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22. aprīlī rokgrupas Credo četru mūziķu koncerts un balle 
29. aprīlī Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) bankets 

Losandželosas latviešu nama pārvaldes darbinieki; sēž no kr.: sekretāre Inguna Galviņa,  
Dace Pavlovska, Nora Mičule, kasiere Vita Volkovska, stāv: Valdis Ķeris, Valdis Pavlovskis, 

nama pārvaldes priekšnieks Aivars Jerumanis, Teodors Lilienšteins, Valdis Volkovskis  
(nav Tālivalža Paegles un Lienes Lindes)  
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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 abone-
mentu  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. 

IB metiens – 330 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
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:  Pēteris Brecko, Jānis Daugavietis, 
Inguna Galviņa, Guna Jostsone, Tamāra Kalniņa – 
kasiere, Valdis Ķeris,  Nora Mičule, Astra Moora – sekre-
tāre, 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 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu 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:  1700 Malcom Ave, Apt 101, CA  90024) 

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  

 

  Tikai Abavas ozolu vainagos  
  Tavu balsi pat pusnaktī dzirdu. 

Jānis Anerauds (1924-2010) 
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Amerikas baltiešu brīvības 
līgas (BAFL) valde 

Sēž no kr.: Andžela Nelsa un 
Guna Jostsone;  

stāv: Aivars Jerumanis, 
Henriks Līsments, Heino 
Nurnbergs, Ivars Mičulis, 

Imants Leitis, Āvo Reinfelds, 
Tālivaldis Paegle, Valdis 

Pavlovskis (nav Jāņa Lāča un 
sekretāres  Aleksandras 

Kudukas) 
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Amerikas baltiešu brīvības līgas valdes locekļu sēde 

Amerikas baltiešu brīvības līgas biedri apņēmīgi turpina 
darboties, lai ietekmētu polītiskos procesus Baltijas valstu 
brīvības un neatkarības nodrošināšanai.  

Gadskārtējā Amerikas baltiešu brīvības līgas pilnsapulce 
notika 4. februārī Losandželosas igauņu namā. Pilnsapulces 
darba kārtā bija prezidenta ziņojums, kasieŗa atskaite, revīzi-
jas komisijas ziņojums, nākotnes plānu apspriešana, pārrunas, 
nominācijas komisijas ziņojums un jaunās valdes locekļu 
vēlēšanas. Nominācijas komisijas pārstāvis Aivars Jerumanis 
ziņoja, ka  jaunu kandidātu Amerikas baltiešu brīvības līgas 
valdes vēlēšanām nav. No amata neviens valdes loceklis neat-
teicās, un tika izteikts priekšlikums turpināt darbu iepriekšējā 
sastāvā. Visi līdzšinējie valdes locekļi vienbalsīgi tika ievēlē-
ti. BAFL valdē turpmāko gadu darbosies: Aivars Jerumanis, 
Guna Jostsone, Aleksandra Kuduka, Jānis Lācis, Dr. Hendriks 
Līsments, Imants Leitis, Ivars Mičulis, Andžela Nelsa, Heino 
Nurnbergs, Tālivaldis Paegle, Valdis Pavlovskis, Āvo Rein-
felds. Prezidents arī turpmāk būs Valdis  Pavlovskis, vicepre-
zidenti Ivars Mičulis, Andžela Nelsa un Āvo Reinfelds, sekre-
tāre – Aleksandra Kuduka, kasieris – Tālivaldis Paegle.  

Pilnsapulces dalībnieki dedzīgi sprieda par ASV jaunās 
valdības nostāju globālajā polītikā. Daži bažījās, ka ASV pre-
zidenta Donalda Trampa simpatijas Krievijai varētu radīt 
draudus Baltijas valstu drošībai. Āvo Reinfelds ierosināja 
veidot ciešāku sadarbību ar Joint Baltic American National 
Committee (JBANC) un ieteica BAFL pārstāvjiem piedalīties 
JBANC konferencē, un sapulces dalībnieki nolēma, ka BAFL 
pārstāvji tajā piedalīsies. 

Pilnsapulces dalībnieki pieņēma rezulūciju, kuŗā uzsvēra 
NATO lielo nozīmi visas pasaules, ASV un Baltijas valstu 
drošības saglabāšanā. Rezolūcijas pilns teksts tiks publicēts 
Baltic Bulletin. 

 BAFL svarīgākais darbības uzdevums ir nemitīgi atgādi-
nāt par nepieciešamību Baltijas valstīs pastāvīgi izvietot 
NATO kaŗaspēka vienības. Tā ir BAFL prasība. BAFL cenšas 
pārliecināt ASV kongresa deputātus un valdības amatperso-
nas, ka Krievijas draudi pret Baltijas valstīm ir reāli. BAFL 
joprojām aktīvi iebilst pret Krimas aneksiju. 

Prezidents Valdis Pavlovskis mudināja valdes locekļus 
tikties ar ASV  Kongresa deputātiem vai nosūtīt viņiem vēstu-
les, lai informētu par baltiešiem svarīgo un lūgtu iestāties 
Baltiešu atbalsta grupā (Baltis Caucus). Mērķis ir 100  Baltie-
šu atbalsta grupas biedru ASV Kongresā. Tā būtu BAFL dā-
vana Baltijas valstu 100 gadu jubilejā.  

BAFL izdod Baltic Bulletin. Izdevuma redaktors ir Imants 
Leitis. Valde viņam  pateicas par rūpīgo darbu. Informācija 
atrodama BAFL vietnē tīmeklī www.bafl.com 

BAFL ir arī Facebook lapa, tajā informāciju ievieto 
sekretāre Aleksandra Kudukis.  

ASV Kongresa Pārstāvju palātas deputāts Džons Šimkus 
darba uzdevumā bija ieradies Dienvidkalifornijā un aicināja 
BAFL valdes locekļus tikties ar viņu 7. februārī Irvainā, vies-
nīcā Atrum. Dž. Šimkus ASV kongresā pārstāv Baltiešu at-
balsta grupu un ir viens no tās priekšsēžiem. Tikšanās laikā 

tika apspriesti turpmākas BAFL un ASV Kongresa Baltiešu 
atbalsta grupas sadarbības stiprināšanas iespējas un pārrunāja, 
kā svinēt Baltic Caucus 20 gada jubileju.   

Gadskārtējais BAFL bankets notiks 29. aprīlī Losandželo-
sas latviešu namā (1955 Riverside Drive). Kokteiļu stunda 
pulksten četros, vakariņas pulksten piecos, programma 
sāksies pulksten sešos. 

Runu teiks Latvijas Republikas Saeimas priekšēde Ināra 
Mūrniece.  Banketā piedalīsies Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanios un vairāki Saeimas deputāti.  

Ināra Mūrniece  par Saeimas priekšsēdi ievēlēta 2014. ga-
da 4. novembrī. Viņa ir nacionālās apvienības „Visu Latvijai-
TB/LNNK” polītiķe un Saeimas deputāte kopš 2011. gada. 
No 2011. gada līdz 2014. gadam viņa bija Saeimas Cilvēk-
tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēde, no 2014. 
gada septembra līdz novembrim – nacionālās apvienības 
„Visu Latvijai-TB/LNNK” frakcijas vadītāja. Bērnībā Ināra, 
būdama vecākā māsa, rūpējās par četriem jaunākajiem bēr-
niem ģimenē, bet tagad viņas atbildība un rūpes ieguvušas 
citas dimensijas. Mīļajai Latvijai viņa ir gatava atdot savu 
laiku, enerģiju, gudrību un pieredzi. 

Andris Teikmanis ir bijušais tautfrontietis, ieguvis jurista 
izglītību, bijis Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes priekš-
sēdis, 1995. gadā iecelts par Latvijas vēstnieku Eiropas pado-
mē. A.Teikmanis bijis vēstnieks Krievijā, Ārlietu ministrijas 
valsts sekretārs, vēstnieks Lielbritanijā. Viņš ir viens no 
Latvijas ietekmīgākajiem diplomātiem. 

BAFL atzinības balva tiks pasniegta bijušajam Igaunijas 
prezidentam Hendrikam Ilvesam par aktīvu darbību un iegul-
dījumu Baltijas brīvības un drošības veicināšanā. Viņš ar  
dzīvesbiedri Ievu ir uzaicināts piedalīties BAFL banketā. 
Prezidenta balvu saņems lietuvietis Albins Markevičs. 

BAFL darbību un gadskārtējo banketu var atbalstīt ar zie-
dojumu. Ziedotāju vārdi tiks publicēti banketa programmā. 
BAFL banketa ziedotāju katēgorijas: $50 – ziedotājs; $100 – 
draugs; $150 – atbalstītājs; $200 – labdaris; $250 – īpašais 
labdaris; $300 – ģenerālsponsors.  

Banketam var pieteikties, zvanot Ivaram Mičulim (818- 
585-5748 vai 818-842-3639), Āvo Rienfeldam (949-481-
1915) vai Andželai Nelsai (714-526-3648).  

Guna Jostsone 

Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) turpmākie mērķi  
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ASV KONGRESA PĀRSTĀVJU PALĀTAS DIENVIDKALIFORNIJAS 
DEPUTĀTI  (ar tumšākiem burtiem izceltie jau ir BALTIC CAUCUS) 
Pete Aguilar (D) San Bernadino; Karen Bass (D) Los Angeles; Julia Bronwley (D) Oxnard; Ken Calvert (R) Coro-
na; Lois Capp (D) Santa Barbara; Tom Cardenas (D) Panorama; July Chu (D) Pasadena; Susan A. Davis (D) San 
Diego; Janice Hahn (D) San Pedro; Duncan Hunter (R) El Cajon; Darrell Issa (R) Vista; Steve Knight (R) Palmda-
le; Ted Lieu (D) Los Angeles; Alan Lowenthal (D) Long Beach; Grace F. Napolitano (D), El Monte;  
Scott Peters (D) San Diego; Dana Rohrabacher (R) Huntington Beach; Lucile Roybal-Allard (D) Los Angeles;  
Ed Royce (R) Brea; Paul Ruiz (D) Palm Desert; Linda Sanchez (D) Cerritos; Adam Schiff (D) Burbank;  
Brad Sherman (D) Sherman Oaks; Mark Takano (D) Riverside; Norma Torres (D) Ontario; Juan Vargas (D) Chula 
Vista; Mimi Wallters (R) Irvine;  Maxine Waters (D) Los Angeles 

BAFL  prezidents Valdis Pavlovskis uzrakstījis paraugvēstuli, kādu ieteicams nosūtīt ASV 
Kongresa Pārstāvju palātas deputātiem 
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RIETUMKRASTA LATVIEŠU 
IZGLĪTĪBAS CENTRA 
LATVIEŠU VASARAS 
VIDUSSKOLA  KURSA  
no 9. jūlija līdz 5. augustam 

NODARBĪBAS 
LATVIEŠU VALODA UN LITERĀTŪRA 
VĒSTURE 
DZIEDĀŠANA 
TAUTASDEJAS 
ROTKALŠANA 
ŠACHS 
ROKDARBI 
LATVIEŠU VIRTUVE 
VITRĀŽAS MĀKSLA 
PODNIECĪBA 
SPORTA NODARBĪBAS, SPĒLES, SACENSĪBAS 
UN CITI PRIEKI 
REĢISTRĒJOTIES LĪDZ 31.  MARTAM 
pilna laika dalības maksa (4 nedēļas) $1600; 
puslaika dalības maksa $425 nedēļā 

REGISTRĒOTIES NO 1.  APRĪĻA 
pilna laika dalības maksa $1900; 
puslaika dalības maksa $500 nedēļā 
  
 
ACTIVITIES 
LATVIAN LANGUAGE & LITERATURE 
HISTORY 
SINGING 
FOLK DANCE 
JEWELRY MAKING 
CHESS 
CRAFTS 
LATVIAN CUISINE 
STAINED GLASS 
CERAMICS 
SPORTS & GAMES 
& MUCH MORE 
EARLY REGISTRATION  
(BEFORE MARCH 31) 
Full-time tuition $1600;  
Part-time tuition $425/week 
STARTING APRIL 1 Full-time tuition $1900; 
Part-time tuition $500/week 
  

KURSĀ vidusskolēniem  ir iespēja apgūt latviešu 
kultūras mantojumu. Skaistā dabā mācāmies 
latviešu valodu, iepazīstamies ar tradicijām un 
baudām vasaras priekus! Aicinām skolēnus          
(13-18 g.) pievienoties Kursas ģimenei!  

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. 

