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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
27. un 28. februārī novusa turnīrs latviešu namā
6. martā plkst. 2.00 Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atcere;
DK DV apvienības sarīkojums
12. martā plkst. 4.00 pēcpusdienā latviešu nama 42. gada svētki
20. martā plkst. 12.30 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce
2. aprīlī Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) bankets
No 29. aprīļa līdz 1. maijam Amerikas latviešu apvienības 65. kongress
Glendālē, Embassy Suites Hotel
15. maijā izlaidums Losandželosas latviešu skolā
19., 20., 21., 22. maijā Latvijas Radio koris dziedās Disneja koncertzālē
29. maijā jauniešu iesvētības
No 18. līdz 28. jūnijam 18. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago

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.
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 vietnieks:
Jānis Taube jaunākais
1700 Malcom Ave, Apt. 102, Los Angeles, CA 90024
Tālr.: 310-806-0464; e-pasts: jetaube@earthlink.net
DK LB valdes locekļi: Andris Blāķis, Miķelis Cilnis,
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone,
Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora Mičule, Astra Moora – sekretāre, Valdis
Pavlovskis, Pēteris Staško, Dziesma Tetere, Vilis
Zaķis
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464

DK LB biedru nauda vai maksa par
biļetena abonēšanu jāiesūta kasierei
līdz š. g. 10. martam

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: 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
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Kopējam 2015. gada
Ziemsvētku apsveikumam
pievienojas
Ruta un Rons Deksteri (Dexter)
Pēteris un Dzidra Freimaņi
Inguna Galviņa
Dace Kārkliņa
un Valentīns Lankovskis
Andrejs Krūmiņš
Liene un Guntis Lindes
Verners Vallis
Daumants Viks
Fredis un Maija Volfi (Wolf)

Losandželosā atceras barikāžu laiku un DV organizācijas dibināšanu
Daugavas Vanagu organizācijas Dienvidkalifornijas
apvienības vanadzes 10. janvārī aicināja uz Ziemas saulgriežu sarīkojumu „Tēvu tēvi laipas lika”.
Vanadžu priekšniece
Inguna Galviņa vispirms
iepazīstināja ar priekšnesumu dalībniekiem – Losandželosas latviešu skolas
talantīgajiem audzēkņiem.
Pirms sākās priekšnesumi,
apmeklētāji noklausījās vides
aizsardzības zinātnieka
Harolda Lindes tvartā „Vaļu
un cilvēku mūzika” iekļauto
Uģa Prauliņa skaņdarbu „Valis”.
Jaunie mūziķi spēlēja vijoli, klavieres, flautu, deklamēja, dziedāja.
Leons Platacis pastāstīja
par notikumiem pirms 25
gadiem – barikāžu laiku
1991. gada janvārī, Latvijai
atgūstot neatkarību, kad
sargāt Rīgu tika aicināta
tauta no visas Latvijas.
Ugunskuri dega dienu un
nakti, barikāžu dalībnieki
dalījās ar ēdienu, segām,
vārīja tēju, zieda maizītes.
Par barikāžu celšanu lēma
Latvijas Tautas frontes
(LTF) domes sēdes pārtraukumā 12. janvārī Latvijas Universitātes aulā. Naktī no 12. uz 13. janvāri padomju armijas daļas uzbruka neapbruņotiem cilvēkiem Viļņā pie televīzijas torņa, nogalinot 14 un ievainojot 110 iedzīvotāju.
Dainis Īvāns 13. janvārī pulksten 4.45 no rīta Latvijas
Radio aicināja tautu uz barikādēm, un no visiem nova-

Mia un Ance Trapses deklamēja Krišjāņa Barona
dzejoli „Man klintsakmeni neveliet”

Annija Tetere

Elsa Brecko

Eduards Zeltiņš Kalniņš
Matīss Platacis

Katrīna Sonveina

Marks Edvards
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diem uz Rīgu sāka virzīties smagās technikas kolonnas.
Pulksten divos dienā LTF protesta manifestācijā Daugavmalā ar Latvijas karogiem sapulcējās apmēram pusmiljons cilvēku, paužot atbalstu Lietuvai un gatavību
turpināt valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. 16. janvāŗa
pēcpusdienā Vecmīlgrāvī pie Mangaļu tilta Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes īpašu uzdevumu milicijas vienības (Отряд Милиции Особого Назначения – OMON)
vīri nošāva šoferi Robertu Mūrnieku. Omonieši 20. janvāŗa naktī iebruka Iekšlietu ministrijas ēkā, tonakt bojā
gāja pieci cilvēki, dzīvību zaudēja arī dokumentārfilmu
režisors Andris Slapiņš. Barikāžu dalībnieki 27. janvārī
atgriezās mājās.
Barikādes nojauca tikai augustā. Viens barikāžu fragments novietots pie Pasaules tirdzniecības centra ēkas
Ņujorkā, tur ir arī Berlīnes mūŗa gabals. Oriģinālajā vietā pie Saeimas ēkas palikuši trīs betona bluķi.
Kopš 2001. gada 4. maija darbojas Barikāžu mūzejs,
kuŗā ir daudzas liecības par šo Latvijai tik nozīmīgo
laiku.

Atmiņās par piedzīvoto barkiāžu dienās dalījās arī
Tamāra Kalniņa un Dziesma Tetere, toreiz Dziesmai
bija tikpat gadu, cik tagad meitai Annijai
DV DK apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins pastāstīja par Daugavas Vanagu
organizācijas dibināšanu pirms
70 gadiem.
Organizāciju „Daugavas vanagi” Zedelgemas kaŗagūstekņu
nometnē Beļģijā 1945. gada
28. decembrī dibināja bijušie
Latviešu leģiona kareivji ar mērķi saglabāt latviešu vienotību, palīdzēt bijušajiem kaŗavīriem un viņu ģimenēm, vēlāk tās darbība paplašinājās.
„Daugavas vanagu” pirmais vadītājs bija pulkvedis Vilis
Janums, viņš centās sazināties ar latviešiem citās kaŗagūstekņu un bēgļu nometnēs, lai veidotu savstarpēju
atbalsttīklu. Ievērojamākie „Daugavas vanagu” biedri
tolaik bija latviešu leģiona ģenerālinspektors, ģenerālis
Rūdolfs Bangerskis, viens no latviešu strēlnieku vienību
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izveides iniciātoriem Jānis Goldmanis, daudzi Lāčplēša
kaŗa ordeņa kavalieri, Latvijas Centrālās padomes
locekļi.
No kaŗagūstekņu un bēgļu nometnēm latvieši izceļoja
uz ASV, Kanadu, Austrāliju, Vāciju, Zviedriju, Lielbritaniju, Dienvidameriku, šajās valstīs tika dibinātas „Daugavas vanagu” apvienības. Viens no DV galvenajiem
mērķiem bija neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošana un
padomju melu atspēkošana. DV organizācija daudzu gadu gaŗumā veicinājusi latviešu jauniešu izglītību, piedāvājot stipendijas, atbalstījusi latviešu skolas, koŗus, tautasdeju kopas un latviešu baznīcu draudzes.
Patlaban DV Centrālās valdes priekšsēdis ir Andrejs
Mežmalis. Organizācijas vadītāji un biedri turpina nodarboties gan ar labdarību, gan cenšas atainot patiesu
Latvijas patieso vēsturi. Izdota grāmata „Gunārs Astra
un citi”, kuŗā aprakstīti padomju varas noziegumi.
Viens no DV organizācijas dibināšanas lieciniekiem ir Kazimirs Laurs.
Pēc kaŗa arī viņš nokļuva
kaŗagūstekņu nometnē Zedelgemā, un īsumā pastāstīja par piedzīvoto un pārdzīvoto.
Aizkustināja režisora
Andreja Feldmaņa dokumentārfilma „Zedelgema”. Filmas pirmizrāde notika
2015. gada 11. novembrī Rīgā.
1944. gada vasaras sākumā bija skaidrs, ka nacistiskā
Vācija kaŗu zaudējusi. Latviešu leģiona 15. divīzijas kaŗavīri kaujās ar sarkanarmiju Latvijas territorijā bija
smagi cietuši, un 15. divīziju nosūtīja uz vācu anektēto
Rietumpoliju pārorganizēšanai. Padomju lielofensīvas
laikā 1945. gada sākumā 15. divīzija un citas latviešu
vienības Vācijas austrumu frontē izcīnīja smagas atkāpšanās kaujas, neatvairāmi virzoties rietumu virzienā. Pēc
Vācijas kapitulācijas Latviešu leģiona augstākie virsnieki – pulkvedis Arvīds Kripēns, pulkvedis Vilis Janums,
majors Vilis Hāzners un majors Pēteris Balodis – mudināja latviešu kaŗavīrus izvairīties nokļūt amerikāņu un
franču okupācijas zōnās, bet padoties gūstā angļiem.
Galvenais mērķis bija pēc iespējas palikt vienkopus, jo
nebija ne jausmas, kā padomju militāristi rīkosies ar
latviešu leģionāriem.
Angļu zōnā gūstā padevās 11 727 latviešu kaŗavīri,
un angļi vienojās ar beļģiem par gūstekņu nometināšanu
Zedelgemā, Beļģijas armijas pirmskaŗa munīcijas noliktavu kompleksā.
Zedelgemā latvieši nesēdēja, rokas klēpī salikuši. Iznāca avīze, notika koncerti, literāri vakari, latvieši pat
uzcēla divus metrus augstu Brīvības pieminekli, kas

Klavieŗpavadījumu Daugavas Vanagu dziesmai un
himnām spēlēja Nora Mičule
diemžēl nav saglabājies. Uz bijušo baraku sienām vēl
tagad redzami blāvi zīmējumi, un par vairākiem nav ne
mazāko šaubu, ka to autori bijuši latvieši. Zedelgemas
kaŗagūstekņu nometnes vadītāji prata novērtēt latviešu
talantus, un kāds izteicies, ka tik centīgus cilvēkus kā
latvieši nav redzējis – ja kailu latvieti ieslodzītu tukšā
telpā, viņš no tās iznāktu apģērbies no galvas līdz kājām,
platmali galvā un čemodānu rokā!
Pēc nometnes likvidēšanas latviešu kaŗavīri izklīda pa
dažādām mītnes vietām visā pasaulē, cerība pārnākt mājās bija jāatliek uz ilgu laiku un lielākai daļai nekad nepiepildījās.
Tagad nometnes vietā iekārtots dabas parks, lieguma
zōna, kur apmeklētājus ielaiž ar īpašām atļaujām un
mūzeju dienās.
Vanadžu sarīkojumā bija imeniski silta gaisotne. Galdus klāja un gardo cienastu – dažādas viras un uzkodas –
gatavoja Lisa Edmondsone, Inguna Galviņa, Tamāra
Kalniņa, Dainis Kalniņš, Nora Mičule.

