vārdu, jo angliski tā sauc
ēģiptiešu veselības dievieti, taču nenojauta, ka ar šādu abreviātūru angliski kļūs pazīstami nežēlīgie Daesh terroristi, kuŗi
sagrābuši territorijas Sīrijā un Irākā, kā arī izraisījuši asiņainus terroraktus rietumu pasaulē.
Saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas
likumu ikviens Latvijas pavalstnieks, nepavalstnieks vai
bezpavalstnieks var mainīt vārdu. Citu vārdu izvēlēties var
personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu.

Visgrūtāk atrast jaunu saimnieku melniem kaķiem,
jo cilvēki ir aizspriedumaini. DK LB biedrei Dianei
Maučei Citronai tieši patīk melni kaķi. Viņai bija
divi melni runcīši, dvīņi Jaguārs un Džosītis. Pērn
oktōbrī Jaguārs nomira ar nieru vēzi. Dzīvnieku
patversmē Santamonikā Diane atrada melnu
kaķenīti, kam deva vārdu Džilīte. Nu runcītis vairs
nav vientuļš, viņam ir rotaļbiedre!
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JOCIŅI
Ieva savā sešpadsmitajā dzimumdienā dāvanā
saņem kabatas tālruni. Viņa dodas iepirkties un to tūlīt
paņem līdzi. Ievai sēžot autobusā, zvana māte. „Māt, kā
tu zināji, ka braucu autobusā?” brīnās Ieva.
***
Jānītis pastaigājas kopā ar vecākiem pa mežu. Viņi
iet gaŗām lielam, vecam ozolam. „Tēt, vai varu tajā
uzrāpties?” Jānītis jautā. „Manis dēļ, bet, ja tu nokritīsi
un salauzīsi kāju, tad neskrien brēkdams pie manis!”
***
„Vai šis ir īstais ceļš uz Jūrkalni?” autobraucējs jautā
kājāmgājējam. „Īstais gan, tikai nepareizā virzienā!”
***
Aina satiekas ar savu jauno draugu. Viņš runā tikai
par savu auto, un Aina viņa pārtrauc: „Vai man nav
jauka kleita?” „Jā.” „Un vai mana frizūra nav labi
izdevusies?” „Tiesa.” „Vai manas kājas šajās kurpēs
neizskatās īpaši labi?” „Kā nu ne.” „Ak dārgais, tu
patiešām proti izteikt komplimentus.”
***
„Redzēju jūs gauži raudam, kad mana meita dziedāja
spāņu dziesmu. Vai esat spānis?”
„Nē, es esmu mūziķis!”
***
Piedzēries vīrietis iekāpj autobusā un sievietei zilā
uniformā iespiež rokā desmit eiru. „Ko tas nozīmē? Es
esmu stjuarte!”
„Sasodīts, kā gan es esmu iekāpis lidmašīnā?”
***
„Vai rēķinu savam parādniekam aizsūtījāt?”
advokāts jautā klientam.
„Saprotams!”
„Un ko viņš teica?”
„Lai es ejot pie velna!”
„Un ko jūs darījāt?”
„Es tūlīt devos pie viņa.”
***
„Ko jūs darāt?” Pēteris jautā savam kaimiņam.
„Es būvēju putnu biedēkli,” kaimiņš atbild.
„Bet dārzā taču visu laiku ir jūsu sieva!’

Lūgums ziņot par adreses maiņu
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot
dzīvesvietu, ieteicams redaktorei laikus paziņot
jauno adresi, lai biedrībai nerastos lieki izdevumi
par atpakaļ atsūtītajiem biļeteniem.
Lasītāji aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules,
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!

Draudzes Ziņas

„Dziediet Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus!”
Ps 98:1
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS
Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
Kasiere Dace Taube: 3150 Hutchison Ave., Los Angeles, CA 90034
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063

949-443-2150
310-709-4738
949-443-5170
310-396-5244
805-522-0185

*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība
Baznīcas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
7. maijā plkst. 11:00 laju vadīts Lieldienu laika ceturtās svētdienas dievkalpojums
Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce ar groziņiem baznīcas lejas zālē
21. maijā plkst. 11:00 laju vadīts Lieldienu laika sestās svētdienas dievkalpojums
11. jūnijā plkst. 11:00 Trīsvienības svētku dievkalpojums ar dievgaldu;
mācītājs Mārtiņš Rubenis

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums

Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums Bērni

26. marts

54

42

$1132

$20.96

18

Piezīmes
Prāveste Daira Cilne

Aicinām iegādāties jauno

„2017. GADA BAZNĪCAS GADA GRĀMATU”
(cena: $20)