Ir dažādas atlaides un stipendijas! 
Other discounts and scholarships 

available! 
 

KURSA.RKLIC.ORG | 
KURSA@KURSA.ORG 
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Sestdien, 22. aprīlī, Losandželosas latviešu namā no-
tiks latviešu estrādes mākslinieku grupas CREDO kon-
certs un balle. Šī Latvijas grupas mūzika ir labi zināma 
tiem, kuŗi apmeklēja koncertus Latvijā aizritējušā gad-
simta 80.-90.  gados un visiem, kuŗi ciena maestro 
Raimondu Paulu. Rietumkrasta latviešu Dziesmu svēkos 
Sanhosē 2015. gadā grupas sōlists Guntis Veits bija iera-
dies kopā ar aktieŗiem spēlēt izrādē „Precies, māsiņ!”.  

Radās doma par turpmāku sadarbību un, tuvojoties 
Latvijas 100 gadu jubilejai, aicināt „celt tiltu” starp māk-
sliniekiem Latvijā un ārpus tās. Losandželosā ar dažu 
rosīgu latviešu līdzdalību un Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības atbalstu šis plāns lēnām īstenojas. Mākslinieki 
koncertēs vairākos latviešu centros. Patlaban viņi gaida 
ieceļošanas vīzas. Ceram, ka viņi tās drīz saņems un 
mums visiem būs iespēja noklausīties skaistu pavasaŗa 
koncertu.  

Grupas  CREDO  piedāvātā programma ir plaša, to 
būs patīkami gan klausīties, gan, mūziķiem spēlējot, de-
jot.  Programmā piedalīsies  vietējie Losandželosas māk-
slinieki Lolitas Ritmanes vadībā. Losandželosas latviešu 
skolas audzēkņiem koncertā būs iespēja dziedāt kopā ar 
māksliniekiem no Latvijas. 

Grupa CREDO dibināta 1974. gadā un savu oficālo 
nosaukumu ieguva 1979. gadā Liepājā.  CREDO popu-
lāritāti iemantoja 80. gados,  kad mūziķiem pievienojās 
sōlists Guntis Veits.  CREDO dziesmas vairākkārt gu-
vušas atzinību  Mikrofōna aptaujas koncertos.  Mūziķi 
bieži atskaņoja un sōlisti dziedāja  maestro Raimonda 
Paula,  komponistu Armanda Alkšņa un Gunša Veita 

oriğināldziesmas. Raimonds Pauls CREDO komponējis 
daudz  dziesmu.  Aizritējušā gadsimta 80. gadu beigās  
mainījās CREDO sastāvs, grupa piedzīvoja kritumu, bet 
atdzima 1997. gadā.  CREDO koncertēja kaimiņvalstīs, 
latviešu centros Latvijā un ārpus Latvijas. Latvijas Skolu 
jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos 2010. gadā  CREDO 
mūzicēja kopā ar jauniešu kori, kuŗā bija 5000 dziedā-
tāju.  Uzslavējami, ka CREDO savu identitāti un popu-
lāritāti spēj saglabāt, dziedot latviešu valodā, grupas re-
pertuārā nav dziesmu angļu valodā.  CREDO vairākkārt 
saņēma balvas, un sōlistu dziedātās dziesmas vēl jopro-
jām ir vienas no vispazīstamākajām Latvijas estrādes 
mūzikā.   

Sōlistam  Guntim Vetam ir vienreizēja balss, būtu 
grūti iedomāties citu, kas dziesmu „Meitene ar kallu zie-
diem” varētu nodziedāt labāk. CREDO repertuārā ir  
daudzas iemīļotas estrādes dziesmas, piemēram „Ziņğe 
par bailēm”, „Rozīt mana nātru dārzā”, „Kad nekas nav 
palicis tevī”, „Neko nevar skaidri zināt”,  „Disnejlenda”, 
„Ūsainā puķe”,  „Tur aiz mākoņiem ir saule” un citas. 
Grupas dziesmu repertuāru papildina Imanta Kalniņa, 
Zigmāra Liepiņa,  Mārtiņa Brauna un citu komponistu 
darbi. 

Patlaban CREDO  dalībnieki ir sōlists un ģitarists 
Guntis Veits,  sōlists un basģitarists Aivars Vīksna,  
sitaminstrumentālists Gundars Lintiņš, sōlists un ģita-
rists Guntars Endzelis.  

Gaidām māksliniekus Losandželosā un ceram jūs 
visus redzēt latviešu namā 22. aprīlī mūzikālā izklaides 
vakarā!                                                    Dziesma Tetere 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības ikmēneša val-
des sēdes notika 8. februārī.  

Sēdē piedalījās Ivars Mičulis, Dāvis Reins, Guna 
Jostsone, Valdis Ķeris, Jānis Taube, Valdis Pavlovskis,  
Inguna Galviņa, Astra Moora, Nora Mičule, Dziesma 
Tetere, Leons Platacis. 

Valdes locekļi runāja par nākamo mēnešu sarīkoju-
miem, biedru skaita pavairošanu, biedrības financiālo 
stāvokli. Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) ban-
keta atbalstam nolēma piešķirt 350 dolaru, bankets 
notiks 29. aprīlī. 

Iepriekšējā valdes sēdē sprieda, ka biedrības telpā na-
ma otrā stāvā pēc dievkalpojumiem varētu izrādīt no 
Latvijas vēstniecības ASV saņemtās Latvijā tapušās fil-
mas. Aparātūra filmu rādīšanai ir sagatavota. Skatītājiem 
lūgs ziedojumu, sākot no pieciem dolariem. 

Pēc Sanfrancisko teātŗa darbnīcas izrādes – Ēricha 
Kestnera lugas „Emīls un Berlīnes zēni” 12. martā aktie-
ŗus paēdinās, kā tas parasti darīts. Valde noteica ieejas 
maksu: pieaugušajiem – $25, bērniem ieeja brīva. 

Valdē ļoti vēlams iesaistīt jaunus locekļus, vajadzīgs 
biedrzinis. Valdē ir ar mieru darboties Audra Čečere, 
agrākā Klīvlandes latviešu kreditsabiedrības, tagad 
Losandželosas Lietuviešu kreditsabiedrības darbiniece. 
Jānis Taube apsolīja palīdzēt kasierei Tamārai Kalniņa 
sagatavot kases pārskatu elektroniski. 

22. aprīlī latviešu namā notiks rokgrupas Credo četru 
mūziķu koncerts un pēc tam balle, kuŗā mūziku atskaņos 
viesi. Dziesma Tetere pastāstīja, ka mūziķiem koncerti 
būs vairākās vietās ASV, viņi spēlēs arī ALAs kongresa 
ballē  Čikāgā. Losandželosā viņiem naktsmājas sarunā-
tas. Koncertu sāks plkst. 6.30, koncerta un balles dalī-
bas maksa – $25. Būs tirdziņš, saimnieces sagatavos 
ēdienu, ko varēs nopirkt. Credo mūziķi dziedās kopā ar 
latviešu skolas audzēkņiem, citu mūzikas grupu māksli-
niekiem, iespējams, arī ar vīru koŗa  „Uzdziedāsim, 
brāļi!” dalībniekiem. 

Valdes locekļi nolēma rīkot Jāņu svinības sestdien, 
17. jūnijā, jo 24. jūnijā vairākās mājās notiek privātas 
svinības, turklāt daudzi jau būs devušies uz Dziesmu 
svētkiem Baltimorā. Leons Platacis solīja noskaidrot, vai 
Jāņus varētu atkal svinēt pie Baltakmeņu ezera.  

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris 
Buņķis, Ivars Kuškēvics un vairāki citi latvieši ieteikuši 
par godu Latvijas 100 gadu jubilejai piedalīties Rose 
Bowl parādē. Guna Jostsone noskaidrojusi, ka gājienam 
pieteikties vairs nevar, var pieteikties gatavot plostu, tā 
izmaksa būtu apmēram 300 000 dolaru. Varētu aicināt 
pievienoties igauņus un lietuviešus, katrai kopienai tad 
būtu jāmaksā 100 000 dolaru. Valdes locekļi nolēma, ka 

iecere ir diezgan nereāla, jo nebūs darītāju un ziedotāju. 
Dziesma Tetere ieteica ko citu – izrotāt ar latviskiem or-
namentiem Ziemsvētku eglīti Ronalda Rēgana bibliotē-
kā, tas maksātu tikai $50; lietuviešiem tāda eglīte reiz 
bijusi.  Dziesma Tetere ir  Ronalda Rēgana bibliotēkas 
biedre, viņa apsolīja noskaidrot, kādi ir noteikumi un 
kad jāpieteicas. 

Filma The Latvians in USA diemžēl nav pabeigta. 
Režisors Roberts Kleins atteicies atdot aizdotos 5000 
dolarus, jo tie izlietoti, lai sagādātu papildlīdzekļus no 
citiem fondiem un studijām. Nauda gan bija paredzēta 
projektam, nevis līdzekļu iegūšanai. Ivars Mičulis plāno 
tikties ar Latvijas goda konsulu Juri Buņķi  un Robertu 
Kleinu un pieprasīs, lai režisors uzraksta, kā tieši nauda 
izlietota. 

Valdes priekšsēdis Ivars Mičulis lūdz biedrībā 
iestāties jauniebraucējus un jauniešus, jo vajadzīgi jauni 
spēki. Sēdes beigās viņš paziņoja, ka Juris Zinbergs 
piedāvājis namā vadīt jogas nodarbības. 

Sēdi vadīja Ivars Mičulis  
 Protokolēja  Astra Moora 

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/ 

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.  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes sēde 

Ziedojumi DK LB  
ar biedru gada maksu 

Lidija Dubova – $100; Norma Leonarda $25;  
Džems Moors – $60; Līlija Raisjāne – $10; Biruta 
Repecka – $20; Pēteris un Valtrauta Simsoni – $50. 

 
Ziedojums biedrībai Džema Moora piemiņai 
Velta Purmale 
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Virtuālās izstādes Latvijas Nacionālajā archīvā:  
http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6 

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 

Virtuāla izstāde par Brīvības pieminekli: 1935-2015  
http://www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis/ 

Sirsniņu balle Floridā 
Biju aizbraucis uz Senpītersburgu Floridā, tur Lat-

viešu biedrības namā  11. februārī notika Sirsniņu balle 
un  divu mākslinieču – flautistes Agitas Aristas un pia-
nistes Kristīnes Grifinas – koncerts. Šīs mūziķes vaja-
dzētu uzaicināt rīkot koncertu pie mums Losandželosā. 
Abas mākslinieces izglītojušās Latvijā, koncertējušas 
daudzviet pasaulē, ieguvušas apbalvojumus dažādos 
starptautiskos konkursos.   

Jūlija Plostniece režisore jaunai 
izrādei 

Teātŗmīļi labi zina, ka NOHO ir daudzi mazi teātrīši, 
kuŗos tiek iestudētas interesantas lugas. Viens no tādiem 
ir Theatre Unleashed (11031 Camarillo St., North Hol-
lywood, CA 91602), un tajā dažādas lomas tēlojusi 
mums labi pazīstamā, talantīgā Jūlija Plostniece. Pēdējā 
laikā viņa dažām lugām bijusi režisore. No 16. februāŗa 
līdz 3. martam šajā teātrī izrādīja rakstnieces Stefas 
Defērijas (Steph DeFerie) lugu Cannibals Alone. Luga 
sarakstīta pirms 30 gadiem, autore to tagad pārstrādājusi. 

Ar Noru Mičuli  pierunājām divas tikko no Latvijas 
ieradušās viešņas – Anitu Mellupi un Olgu Jakāni  
braukt lugu noskatīties. Taču 17. februārī lija kā pa Jā-
ņiem, teātŗa durvis bija slēgtas, viss tumšs un kluss. Tajā 
pašā ēkā  apakštāvā ir Crown City Theatre, tā durvis bija 
vaļā un darbinieki stāstīja – Theatre Unleashed izrāde 
atcelta, jo daudzi skatītāji zvanījuši, ka lietus dēļ nevarot 
atbraukt, un piedāvāja noskatīties viņu izrādi, turklāt par 
puscenu! No tāda piedāvājuma nevarējām atteikties un 
gājām tik iekšā. Dziesmuspēle I’am Just Wild About 
Harry ir adaptēta angļu rakstnieka Brandona Tomasa 
(Brandon Thomas) 1892. gadā sacerētā joku luga  
Charlie's Aunt. Vienpadsmit aktieŗu dejoja, dziedāja 
dziesmas, kuŗas Norai Mičulei bija labi pazīstamas, dzir-
dētas citās izrādēs, kā arī filmās. Zālē sēdēja 19 skatītā-
ju, mūs ieskaitot. Tā kā bija pavēss, darbinieki mums 
iedeva aizkaru, ar ko apsegties. Viens no aktieŗiem tēloja 
sievieti, un tā kā lugas darbība notiek aizritējušā gadsim-
ta sākumā, viņa tērps bija ļoti krāšņš, laikmetam piemē-
rots. Nenožēlojām, ka palikām, labi izklaidējāmies un iz-
smējāmies.   