Daugavas Vanagu organizācijas 70 gadu
dibināšanas svinības un barikāžu
25. gadadienas atcere Latvijā
Latviešu biedrības namā Rīgā 2015. gada 28. decembrī Daugavas Vanagu organizācijas 70 gadu dibināšanas
svinības ar savu klātieni tās pagodināja Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, ministru prezidente Laimdota Straujuma un Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece.
Latvijas valsts augstākās amatpersonas, sveicot organizācijas Daugavas Vanagi pārstāvjus 70 gadu jubilejā,
pateicās par darbu patriotisma un latviešu kultūras, neatkarīgas valsts idejas saglabāšanā okupācijas gados, vēstures skaidrošanu, palīdzību mazaizsargātajiem sabiedrības locekļiem – bāreņiem, daudzbērnu ģimenēm, veciem
un slimiem cilvēkiem.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis atzina, ka Dau-

gavas Vanagi darījuši nozīmīgu darbu latviešu kultūras
saglabāšanā un stiprināšanā: „Organizācija saglabāja neatkarības ideju visos gaŗajos okupācijas gados, vienotas
valsts ideju – arī atgūtās neatkarības laikā. Sākotnēji oroganizācija izveidota, lai praktiski palīdzētu bijušo kaŗavīru ģimenēm ārpus Latvijas, taču gadu laikā tā paplašināja darbību, mērķtiecīgi spēcinot latviešu valodas lomu, veicinot patriotismu, apzināja okupācijas sekas,
skaidroja vēsturi.”
Valsts prezidents augsti novērtēja DV ilggadējo labdarības darbību atbalstu mazaizsargātajiem – bez vecāku
gādības palikušiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm, veciem un slimiem. Prezidents pieminēja arī valstī aktuālās
problēmas – latviešu izceļošanu uz ārzemēm un nepieciešamību stiprināt valsts drošību. R. Vējonis aicināja
aizbraucējus nezaudēt saikni ar valsti un būt modriem
par Latvijas drošību.
„Latvijai nākotnē jākļūst par stipru un drošu valsti
visiem iedzīvotājiem. Valsts 100 gadu jubileju vēlas svinēt latvieši arī citur pasaule. Latvijas iedzīvotāji ir valsts
lielākā vērtība,” uzrunas beigās teica prezidents.
Saeimas priekšsēde Ināra Mūrniece pateicās DV organizācijas biedriem par valsts un tautas labā veikto:
„No sirds paldies, ka saglabājāt Latvijas neatkarības ideju gan okupācijas gados, gan trimdā. Paldies, ka godam
esat spējuši skaidrot ļoti sarežģīto valsts vēsturi ar visām
tās smagajām lappusēm, sarežģījumiem. Ir svarīgi par
valsts vēsturi runāt ne tikai ārzemēs, bet arī tepat. Paldies, ka esat lieliski, nesavtīgi cilvēki, atbalstījuši Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeju, izveidojuši Kurzemes
brāļu kapus Lestenē, palīdzējuši ģimenēm un bērniem.
Paldies, ka turaties kopā un veidojat lielisku organizāciju, kas augstu lido, jo vanagi lido augstu. Novēlu augstu
lidot arī nākotnē.”
Ministru prezidente Laimdota Straujuma teica: „Septiņdesmit gadu jūs esat vienojuši latviešus visā pasaulē,
stiprinājuši Latvijas vienotību. Tieši jaunieši savulaik dibināja Daugavas Vanagu organizāciju, viņi apzinājās, ka
jāpalīdz savai tautai grūtajos pēckaŗa gados. Jūs zināt,
cik svarīgi ir uzturēt nesalauztu patriotisma garu latviešu
vidū. Bez jums Latvijas ceļš uz neatkarības atgūšanu būtu bijis daudz smagāks. Mēs visi redzam un augstu novērtējam jūsu darba augļus – gan Brīvības pieminekļa atjaunošanā, gan Kurzemes brāļu kapu Lestenē iekārtošanā. Daudzi cilvēki ir pateicīgi par palīdzību – gan bāreņi, gan uz Sibiriju izsūtītie, gan daudzbērnu ģimenes.
Lepnums par savu valsti, gatavība godprātīgi darīt savu
darbu ir pamati, kas mūs katru un visu valsti dara stiprāku. Pasaule patlaban ir uz miera un nemiera robežas –
nesenie notikumi liecina, ka mums jābūt modriem, gataviem reaģēt uz apdraudējumiem mūsu valsts drošībā.
Paldies par atbalstu Latvijas ceļā uz NATO. Drošība, arī
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sociālā, ir valsts un valdības priōritātes. Mums ir stingra
dzīvesdziņa, mēs esam izdzīvotāji. Mūsu tautai piemīt
arī apskaužama gudrības gena. Mums ir nenogurstoša
augšanas degsme, kā arī nešaubīga pārliecība par Latvijas turpmāku uzplaukumu kopīgā Eiropas valstu saimē.”
Latvijas Valsts archīva vietnē tīmeklī, sveicot DV organizāciju 70 gadu jubilejā, ievietota dokumentu kopa:
http://www.archiv.org.lv/
Baltijas stratēģisko pētījumu centrs sadarbībā ar Barikāžu mūzeju Latvijas Zinātņu akadēmijā 15. janvārī rīkoja starptautisku zinātnisku konferenci „Barikādes: civilā pretestība prettautiskai varai un tās mācības”. Konferencē piedalījās vēsturnieki no Baltijas valstīm un Ukrainas. Runu teica Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, Lietuvas un Igaunijas vēstnieki, Latvijas Tautas
frontes priekšsēdis Dainis Īvāns un Romualds Ražuks.
ASV pasaules līmeņa eksperts par nevardarbīgo pretoša-

nos profesors Marks R. Beisingers lasīja referātu „Barikādes Latvijā Eiropas kontekstā”, vēsturniece Kristīne
Beķere bija sagatavojusi priekšlasījumu „Trimdas atbalsts barikāžu aizstāvjiem".
DK latviešu biedrības valdes bij. priekšniece Inese
Birzniece 1989. gadā strādāja LTF Informācijas dienestā, no 1990. līdz 1991. gadam bija redaktore laikraksta
„Atmoda” angļu izdevumam. Ļoti aktīvs barikāžu dienās
bija Valdis Pavlovskis, tolaik Amerikas latviešu apvienības valdes priekšsēdis. ALA barikāžu laikā izveidoja
diennakts dežūrtālruni, lai apmainītos ar informāciju par
notikumiem Rīgā un informētu amerikāņu žurnālistus un
ASV Valsts departamenta darbiniekus. ASV un Austrālijā rīkotas publiskas atbalstakcijas, vienā no tām –
1991. gada 19. janvārī Ņujorkā – sapulcējās apmēram
trīs tūkstoši baltiešu atbalstītāju.

Skandinavu filmu festivāls Losandželosā

No kreisās: Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis, Tīna Buņķe, Lietuvas goda konsuls DK
Dariuss Gaidis, Igaunijas goda konsuls Jāks Treimanis, bij. Lietuvas goda konsule Daiva Navarete,
bij. Latvijas goda konsuls Aivars Jerumanis
Skandinavu filmu festivālā 2., 10., 23. un 24. janvārī
Writers Guild Theater Beverlihilos izrādīja dāņu, somu,
norvēģu zviedru, islandiešu, arī latviešu, lietuviešu un
igauņu filmas. Bija paredzēts, ka Latviju pārstāvēs Juŗa
Kursieša filma „Modris”, bet radušies sarežģījumi neno6

kārtotu autortiesību dēļ, tāpēc rādīta režisora Andŗa
Gaujas filma „Izlaiduma gads”.
Agrāk šejienes Skandinavu festivālos skatītājus
iepriecināja arī baltiešu priekšnesumi, bet pēdējos gados
latviešus, lietuviešus un igauņus vairs neaicināja. Iespējams, drīz atkal sāks aicināt.