LŪGUMS
Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2017. gadu! Draudzes nodeva – $250; studentiem – $60
_______________________________________________________ $__________
(uzvārds, vārds)
Ziedojums draudzes vajadzībām

$__________

Ziedojums draudzes dievnama remontiem

$__________

Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā

$__________

Ziedojums Archibīskapa algas fondam ($50)

$__________
KOPĀ $__________

Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., nosūtīt
kasierei Dacei Taubei 1700 Malcolm Ave., Apt. 101, Los Angeles, CA 90024
IR ĻOTI SVARĪGI, KA KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50
ARCHIBĪSKAPA FONDĀ; LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDS NAV SASNIEDZIS
IECERĒTO SUMMU, TĀPĒC LELBĀL LŪDZ ĀRKĀRTĒJUS
PAPILDZIEDOJUMUS
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PĀRDOMĀM

Sauc mani!
Kā piedzīvot lielas un apslēptas lietas? Dievs saka:
„Sauc Mani, un Es tev atbildēšu, un Es vēstīšu tev lielas
un apslēptas lietas, ko tu nezini" (Jer 33:2-3)
Pirmkārt, lūgšana ir dialogs – „Sauc Mani, un Es tev
atbildēšu.” Lūgšana ir saruna ar Dievu. Uzrunā Dievu
un gaidi atbildi. Samērā bieži mēs noskaitām kādas rindiņas un domājam, ka esam lūguši un viss ir labi. Bet
lūgšana ir daudz vairāk nekā tikai noskaitīt kādus vārdus. Lūgšana ir kaut ko pateikt, pasaukt Dievu, izteikt
savu lūgumu, prieku, savas rūpes un tad gaidīt. Gaidīt,
kad Dievs ko teiks.
Ko darīt, kamēr gaidu uz Dieva atbildi?
• Pārbaudīt savu attieksmi gaidīšanas laikā. Vai paļāvībā gaidu uz Dieva atbildi? Vai lūdzu, lai Dievs man
dod Mieru un paļāvību sirdī? Dievs atbildēs īstajā laikā
– ne par agru, bet arī ne par vēlu. Vai tam uzticos un
tam ticu? Vai esmu Dievam pateicīgs par to, ka Viņa
laiks ir īstais laiks?
• Lūgt, lai Dievs parāda, kā Viņš atbild uz citām manām lūgšanām laikā, kamēr gaidu uz savu lielo lūgšanu
vajadzību.
• Pacietīgi gaidīt. Bieži Dievs neatbild uz lūgšanām
uzreiz. Tas notiek tāpēc, ka Viņš gaida īsto brīdi, kad
būšu gatavs dzirdēt Viņa atbildi. Jo vairāk šajā laikā
iedziļinos Dieva Vārdā, jo vairāk saprotu, ko Dievs man
vēlas teikt. Lai piedzīvotu „un Es vēstīšu tev lielas un
apslēptas lietas”, mums ir nepieciešams laiks. Reizumis
šajā laikā palīdz slavēšanas mūzika, citreiz Dieva vārda
lasīšana, kā arī sarunas ar kristiešiem, vai tuviem draugiem. Gaidīšanas laiks ir vajadzīgs mums, lai sagatavotu sirdi lielām un apslēptām lietām.
Otrkārt, lūgšana ir žēlastība. Žēlastība ir ne tikai tas,
ka nesaņemam to, ko esam pelnījuši, bet arī tas, ka saņemam to, ko neesam pelnījuši. „Žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana.” (Ef 2:8)
Domājot par žēlastību, ir sajūta, ka tā ir kaut kas ārpus mums. Mēs to nevaram iespaidot, palielināt vai pamazināt, un mēs nevaram to arī izdzēst. Mēs tur neko
nevaram ne pielikt, ne atņemt. Tā atrodas ārpus mūsu
spēkiem un mūsu iespējām. Runājot par lūgšanu – tā ir
kaut kas, ko varam darīt. Lūgšana ir mūsu aktīvitāte,
mūsu rīcība, mūsu sadarbība. Kāds tad lūgšanai sakars
ar žēlastību? Vispirms tā ir liela Dieva žēlastība, ka mēs
vispār varam tuvoties Dievam, – tā kā mums ir liels
augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus,
Dieva Dēls... tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības
troņa, lai saņemtu apžēlošanu pieiet pie vislielākā,
visvarenākā Ķēniņa troņa. Mums nav jāiet pie Dieva