Tomēr nevarēja neiet arī uz Jūlijas Plostnieces izrādi, 
pēdējā bija 3. martā. Pirms izrādes mūs brīdināja, ka lu-
gā būs šāvienu trokšņi, un piedāvāja ausu aizbāžņus. 
Cannibals Alone ir traģēdija, tajā tēlo četras sievietes. 
Divas draudzenes vēlas kādam atriebties par tuva drauga 
nāvi, viņas no visa kā baidās, pašas no sevis, no citiem, 
nevienam neuzticas, draud viena otrai; kad pie durvīm 
pieklauvē nomaldījusies sieviete, nospriež, ka viņa ir 
spiedze, spīdzina viņu un nošauj, pēc tam nošauj vēl 
vienu svešinieci, un beigās draudzene nošauj draudzeni. 
Kāpēc Jūlija izvēlējās lugu  ar tik varmācīgu saturu?  
Protams, meitenes tēloja ļoti labi. Diemžēl pēdējos ga-
dos tālrādes seriālos un kinofilmās lielākoties dominē 
vardarbība, nemaz negribas skatīties Criminal Mind,  
How To Get Away With Murder, American Crime u. tml.  
Gribētos labāk redzēt American Love! 

Pēc izrādes skatītāji pieklājīgi aplaudēja, aktieŗi vien-
reiz paklanījās, otrreiz viņus neizsauca. Režisore diem-
žēl nebija atnākusi. Puķes viņai palika nepasniegtas... 

Pie reizes  nosvinējām manas māsas Mārītes un Ivara 
Rubinu  dzimumdienas. Abiem kopā 145 gadi. Uz Flori-
du braucu četras stundas, bet atpkaļceļojums ieilga līdz 
12 stundām, jo austrumu krasta ziemeļos plosījās sniega 
vētra. Nedēļas nogalē Floridā laiks bija silts un saulains 
(25° C). Pa to laiku Kalifornijā skaisti lijis lietus. 
Dienvidkalifornijā mēs priecājamies par nokrišņiem, bet 
ziemeļos pie Tairas ļaudis vaimanā un slīkst dubļos!  

 Aivars Jerumanis 
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Cēsīs kopš 2014. gada darbojas Pasaules latviešu 
mākslas centrs (PLMC), kuŗa misija ir trimdas latviešu 
mākslinieku, kā arī ārzemēs dzīvojošās jaunās paaudzes 
radīto mākslas vērtību saglabāšana. PLMC cenšas latvie-
šiem Latvijā sagādāt ieskatu trimdas mākslas attīstībā un 
daudzveidībā. Krāslavas Vēstures un mākslas mūzejā 
2016. gada sākumā atklāja ceļojošo izstādi, gada beigās  
izstāde bija Ludzas Novadpētniecības mūzejā.  

Maijā Cēsīs tika pabeigts telpu rekonstrukcijas otrais 
posms. Ar Kanadas latvietes Andas Sīpoliņas dāsnu zie-
dojumu savu vecāku piemiņai bijusī skolas aktu zāle 
pārvērsta par mūsdienīgu izstāžu zāli un otrajā stāvā iz-
būvētas mākslinieku rezidences telpas. PLMC draugi no 
Cēsīm un Rīgas piedalījās fasādes un pagalma sakopša-
nas talkā.  Anda Sīpoliņa un Čikāgas latvietis Kārlis 
Kanderovskis  palīdzēja PLMC telpu trešajā stāvā mo-
dernizēt mākslas darbu glabātuvi. Nākamais mērķis –  
PLMC mākslas kollekcijas kataloga izveide. 

Sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju, Latvijas 
vēstniecību Apvienotajā Karalistē un Latvijas goda 
konsulu Skotijā Džonu Makgregoru izdevies pārvest uz 
Cēsīm Skotijas latviešu mākslinieka Zigfrīda Sapieša 
mākslas darbus. 

PLMC 2016. gadā izdeva izstādes „Kalmītes stāsts” 
katalogu Daiņa Mjartāna redakcijā. PLMC mākslas ku-
rātore Lelde Kalmīte no Čikāgas sadarbībā ar Kārli 
Kanderovski iekārtoja PLMC mākslas kollekcijas  darbu 
izstādi jaunajā izstāžu zālē, kā arī izstādi „Kalmītes 
stāsts”. Pērn PLMC izstādes Cēsīs apmeklēja vairāk ne-
kā 1000 mākslas cienītāju, liela daļa no tiem bija skolu 
audzēkņi. Par izstādēm bija raksti lielākajos Latvijas 
preses izdevumos, par tiem stāstīja televīzijas pārraidēs,  
PLMC apmeklēja Latvijas Radio žurnālisti un uz sarunu 
studijā aicināja izstāžu kurātori Leldi Kalmīti. 

Notikušas izmaiņas PLMC valdes sastāvā. Paldies 
Inārai Sīmanei un Jurim Ubānam par viņu nesavtīgo 
ieguldījumu un Andai Sīpoliņai par vēlmi darboties 
PLMC. 

Plānojam 2017. gadā  izveidot izstādi „Trimdas aina-
vas”, kuŗā atspoguļotos latviešu mākslinieku skatījums 
uz dabu un apkārtējo vidi viņu mītņu zemēs. PLMC tel-
pās paredzēta arī Cēsu mākslas skolas audzēkņu izstāde, 
savukārt ceļojošā izstāde tiks atklāta Varakļānu novada 
mūzejā. Tajā apkopotie mākslas darbi atceļojuši no 
ASV, Austrālijas, Kanadas, Lielbritanijas, Zviedrijas un 
Vācijas, uz kurieni Otrā pasaules kaŗa beigās devušies 
latviešu mākslinieki. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīt 
vienu no pirmajiem profesora Augusta Annusa emigrāci-
jā Vācijā tapušajiem darbiem, kā arī Laimoņa Mieriņa 

(Anglija), Jāņa Kalmītes, Jāņa Gaiļa, Ģirta Puriņa, Vol-
demāra Avena, Annas Hagenas-Annusas, Jāņa Stroda, 
Leldes Vinteres Ores (ASV), Jāņa Annusa (Vācija), 
Niklāva Strunkes (Zviedrija)  Māŗa Raudziņa, Jāņa 
Šēnberga (Austrālija) u. c. darbus.   

Aizritējušajā gadā Klāva Sīpoliņa fonds (Kanada)  
ziedoja plašu ārzemju latviešu mākslas kollekciju. Šie 
darbi būs apskatāmi sākot ar 2017. gada vasaru. PLMC 
plāno tikties ar atbalstītājiem ASV latviešu dziesmu un 
deju svētkos Baltimorā. Priecājamies par sadarbību ar 
ASV bezpeļņas organizāciju „Pasaules latviešu mākslas 
savienība”, kuŗas vadību no  Leldes Kalmītes pārņēmusi 

Skotijas latviešu mākslinieka Zigfrīda Sapieša  
māla veidojumi apskatāmi PLMC izstādē 

jaunatklātajā galerijā 

Pasaules latviešu mākslas centrā paveiktais un nākotnes plāni  

Izstādes „Kalmītes stāsts” atklāšana; no labās: 
Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs 

Cilinskis, izstādes kurātore Lelde Kalmīte,  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, 
ministra biroja vadītāja Marika Zeimule, Cēsu 

novada domes priekšsēdis Jānis Rozenbergs  
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Noderīga vārdnīca   
Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības kopas da-

lībnieki veido vārdnīcu, kuŗā ir ne tikai jaunvārdi, bet 
arī seni vārdi, personvārdi, svešvārdi, valodniecības 
termini („kādenis”, „norisenis”), historismi, etnonimi: 
https://LVAK.wordpress.com/jaunakie-termini-
meklejumi-un-diskusijas/jaundarinajumu-un-jaun 
vardu-vardnica/ 

Dundaga nav mazāk slavena  
par Gauju  

Viena no latviešu iemīļotām dziesmām ir „Tur, kur 
ozoli” ar piedziedājumu „Šeit ir Gaujmala”. Rakstnieks 
Arnolds Auziņš  skaidro, ka  oriģinālā piedziedājums ir 
„Še ir Dundaga”. „Tur, kur ozoli” ir sena Dundagas 
himna, vārdus tai sacerējis dzejnieks Fricis Īvnieks, viņš 
pētījis arī novada vēsturi. Mūziku pirms Otrā pasaules 
kaŗa komponējis Dundagas pamatskolas pārzinis Jānis 
Šultners.  Ilgus gadus viņš Dundagas baznīcā spēlēja 
ērģeles. Dziesmas notis bija publicētas laikrakstā  
„Dundadznieks”. Dundagā dzīvojis slavenais krokodilu 
mednieks Austrālijā Arvīds Blūmentāls, pie latviešu 
literāta Ernesta Dinsberga skolojies Krišjānis Barons.  

Tuvojas Latvijas 100 gadu jubileja. Vēlamies atrast, 
uzrunāt un izcelt mūsu tautiešus un viņu sasniegumus. 
Jelgavnieki aicināti iesūtīt mums savus dzīvesstāstus uz 
e-pastu: redaktors@dome.jelgava.lv 

Informācija: www.Jelgava.lv 
Videofilma par Jelgavu:  

https://www.youtube.com/watch?v=fX9cFPczFgU 
 Sabiedrisko attiecību un tirgzinības galvenā speciā-

liste Ilze Ķuse,  e-pasts: Ilze.Kuse@dome.jelgava.lv 
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko 
attiecību pārvalde; Jelgavas pilsētas pašvaldība 
Tālr.: 63005574 

Koŗa dziesmu  
pirmatskaņojumi Rīgā  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē 
1. martā notika kārtējais jaundarbu koncertu cikls 
„Latvijas komponisti Latvijas simtgadei”, kuŗā pirmo 
reizi skanēja 11 Latvijas komponistu dziesmas korim. 
Koncertā piedalījās Valsts Akadēmiskais koris (VAK) 
„Latvija” diriģenta Māŗa Sirmā vadībā. 

Bijuši jau trīs koncerti, kuŗos dzirdētas vairāk nekā  
30 jaunas a cappella koŗa dziesmas. Koncerts 1. martā 
klausītāju patīkami pārsteidza. Viņi dzirdēja koŗa dzies-
mas, ko komponējuši Platons Buravickis, Ēriks Ešen-
valds, Jēkabs Jančevskis, Juris Kulakovs, Jānis Ķirsis, 
Sidnejas latviete Ella Mačēna, Uldis Marchilēvičs, kom-
ponists un žurnālists Edgars Raginskis, Lolita Ritmane, 
Dailes teātŗa Mūzikālās daļas vadītājs Juris Vaivods, 
komponists un diriģents Andris Vecumnieks. Lolita 
Ritmane komponēja jaunu dziesmu „Pie Dzintarjūras 
aizstaigāt” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem.  

Māris Sirmais un VAK „Latvija” aicināja komponis-
tus radīt skaņdarbus korim par piecām stichijām: debe-
sīm, zemi (Tēvzemi), gaisu, ūdeni un mīlestību, no ku-
ŗiem labāko novērtējumu guvušie tiks atskaņoti svētku 
koncertā 2018. gada 4. maijā.  

Aicina atsaukties jelgavniekus Vija Zuntaka-Bērziņa. Šogad PLMC mākslinieku rezi-
dences telpās Cēsīs plāno  uzturēties ASV latviešu māk-
slinieki Rita Grendze un Kārlis Rekevics. 

PLMC telpu rekonstrukcijai un techniskā nodrošinā-
juma iegādei bija vajadzīgi lielāki ieguldījumi nekā plā-
nots. Kultūras ministrijas atbalsts mākslas darbu trans-
portēšanai, komūnālo maksājumu segšanai u. c. ir ļoti 
nozīmīgs, taču pilnībā nesedz visus izdevumus, tāpēc 
aicinu mākslas draugus atbalstīt PLMC darbību ar savu 
ārtavu.  