Nejautāsim, ko iegūsim, iestājoties Dienvidkalifornijas latviešu
biedrībā, bet padomāsim, ko varam darīt un dot, kā palīdzēt!
Viesnīcā Embassy Suites Glendālē (800 North Central
Ave. Glendale, CA 91203), kur šogad notiks Amerikas
latviešu apvienības 65. kongress, vienā no sanāksmju
telpām 23. janvārī pulksten desmitos uz sēdi sapulcējās
14 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļi –
Ivars Mičulis, Guna Jostsone, Tamāra Kalniņa, Andris
Staško, Astra Moora, Nora Mičule, Dāvis Reins, Valdis
Ķeris, Inguna Galviņa, Dziesma Tetere, Miķelis Cilnis,
Tālivaldis Paegle, Jānis Daugavietis, Valdis Pavlovskis.
Sēdes sākumā ar klusuma brīdi tika pieminēts nesen mirušais Jānis Taube, ilggadējais biedrības kasieris.
Šī sēde bija veltīta pārrunām par biedrības nākotnes
darbību. Biedrības priekšnieks Ivars Mičulis valdes locekļiem bija izsūtījis aicinājumu padomāt, ko biedrība
katram no mums nozīmē, ko vēlamies, par ieteikumiem
biedrības darba uzlabošanai, kādiem jābūt biedrības
mērķiem, priōritātēm, kā iesaistīt jaunus biedrus, kādi
sarīkojumi latviešus vairāk interesētu, kā biedrību un tās
darbību labāk reklāmēt, kā uzlabot biedrības finances un
izveidot sazināšanās tīklu ar citām biedrībām rietumu
krastā – Sanfrancisko, Portlandē, Oregonā, un kā saskaņot sarīkojumus ar rietumkrasta un austrumkrasta
organizācijām.
DK LB dibināta 1950. gadā. Patlaban DK latviešu
biedrībā ir 281 biedrs, biedru skaits sarucis, jo daudzi
biedri ir miruši, bet jauniebraucēji biedrībā iestāties kavējas. Līdz ar to ir daudz mazāk ziedojumu, sāk trūkt darītāju. Tātad viens no galvenajiem uzdevumiem – piesaistīt jaunus biedrus. Latviešu biedrība līdzekļus iegūst
no biedru maksām un ziedojumiem; piešķirt jauniešiem
stipendijas vasaras skolām, atbalstīt skolu, vietējos koŗus
un deju kopu var, ja ir pietiekami daudz ziedojumu. Nepieciešams lielāks ģimeņu atbalsts, skolas audzēkņu vecākiem jāiestājas biedrībā. Pērn visos biedrības sarīkojumos izdevumi pārsnieguši ienākumus. Biedrība būs jāslēdz, ja nebūs, kas maksā biedru naudu un ziedo. Kas
tad rīkos Jāņu svinības, gadskārtējo Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumu, izdos biļetenu? Kaut ko likvidēt ir viegli, dibināt par jaunu un atjaunot daudz grūtāk. Neizputināsim savas latviskās vērtības!
Ivars Mičulis uzsvēra, ka biedrība cenšas vienot visus
latviešus. Informācijas biļetenā, ko saņem visi, kuŗi
maksā biedru naudu vai par abonementu, tiek atspoguļots biedrības darbs un rakstīts par sarīkojumiem latviešu
namā. Vietnē www.latviesiamerika.com ir norāde uz
biļetenu, to var izlasīt tīmeklī: www.biletens.com un
uzzināt par gaidāmajiem sarīkojumiem. Par tiem izziņo
arī e-pastā un Facebook.

Sēdē pārrunāja, kā biedrību un tās sarīkojumus labāk
reklāmēt – Dāvis Reins, Pēteris Staško, Miķelis Cilnis
un Dziesma Tetere sadarbosies, paplašinot saziņu tīklu.
DK Latviešu biedra maksa kādam nebiedram var būt
laba dāvana svētkos. Sēdē nolēma, ka jāmeklē zudušie
un pasīvie biedri – ikviens biedrs ir vajadzīgs un vērtīgs.
Samazinājies apmeklētāju skaits sarīkojumos, jo attālumi Losandželosā ir lieli, vecāki biedri ar auto vairs nebrauc un vakaros nepatīk braukt, tāpēc ieteicams sazināties un vairākiem braukt uz namu kopā, daloties ar benzīna naudu.
Namā satikti jauniebraucēji, kuŗi izteikušies, ka viņiem „latvietība ir pie vienas vietas” (tika lietots rupjāks
vārds), bet varbūt tā bija tikai uzspēlēta izlikšanās, jo
kāpēc gan viņi tādā gadījumā nāk uz latviešu namu? Ir
arī dzirdēts: „Vai tāpēc, ka esmu latvietis, man jāiet uz
latviešu namu?” Protams, tā ir katra paša izvēle.
Žēl, ka vairāki aktīvi latvieši, biedrības dibinātāji un
nama cēlāji savus bērnus par latviešiem neizaudzināja. Ir
jau saprotams, jo toreiz nebija gandrīz nekādu cerību,
ka Latvija atkal atgūs neatkarību, ne vienam vien šķita,
ka bērniem labāk amerikanizēties, iemācīties labi runāt
angliski. Tagad viņu ceļi latvieši namam ved gaŗām. Tomēr nevajadzētu aizmirst savas saknes un, godinot vecāku un vecvecāku piemiņu, atbalstīt latviešu namu un
biedrību. Savstarpējais atbalsts ir vajadzīgs, lai mēs cits
citam nepazustu.
Visiem, kuŗi nāk uz namu un to lieto, jāsaprot, ka dārdzība līdz ar katru gadu pieaug, būt latvietim ārzemēs
nav lēti. Ziedojumus vāc daudzas organizācijas, tie nepieciešami arī latviešu biedrībai. Biedrības biedru nauda
nav pārmērīgi liela, cik gan bieži sapērkam nevajadzīgas
mantas, kas nereti tiek kaut kur novietotas un aizmirstas.
Pērkam pārāk daudz pārtikas, kas sabojājas un jāizmet.
Ikviens var lepoties, ka ir DK Latviešu biedrības
biedrs, Losandželosā ir kopienas, kuŗu locekļi mūs apskauž, ka mums ir pašiem savs nams kas šajos nemierīgajos laikos ir miera saliņa, kur varam tikties, iepazīties, sadraudzēties, patērzēt, apmainīties domām, priecāties, laimē diet!
Biedrības biedri sirsnīgi aicināti iesūtīt ieteikumus,
priekšlikumus, kā uzlabot mūsu kopējo darbu. Neļausim
nogrimt mūsu mazajai latviskai saliņai! Dzīvot divās vai
vairākās pasaulēs ir liela priekšrocība
Vairāki jauniebraucēji izteikuši vēlēšanos darboties
biedrības valdē. Ikviens ir aicināts palīgā, jauni spēki ir
ļoti nepieciešami. Visi aicināti uz biedrības pilnsapulci
20. martā plkst. 12.30 latviešu namā!
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Par PBLA priekšsēdi atkārtoti ievēlēts
Jānis Kukainis, vicepriekšsēdi – Kristīne Saulīte
2015. gada nogalē notika Pasaules
brīvo latviešu apvienības (PBLA)
priekšsēža un vicepriekšsēža vēlēšanas. Par priekšsēdi atkārtoti ievēlēts
Jānis Kukainis; par vicepriekšsēdi uz
diviem gadiem ievēlēta Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē
vadītāja Kristīne Saulīte.
Jānis Kukainis dzimis 1943. gada
12. jūnijā Rīgā, patlaban dzīvo Kalamazū, Mičiganas pavalstī ASV.
J. Kukainis Sinsinati universitātē ieguvis bakalaura
gradu, Tenesijas universitātē maģistra gradu inženieŗzinātnēs un Mičiganas pavalsts universitātē maģistra gradu
uzņēmumdarbīas vadībā.
Jānis Kukainis strādājis vairākos aviācijas un automobiļu ražošanas uzņēmumos, publicējis vairāk nekā 20 zinātnisku rakstu, galvenokārt par kaujas lidmašīnu aerodinamiku, viņš ir vairāku patentu īpašnieks. Viņš strādājis automobiļu ražošanas uzņēmumā Ford par inženieri,
bijis Ford nākotnes modeļu projektu nodaļas un ražošanas nodaļas vadītājs.
Jānis Kukainis aktīvi piedalījies sabiedriskajā dzīvē,
vadījis Latviešu apvienību Detroitā, Mičiganas Baltiešu
komiteju un latviešu centru „Gaŗezers“, bijis Amerikas
latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis un Apvienotās
baltiešu komitejas (ABK) priekšsēdis ASV. Viņš pārstāvējis Amerikas latviešu apvienību PBLA valdē (ar
pārtraukumu) kopš 1996. gada, bijis PBLA vadītājs no
2002. līdz 2007. gadam un no 2012. līdz 2015. gadam.
Jānis Kukainis bija NATO darba grupas vadītājs PBLA,
aktīvi veicinot Latvijas uzņemšanu NATO.
Jānis Kukainis saņēmis vairākus apbalvojumus –
V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, I šķiras Viestura ordeni,
organizācijas Daugavas Vanagi zelta nozīmi un LR
Aizsardzības ministrijas Atzinības goda zīmi.
PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte ir Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde, darbojusies Melburnas latviešu organizāciju apvienības un
Melburnas latviešu evanģeliski luteriskās draudzes vadībā, Austrālijas latviešu teātrī, korī „Daina“, Melburnas
Daugavas skolā un vidusskolā.
Kristīne Saulīte mācījusies Harvarda Uzņēmumdarbības skolā, Melburnas uzņēmumdarbības skolā, strādājusi
vairākos ievērojamos uzņēmumos – Bang & Olufsen,
CDG Group un Rogerseller Myhill Pty Ltd.
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PBLA priekšsēža priōritātes
nākamajiem diviem gadiem būs
Latvijas drošības stiprināšana,
latviešu valodas statusa un patriotiskās audzināšanas veicināšana
Latvijā.
„Mums ir tikai viena Latvija,
tādēļ mums visiem kopīgi jāstāv
tās drošības un vērtību sardzē,”
uzsveŗ Jānis Kukainis, norādot
uz latviskās izglītības un patriotiskās audzināšanas lielo
nozīmi gan Latvijas skolās, gan latviešu sestdienas un
svētdienas skolās ārpus Latvijas.
„Šogad PBLA svinēs savas darbības 60 gadu jubileju.
Šajā laikposmā esam darījuši visu, kas bijis mūsu spēkos, lai atbalstītu neatkarīgas, demokratiskas un tiesiskas
Latvijas izveidi. Gadu gaitā mūsu pamatmērķi nav
mainījušies, arī turpmāk mēs strādāsim, lai vienotu ārpus
Latvijas dzīvojošos tautiešus darbam Latvijas un latviešu
tautas labā,” teica Jānis Kukainis.
Nākamajos divos gados PBLA priekšsēdis vēlas turpināt ārzemju latviešu polītisko līdzdalību, izglītības,
kultūras un ekonomisko sadarbību ar Latvijas valdību un
Saeimu.
Tuvojas Latvijas 100 gadu jubileja, un tās gatavošanā
iesaistīsies arī ārzemju latviešu organizācijas. Sadarbībā
ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju iesākta, bet
nepabeigts palikusi tālmācības programmas izveide, kas
pavērtu plašākas iespējas dažādu paaudžu ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem apgūt un saglabāt latviešu valodu.
PBLA priekšsēdi nodarbina Latvijas 50 gadu okupācijas
mūzeja rekonstrukcija, ko nepieciešams pabeigt.
PBLA priekšsēža vietniece Kristīne Saulīte uzsveŗ
nepieciešamību stiprināt ārzemju latviešu organizāciju
sakarus: „Svarīgi atrast kopējus sadarbības ceļus ar visām ārpus Latvijas dzīvojošajām latviešu kopienām un
veidus, kā piesaistīt un vienot sadrumstalotās sabiedrības.”
Kristīne Saulīte ieradās Austrālijā īsi pirms Latvijas
neatkarības atjaunošanas un labi izprot gan Latvijas, gan
ārzemju latviešu situāciju.
PBLA ģenerālsekretāre Ilze Garoza
ilze.garoza@pbla.lv
Tālr.: +1 732 666 7613
www.pbla.lv