caur kādu svēto vai kādu vēstnesi, nē, mēs to varam
darīt paši personīgi, un to mēs darām savās lūgšanās. Tā
ir žēlastība. Un tad tā ir žēlastība, ka Dievs mums lūgšanās atklāj savu gribu. Mēs visi katru dienu saskaŗamies ar lēmumiem, kuŗi jāpieņem, sākot ar parastām un
ikdienišķām izvēlēm, kā, piemēram, ko ēst pusdienās,
un beidzot ar tādiem tematiem, kā reaģēt uz apvainojumu vai kā atjaunot izjukušas attiecības. Un nerunājot
nemaz par dzīves lielajiem jautājumiem: kādu māju
pirkt, kur dzīvot, kādu profesiju izvēlēties un kāda ir
manas dzīves jēga? Bieži mēs vēlamies, lai kāds mums
pateiktu priekšā, ko darīt, un lai kāds mums iedotu īsto
atslēgu, ar ko atvērt pareizās durvis un neizdarīt kļūdas.
Jeremijas grāmatā Dievs saka: „Es vēstīšu tev lielas
un apslēptas lietas, ko tu nezini.” Lūgšana ir žēlastība,
jo Dievs caur to vēlas mums palīdzēt, – Dievs zina, kādi
lēmumi mums jāpieņem. Viņš zina to, ko mēs nezinām,
kas mums ir apslēpts. Un caur lūgšanu Dievs mums to
atklāj. Viņš mums to pavēsta. Tā ir žēlastība! Visbeidzot, mūsu lūgšana vienmēr sasniedz mērķi, un tā ir žēlastība. Cik bieži ir tā, ka, runājoties ar citiem, vēlamies kaut ko pateikt, bet nemākam atrast īstos vārdus
vai nevaram izteikt domas, un galu galā paliekam nesaprasti. Vai arī – vēlamies pastāstīt, kas mūs nospiež, bet
nevaram to izteikt vārdos. Vai – varam savas domas
izteikt labos un skaidros vārdos, tomēr jūtamies nesaprasti vai pārprasti. Cik ļoti tad vēlamies, kaut būtu
kāds, kas mūs saprastu, kas mūs saprastu no pusvārda!
Dieva vārds saka: „Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu
nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā;
bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.
Bet tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc
Dieva gribas iestājas par svētajiem.” (Rm 8:26-27)
Vai šī nav brīnišķīga žēlastība? Svētais Gars zina,
kas mūs nospiež, kā mēs jūtamies un ko mēs vēlētos
pateikt Dievam arī tad, ja nevaram atrast īstos vārdus
vai nevaram atrast nekādus vārdus, bet varam vienīgi
nopūsties. Svētais Gars mūsu lūgšanu aiznes Dievam.
Viņš to izsaka Dievam saprotami un skaidri. Svētais
Gars zina, kā jūtamies, un Viņš mūs nepārpratīs! Un
Viņš aizlūdz par mums un mūsu vajadzībām. Tā ir
žēlastība! Lūgšana ir žēlastība, ko Dievs mums dod. Jo
vairāk to apzināmies un saprotam, jo dziļāk tajā ieejam.
Jo rēgulārāk un dziļāk tajā ieejam, jo vairāk
piedzīvojam Dievu kā reālitāti savā dzīvē. Tad mūsu
lūgšana no pantiņu noskaitīšanas pārvēršas par dzīvu un
patiesu dialogu ar Dievu, mūsu Tēvu, mūsu Pestītāju,
mūsu Glābēju un mūsu Palīgu.
Dievs saka: „Sauc Mani, un Es tev atbildēšu.” Tad
nu sauksim Viņu un sāksim sarunu ar Dievu!
Denveras draudzes mācītāja Helēne Godiņa
(Raksts no 2016. gada Baznīcas Gada grāmatas)
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DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV.
LUT. DRAUDZES GADA SAPULCE
svētdien, 2017. gada 7. maijā
plkst. 12:15 dienā (pēc dievkalpojuma)
1927 Riverside Dr., Losandželosā (baznīcas zālē)
Darba gaita:
1. Sapulces amatpersonu izraudzīšana;
2. Iepriekšējā gada sapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana;
3. Draudzes amatpersonu ziņojumi;
4. Latviešu nama pārvaldes ziņojumi;
5. 2016. gada budžetu (padomes un dāmu komitejas)
izpildījums;
6. Revīzijas komisijas ziņojumi;
7. 2016. gada un 2017. gada budžetu projektu
apstiprināšana;
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas;
9. Dažādi jautājumi, ierosinājumi un priekšlikumi
Ja izziņotajā laikā, plkst. 12:15, nesanāks statūtos
noteiktais kvōrums (1/6 balstiesīgu draudzes locekļu),
tad sapulci sāks stundu vēlāk, plkst. 1:15 dienā ar tādu
pašu darba gaitu, un tā būs tiesīga lemt par visiem jautājumiem, vienalga, cik daudz dalībnieku ieradušies.
Piezīme: Balstiesīgs ir katrs iesvētīts draudzes loceklis, kas nokārtojis maksājumus draudzei par 2016. gadu,
kā arī 2017. gadā no jauna iestājušies locekļi.
Lūdzam draudzes locekļus piedalīties sapulcē kuplā
skaitā
Gada sapulces dienā dāmu komiteja laipni aicina
visus piedalīties ar groziņiem

ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
J. & I. Stern – $200; P. Taube – $20
ARCHIBĪSKAPA FONDAM
J & I. Stern – $100
DIEVNAMA REMONTIEM
J. & I. Stern – $100
MĀSU DRAUDZĒM
J. & I. Stern – $50
I. JANKOVSKAS PIEMIŅAS FONDAM
V. Purmalis – $40
LIELDIENU ZIEDIEM
S. Upenieks – $100
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2017. g. 10. aprīlim.)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.
DRAUDZES PADOME PATEICAS PAR
ZIEDOJUMIEM!
30

„Cīravā lai plūst dzīvais ūdens!”
Archibīskape Lauma Zušēvica un LELBAs
Jaunatnes nozare aicina atbalstīt projektu „Cīravā
lai plūst dzīvais ūdens!”
Cīravas mācītājmuižā nepieciešams ierīkot kanālizācijas sistēmu, lai tur plūstu tīrs ūdens.
Ziedojumus sūtīt: LELBA
1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107
vai ar vietējās draudzes starpniecību ar norādi
„Cīrava”.

Vinsents van Gogs „Bībele” (1885., eļļa, audekls)
Gleznu var apskatīt Van Goga mūzejā Amsterdamā
(Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam, Nīderlande)
Britu Bībeles biedrības pārstāvji pēc aptaujas, kuŗā
piedalījās nedaudz vairāk par 3700 dažādu kristīgo
draudžu locekļi (vecāki par 16 gadiem un rēgulāri Svēto
Rakstu lasītāji), noskaidrojuši, ka viņu mīļākās Svēto
Rakstu grāmatas ir Jāņa evaņģelijs, Psalmi, Lūkas evaņģelijs, Rutes grāmats un Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem. Ne tik mīļas Bībeles grāmatas ir Trešā Mozus
grāmata, Ceturtā Mozus grāmata, Atklāsmes grāmata,
Salamana augstā dziesma un Raudu dziesmas. Aptaujātie teikuši, ka viņi labprātāk izvēloties lasīt Jaunajā
Derībā atrodamas grāmatas nekā Vecajā Derībā.

Pieteikumus
puķēm uz altāŗa
pieņem
Biruta Šulca,
tālr.: 949-297-3958

Atis Blāķis, Eidens (Aiden) Blāķis, prāveste Daira Cilne, Kate Blāķe
Prāveste Daira Cilne 2017. gada 26. martā dievkalpojuma laikā kopā ar draudzi un latviešu skolas bērniem
kristīja Eidenu Ansi Blāķi. Novēlam mazam Eidenam, vecākiem Atim un Katei, kā arī krustvecākiem
Jānim Taubem Jr. un Danellei Nelsonai Dieva svētību

Sandiego latviešu ev. lut. draudze

JŪNIJĀ DZIMUŠIE
RAUDZES LOCEKĻI
4. Pēteris Freimanis
5. Deins (Dane) Purmalis
11. Māra Rosentāle
12. Anniņa Zemjāne-Kaļiņa
15. Eduards Reimanis
16. Sigrīda Upeniece
17. Jānis Ripa, Anna Tetere
18. Kārlis Kalvāns
19. Biruta Maldute
23. Kārlis Kalējs
27. Māra Sidlere
28. Irēne Gnerlicha, Silvija Kurmiņa
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes padome
Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot Tamārai Rūsei
vai Dainai Ābelei

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

27. maijā plkst. 12.00
Vasarsvētku dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma kafijas galds
10. jūnijā 12.00 Tautas sēru
dievkalpojums ar dievgaldu;
pēc dievkalpojuma 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
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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 CALIF. un nosūtīt:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041
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