Sagaidot Latvijas simts gadu jubileju, plānojam plašu 
mākslas izstādi, tāpēc aicinām tautiešus un latviešu orga-
nizācijas ziedot trimdas latviešu mākslinieku darbus. 

Lūdzam  ziedot grāmatas, izstāžu katalogus, plakātus 
un fotoattēlus, kas ataino trimdas latviešu mākslas dzīvi, 
lai Cēsīs izveidotos ārzemju latviešu mākslas vēstures 
centrs.  

Ar mums var sazināties, rakstot: plmc@inbox.lv  vai 
Leldei Kalmītei: leldekalmite81@gmail.com 

Pasaules latviešu mākslas centra adrese: Lielā Skolas 
iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Latvija.  

Galerija atvērta no trešdienas līdz svētdienai,          
tālr: 00371-2028-1728. 

Dainis Mjartāns 
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 Uzvarētājas sieviešu sacensībās:  
1. Zane Khana; 2.  Maija Celmiņa; 3. Pegija Taube 

Novusa turnīrs Losandželosā 

 Uzvarētāji vīriešu sacensībās: 
  1. Imants Ločmels; 2. Heinrichs Janovskis;   
 3. Armands Naumovs  

Pasaules kausa 2017. gada novusa turnīru pirmā pos-
ma sacensības notika Losandželosas latviešu namā      
25. un 26. februārī. Līdz šim Pasaules kausa dažādu pos-
mu novusa sacensības notikušas Losandželosā 2014., 
2015. un 2016. gadā.  

Sacensību atklāšanas sākumā dalībnieki nodziedāja 
ASV himnu. Būdams American Novuss Association 
(ANA) turnīru koordinātors, apsveicu visus dalībniekus 
un pieteicu pārējos apsveicējus. Uzrunu teica ANAs pre-
zidents Atis Blāķis, Dienvidkalifornijas latviešu biedrī-
bas valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, Losandželosas 
latviešu nama pārvaldes priekšnieks Aivars Jerumanis 
un ALAs Sporta nozares pārstāvis Valdis Ķeris. Viņš 
ANAi uzdāvināja Latviešu sporta padomes ārzemēs 
2001. gadā izdoto grāmatu „Trimdas latviešu sporta 
vēsture. 1945-1995”. Mārtiņš Leikarts izskaidroja 
turnīru punktu skaitīšanas sistēmu. Pēc tam uz skatuves 
tika aicināti Vilnis Auziņš un Imants Ločmels – 2016 
Best of the Best turnīra uzvarētāji. Sandra Gulbe un 
Kima Machleita  pasniedza Vilnim kreklu ar uzrakstu 
American Best Player 2016, Imantam  – Novuss World 
Best Player 2016.      

Latvijas novusa federācijas prezidenta vietnieks 
Imants Ločmels cildināja sportistus un uzdāvināja pulk-
steni, kas atgādina novusa galdu. Federation Internatio-
nal of Novuss-Sport Organisations (FINSO) prezidija 

pārstāvis Ēriks Celmiņš atzinīgi novērtēja sacīkšu tech-
nisko kvalitāti. Turnīrā Losandželosā viņš piedalījās  
otro reizi. Cermonijas beigās skanēja Brigitas Ritmanes 
komponētā „Novusa himna” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem.   
Pirmajā dienā notika vīriešu un sieviešu sacensības, otrā 
– dubultspēles, kuŗās piedalījās septiņi pāri. Jāteic, ka 
pirmās dienas spēles bija īsts maratons – katrs sportists 
piedalījās četrpadsmit sešu setu spēlēs! 

Izlozē pirmajā dienā $50 laimēja Heinrichs Janovskis, 
otrā dienā – Armands Naumovs, un viņš laimestu atdeva 
turnīra saimniecei Melitai Riķei. Viņa gādāja, lai sportis-
tiem un viesiem būtu brokastis, pusdienas, vakariņas, kā 
arī netrūktu uzkodas.  

Paldies visiem palīgiem – Ivo Malecs palīdzēja no-
vietot galdus un sagatavot zāli, sekretāre Sandra Gulbe 
reģistrēja dalībniekus un pierakstīja rezultātus.  

Uz novusa galdiem bija izlasāmi ziedotāju vārdi – 
Līlija Raisjāne, Biruta Šulca, Vilnis Auziņš, Gustavs 
Daugavietis, Pārsla Blāķe.  Turnīra dienā ziedoja Liza 
Edmondsone, Valdis Ķeris un Ivars Mičulis. No Latvijas 
Ārlietu ministrijas trīs dienas pirms turnīra saņēmām 
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No Latvijas novusa kluba bija atsūtīta skaista dāvana  – sienas pulkstenis; 
 no kr.: DK LB valdes priekšnieks Ivars Mičulis,  ANAs prezidents Atis Blāķis, Mārtiņš Leikarts,   

scensību rīkotājs Jānis Daugavietis, ALAs Sporta nozares pārstāvis Valdis Ķeris,  
Losandželosas latviešu nama pārvaldes priekšnieks Aivars Jerumanis 

 Uzvarētāji dubultspēlēs:  
 1. Imants Ločmels /Heinrichs Janovskis; 
 2. Ēriks Celmiņš / Armands Naumovs; 
 3. Vairis Dravnieks / Atis Blāķis 

paziņojumu, ka piešķirts $1400  atbalsts telpu īrei, trofe-
ju iegādei, reklāmu iespiešanas izdevumiem. Par Ārlietu 
ministrijas atbalsta programmu pastāstīja īpašo uzdevu-
mu ministrs sadarbībai ar ārzemju latviešiem Atis 
Sjanīts, kad pērn novembrī viesojās Losandželosā.  

Turnīrā piedalījās Vairis Dravenieks (Ņujorka), 
Armands Naumovs, Indris Klimanis  (Sanfrancisko), 
Jānis Legzdiņš, Sandris Bajārs, Jānis Celms (Sandiego), 
Atis Blāķis, Andris Boršteins, Jānis Daugavietis, 
Nikolajs Chigrins, Agris Priede, Miks Zvirgzdiņš, Ivo 
Malecs, Kima Machleita (Oranžkauntija), Vilnis Auziņš, 
Mārtiņš Leikarts, Eduards Reimanis, Pegija Taube, Zane 
Khana (Losandželosa), Maija Celmiņa, Ēriks Celmiņš, 
Imants Ločmels, Heinrichs Janovskis (Latvija).  

Visi turnīra dalībnieki  saņēma medaļas un piemiņas 
zīmi ar turnīra logo, nozīmes ar Amerikas novusa aso-
ciācijas logo un FINSO pasaules kausa turnīra pirmā 
posma logo. Visi godalgoto vietu ieguvēji saņēma pudeli 
šampanieša.  

Amerikas latviešu apvienība 2017. gada novusa sa-
censībām ziedoja $250, Dienvidkalifornijas latviešu 

Ņujorkas novusa klubs sadarbībā ar ANA rīkos divu 
dienu  turnīru  New York Classic š. g.  6. un 7. maijā 
Priedainē, Ņudžersijā. Rudenī Losandželosā notiks 
kārtējais divu dienu turnīrs Los Angeles Open 2017.               

Jānis Daugavietis 
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Plašākā latviešu oriģinālliterātūras digitālā 
bibliotēka:  www.letonika.lv  sadaļā Lasītava  

Diana Mathura (Diana Mathur) 
izdevusi turpinājumu grāmatai 
Article 58, A Latvian Tale of 
Blood & Treasure.  

Kārlis Smiltēns piedzīvoja  
jaunās grāmatas Witch Hammer 
iznākšanu, bet dažas dienas vēlāk 
aizgāja mūžībā. Diana Mathura ir 
Kārļa Smiltēna māsas Birutas 
Mathuras vedekla.  

Dianas Mathuras dzīvesbiedrs 
raksta:  

They say when an old man dies, it is 
like a library burning down, this is the 
case with our uncle Kārlis Smiltēns. He 
lived 95 years on his own terms, leaving 
us at 11:30 am, February 10. 2017. One 
of the last Latvian Legionnaires; he made 
his way to London as an artist after the 
war, then went on to have a roaring 
career as an animator in Los Angeles 
working at Disney, Hanna Barbara and many other 
studios. He drew The Pink Panther, Fat Albert, Beany & 
Cecil. He took my nephews and niece on adventures to 
Europe, the Grand Canyon and down the Colorado 
River. He taught us wanderlust, woodworking, drawing, 
animation, how to expose, develop and print film; he 
drove his Studebaker across Route 66 all the way many 
times. He ran, biked and swam over 400 triathlons, 
designing the artwork for many of them. That is only the 
surface. He will be missed dearly.    

Kris Mathur 

Latviešu leģionāram Kārlim Smiltēnam veltītās grāmatas turpinājums 

Grāmatā Witch Hammer  ir Kārļa Smiltēna illustrā-
cijas, to var iegādāties: 

http://www.amazon.com/dp/1541207467   
www.TheLindenTree.info 

Antīkvāriāts Ņuheveinā, Konektikutā 
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Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis 1935. gada 
28. janvārī,  tieši savā vārdadienā, uzsaukumā tautai, ko 
nosauca par „Draudzīgo aicinājumu” lūdza savām biju-
šajām skolām dāvināt grāmatas. Šis aicinājums vēl aiz-
vien ir dzīvs, ietekmējis un daudziem palīdzējis.  

Losandželosas latviešu skolā „Draudzīgā aicinājuma” 
sarīkojums šogad  notika 29. janvārī, un tā vadmotīvs 
bija „Katram sava tautasdziesma kamolā jāietin”.  

Sarīkojumā paziņoja tautasdziesmu konkursa un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 
programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” rezul-
tātus, skolēni saņēma pirmā pusgada liecības, viņi bija 
sagatavojuši priekšnesumus.  

Sarīkojumu vadīja skolas pārzine Nora Mičule. Sko-
lotāja Inguna Galviņa pastāstīja par Krišjāņa Barona 
mūsu tautas dainu milzīgo vākšanas 
darbu un Alfrēds Stinkuls par tau-
tasdziesmu dziedāšanu gadskārtu 
mijā. Pārsteidzoši un reizē iepaidīgi 
bija ieraudzīt tik pazīstamo tēlu, 
tērpušos lina drēbēs, ar Krišjānim 
Baronam raksturīgo, balto, gaŗo 
bārdu un baltajiem matiem skandē-
jam tautasdziesmas saulainās Kali-
fornijas latviešu skolā. Uz mirkli 
šķita, ka varbūt esam pavisam citā 
pasaules malā un laikā. 

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi deklamēja 
tautasdziesmas, dziedāja, spēlēja kokli, dejoja tautade-
jas.  

Edvardu ģimene Losandželosas skolai uzdāvināja no 
Latvijas atvestas trīs kokles, ko pēc pasūtinājuma izga-
tavojusi kokļu meistare un folkloriste Anda Ābele. 
Edvardu ģimene atsaucās skolotāju Aijas Zeltiņas 
Kalniņas un  Ingrīdas Dženningas (Jennings) pērnā gada 
ierosinājumam skolēniem mācīt spēlēt kokli. Skolai bija 
trīs kokles, bet koklēt mācīties gribētāju daudz vairāk. 
Skolotāja Ingrīda Džennings sirsnīgi pateicās Edvardu 
ģimenei par dāsno dāvinājumu un bija apņēmības pilna 
sākt koklēšanas nodarbības jau nākamajā svētdienā. 
Viņa solīja, ka jaunie koklētāji būs gatavi spēlēt šogad 
Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā.   

Skolas audzēkņi dzied tautasdziesmu, kokli spēlē Emmets un Aidens Dženningi  

Ingrīda Dženninga, Alise Kārkliņa, Marks Edvards, 
Inese Edvarda,  Nora Mičule 

Draudzīgais aicinājums turpinās  
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Tautasdziesmu konkursa dalībniekiem skola 
dāvināja Latvijā izgatavotas konfektes „Gotiņa”, 

kuŗu ietinamajā papīrītī bija tautasdziesma;  
no kreisās: Solvita Pastare, Zenaida Pastare,  

Nora Mičule 

Visčaklākie skolas apmeklētāji,  
no kreisās: Sebastians un Sabrina Jerumaņi, Aidens 

Džennings; skolotāja Guna Jostsone paziņoja par 
īpašo dāvanu skolas audzēkņiem – Zooloģiskā dārza 

apmeklējumu Lisas Edmondsones vadībā  
Tautasdziesmu deklamēšanas konkursa dalibnieki,  

no kreisās: Emmets Dženings, Kārlis Kalvāns, 
Evelīna Blāķe, Adelīna Blāķe, Eduards Zeltiņš 
Kalniņš, Mikus Arnolds, AnnaArnolda, Ieva 

Arnolda, Elsa Brecko 

Tika apbalvoti uzņēmīgā-
kie tautasdziesmu konkursa 
dalībnieki. Tautasdziesmu 
konkurss ilga visu pagājušo 
mācību pusgadu. Katram kon-
kursa dalībniekam svētdienās 
bija jānodeklamē kāda tautas-
dziesma skolas pārzinei Norai 
Mičulei, kā arī jāiesniedz tā, 
uzrakstīta uz lapiņas. Skolas 
audzēkņi, vecāku mudināti un 
sacensības ietekmēti, uzmek-
lēja skolas pārzini svētdienas 
rītos vai arī  tautasdziesmas 
deklamēja skolas rīta sanāk-
smē.  