PBLA darbība 2015. gadā un uzdevumi 2016. gadam
2016. gadā paiet 60 gadu kopš Pasaules brīvo latviešu apvienības dibināšanas. PBLA dibināta ar mērķi atjaunot Latvijas neatkarību, un kopš šī mērķa sasniegšanas PBLA neatlaidīgi veicinājusi demokratijas, tiesiskuma nostiprināšanu un tautsaimniecības izaugsmi Latvijā,
centusies vienot latviešus pasaulē un stiprināt viņu
piederību Latvijai.
Ārlietu ministrijas dati liecina, ka ārzemēs dzīvo apmēram 370 000 latviešu, liela daļa darbojas ārpus Latvijas dibinātās biedrībās, skolās, draudzēs, korporācijās
u. tml. Pērn Sabiedrības integrācijas fonds, kas darbojas
Latvijas Ministru kabineta pārraudzībā, izsludināja projektu konkursu, kuŗā varēja piedalīties ārpus Latvijas reģistrētās organizācijas. Latvijas Kultūras ministrija
izveidojusi atbalstprogrammu, un vairākas latviešu organizācijas pasaulē ar PBLA starpniecību aizvadītajā gadā
varēja saņemt financiālu atbalstu Dziesmu un Deju svētku rīkošanai. Šādu atbalstu latviešu organizācijas, kuŗas
pieteikušās PBLA konkursā, varēs saņemt arī nākotnē.
PBLA sadarbojas ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas aģentūru, ar kuŗas starpniecību metodisku un financiālu atbalstu saņem ārzemju
latviešu skolas. Mērķis ir izveidot latviešu valodas tālmācības programmu. Latvijas Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējone atsaucās PBLA Izglītības padomes
aicinājumam kļūt par ārzemju latviešu skolu patronesi.
Visciešākā sadarbība PBLA ir ar Ārlietu ministriju,
tās vadībā tapis rīcības plāns „Par sadarbību ar Latvijas
diasporu”.
Pērnvasar ar Ārlietu ministrijas atbalstu PBLA Rīgā
rīkoja Otro pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
forumu (PLEIF), kuŗā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no 17 valstīm. Latvijas valsts prezidents Raimonds
Vējonis piekritis kļūt par PLEIF patronu, un pēc ministru prezidentes Laimdotas Straujumas priekšlikuma pērn
rudenī tika izveidota augsta līmeņa diasporas uzņēmēju
konsultātīvā padome. Nākamais Pasaules latviešu ekonomikas un inovācijas forums notiks 2016. gada nogalē
Melburnā, Austrālijā, Latviešu kultūras dienu laikā.
Saziņā ar Latvijas Ekonomikas ministriju, kuŗas pārziņā bijusi Reemigrācijas atbalsta plāna īstenošana,
PBLA atkārtoti aicinājusi stiprināt latviešu valodas statusu Latvijā, lai Latviju kļūtu latviskāka un ārzemju latviešiem būtu vieglāk iekļauties Latvijas darba tirgū.
Pēdējos gados pieaug Krievijas agresija, un PBLA ar
dalīborganizāciju starpniecību aicinājusi rietumvalstis
apliecināt drošības garantijas Baltijas valstīm, ievērojot
NATO 5. pantu, kā arī atgādinājusi Latvijas valdībai un
polītiķiem par nepieciešamību palielināt Latvijas aiz-

sardzības budžetu līdz 2% no IKP, kā to paredz NATO
dalībvalstu vienošanās.
Pērn aprīlī PBLA atbalstīja Apvienotās baltiešu komitejas konferenci Vašingtonā History Repeated: Baltics
and Eastern Europe in Peril? un decembrī semināru
Ņujorkā par Baltijas un Ziemeļvalstu drošību un ekonomisko sadarbību, kuŗā piedalījās apmēram 90 diplomātu,
pētnieku, žurnālistu, uzņēmēju un baltiešu sabiedrisko
darbinieku.
PBLA valdes sēdē asi nosodīta šķēršļu likšana Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja pārbūvei, Latvijas likumdevēji aicināti noteikt mūzejam nacionālas nozīmes būvprojekta statusu. Latvijas augstākajām amatpersonām, kā
arī Rīgas pilsētas galvam Nilam Ušakovam nosūtītas
vēstules, pieprasot nekavējoties novērst šķēršļus mūzeja
rekonstrukcijas uzsākšanai.
Svarīgi skaidrot Latvijas 20. gadsimta un okupācijas
vēsturi, lai nepieļautu tās atkārtošanos.
PBLA 60. jubilejas gadā ir svarīgi izvērtēt pašiem
savu darbību un runāt par trimdas latviešu ieguldījumu
Latvijas neatkarības atjaunošanā. Visiem kopā jāsāk
gatavoties Latvijas 100 gadu jubilejai.
PBLA darbojas jauni un enerģiski PBLA dalīborganizāciju valdes locekļi. PBLA priekšsēža vietniece ir
Kristīne Saulīte no Austrālijas. PBLA Kultūras fondu
(KF) vairāk nekā desmit gadu vadīja Vija ZuntakaBērziņa, turpmāk KF vadīs Juris Ķeniņš no Kanadas.
PBLA neatlaidīgi turpinās darbu latviešu tautas un
Latvijas labā!
Dievs, svētī Latviju!
PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis

DAKLA jauna priekšsēde
No 2016. gada 1. janvāŗa
Dienvidamerikas un Karību
latviešu apvienības (DAKLA)
priekšsēde ir Renāte Albrechta.
Viņa dzimusi Latvijā, tagad
dzīvo Brazīlijā, precējusies ar
Brazīlijas latvieti.
Renāte Albrechta ir
pierādījusi, ka viņai ir lieliskas
spējas un interese latvisko saišu,
kultūras un valodas veicināšanā.

Renāte Albrechta

Latvijas goda kosule Brazīlijā
Daina Gūtmane
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Reiz ierindā, vienmēr ierindā

Prieks dzimst pats no sevis

Lisa Edmondsone ir liela dzīvnieku mīļotāja. Viņa
pastāstīja, ka reizēm svētdienās Giddy Up Ranch darbinieki no St. Phelan, CA, atbrauc uz Farmers' Market,
kas svētdienās notiek Motor Avenue netālu no viņas
mājas. Parasti tiekot atvesti farmas dzīvnieciņi un poniji
bērniem, bet 3. janvārī bijis priecīgs pārsteigums – atvests vienkuprainais kamielis, un Lisa Edmondsone nespēja palaist gaŗām izdevību viņam uzsēsties mugurā.
Viņa ievērojusi, ka kamielim ir biezs, mīksts kažoks, lielas kāju pēdas, lai tās negrimtu smiltīs, biezas skropstas,
lai vētras laikā lielās, spožās acis pasargātu no smiltīm.
Lisas acis no prieka mirdzējušas...