Skolotājas bija parūpēju-
šās par tautasdziesmu kamola 
izveidi, kur saules dzeltenā 
dzijā tika ietītas lapiņas ar 
skandētajām tautasdziesmām. 
Bērni bija labi sagatavojušies, daži, mazliet uztrauku-
šies, bet cītīgi un un ar lepnumu deklamēja mums tik 
pazīstamās četrrindes. Skola tautasdziesmu konkursa 
dalībniekiem dāvināja Latvijā izgatavotās konfektes 
„Gotiņa”,  uz kuŗu ietinamajiem papīriņiem visiem par 
pārsteigumu bija iespiesta tautasdziesma. Sarīkojuma 
apmeklētāji, audzēkņu vecāki un vecvecāki arī tika 
aicināti deklamēt un kamolā ietīt savu tautasdziesmu. 
Tas radīja patīkamu saliedētību.  

Skolotājas audzēkņiem par pagājušā mācību pusgadu 
izsniedza liecības un dāvināja grāmatas. Tika apbalvoti 
cītīgākie latviešu skolas apmeklētāji un kā balvu viņi 
saņēma Losandželosas Zooloģiskā dārza apmeklējuma 
biļetes. Zooloģiskā dārza brīvprātīgā darbiniece Lisa 
Edmondsone piedāvāja viņus pavadīt un  pastāstīt daudz 
ko interesantu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mācību pārzine Aija Zeltiņa Kalniņa stāstīja par 

Losandželosas latviešu skolas piedalīšanos Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas rīkotās lasīšanas veicināšanas 
programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  

Visjaunākais tautas-
dziesmu deklamētājs 

Kristofers Karami 
pārsteidza ar drosmi un 

zināšanām 
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotās lasīšanas 
veicināšanas programmas Losandželosas latviešu  

skolas „Bērnu žūrijas” dalībnieki ar savām  
visiemīļotākajām grāmatām, no kreisās: Kārlis 

Kalvāns, Eduards Zeltiņš Kalniņš, Anna Arnolda, 
Ieva Arnolda, Mikus Arnolds 

Losandželosas latviešu skolas bērnudārza grupas vadītāja 
Sanita Šūmane-Karami (aizmugurē) audzēkņiem 

pasniedza pirmās liecības; no kreisās: Anna Arnolda, 
Laila Dženninga, Nikols Leikarts, Aidens Urens, 

Kristofers Karami 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas žūriju logo 

Fotografiju autore:  
Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine 

Aija Zeltiņa  Kalniņa 

Losandželosas skola šajā programmā piedalījās pirmo 
reizi, tajā bērniem ir iespēja lasīt un vērtēt jaunākās 
Latvijā izdotās latviešu, kā arī latviešu valodā tulkotās 
grāmatas. Vairāki bērni izlasīja 1-3 grāmatas un pēc 
LNB piedāvātās vērtējuma sistēmas novērtēja gan grā-
matu saturu, gan illustrācijas. Šajā programmā iespējams 
iepazīties arī ar grāmatu piedāvājumu pieaugušajiem, un 
daži skolas vecāki to jau ir izmantojuši.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beigās apmeklētāji mielojās ar siltu viru, saldo ēdienu  
un augļiem, ko sagādāja  audzēkņu vecāki,  skolas sko-
lotājas, kā arī Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. drau-
dzes dāmu komitejas pārstāves.  

Sarīkojums labi izdevās, par to liecināja smaidīgās 
bērnu sejas un gandarītie  vecāki un vecvecāki. Ir svarī-
gi, ka, būdami tālu no dzimtenes,  turpinām  „Draudzīgā 
aicinājuma” tradiciju, neaizmirstam savas tautasdzies-
mas un tinam tās kamolā... 

Paldies Alfrēdam Stinkulam par iejušanos Krišjāņa 
Barona tēlā, Zenaidai Pasterei par īpašo konfekšu 
„Gotiņa” dāvinājumu skolas audzēkņiem, Edvardu 
ģimenei par Losandželosas latviešu skolai dāvinātajām 

Losandželosas latviešu skolas audzēkņu zīmējumi 
par tautasdziesmām 

koklēm, Inesei Sviķkalnei par saimnieces 
rūpju uzņemšanos, viras gatavotājiem –
Dzidrai Freimanei, Norai Mičulei un Vilim 
Zaķim, Lienei Lindei par palīdzību galdu 
klāšanā un trauku mazgāšanu pēc sarīko-
juma.  

Sirsnīgs paldies skolotājām, vecākiem par ziedoto 
laiku, našķiem un pūlēm, lai sarīkojums izdotos, un vi-
siem atbalstītājiem, apmeklētājiem, kuŗi dalījās priekā  
kopā ar latviešu skolas saimi! 

Losandželosas latviešu skolas bērnudārza grupas 
vadītāja Sanita Šūmane-Karami 
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Laikrakstos rakstīja un televīzijā ziņoja, ka Filipīnās 
bijusi  stipra zemestrīce. Tūlīt sazinājāmies ar Aivaru un 
Jutu Ozoliņiem. Viņi atbildēja, ka esot Taivanā, kur 
Mission Institute Čianagmajā (Chiang Mai)  pavadīs trīs 
nedēļas, tiksies ar citiem misionāriem, apmainīsies pie-
redzē un nedaudz atpūtīsies. Pēc pirmās nedēļas Ozoliņi 
rakstīja, ka labi pavadījuši laiku, ieguvuši jaunus drau-
gus un  daudz ko iemācījušies. Ēdienreizēs viņi vienmēr 
maina vietas, lai labāk iepazītos ar pārējiem, kuŗi atbrau-
kuši no dažādām pasaules malām un  pastāsta citiem gan 
par savu dzimteni, gan zemi, kuŗā patlaban strādā. Brī-
vajā laikā misionāri cenšas iepazīt vietējo kultūru. Vietē-
jie iedzīvotāji esot ļoti laipni un viesmīlīgi, visi labprāt 
vēlas palīdzēt.  

Taizemē, protams, jāiet apskatīt milzīgie Āzijas zilo-
ņi. Ozoliņi izmantoja izdevību un 20 minūtes jāja, sēdē-
dami seglos ziloņa mugurā. Ziloņi ir ļoti gudri – viņi 
prot gleznot, un tas notiek skatītāju acu priekšā.  

Ozoliņi arī braukuši ar bambusa plostu pa upi un ap-
meklējuši orchideju un tauriņu audzētavu. 

Citu nedēļas nogali izdevies pabūt Taipejā, kur viņi 
noīrējuši motorolleru un izbraukuši arī ārpus pilsētas. 
Motorolleri Taizemē ir ļoti iecienīti transportlīdzekļi. 
Šķiet, ar tiem brauc pilnīgi visi, jo tie novietoti visās 
iespējamās vietās, īpaši daudz tos redzot pie veikaliem.  

Jutas un Aivara Ozoliņu viesošanās Taizemē 

Doi Suthep templis pie  Čianagmajas   Taipejas 509 metru augstais debesskrāpis   

Orchideju un tauriņu 
audzētavā 

Ziloņa radīts mākslas 
darbs 
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„Te nu mēs esam!” Sietlā un Portlandē 

Portlandes latviešu centrā izrādes dalībniekus 
sirsnīgi sagaidīja un pamieloja ar gardu sēņu viru 

Apmierināti un laimīgi bija gan izrāžu dalībnieki, 
gan skatītāji. Vairāki izrādi bija jau redzējuši 

Dziesmu svētkos Sanhosē, bet skatījās atkārtoti, 
šoreiz tā bijusi intimāka 

Izrādes „Te nu mēs esam!” 
dalībnieki  25. februārī viesojās pie 

Sietlas un 26. februārī pie Portlandes 
latviešiem 

Aija Matsone Facebook raksta: As I sit here ready to fly 
back to LA, I may be exhausted but my heart is filled with so 
much gratitude and love for these amazing people. To get to 
express our artistic and personal voices together through this 
powerful show and serve our larger latvian community is an 
amazing gift and is truly special. I am the luckiest girl in the 
world to get to tell a story, make great music and art with my 
family. I am incredibly thankful to the so many who have 
come to see the show over the past few years and become 
moved and inspired in some way. Our Latvian community 
around the world is powerful and filled with so much love 
and pride. My latvian heritage, culture, music, and commu-
nity are extremely important to me and I will cherish this 
experience for the rest of my life. Love you all! 
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Dzelzceļa staciju Ziemeļholivudā 1896. gadā uzcēla 
ieceļotājs no Vācijas Izaks Lankeršīms (Isaac Lanker-
shim, 1818-1882); viņš arī dibināja slaveno kapsētu, ku-
ŗas nosaukums tagad ir Hollywood Forever.  

Stacija kļuva par ļoti svarīgu satiksmes mezglu. San-
fenando ielejā ar vilcienu uz tuvākām un tālākām vietām 
nogādāja farmeru un vietējo uzņēmumu ražojumus.  No 
1911. gada līdz 1952. gadam ar tā dēvētājiem Red Cars 
pārvadāja pasažieŗus, te bija arī elektrisko tramvaju pie-
tura.  Davids Koša (David Coscia) grāmatā  PACIFIC 
ELECTRIC and the Growth of the San Fernando Valley 
apraksta „sarkano tramvaju” vēsturi Sanfernando ielejā.  

Ilgu laiku stacija bija pamesta, tai apkārt uzcēla žogu, 
tam piestiprinātajos attēlos varēja apskatīt un izlasīt, kas 
tuvējā apkaimē bijis agrāk. Pamazām attēli izbalēja, tos 
noņēma, likās, ka ēkai draud nojaukšana. 

Stacija atrodas tieši pretī metro Red Line galapunk-
tam, pie Čandlera (Chandler) un Lankeršīma (Lanker-
shim) bulvāŗu krustojuma. Losandželosas Transporta 
aģentūras pārstāvji 2013. gada 20. septembrī paziņoja, 
ka sāks stacijas atjaunošanas darbus. Projektam tika at-
vēlēti 3,6 miljoni dolaru. Strādnieki no ēkas sienām no-
tīrīja svina krāsu, azbestu, vajadzēja ievilkt jaunus elek-
trības vadus, atjaunot ūdenscaurules. Losandželosas pil-
sētas galva Eriks Garseti (Eric Garcetti) atzinīgi novērtē-
ja paveikto.   

Stacijā tagad iekārtota kafejnīca –  Groundwork 
Coffee (Losandželosā tādas ir vairākās vietās), tajā valda 
omulība, apmeklētāju netrūkst. Orange Line  autobusa 
pasažieŗi pirms iekāpšanas pazemes vilcienā ieskrien 
kaut ko ātri uzkost un iedzert kafiju vai tēju. Sēdvietas 
pie galdiem ir gan iekštelpā, gan uz terases. Zālē atstāti 
daži senās stacijas priekšmeti, par kuŗiem jālauza galva, 
kādam nolūkam tie kalpojuši. Uz  ēkas jumta redzams 
oriģinālais uzraksts Southern Pacific – Pacific Electric 
Station. Līdzās stacijas ēkai būs parks, ko vēl iekārto, kā 
arī simboliskas dzelzsceļa sliedes. Ne viss vecais ir jāno-
jauc. Kaut arī remonts nebija no lētajiem, ir prieks, ka 
vietā, kur krustojas vairāki ceļi, atkal kūsā dzīvība. 

Vēl jāpiebilst, ka Nortridžā (Northridge) ir mūzejs 
(Museum of the San Fernando Valley), kuŗā var daudz 
ko uzzināt par Sanfernando ielejas vēsturi.  

Mūzejs atvērts otrdienās no plkst. 1.00 līdz 8.00, 
ceturtdienās un sestdienās no plkst. 1.00 līdz 6.0. Ieeja 
brīva. Mūzeja adrese:  

18860 Nordhoff St #204,  
Northridge, CA 91324 
Tālrunis: 818-347-9665  
E-pasts: info@TheMuseumSFV.org 
Vietne tīmeklī: www.TheMuseumSFV.org 

Vēsturiskajai dzelzceļa stacijai Ziemeļholivudā otra elpa  

Ziemeļholivudas stacijas ēka agrāk... 

...un tagad 

Jaunajā kafejnīcā tēju mal-
koja, no kr.: Olga Jakāne, 
Astra Moora, Nora Mičule  

Attēlā pa labi: kafejnīcā 
atstāta stacijas agrākās 
uzgaidāmās zāles mēbele...  

Foto: Anita Mellupe 
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas 
dienās, jubilejās; var pasūtināt 
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem 
jebkuŗā laikā un jebkuŗam 
sarīkojumam; par cenu sazinā-
ties, zvanot Pegijai,  
tālr.: 310-908-6993 
1700 Malcolm Ave. #102, Los Angeles, CA 90024  
 e-pasts: pegijat@inbox.lv   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

Latviešu valodu var mācīties: 
www.learnlatvianonline.com 

Rankas pamatskolas skolotājas latviešu bērniem ārzemēs 
piedāvā apgūt  latviešu valodu; nodarbības notiek ar 

skype palīdzību: https://youtu.be/rIbmf5aKuPo 

Viesodamās Losandželosā, koklētāja Laima Jansone 
nofotografējās pie Jāņa Ripas dāvinātās Augusta Annusa 
gleznas (tai namā vēl tiek meklēta piemērota vieta). Iz-
devās uzzināt, ka glezna tapusi mākslinieka darbnīcā 
Bruklinā, Ņujorkā. Gleznā attēlotā mūziķe dzīvojusi 
Longailendā un vairākus latviešus mācījusi spēlēt čellu 
(viņas vārdu diemžēl neviens netceras).  

Varbūt kādreiz kāds mākslinieks uzgleznos arī  
Laumu Jansoni un viņas kokli. 

Pasaules policijas, ugunsdzēsēju un 
glābēju sporta spēles Losandželosā 

Rīgas pašvaldības policijas galvenais speciālists per-
sonāla attīstības jautājumos Guntis Buķis e-pasta vēstulē 
ziņoja, ka no 6. līdz 17. augustam Losandželosā notiks 
Pasaules policijas, ugunsdzēsēju un glābēju sporta spē-
les. Spēļu atklāšanas ceremonija paredzēta 7. augustā 
Losandželosas Olimpiskajā stadionā. Šajās spēlēs apmē-
ram 12 000  dalībnieku sacenšas 70 dažādos, gan indivi-
duālos, gan vienību sporta veidos. Spēles notiek katru 
otro gadu. Fērfeksā (Fairfax, Virginia) 2015. gadā 
ugunsdzēsēju daudzcīņā, šaušanā u. c. sporta veidos sa-
centušies arī Latvijas pārstāvji. Šogad uz spēlēm ieradī-
sies 24 dalībnieki no Rīgas. Sacensības notiks Losandže-
losas  Olimpiskajā centrā, un sportisti meklē apmešanās 
vietu. Sacensību rīkotāju piedāvātās ir ļoti dārgas.  

Fērfeksā Latvijas sportisti iepazinušies ar vietējiem 
latviešiem un ir ļoti pateicīgi par  viņu viesmīlību, atbal-
stu un palīdzību.  

Gunša Bluķa adrese:  Lomonosova ielā 12a, kab. Nr. 
19, Rīga, LV-1019 E-pasts: guntis.bukis@riga.lv 
Tālrunis: +371 67037279; kabatas tāl.: +371 29246965 
Valdis Ķeris vāc financiālu atbalstu no privātpersonām. 
Ziedojumus lūdz sūtīt: Valdis Keris, 1828 Autumn 
Place,  Encinitas, CA  92024. Čekus lūdz izrakstīt uz 
viņa vārda ar piezīmi  „WPFG sporta spēles”. 

Guntis Linde un Juris Tērauds –  
2016. gada sekmīgākie ASV 

vecvieglatlēti   
Guntis (Gunnar) Linde vīriešu 85-89 gadu vecumgru-

pā 2016. gadā bija 1. vietā (Best in Nation) 1500 m skrē-
jienā (no 10 konkurentiem), 5000 m skrējienā, 10 000 m 
skrējienā un 2 000 m barjērskrējienā (šajās trijās distan-
cēs viņam bija viens konkurents). 

Juris Tērauds vīriešu 75-79 gadu vecumgrupā ir 
piektā vietā (no 61 konkurenta) 500 g šķēpa mešanā. 

Guntis Linde 26. februārī Brea pilsētas (Orange 
County)  100 gadu jubilejā  piedalījās 8 kilometru 

skrējienā un vīriešu  85-89 vecumgrupā bija pirmais 
ar rezultātu 00:58:21. Pēc skrējiena Gunti apsveica 

meita Karolīna un dzīvesbiedre Liena Linde 

Augusta Annusa glezna ar čellisti 
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Ne katru viesošanos, pat mērojot tālus ceļus, izdodas 
saplānot. Brauciens uz Kaliforniju februārī tiešām, kā to 
novērtēja viena no  biļetena uzmanīgajām lasītājām, man 
iegadījās kā intermeco. Tātad –  kā neliels kontrastējošs 
starpposms starp skaņdarba daļām –, jo par savdabīgu 
un neatkārtojamu skaņdarbu nenoliedzami varam uzska-
tīt  ikviena cilvēka dzīvi. Pērnā gada pirmspēdējā dienā 
mūža miegā aizmiga Džems Moors, viens no trimdinie-
kiem, kas savas Ziemeļholivudas nama durvis man vies-
mīlīgi vēra tieši pirms desmit gadiem. Cik labi būtu, ja 
es spētu to dienu notikumus (gaišos un ne tik gaišos gan-
drīz pusgada garumā) aprakstīt kā Anšlavs Eglītis vai 
Ilmārs Bastjānis. Diemžēl varu pateikt vien mazu paldies 
tiem visiem, kuŗus iepazinu toreiz un no jauna satiku ta-
gad.  Pirmajā braucienā uz Losandželosas latviešu namu 
mūsu „šoferis” bija Ivars Mičulis, un manai ceļabiedrei, 
siguldietei Olgai Jakānei, ilggadējai diriģentei un koris-
tei, bija ko brīnīties, ka Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes priekšsēdim iznāk laiks papilduzdevu-
mam – izpalīdzēt arī ciemiņiem.  

Latviešu namā zem Latvijas prezidentu fotografijām 
vīru koris mēģinājumā aizvadīja gaŗas un nopietnas 
stundas, daļu no tām izbaudījām arī mēs, un beigās pa-
cietīgie klausītāji baudīja „saldo ēdienu” – Raimonda 
Paula „Elēģiju”. Šajā pašā vakarā mūs neplānotā ekskur-
sijā gar Losandželosas upes krastu izvadāja Ingūna 
Galviņa, no viņas uzzinājām ļoti daudz faktu par lielpil-
sētas spožumu un postu, par aktīvajiem „zaļajiem cilvē-
kiem”, kuŗi nezaudē cerību par māmuļas Zemes dabas 
glābšanu darbos, ne tikai vārdos. Pēc pāris dienām 
mums bija gods piedalīties Ingūnas un Alfrēda meitas 
Madaras apaļā gadumijā, un atkal bija, ko klausīties – 
pirmoreiz iznāca sastapties ar kaislīgu jātnieci debes-
skrāpju pakājē, turklāt neparastas profesijas pārstāvi – to 
dzīvnieku aprūpētāju, kuŗi arī mēdz piedalīties filmās. 

Latviešu nams nav iedomājams bez Jāņa un Pegijas 
rosīšanās bārā, un mums paveicās dubulti, Ivars mums 
izmaksāja pa „stiprā ūdens” malkam. Tamāra Kalniņa, 
gluži kā senāk, bija nokūpinājusi lasi, sacepusi pīrāgus 
un dāvanai pievienojusi amerikāņu kafiju! Man bez ieru-
nām atlika pieņemt dāvanas no dzīvē tik daudzus grūtu-
mus piedzīvojušās sievietes rokām, jo pazīstu Tamāras 
beznosacījuma mīlestību! Tamāru vairāk satikt neizde-
vās, sūtu viņai ziņu: „Uz Tavu veselību kafiju malkos 
Siguldas sieviešu koris Teiksma!” DK latviešu biedrībai 
no Siguldas atvedām Māŗa Mitrēvica azartisko grāmatu 
„Lašu stāsti” par lašu malumednieku ķeršanu (pirmais to 
pieteicās izlasīt Ivars Mičulis), bet uz Misiņa un Latvijas 
Nacionālo bibliotēku nogādāsim jaunākos biļetena 
numurus.  

Amerikā „kājāmgājējs” pieskaitāms izmirušai sugai, 
to saprot arī Dāvis Reins un Guna Jostsone. Viņi mūs 
aizvizināja ciemos pie Noras Mičules, kuŗas dižistabā di-
vas mūzikas mīļotājas izmēģināja spēli četrrocīgi. Mā-
koņaini miglainie, Kalifornijai tik nepierastie padebeši it 
kā noslāpēja klavieŗu duetu, bet nespēja noslēpt mākslī-
go zvaigzni, ar kuŗu mūs jau iepazīstināja Ingūna. Ko-
pīgās stundas ar jauko un humorpilno Noru ir tik īpašas, 
ka šķiršanās reizē „ciema meitām” acis jāslauka piedur-
knē... Un Nora drīz vien mūs „iznesa cauri” – asaras bi-
jušas veltas, viņa kļuva  par mūsu lieliskāko bezmaksas  
„taksametru”. Mana sajūtu virsotne šajā braucienā bija 
Anšlava Eglīša mājas apmeklējumus Pacifika Palisādēs, 
nekādi neiespējams bez Noras baltā „kumeliņa”. Jā, te 

Cilvēkam cilvēku jāsatiek... 

Anita Mellupe lietainā dienā palīdzēja marta 
biļetenus aizvest uz pastu Vannaisā 

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas mājas 
tagadējai īpašniecei, māksliniecei Merilai Gīlerei 
(Meral Güler)  parādījām Veronikas Janelsiņas 

kollāžas  
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Nu jau pagājis krietns laiks kopš mazliet dīvaina notiku-
ma. Aizpērn  4. septembrī  braucu apskatīt mākslas darbu 
izstādi, kur bija 300 mākslinieku 300 kaķi. Braucu ar metro, 
galapunkts – galvenā stacijā. Pie izejas Sarkanā Krusta darbi-
nieki bija ierīkojuši asins nodošanas centru. Biju nolēmusi 
pēc  atgriešanās no kaķu  izstādes piedalīties ekskursijā, lai 
apskatītu metro mākslu,  nospriedu, ka laika diezgan, un gāju 
nodot asinis. Jutos labi, un tā kā senos laikos asins nolaišana 
bija pirmās zāles, domāju, ka pēc tam jutīšos vēl labāk. Esmu 
asinis ziedojusi daudzas reizes gan Latvijā, gan te. 

„Kāds ir jūsu dzimums?” prasīja medicīnas darbinieks 
pirms asins nodošanas. Atbildēju: „Woman.”  

„Female?”  viņš pārjautāja. 
Džems Moors vēlāk teica, ka varbūt vajadzēja teikt: „I am 

not sure...” 
Reiz aprīļa biļetena ieliku joku, ka mainu dzimumu, jo pret 

redaktoru vīrieti ir lielāks respekts. Tomēr interesanti, kāpēc 
angļu valodā vārdiem  woman un female beigu daļa nozīme 
„vīrietis” (man un male)? 

Mediķi vēl gribēja zināt, vai man bijušas intimas attiecības 
ar vīriešiem un sievietēm, kuŗi slimi ar bīstamām slimībām, 
vai lietoju zāles, par kādām neko nezinu, un to nosaukumus 
nebiju pat dzirdējusi. 

Latvijā viemēr, kad nodeva asinis, deva talonu pusdienām 
kādā ēdienā, te tikai padzerties un našķus. Izdzēru pudeli 
ūdens. Pēc asins nodošanas ar taksametru aizbraucu uz  izstā-
di. Nospriedu, ka Latvijā izstādes „Kaķis mākslā” bija  daudz 
labākas un latviešu mākslinieki visu iekārtotu gaumīgāk. Te 
bija fotografijas, gleznas, akvareļi, grafikas, arī izbāzti un no 
papīra izlocīti kaķi. Citi ļoti kičīgi.  