Ilona Kalviste atgriezusies Sietlā
ASV jūras kājnieku korpusa treniņu bazē Camp
Pendelton Kalifornijā 26 gadus dienēja Alfons Mednis.
Brīvajā laikā viņš tikās ar vietējiem latviešiem, 1977. gadā piedalījās Rietumkrasta VII Dziesmu svētkos Pasadenā. Kapteinis Alfons Mednis Kaliforniju nav aizmirsis,
lai gan sen atgriezies Filadelfijā. Viņš vēl aizvien ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs, katru gadu
viens no pirmajiem atsūta biedru naudu, saņem biļetenu
un to arī izlasa, viņam te ir paziņas un draugi. A. Mednis
vienmēr atsūtīja ziedojumu un pievienojās Losandželosas latviešu nama kopējam Ziemsvētku apsveikumam,
un vēstulē viņš jautā, vai tradicija beigusies, jo šoreiz
nekādu paziņojumu nav saņēmis.
Attēlā – Dziesmu svētku gājiens Pasadenā
1977. gadā: Dziesmu svētku karogu nesa Matīss
Kārkliņš, vidū – Alfons Mednis, labā pusē – Dace
Kārkliņa
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Ilona Kalviste tomēr atkal mūs atstāja un otrreiz
pārcēlās uz Sietlu, kur iestaistījusies turienes
latviešu sabiedrībā. Ziemsvētku tirdziņā, no kreisās:
Lorija Ķirse, Astrīda Matsone (Mattson), Mārīte
Butnere, Ilona Kalviste, Laima Hjūstone (Huston)

Laimīgas laulības 50 gadu jubileja

Dzintru Liepiņu un Antonu Švarcu 1965. gada
25. decembrī Sierra Madre luterāņu baznīcā
laulāja mācītājs Elmārs Caune, mielasts notika
Burbank Womens Club

50 gadu laulības jubileju Dzintra un Antons Švarci
kopā ar draugiem Brigitu un Aivaru Jerumaņiem
svinēja 2015. gada 25. decembrī restorānā Pasadenā

Līgavas māsas, no kr.: Vineta Ozoliņa Bome (dzīvo Lasvegās), Solveiga Drumalda (†), Gundega Kuga Ziteka
(dzīvo Denverā), Silvija Pīlmane Ņukomere (Newcomer, dzīvo Mičiganā), Bonita Kārtere Lejeja (LA),
Ilze Bērtulsone Darrikarrere (LA); līgavaiņa brāļi, no kr.: Māris Liepiņš (dzīvo Vankuverā),
Andris Ķeksis (Arziona), Juris Drumalds (LA), Jānis Brauķis (Arizona), Mārtiņš Šmits (†), Juris Eglājs (LA)
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Laba izdevība iepazīstināt ar Latviju

Ontario Convention Center (2000 E Convention Center Way, Ontario, California
91764) 15. un 16. janvārī notika Rotary World
Peace konference. Latvijas goda konsuls
Dienvidkalifornijā Juris Buņķis no Latvijas
vēstniecības Vašingtonā, DC, bija saņēmis
informācijas materiālus par Latviju, ar kuŗiem iepazīstināt konferences dalībniekus.
Par tiem bijusi ļoti liela intrese.
Priekštelpā bija iekārtots plašs informācijas galds. Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekšnieks Ivars Mičulis un
biedrības biedri Valdis Ķeris, Nora Mičule un
Pēteris Staško divas dienas sekmīgi populārizēja Latviju.

No kr.: Valdis Ķeris, Nora Mičule, Pēteris Staško

No kr.: Ivars Mičulis, Valdis Ķeris
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Lolita Ritmane vērtēja Latvijas
2015. gada populārākās dziesmas
„Neatkarīgās Rīta Avīzes” 2016. gada 13. janvāŗa
numurā ievietota žurnālista Sandŗa Vanzoviča saruna ar
Lolitu Ritmani – „Lolita Ritmanis. Absolūta latviete”:
http://nra.lv/izklaide/muzika/160265-lolita-ritmanisabsoluta-latviete.htm
Lolitu Ritmani uzaicināja būt par Latvijas radio 2
rīkotās aptaujas „Mūzikālā banka” ekspertu padomes
locekli.
Sarunā Lolita Ritmane atzīst, ka populārā mūzika
Latvijā ir ļoti augstā līmenī, pastāsta par paveikto un nākotnes nodomiem. Patlaban viņa komponē mūziku tālrādes seriālam Marvels Avengers Assemble, nesen pabeigusi komponēt mūziku dokumentārfilmai An Act Of
Love un divām animācijas pilnmetrāžas filmām. Maijā
Lolita Ritmane dosies uz Krakovu, kur viņas un partneŗu
vadībā mūzicēs jaunatnes simfōniskā orķestris. Lolita
Ritmane plāno komponēt arī jaunu koŗa dziesmu.
Uzvedumu „Te nu mēs esam” drīz varēs noskatīties
latvieši savos centros Kanadā un ASV un kādreiz varbūt
arī Latvijā.
Latvijas Radio 2 dziesmu aptauja „Mūzikālā banka”,
notiek kopš 2000. gada. Balsojums par 2015. gada labākajām dziesmām ilga līdz 15. janvārim. „Mūzikālās bankas” apbalvošanas ceremonijas koncerts notika 23. janvārī Olimpiskajā centrā „Ventspils”. Par gada vērtīgākās dziesmas titulu sacentās 15 dziesmas. Ar dziesmu
„Ziemu apēst” uzvarēja grupa „Prāta vētra”; otro vietu
ieguva The Sound Poets ar dziesmu „Viss var mainīties”
trešo – iepriekšējā gada uzvarētājs Dons ar dziesmu
„Dieviņš”.
Koncertā skanēja arī ekspertu padomes locekļu dziesmas. L. Ritmanes dziesmu „Margrietiņas ziedēt sāks” ar
Andŗa Ritmaņa vārdiem dziedāja Inga Šlubovska.
Komponiste koncertu klausījās Latvijas radio tiešraidē.

Piešķirts atbalsts koncertturnejai
DK Latviešu biedrības valde locekļi sēdē 2015. gada
13. decembrī izskatīja komponistes Lolitas Ritmanes
lūgumu atbalstīt uzveduma „Te nu mēs esam” koncertturneju uz vairākām ASV pilsētām līdz ar pievienoto
budžeta pārskatu. Turnejai nepieciešams $21 000 (neskaitot ceļa un apmešanās izdevumus) – skaņu aparātūras un telpu īrei, mūzikas pavadījumu ierakstu un videoierakstu sagatavošanai, filmēšanai, montēšanai, nošu
sagatavošanai mūziķiem, dekorācijām.
DK Latviešu biedrības valdes locekļi koncertturnejai
nolēma atvēlēt 3000 dolaru.

Žurnālā FASHION CONSCIOUSNESS
2015. gada izdevumā – Love issue ievietots DK LB
biedres, jauktā koŗa dalībnieces, mākslinieces
Kristīnes Upeslejas raksts LIFE AND FASHION

Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrība
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146
Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā –
Mārtiņš Andersons, tālr: 415-359-1886; 917-821-0440

Pateicība
Uzveduma „Te nu mēs esam” dalībnieku vārdā pateicos Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdei par
lēmumu piešķirt 3000 dolaru koncertturnejas rīkošanai
ASV un Kanadā. Tagad varam sākt plānot turneju vairākās ASV pilsētās. Pēc izrādes 30. janvārī Losandželosā nākamās notiks no aprīļa līdz oktōbŗa beigām ASV
vidienē, Toronto, ASV austrumkrastā. Mēs arī turpmāk
būsim aktīvi un darbīgi Losandželosas latviešu saimē,
atbalstot vietējās organizācijas, sarīkojumus un
aktīvitātes. Vēlreiz paldies par atbalstu.
Patiesā cieņā, Lolita Ritmane
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Guntis Linde un Juris Tērauds –
izcili vecvieglatlēti

11. martā plkst. 7.30
Losandželosas
Staple Center
basketbola spēle:
Los Angeles Clippers
Knicks atbalstītājs
sacentīsies ar
Valdis Pavlovskis
New York Knicks
Knicks vienībā spēlēs Kristaps Porziņģis
Biļesu cena no $17 līdz $5940
Paldies Miķelim Cilnim
par pūlēm, sagādājot biļetes, lai varam spēli
noskatīties kopā

World Masters Athletics 2015. gada labāko vecvieglatlētu sarakstā atkal ir Guntis Linde; vīriešu 85-89 gadu
vecumgrupā viņš pasaulē ir labākais četrās distancēs:
1. vietā pasaulē vienas jūdzes skrējienā (9:09.18 min.)
20. jūnijā Norvokā, Kalifornijā; 2. vietā 3000 m skrējienā (15:42.05 min. – jauns ASV rekords) 23. maijā Kostamesā, Kalifornijā; 2. vietā 2000 m barjērskrējienā
(14:06.56 min. arī jauns ASV rekords) 30. maijā Norvokā, Kalifornijā); 4. vietā 1500 m skrējienā (8:05.46
min.) 25. oktōbrī Glendālē, Kalifornijā.
Juris Tērauds ir 26. vietā
pasaulē vīriešu 75-79 gadu
vecumgrupā 500 gramu šķēpa
mešanā (32,10 m) 27. jūnijā
Sanmarkos, Kalifornijā.
„Best in Nation” katēgorijā
Guntis Linde vīriešu 85-89 gadu
vecumgrupā ir pirmā vietā vienas
jūdzes skrējienā; 3000 m skrējienā un 2000 m barjērskrējienā;
otrā vietā 1500 m skrējienā.
Juris Tērauds vīriešu 75-79
gadu vecumgrupā ir 12. vietā (no
Juris Tērauds
68) 500 gramu šķēpa mešanā.