Uz galveno staciju atpakaļ  gāju kājām, apmēram trīs kilo-
metrus, pa ceļa, izdzēru vēl vienu pudeli ūdens. 

Mākslas ekskursijas dalībnieku tikšanās bija pie informā-
cijas kioska, atnācu pirmā, parunāju ar diviem vadītājiem. Tā 
kā  laika vēl bija diezgan, aizgāju uz meksikāņu ielu, nopirku 
šalli latviešu karoga krāsās, izmetu nelielu līkumu un gāju 
atpakaļ uz staciju. Tad jau bija sanākuši vēl daži, kopā bijām 
seši. 

Gīds interesanti stāstīja, rādīja mākslas darbus, aizgājām 
uz stacijas otru pusi, un tur viņš pievērsa uzmanību vienam 
darbam – autors Bill Bell, pēc profesijas fiziķis, darba nosau-
kums  A Train. Tajā ļoti kustīgi spilgti gaismas stabi (ar ātru-
mu 5000 reižu sekundē) attēlo vilciena joņošanu, ja labi 
ieskatījās, varēja redzēt, kuŗām stacijām vilciens joņo cauri – 
Ņujorkai, Filadelfijai un citām, kā arī seno laiku slavenības, 
kuŗas tajā sēž – Djūku Ellingtonu, Merilinu Monro. Gaismas 
stabi mainīja arī virzienus. Pie šī mākslas darba stāvējām 
kādu laiku, gīds teica, ka var dzirdēt arī skaņas, un, ja nosauca 
filmaktieŗa vārdu, viņš kaut ko pateica vai uzdziedāja. Stacijā 
bija karsts un maz gaisa. Man no ņirboņas un skaņām kļuva 
mazliet nelabi un, kad nogājām dažus pakāpienus zemāk, 
paģību. Visdīvainākais, ka tās ceturtdaļminūtes laikā, kad biju 
bezsamaņā (apmēram 20 sekundes), es jutos kā septītās debe-
sīs, un man likās, ka redzu kaut ko ļoti skaistu. Iespējams, tas 
Bill Bell darbs iedarbojās uz mani divējādā veidā?  

Stacijas ir vietas, ka man ļoti patīk, un varbūt nemaz 
nebūtu slikti tur palikt… 

Kad atguvos, gulēju uz grīdas, mana galva balstījās uz 
gīda rokas. Esot izsaukta ātrā palīdzība. Mani aizveda uz 
slimnīcu Baldwin Park, jo Kaiser Permanente slimnīcā 
Sunset bulvārī, kas ir daudz tuvāk, nebija vietas, bet uz 
Panorama City netālu no mūsu mājām, neveda. Negribēju  
braukt, bet ātrās palīdzības auto darbinieki bija ļoti uzstājīgi, 
īpaši ieraugot manu Kaiser Permanente apdrošināšanas 

Gandrīz neticams, bet patiess stāsts 
jeb 

Māksla var būt bīstama  

vajadzētu būt Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
mūzejam, uz kuŗu tautieši tiektos tāpat kā uz Lugāno pie 
Raiņa un Aspazijas.    

Apmeklējam Anšlava lieliski aprakstīto Kalifornijas 
Venēciju, kuŗas kanāļos ūdens līmenis pēc stiprajiem lie-
tiem bija neticami zems un dīvaini oda. (Laikapstākļi 
mūs nelutināja, tādējādi vēl vairāk pastiprinot latviešu 
un citu tautību cilvēku neticami sirsnīgo attieksmi pret 
mums.) Arī Longbīčā nedabūjam izkustināt savas angļu 
valodā pastīvās mēles, jo te mūsu mājasmāte bija latvie-
te Ligita Kaviere, Dienvidkalifornijas universitātes airē-
šanas vienības galvenā trenera asistente. Lai gan ōkeāna 
vēji nekautrējās saules starus ietīt vēsos mākoņos, 
Ligitas vaigi sārtojās –  arī no prieka par skaistām 
pārmaiņām personiskajā dzīvē. 

Izkāpelējušas pa Katalīnas salas stāvajām ieliņām, 

kuŗas dažviet pārspēj pat Sicīlijas reljefu, atpakaļceļā 
modri vērojam, vai no kuģīša nebūs saskatāmi ekskursi-
jas birojā solītie ūdens lieldzīvnieku migrācijas ceļi.    
Nekā. Īsi pirms atvadīšanās no Kalifornijas mums viens 
ronis tomēr gluži negaidīti paspīdināja sānus Santamoni-
kas krastmalā.  Arī Santamonika mums paliks atmiņā, 
tādā, par kuŗu nemēdz runāt skaļi...  

Šajā emōciju pilnajā braucienā arī pašas daudz dzie-
dājām, jo dziesmas latviešus vieno allaž. Latviešu namā 
redzējām, ka visi Ritmaņi vēroja mēģinājumu dziesmu-
spēlei „Eslingena”. Kārtējo reizi pārliecinājāmies –  
pasaulei būtu nesams un rādāms tikai tas, kas pašiem ir  
dārgs. Jo, kā vienā no „Eslingenas” dziesmām teikts –  
tikai „Ar karstām sirdīm un darbiem mūsu tauta ziedēs 
un zels...”                                                   

Anita Mellupe 
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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    

kartīti. Vēlāk par transportu pienāca rēķins – $1625 dolari, 
man bija jāmaksā 200 dolaru.  

Slimnīcā ārsti mani pierunāja palikt pa pa nakti. Protams, 
par gulēšanu nebija ko domāt, jo istabām durvju nav, pa gai-
teni  nemitīgi staigāja žēlsirdīgās māsas un slimnieki, skaļi 
runāja,  piecas reizes nāca ņemt asinis, turklāt ļoti daudz, 
noteikti kopumā apmēram tikpat daudz, cik ziedoju stacijā!  

Man izdarīja visādas pārbaudes – ar elektrokardiografu, 
ultraskaņas, fluorografijas aparātu. Prasīja, vai pieslēgt life 
suport, ja tas būtu nepieciešams. Domāju – vai tad es jau 
mirstu, un atbildēju, ka nekādu life suport nevēlos, un var 
izlietot arī manus orgānus, ja tie vēl kam derīgi. Žēlsirdīgā 
māsa jautāja, kas vērtīgs manā rokassomā, visu ierakstīja  
datorā, tad ieraudzīja manu sudraba Nameja un septiņu dienu 
gredzenu un teica, ka jāieraksta arī tie, lai nepazustu. Jautāju, 
vai man mantas kaut kur jānodod? Nē, tās es varu ņemt līdzi 
uz istabu. Nospriedu, ka manas nāves gadījumā mantas droši 
vien atdotu radiniekiem. 

Nākamā dienā, kad pēdējā pārbaude bija izdarīta, lūdzu 
laist mani mājās. Atbraucu ar taksametru. Slimnīca labi no-
pelnīja, protams lielāko daļu maksāja apdrošināšanas kompa-
nija.  Slimnīcās jāpieņem arī cilvēki bez apdrošināšanas, tā-
pēc no tiem, kam tā ir, cenšas iekasēt pēc iespējas vairāk.  

Nesen laikrakstā The Wall Street Journal  bija raksts, ka 
medicīnas iestādēs ārsti izdara pārāk daudz lieku pārbaužu un 
izraksta nevajadzīgas zāles.  

Savs labums tomēr bija –  diennakts laikā mani pamatīgi 

izmeklēja. Ja tas būtu jādara ārpus slimnīcas, paietu varbūt 
vairāki mēneši.  

Protams, reti kāds tic, ka paģību mākslas darba ietekmē. 
Ārsti domā, ka man uznāca sirds vājums, dehidrējos vai artē-
rijā iesprūdis kāds asins receklis. Pati esmu pārliecināta, ka 
vainojams tas A Train!  (Tagad šī darba tur vairs nav.) Māksla 
var būt arī bīstama. Man ir zems asinsspiediens, ātrās palīdzī-
bas auto bija pazems. Taču slimnīcā vēlāk slavēja manu 
asinsspiedienu, ka nav augsts, teica, ka esmu healthy woman. 
Ārsts pirms izrakstīšanas teica, lai pagaidu un uzzinu kardio-
loga viedokli, jo elektrokardiogramma rādot – man esot palie-
lināta sirds. Atbildēju, ka  informācija nekur nepazudīs, slim-
nīcā mana muļķe sirds mazāka nekļūs.  

Pēc nedēļas aizgāju pie savas ārstes. Viņa teica, ka nekāda 
sirds palielinājuma man nav. Elektrokardiogramma neko tā-
du nerāda, kādam tikai tā licies. Arī visas citas analizes labas, 
esmu vesela kā rutks!  

No slimnīcas saņēmu rēķinu – mana vienas nepilnas dien-
nakts uzturēšanās izmaksājusi 13 602 dolarus! Man pašai bija 
jāmaksā 65 dolari un 200 dolaru par vešanu, ko jau minēju, 
pārējo maksāja apdrošināšanas kompanija. Šaubos, vai pilnu 
summu, gan jau notika tirgošanās… 

Gribēju pārliecināties, vai tiešām esmu tik nevarīga, un 
pēc tās reizes esmu vēl pāris reižu nodevusi asinis. Aizgāju un 
atnācu atpakaļ kājām, nebija tālu. Nekas nenotika. Un jāiet 
atkal, jo no Sarkanā Krusta zvana, ka asinis ļoti vajadzīgas.                

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 

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/ 

Fotograafe Studio  
Līga un Normands Sviksi  

piedāvā fotografēt jubilejās un kāzās, bērnus un 
pieaugušos viņu dzīves svarīgos notikumos; 

atjauno senas fotografijas   
Tālr.: 949-380-1884  

e-pasts: info@fotograafe.com  

Māja spīdēs un laistīsies, 
ja izmantosim Jāņa Daugavieša uzņēmuma  

Everclean  pakalpojumus! Tālr.:  949-588-5835 
23311 Via Linda # C Mission Viejo, CA 92691-6804  

SIBIRIJAS BĒRNU FONDS 
piedāvā jaunākos izdevumus 

Ilmāra Knaģa grāmata 
„Ne mēs tos laikus 

izdomājām”  
– pārdomas par 

bērnību, izsūtījumu 
Sibirijā, dzīvi mūsdienu 

Latvijā un nākotni 

„Tēvi tur”;  The Fathers 
Over There – par vīriem, 
kuŗi cieta Gulaga nomet-
nēs (DVD latviešu valodā 
ar tulkojumu angliski)  

„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 

Dzintras 
Gekas 
dokumentār-
filma 
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Deju kopas „Pērkonītis” pieaugušo grupas dalībnieki 
nepiedalīsies Dziesmu svētkos 
Baltimorā, bet no piedāvājuma 
dejot Pateicības dienas parādā 
Ņujorkā nevarēja atteikties. Jau 
sākušies cītīgi mēģinājumi. 
Vadītājas Diāna Zaķe un Ilze 
Matsone aicina pieteikties jau-
nus dejotājus. Viņas nolēmušas, 
ka atkal rēgulāri tiks izdots 
žurnāls  „Pērkonīša soļi”, kāds 
iznāca aizritējušā gadsimta     
80. gados. 

Sacensības plūdmales volejbolā 
par „Kostīmu kausa” balvu  
šogad oktōbrī notiks Tobago  

Volejbolisti, kuŗi vēlas piedalīties sacensībās, lūgti 
sazināties ar  Kaiju Dankeri kaijakiwi@yahoo.com vai 
Aleku Dankeru aleks.dankers@gmail.com 

Rīkotājiem ir svarīgi zināt, cik personām jārezervē 
viesnīca Turtle Beach Hotel pie Karību jūras Kurzemes 
līča. Viņi arī pasūtinās lidmašīnu biļetes. 

„Pērkonītis” uzaicināts piedalīties 
Macy’s Pateicības dienas parādē 

Mazs kuģītis pa upi peldēs... 
No pilsētas valdes saņemts paziņojums, ka pa 

Losandželosas upi kursēs kuģītis, kas pārvadās tūristus, 
un latviešu namam tuvējās pieturas nosaukums būs 
LATVIA!  