Kalifornijā nav laika gaŗlaikoties
Latvijas žurnālā „Patiesā dzīve” š. g. februāŗa izdevumā ievietota žurnālistes Selgas Amatas intervija „Visgaŗlaicīgākais pasaulē ir gaŗlaicība” ar sportisti Ligitu
Kavieri.
Ligita Kaviere pirms 11 gadiem atbrauca uz ASV, lai
Dienvidkalifornijas universitātē studētu pilsētbūvniecību
un pilsētplānošanu, viņa bija universitātes airēšanas vienības dalībniece, tagad ir galvenā trenera asistente.
Intervijā Ligita Kaviere pastāsta, ka 2002. gadā kopā
ar Zani Pujiņu Lietuvā uzvarējušas pasaules junioru
meistarsacīkstēs un uzzinājušas par iespēju studēt un
sportot Kalifornijā.
Ligita uzsveŗ, viņai ļoti svarīgi, ka ir latviete, lai gan
mājvietu viņa spēj radīt jebkuŗā vietā.. Pāris reižu gadā
viņa dodas uz Latviju, lai tiktos ar draugiem un ģimeni.
Kalifornijā Ligita jūtas labi, ieguvusi daudz draugu, arī
vienu īpaši tuvu – Martins ir Disneja filmu studijas
uzņēmumdarbības biroja darbinieks. Abi kopā dodas
izbraucienos ar divriteni.
Katru dienu Ligita apmāca savas airēšanas vienības
37 dalībnieces un meklē arvien jaunas. Viņas sapnis –
attīstīt airēšanas sportu Latvijā, tas nozīmē, ka jābūvē
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airēšanas kanāls. Viņa jau atradusi domubiedrus. Ja kaut
ko ļoti grib, nekas nav neiespējams.
Ligita Kaviete ir DK LB biedrības biedre un apmeklē
sarīkojumus latviešu namā.

Brīvajā laikā Ligita Kaviere dodas pārgājienos,
izvēlētos dažādas grūtības pakāpes takas

12. martā plkst. 4.00 pēcpusdienā
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Programmā:
Vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!”,
koncerta „Te nu mēs esam”,
tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki,
DK latviešu biedrības valdes, nama pārvaldes,
Daugavas Vanagu apvienības pārstāvji,
latviešu skolas audzēkņi un viņu māmiņas
izrādīs, izdejos, izdziedās, stāstīs
pasakas par ziediem
50/50 izloze (skaidras naudas laimests)
Siltas vakariņas,
saldēdienā plātsmaizes un kafija
Dalības maksa pieaugušajiem – $25;
bērniem un jauniešiem (no 12 līdz 18 gadiem) – $15
Čekus izrakstīt: Latvian Community Center
Zvanīt Vitai Volkovskai (tālr.: 310-869-4679),
ja ir jautājumi
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Ziemas nometne divu dienu gaŗumā
Šogad Losandželosas latviešu skolu absolvēs Liāna
Berkolde, Annija Dziesma Tetere, Aija Reimane, Krista
Hadada un Ance Trapse. Nolēmām, ka meitenēm derētu
sanākt kopā ārpus skolas, un tā radas ideja par „ziemas
nometni”. Tā kā ap Ziemsvētku laiku visi ir ļoti aizņemti, vienojāmies, ka tikšanās notiks 21. un 22. decembrī
manās mājās. Meiteņu mātes piekrita tūlīt, taču dažas
meitenes šaubījas. Visi tomēr ieradās, vecāki tika lūgti
braukt projām un meitenes novietot savus kabatas tālruņus citā istabā uz galda.
Skanēja Ziemsvētku dziesmas, kamīnā mierīgi dega
uguns, eglītē spīguļoja gaismiņas. 8. klases meitenes sēdēja uz dīvāna un klusēja. Viena ieteicās: „Dīvaini, esam
bijušas latviešu skolā kopā, kopš mums bija gadiņš, bet
cita par citu maz ko zinām.”
Pajautāju: „Ko jūs darāt latviešu skolā?
„Mācāmies, stundās nedrīkst runāt! Pēc skolas ātri
skrienu prom, jo mātei vienmēr kaut kur jābrauc!”
„Un kas notiek pārtraukumā?”
„Dažas meitenes latviski labi nerunā, bet, ja mēğinām
cita ar citu patērzēt angļu valodā, mums tūlīt aizrāda, ja
kāds dzird. Tad jau labāk nerunāt nemaz. Šad tad citai
citai aizsūtām īsziņas tālrunī, bet tas arī viss.”
„Vai nebūs žēl atstāt latviešu skolu?”
„Laikam ne... Varbūt... Būs gan...”
Sapratu, ka meitenes tiešām cita par citu daudz nezina, un nolēmu šīs divas dienas veltīt, lai viņas labāk
iepazītos. Ar ko sākt?
Vispirms nolēmām runāt par visiem labi pazīstamo –
Disneja filmām, princesēm, Disnejzemi. Pagāja laiks,
līdz meitenes sāka stāstīt arī par saviem piedzīvojumiem
latviešu skolā un nometnē. Drīz vien dzirdēju atraisītākus smieklus un čukstus par tematiem, ko man, mātei un
skolotājai, nebūtu jādzird.

Meitenes pamazām atplauka, smējās, spēlēja spēles,
dziedāja latviešu tautasdziesmas un gāja rotaļās. Viņas
kopīgi izrotāja Ziemsvētku eglīti. Jau iepriekš nolēmām,
ka mācīsimies gatavot kādu gardumu. Lūdzām pie mums
atbraukt Tamāru Kalniņu. Viņa mācīja meitenēm iejaukt
un samīcīt pīrāgu mīklu. Pēc tam meitenes bez palīgiem
pašas cepa pīrāgus. Viņas gatavoja spinātu salātus pēc
Annas Teteres receptes, vārīja skābus kāpostus pēc
Annijas vecmāmiņas receptes un mielojas ar Dziesmas
Teteres „īpaši plānajām” pankūkām un plūmju ievārījumu. Ceru, ka iegūtās virtuves iemaņas meitenes neaizmirsīs.
Nākamā rītā meitenes vairākas stundas pavadīja,
spēlējot latviešu galda spēles, lasot un rakstot alfabēta
dzejoļus, mācoties par latviešu valodu un tās saknēm.
Pēcpusdienā bija āra spēles, pastaigas un dāvanas izveide (segas siešana) klases audzinātājai, skolotājai Ilzei
Nagainei. Vakarā uz vakarēšanu un spēlēm ieradās
meiteņu vecāki, brāļi un māsas. Visi kopīgi dziedājām,
tērzējām, mielojāmies ar gardu cienastu, un meitenes
pasniedza saviem vecākiem Ziemsvētku dāvanu – sainīti
ar pašceptiem pīrādziņiem svētku galdam.
Šķiŗoties meitenes teica – žēl, ka viņas jau ir 8. klasē
un skola drīz jābeidz. Visas vēlas atkal tikties „pavasaŗa
nometnē” un pavadīt vairāk laika kopā.
Iesaku jaunāko klašu bērnu vecākiem rīkot kopējus
izbraukumus ārpus skolas vai varbūt kādā parkā pēc mācībām. Tādējādi bērniem būtu iespēja sadraudzēties,
kopā ko jauku piedzīvot. Ļoti ceru, ka mūsu 8. klases
absolventes palīdzēs skoliņā arī pēc sava izlaiduma un
neaizmirsīs, cik tomēr jauks un bezbēdīgs bija laiks, kad
varēja slēpties zem skolas soliem un kaitināt skolotājus!
Skolotāja Dziesma Tetere

Top dāvana Ilzei Naganei

Pīrāgu cepšana ir māksla!
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Pašceptie pīrāgi garšo labi

Dzied Andra
Berkolda (pa kreisi)
un Benita Trapse

Dāvanas vecākiem

Putni atstāj ligzdu, aizlido un atkal atgriežas...
Losandželoas latviešu skolas 2009./2010. gada absolventi bija Aleks Berkolds, Rikijs Teters, Lara Tolka un
Aurora Zemjāne. Ko viņi dara tagad?
Aurora Zemjāne gatavojas doties uz Spāniju, Aleks
Berkolds mācās universitātē Sandiego, Rikijs Teteris –
kolledžā Ventūrā, Lāra un Kārlis Tolki – Ohio State
University.
2010./2011. gada absolventi – Tomass Godfrejs,
Adele Nagaine, Laila Reimane, Kaija Staško, Oto
Sveņķis
Laila Reimane mācās Vashington State University;
Oto Sveņķis – Rīgas biznesa augstskolā; Kaija Staško –
Mills College studē bērnu psīcholoģiju, Adele Nagaine –
Dave University; viņa ir arī universitātes pūtēju orķestŗa
dalībniece; Tomass Godfrejs vēl apsveŗ, kur studēt.
Markus Staško mācās Vashington State University.

Aleks Berkolds

Lāra Tolka

Rikijs Teteris

Kaija Staško

Laila Reimane

Adele Nagaine

2015. gadā no 25. līdz 29. novembrim Grandrapidos
Amway Grand Plaza Hotel notika ALJAs 63. congress; tajā piedalījās arī Losandželosas latviešu skolas bijušie audzēkņi, no kreisās: Sarma Zemjāne,
Kārlis Tolks, Krista Circene, Aurora Zemjāne

Dace Sveņķe ar dēlu Oto
vidusskolas izlaiduma dienā

Andris Blāķis

Vairāki bijušie Losandželosas latviešu skolas audzēkņi iesaistījušies DK latviešu biedrības darbā.
Miķelis Cilnis un Andris Blāķis šejieniešiem ir labi
pazīstami. M. Cilnis ir Losandželosas latviešu skolas
1994./95. mācību gada absolvents, viņš darbavieta –
kābeļtelevīzija VH1 (Video Hits One); amata nosaukums: senior publicist.
Andris Blāķis ir latviešu skolas 1981./82. mācību
gada absolvents, viņš ir saimnieks Bel Air pamatskolā.
Ansis Blāķis no sirds priecātos, zinot, ka dēls iet tēva
pēdās.
Kārlis Freimanis strādā uzņēmumā Gerber Kawasaki,
viņa amata nosaukums – Investment Representative.
Sarīkojumos viņš apkalpo latviešu nama bāra klientus.
Varam ar viņiem visiem lepoties!

Miķelis Cilnis

Kārlis Freimanis
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Losandželosā jauns mākslas mūzejs

Džaspers Džonss (Jasper Johns, 1935) Karogs
(1967; vaska gleznojums uz audekla 85,1 × 142,9 cm)

Pērn 20. septembrī Grand Avenue durvis apmeklētājiem vēra jauns mūsdienu mākslas mūzejs – Broad
Museum. Tā īpašnieki ir Īlajs un Edīte Brodi (Eli &
Edith Broad), viņu kollekcijā, kas krāta gandrīz pusgadsimtu, ir vairāk nekā 200 mākslinieku 2000 mākslas
darbu. Mūzejs ir līdzās Valta Disneja koncertzālei un
iepretī Modernās mākslas mūzejam. Brodi financiāli
atbalstījis arī Modernās mākslas mūzeju un Disneja koncertzāli. Jauno mūzeja ēku projektēja firmas Diller
Scofidio & Renfro architekti, no lielāka attāluma skatoties šķiet, ka ēku klāj vaska šūnu plāksnes. Iekšā apmeklētājus gaida daudzi pārsteigumi. Pirmais piedzīvojums
ir braukšana celtnī uz trešo stāvu. Mākslas darbi izvietoti
pirmā un trešā stāvā, otrā ir noliktava, administrātīvās
telpas, sarīkojumu zāle. Pirmajā stāvā ir arī veikaliņš.
Izstādes telpās pirmajā un trešajā stāvā var aplūkot
vairāk nekā 250 slavenu mākslinieku darbus – fotografijas, skulptūras, gleznas, akvareļus – Endija Vorhola
(Andy Warhol), Džaspera Džonsa (Jasper Johns), Roja
Lichtenšteina (Roy Lichtenstein), Roberts Raušenberga
(Robert Rauschenberg) Džefa Kūnsa (Jeff Coons), Barbaras Krūgeres (Barbara Kruger), Sindijas Šermanes
(Cindy Sherman), Takaši Murakami (Takashi Murakami), Krisa Bērdena (Chris Burden) un daudzu citu. Lielākais izstādē ir 82 pēdas gaŗais japāņu mākslinieka
Takaši Murakami darbs ar nosaukumu In the Land of the
Dead, Stepping on the Tail of a Rainbow. Pirmā stāvā ir
Infinity Mirrored Room, kuŗā vienlaikus ielaiž tikai vienu apmeklētāju, kas tad 45 sekundes var vērot gaismas
rotaļas. Visi zāļu uzraugi valkā melnus tērpus.
Mūzejā redzēto aprakstīt nav iespējams. Pēc apmeklējuma ikvienu noteikti pārņems svētku sajūta.
Pie mūzeja stāv liela rinda, tāpēc ieteicams biļetes
rezervēt iepriekš tīmeklī. Ieeja ir bez maksas, bet mūzejā
ik pa 20 minūtēm ielaiž ierobežotu apmeklētāju skaitu.
Mūzejā drīkst fotografēt; mūzejs atvērts katru dienu,
izņemot pirmdienas.
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Edvards Ruša (Edward Ruscha, 1937)
(1979; pastelis, papīrs, 58,42 x 73,66 cm)

Džefs Kūnss (Jeff Coons, 1955), Tulpes

El Anatsui (1944) Sarkanais klucis
(2010, alumīnijs, varš, 509,91 x 334,01 cm)

DK LB jauna biedre
Dienvidkaliornijas latviešu biedrībā iestājusies
Ilze Anna Puķīte. Viņa par
sevi pastāstīja: „Esmu dzimusi 1990. gada 3. jūlijā
Redwood City, Kalifornijā,
un uzaugu Portlandē, Oregonā. Bērnībā kādu laiku
dzīvoju arī Latvijā, man ir
Latvijas pavalstniecība.
Man bija 14 gadu, kad pārcēlāmies uz dzīvi Briselē,
kur mana māte Vaiva
Puķīte dabūja tulkotājas
darbu. Beigusi vidusskolu
Beļģijā, iestājos Sanhosē universitātē Ziemeļkalifornijā,
un 2015. gada maijā absolvēju universitāti ar bakalaura
gradu ģeoloģijā, studēju arī fiziku. 2015. gada jūnijā pārcēlos uz dzīvi Losandželosā, jo gribēju dzīvot jaunā vietā un iepazīt jaunu pilsētu. Pašlaik dzīvoju Ziemeļholivudā ar diviem mīļiem kaķīšiem un strādāju kompanijā
Waddell & Reed, esmu Division Administrative Associate. Bērnībā no 1994. līdz 2003. gadam vasarās braucu uz
Mežotni Kursā un 2007. gadā absolvēju Rietumkrasta
latviešu vasaras vidusskolu. Esmu dziedājusi Portlandes
latviešu korī, dejojusi Sanfrancisko tautasdeju kopā „Ritenītis”, piebiedrojos Losandželosas tautasdeju kopai
„Pērkonītis” un 2013. gadā dejoju Latvijas Dziesmu un
Deju svētkos Rīgā. Losandželosā man ļoti patīk doties
uz Grifita observātoriju un dažādos restorānos baudīt
gardus ēdienus. Dejošu „Pērkonītī “ un piedalīšos
sarīkojumos.”

Ilze Puķīte adoptēja runcīti Night un kaķenīti Astru,
kad dzīvoja Sanhosē

2015. gada vārds, nevārds,
spārnotais teiciens
Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa paziņojusi
2015. gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu. Par gada vārdu izvēlēts vārds „atkraste”, ko iesaka lietot
vārda „ofšors” vietā, runājot par jūras piekrastes daļu, kas sākas no jūras krasta un turpinās dziļjūrā. Piemēram: atkrastes enerģētika, atkrastes vējparki, atkrastes vējturbīnas, atkrastes avārijas,
atkrastes nozare, atkrastes atradnes, urbšana atkrastē.
Par gada vārdu izvēlas kādu trāpīgu pēc latviešu valodas
likumiem darinātu vārdu, un uz gada vārda titulu pretendēja
arī „dzejniekpāris”, „nelegālais imigrants”, „Kremļa troļļi”,
„hibrīdkaŗš”, „pārzīmološana”, „rītdienīgs", „daksītis”,
„papēžmeitene”, „Porziņģis”.
Gada nevārds – bieži lietotais „uzstādījums”. Gada nevārda jeb nejēdzīgi darināta vai nevajadzīgi aizgūta vārda titulam bija nominēts arī „nerīdzinieks”, „pa lielam”, „piesekot”, „tikumības grozījumi”, „zelta retvīters”, „Kleever”,
„brančs”, „sadalāmie bēgļi”, „oriģinālā māsa”.
2015. gada spārnotais teiciens – „salauztā slotaskāta krimināllieta”, ko izvēlējās no apmēram 100 ieteikumiem. Tas
raksturo absurdo kriminālprocesu pret cilvēku, kuŗš, aizstāvot
Latvijas Satversmes vērtības, kādā pretvalstiskā mītiņā salieca
slotaskātu. Bija nominēti arī teicieni – „Es tajā laikā biju
Ķīnā”, „Ikviens, kas ēd no rokas, vismaz pāris reižu gribējis
tajā iekost”, „Sods par braukšanu sabiedriskajā transportā”,
„Mūs var glābt aukstums un nabadzība”, agrākā Latvijas
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa izteikums par braukšanu uz
Maskavu 9. maijā: „Man tas lēmums ir bijis visu mūžu
iekšā.” Uzmanību izpelnījās arī jaunievēlētā prezidenta
Raimonda Vējoņa pirmajā uzrunā teikais: „Laikam no sākuma jāierauj” un Saeimas priekšsēdes Ināras Mūrnieces aicinājums deputātiem turpināt svinības „sarkanajā glāzē”.
Asprātīgākā spārnotā teiciena „Ikviens, kas ēd no rokas,
vismaz pāris reizes gribējis tajā iekost” autoram Vladim
Spārem piešķirta īpaša RLB biedrības veicināšanas balva.
Par gada savārstījumu atzīta „instrukcija bērna lietošanai
skolā”.
Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena aptauju RLB
Latviešu valodas attīstības kopa sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un LZA Terminoloģijas komisiju rīko jau
trīspadsmito gadu.
Žūrijas locekļi bija tulkotāja Ieva Kolmane, sabiedriskā
darbiniece Maija Sinka-Gobiņa, valodniece Dace Markus,
vietnes „Lvak.wordpress.com” redaktors Valters Feists,
profesors Juris Baldunčiks, rakstnieks Pēteris Pūrītis,
tulkotājs, literārais redaktors un terminologs Aldis Lauzis.
valodniece Vineta Poriņa.
Piezīme: Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības kopas
biedri lieto klasisko latviešu jeb Endzelīna pareizrakstību, kas
ir pareizāka un pārāka par padomju laikā ieviesto:
http://LVAK.wordpress.com/klasiska-latviesu-pareizrakstiba/
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Jānis Leimanis mūžībā

Jānis Leimanis ilgus gadus strādāja filmu industrijā, bija mākslinieks – inscenētājs Holivudā un
ieguva bagātīgu profesionālo un dzīves pieredzi. Viņu
uzaicināja par vieslektoru Latvijas Kultūras akadēmijā, un viņš labprāt dalījās ar iegūtajām zināšanām,
LKA studentiem atklājot vienu otru Holivudas filmu
ražošanas noslēpumu.
2015. gada 29. novembrī pēc smagas slimības un
operācijas Jāņa Leimaņa dzīves gaitas beidzās 83 gadu vecumā. Esam zaudējuši gudru, profesionālu
kollēgu, īstu Latvijas patriotu. Par Latviju Jānis
Leimanis domāja līdz mūža pēdējam brīdim.