Uz Dziesmu svētkiem Baltimorā 
aizvedīs kapteinis Ralfs Niedra 

 Galvenais pilots un Floridas uzņēmuma Niedra 
Aviation īpašnieks Ralfs Niedra piedāvā Losandželosas 
latviešiem iespēju ērti un bez jebkādas samaksas aiz-
braukt jūnijā uz Baltimoru, kur notiks Dziesmu svētki. 
Nepalaidīsim gaŗām šo izdevīgo piedāvājumu! Lūgums  
pieteikties, nekavējoties sazinoties ar Ralfu, e-pasts: 
ralfs@niedra.com  

Turklāt Ralfs sola drīz atgriezties Dienvidkalifornijā, 
nodibināt savu kompaniju un atklāt jaunu, tiešu lidoju-
mu līniju – Losandželosa-Rīga! 

Nepieciešams uzlabot DK LB 
financiālo stāvokli 

DK Latviešu biedrības valdei no 
Latvijas atsūtīta muca ar kaņepju 
sviestu, ar ko cienāt apmeklētājus sa-
rīkojumos. Valdes sēdē tika nolemts, 
ka sviestu pārdos, lai uzlabotu biedrī-
bas financiālo stāvokli. Kārumnieki 
lūgti atsūtīt vai atnest uz namu tukšus 
biezpiena vai krējuma trauciņus, ku-
ŗos gardumu iepildīt. Kaņepju sviestu 
varēs iegādāties par ziedojumu.   

Iespējams, ka pavisam drīz izdosies dabūt atļauju na-
mā ievilkt vadu, pa kuŗu tieši no Latvijas piegādās alu! 
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Draudzes Ziņas 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS 
 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677          949-443-2150 
Kasiere Dace Taube: 1700 Malcom Ave, Apt. 101, Los Angeles, CA 90024       310-475-8004 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672      949-443-5170 
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291    310-396-5244 
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063     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 

„Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” 
                                                             (No apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem 5,17) 
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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 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
26. martā  plkst. 11:00 Gavēņalaika ceturtās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu; 
         prāveste Daira Cilne 
16. aprīlī  plkst. 9:00  laju vadīts Kristus Augšāmcelšanās svētdienas dievkalpojums  

 

Pēc dievkalpojuma plkst. 10:30 dāmu komitejas rīkotās Lieldienu brokastis 
baznīcas lejas zālē 

23. aprīlī plkst. 11:00  Baltās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;  
         mācītājs Mārtiņš Rubenis 
7.  maijā plkst. 11:00  laju vadīts Lieldienu laika ceturtās svētdienas dievkalpojums 

 

Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce baznīcas lejas zālē (ar groziņiem) 
21. maijā plkst. 11:00  laju vadīts Lieldienu laika sestās svētdienas dievkalpojums 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
 

        Datums         Dalībnieki  Dievgaldnieki  Kollekte  Caurmēra devums Bērni          Piezīmes

 

12. februāris 57 38 $782.00 $13.72 
       

14 Prāvests Gunārs Lazdiņš 
5. marts 17   $362.00 $21.29  3 Diakone Rota Stone 
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PĀRDOMĀM 
Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem?  
Šeit Viņa nav, Viņš ir augšāmcēlies. Lk 24:5-6  
Toreiz, kad Marija Magdalēna un citas sievietes de-

vās uz Jēzus kapu, viņas vēlējās vēl vienu reizi Viņu re-
dzēt. Kaut mirušu, bet tomēr vēl reizi redzēt. Atvadīties 
klusībā. Pieminēt un paturēt prātā to labo, ko Viņš, dzīvs 
būdams, bija darījis. Varbūt uzvilkt tīras drēbes un sa-
smaržināt ar mirrēm. Atvadīties ar godu, lai sirds būtu 
mierīga. Sievietēs vēl bija dzīvas tās šausmas, kas notika 
pēdējās trijās dienās. Tas, cik ātri viss notika. Brutālitāte 
un vulgārisms, naids un meli. Briesmīgākā bija nevarība 
Jēzum palīdzēt. Mirklīgās drosmes trūkums. Klusēšana, 
kad Viņu tiesāja. Nespēšana nostāties „vājā” – Jēzus pu-
sē. Tieši tas, ko Jēzus bija mācījis darīt. Cilvēki, ne tikai 
Jēzus mācekļi, kas bijuši līdzās Viņam, bija ļāvuši viņu 
nogalināt. To apzinoties, Marija un citas sievietes gāja 
uz kapu ar rūgtumu sirdī. Un tad viņas dzirdēja vārdus: 
„Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? Šeit Viņa nav, 
Viņš ir augšāmcēlies.”  

Neviļus nāk prātā Luters, kad viņš nostājās pret vi-
duslaiku Romas katoļu Baznīcu.Viņš teica, ka Raksti 
paši izskaidro sevi. Tie sevī nes Vārdu, ko mēs pazīs-
tam. Kas ir šisVārds? Nu, tas, kas liek tev, man, Marijai 
skriet pie mācekļiem un saukt: „Viņš ir augšāmcēlies!” 

Vārds ir jāsludina, teica Luters, tas ir visu Rakstu sa-
turs, un mēs to pazīstam tikai vienā veidā, kad Dieva 
Vārds, ko sevī nes Svētie Raksti, ir vai kad nav. Svētie 
Raksti ir pilnīgi, tie izskaidro sevi paši, bet mēs to atklā-
jam tikai tad, kad Vārds (vai notikums kā Marijai) ir mūs 

Maijā dzimušie  
draudzes locekļi 

  2.  Arnolds Stantons, Artūrs Rūsis 
15.  Edgars Jēkabsons  
17.  Jānis Lejnieks  
20.  Egīls Ozoliņš  
21.  Lāra Tolka  
22.  Dzidra Bitīte  
23.  Līzīte Herona, Viola Lāce   
26.  Aurora Zemjāne  
28.  Arnis Tolks  
29.  Liene Kārkliņa  
30.  Omula Pence 

 Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!  
Draudzes padome 

Lūdzu ziņot Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei, 
ja kāds izlaists 

Lieldienu dievkalpojums  
svētdien 16. aprīlī plkst. 9:00 

Pēc dievkalpojuma dāmu komitejas 
rīkotās brokastis baznīcas lejaszālē  

skāris. Tad mūs ir aizkustinājis Dieva Vārds, tad mēs 
saprotam Svētos Rakstus, kas saka: „Tur nav ne jūda, ne 
grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne 
sievietes.” (Gal 3:28) 

Kas ir šis notikums, ko toreiz pieredzēja Marija un ci-
tas sievietes? Tas ir notikums, ko mēs pazīstam un ko zi-
nām no savas dzīves pieredzes. Kad tu esi domājis kaut 
ko citu, bet noticis pilnīgi pretēji tavām šaubām. Noti-
kums, kad tu pats piedzīvo, ka Dievs ir dzīvs un ka Viņa 
mīlestība atklājas uz tevi. Manā dzīvē ir bijusi vairāki tā-
di brīži. Atceros vienu šādu notikumu: gāju Rīgā pa Val-
demāra ielu un smaidīju un domāju, kāpēc gan pretimnā-
cēji ir tik nopietni. Protams, brīži paiet, un paliek atmi-
ņas par tiem. Taču, manuprāt, mēs visi, kas sekojam 
Jēzus mīlestības vēstij, atceramies un ticam, ka tas, kas 
mūs reiz spēcīgi uzrunājis, var notikt atkal. Tā nav dzej-
nieka iedvesma vai pozitīvo oksidantu koncentrēšanās 
vai mistika. Svarīgi ir tas, ko Luters teica: „Šī sludināša-
na, no kā rodas ticība, atjaunojas cerībā un izaug mīlestī-
bā.” Tāds necerēti pozitīvs notikums, kas apgriež kājām 
gaisā visu līdzšinējo dzīvi. Tevī ir iemājojis dievišķais 
prieks, drosme (apustuļu darbos ir minēta – priecīga 
drosme) un vēlme darboties citu cilvēku labā. Dieva 
labā. Kā Marija, kas dzirdēja šos vārdus, tā arī mēs katrs 
tiecamies pēc šiem vārdiem, jo jau reiz tos esam piedzī-
vojuši. Mēs to zinām, tāpat kā Luters, kā daudzi cilvēki 
šodien pasaulē. Svarīgi ir augšāmcelties, jo tad nav vairs 
baiļu, jo „redzi, viss ir tapis jauns”. (2 Kor 5:17)  

Aizupes Sv. Jāņa draudzes mācītājs Varis Bitenieks 
(Raksts no Baznīcas gadagrāmatas 2017. g. aprīlī) 
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ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
Z. Cīrulis  $100; P. & S. Purmalis $100;  
P. & V. Simsons $100 
DIEVNAMA REMONTIEM 
Z. Cīrulis  $50; A. & V. Vītols $1000 
ARCHIBĪSKAPA FONDAM 
A. Avots $50; Z. Cīrulis $50; S. Ērmanis $50; 
 T. & M. Paegle $50; P. & S. Purmalis $200; 
 P. & V. Simsons $100; A. & V. Vītols $50 
MĀSU DRAUDZĒM 
T. & M. Paegle $50; P. & S. Purmalis $50 
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2017. g. 10. martam.) 
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru 
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.  

DRAUDZES PADOME PATEICAS PAR 
ZIEDOJUMIEM! 

„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 lūdzu sūtīt:  
LELBA 1385 Andrews Ave.,  
Lakewood, OH 44107  
vai ar vietējās draudzes starpniecību ar 

norādi  „Cīrava”. 

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 jau-
tājumiem vienalga, cik daudz dalībnieku  ieradušies.  

Piezīme: Balstiesīgs ir katrs iesvētīts draudzes locek-
lis, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Aicinām iegādāties jauno,  
„2017. GADA BAZNĪCAS GADA 

GRĀMATU” (CENA: $20) 
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road, San Diego,  
CA 92123; tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
22. aprīlī  plkst. 12.00 Lieldienu 
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 

Pankūku brokastis                                                                         
Dienvidkalifornijas ev. lut. latviešu draudzi 12. feb-

ruārī apciemoja un dievkalpojumā sprediķi teica prā-
vests Gunārs Lazdiņš Dievkalpojumu apmeklēja arī Lo-
sandželosas latviešu skolas bērni, kuŗiem prāvests veltīja 
pārdomātu tematu –  kā suns tapa par cilvēka labāko 
draugu. Bērniem droši vien sevišķi patika prāvesta jautā-
jums, ar ko viņš uzrunāja mazos klausītājus: „Vai kādam 
mājās ir zilonis, žirafe vai kāds cits dzīvnieks?” Tiesa, 
tas izraisīja smaidu ne tikai bērnu sejās. Noklausījušies 
skolas audzēkņiem veltīto daļu, bērni devās atpakaļ uz 
skolas telpām mācīties, bet dievkalpojums turpinājās. 
Tajā piedalījās jaunieši ar Bībeles lasījumiem un dzies-
mām. Paldies viņiem un Paulam Berkoldam par dievkal-
pojuma kuplināšanu!  

Pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē notika drau-
dzes dāmu komitejas rīkotās pankūku brokastis. Drau-
dzes locekļi bija sacepuši plānās pankūkas un pankūkas 
ar āboliem. Brokastis papildināja ceptas desiņas, augļi un 
dažādas pankūku piedevas, kas apmierināja katru gard-
ēdi. Galdi bija skaisti klāti, un pankūku patīkamā smarža 
vilināja. Brokastīs pēc mācībām ieradās arī skolēni. Prā-
vests Gunārs Lazdiņš teica galda lūgšanu un draudzes 
priekšniece Tamāra Rūse aicināja sākt mielastu. Baznī-
cas lejas zālē ar gardajām pankūkām mielojās un mājīgo 
gaisotni izbaudīja apmēram 50 brokastotāju. Zālē skanēja 
smiekli, bērnu čalas, saviesīgas sarunas.   

Pankūku brokastīs ieņemtos ziedojumus izlietos drau-
dzes dāmu komitejas darbībai. Paldies visiem čaklajiem 
darbiniekiem, kuŗi nesavtīgi ziedoja laiku un līdzekļus, 
lai brokastis izdotos, lai  atbalstītu draudzes dāmu komi-
tejas darbību un lai draudzes locekļi un Losandželosas 
latvieši varētu sanākt kopā jaukā svētdienas pēcpusdienā! 

                              Sanita Šūmane-Karami 

Teteru ģimene un prāvests Gunārs Lazdiņš 
(aizmugurē pirmais no labās) 

No kr.: prāvests Gunārs Lazdiņš, Pauls Berkolds, 
Dāvis Berkolds, Daina Reimane, Aija Reimane,  

Dace Dābola-Reimane, Miķelis Cilnis,  
Mārīte Rosentāle, Egīls Ozoliņš 



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO 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 

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

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