Jānis Leimanis dienēja ASV armijā Francijā un
Vācijā, iegūstot seržanta pakāpi. Viņu ar militāru
godu 14. decembrī izvadīja no Veterans of Foreign
Wars mītnes Rougue River Oregonā

Tālajā ceļā no Losandželosas uz Oregonu devās Jāņa Leimaņa draugi
– Tālivaldis Paegle, Zīle
Dumpe, Brigita un Aivars
Jerumaņi, Dzintra un
Antons Švarci. Sacēlies
sniegputenis un radies
liels sastrēgums, bijis jāpārnakšņo ceļmalas viesnīcā. Ceļu viņi varēja
turpināt tikai nākamā
dienā.
Draugi skumst kopā ar
Jāņa Leimaņa ģimeni un
kollēgām un vēl vieglas
smiltis mīļajam draugam.
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18. latviešu salidojums Trinidadā
un Tobago
Salidojumam, kas notiks no 18. līdz 28. jūnijam
var pieteikties, zvanot vai rakstot salidojuma
rīkotājam Guntaram Gedulim, tālrunis: +(58-212)
575-2874, (58-412) 309-1863 (īsziņām); e-pasts:
guntars.gedulis@gmail.com G. Gedulis aizsūtīs
pieteikuma lapu un informāciju.
Jūlijai Plostniecei ir jauna loma
Theatre Unleashed izrādē – Dīna
Farella Brugmana (Dean Farell Bruggeman) lugā Only the Moon Howls,
režisors Eriks Sairs (Eric Cire).
Jūlija Plostniece izrādē piedalīsies
18., 20., 26., 29. februārī un
3., 5., 11. martā; sākums plkst. 8.00
Biļešu cena $15.00
Adrese: The Belfry Stage, 11031
Camarillo St, North Hollywood, CA 91602 Tālr.: 818849-4039 www.theatreunleashed.org

Lasītāja vēstule
2016. gada janvāŗa/februāŗa biļetenā rakstā „Petersena automūzejam jauns veidols” 8. lappusē rakstīts, ka
Juris Šulcs pirmais ar pašbraucēju auto atbraucis uz
latviešu namu. Vai pareizāk nebūtu teikt, ka auto viņu
atveda uz namu, ja jau tas brauc pats?
Mārtiņš Priedītis

Dāvana DK latviešu biedrībai
Informācijas biļetena abonente Elga Pilskalna Dufa
(Duff) dzīvo Vebsteras (Webster) pilsētā Ņujorkas pavalstī. Viņa atsūtīja DK latviešu biedrībai dāvanu – savu Nīcas tautastērpu. To var aizņemties, ja kādam ir vajadzība vai vēlēšanās svētku reizē tērpties tautastērpā.
Zvanīt pa tālruni: 805-890-7351.

Ziedojumi DK latviešu biedrībai
Lolita Bola (Ball) – $50; Aleksandrs Briška – $150;
Zenta Cīrule – $25; Rūta Dekstere – $100; Lidija Dubova
– $100; Lilita Dzirkale – $15; Ķivuļu ģimene – $35;
Norma Leonarda – $25; Pauls Maldutis – $10; Ausma
Mērfija (Murphy) – $10; Nora Mičule – $10; Rainis Krīgens – $15; Kazimirs Laurs – $15; Velta Purmale – $50;
Jānis Rosentāls – $40; Mārtiņš Saulespurēns – $200;
Pēteris un Valtrauta Simsoni – $50; Ilze Stale (Stalis) –
$65; Biruta Šulca – $65; Kristīne Upesleja – $35; Gundega
Valiana – $10; Modris Veismanis – $25.
Biedrības valde pateicas par ziedojumiem.

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
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
Kalifornijas lietuviešu kreditapvienība (CLCU)
Dibināta 1969. gadā: www.clcu.org
2806 Santa Monica Blvd. CA 900404
Tālr.: 310-828-7895; e-pasts: info@clcu.org

Brauksim uz latviešu namu kopā!
Uz koncertu „Te nu mēs esam” 30. janvārī mēs –
Dāvis Reins, Guna Jostsone, Ilga Jankovska, Nora
Mičule, Dzintra Janava un Astra Moora – braucām kopā
vienā automašīnā. Satiksme tovakar bija diezgan blīva,
ja brauktu atsevišķi, uz brīvceļa būtu četri vai pieci auto
vairāk. Tātad mazliet mazinājām satiksmes sastrēgumu,
un pieci spēkrati patērētu daudz vairāk degvielas.
Zināms, ka arī no Apelsīnu pagasta latvieši biedrojas
un brauc kopā, jo tā ir jautrāk un ērtāk!

Labojums
2015. gada decembŗa biļetenā 12. lpp. nekrologa
„Ardievas Romulam Andrim Gāršķim Jr” tekstā un zem
abiem attēliem ieviesusies kļūda: nelaiķa Romula Andŗa
Gāršķa brāļa vārds ir Laimons Juris G (nevis Laimonis
Juris Gāršķis, kā iespiests). Atvainojos Laimonam
Jurim G un Gāršķu ģimenei.
Astra Moora
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No māla plāksnītēm līdz plāksnītdatoriem
jeb
Pirmā un pēdējā grāmata
Sākums biļetena 2015. gada oktōbra, novembŗa, decembŗa un 2016. g. janvāŗa/februāŗa izdevumā
Aizliegtās grāmatas
Pēc sarkanarmijas ienākšanas Latvijā drīz vien, 1940. gada
10. augustā, ministru kabineta sēdē pieņēma likumu par Latvijas PSR Galveno literatūras pārvaldi (glavļitu), kas tāpat kā
PSRS 1922. gadā ieviestie cenzūras likumi aizliedza izdot un
izplatīt izdevumus, kuŗi: a) aģitē pret padomju varu; b) izpauž
republikas kaŗa noslēpumus; c) naidīgi ietekmē sabiedrisko
domu; d) izceļ nacionālo un reliģiozo fanātismu; e) ir pornografiski.
Neatkarīgajā Latvijā bija Preses un biedrību departaments,
pēc sarkanarmijas ienākšanas Latvijā par tā direktori iecēla
Jāni Niedru, komūnistu kopš 1934. gada. Šo departamentu
likvidēja 1940. gada 9. augustā, un līdz 1940. gada 1. septembrim LPSR glavļita vadītājs bija Jānis Niedre. Pēc tam viņš tika iecelts par Valsts apgādniecību un poligrafisko uzņēmumu
pārvaldes un LPSR Rakstnieku savienības orgkomitejas
priekšsēdi.
LPSR Galvenā literatūras un izdevniecību pārvalde 1940.
gada rudenī sāka veidot aizliegtās literātūras sarakstu; pirmo
rīkojumu 1940. gada 26. augustā par „kaitīgās literātūras”
izņemšanu parakstīja iekšlietu ministrs Vilis Lācis un Jānis
Niedre – 10 dienu laikā visiem tautas milicijas priekšniekiem,
komūnistiskās partijas vietējām komitejām un sarkanarmijas
armijas daļām jāizņem no apgrozības visas grāmatas, žurnāli,
brošūras, atklātnes, dziesmas, attēli un cita poligrafiskā produkcija, kuŗas saturs ir pretrunā ar padomju iekārtu, marksistisko pasaules uzskatu. Aizliegto grāmatu autori – Aleksandrs Grīns, Leonīds Breikšs, Līgotņu Jēkabs, Andrievs
Niedra, Jānis Sārts, Augusts Saulietis, Skuju Frīdis, Alberts
Sprūdžs, Jānis Veselis, Edvarts Virza un citi. Piezīme par sarakstā minētā autora visu darbu izņemšanu parasti liecināja,
ka autors emigrējis vai apcietināts. 1940./1941.gadā tika izņemts milzīgs apjoms grāmatu, daļu no tām iznīcināja, nodeva pārstrādei Slokas papīrfabrikai.
Laikrakstā „Cēsu Vēstis” nacistiskās okupācijas laikā vēstīts par boļševiku „izrēķināšanos” ar grāmatām: Cēsīs starp
sacirstām un saiņos sasietām grāmatām atrastas arī veselas
grāmatas, no tām dažas ar antīkvāru vērtību.
Glavļita darbība Latvijā atjaunojās 1944. gadā pēc nacistiskās Vācijas okupācijas.
Pavēli Nr. 40 – „No apgrozības izņemamo grāmatu un
brošūru saraksts Nr. 6” parakstījis Latvijas PSRS MP Galvenās literātūras pārvaldes priekšnieks V. Jaunzems Rīgā, 1948.
gada 21. jūnijā. Pavēlē minēts, ka no iestādēm, skolām, bibliotēkām, grāmatnīcām un noliktavām jāizņem naidīga, polītiska satura grāmatas vācu valodā, kas izdotas Vācijā vai ārzemēs līdz 1933. gadam, kā arī „buržuāziskās Latvijas laikā –
skautiem, aizsargiem, mazpulkiem, Ulmanim un buržāziskiem svētkiem komponētās dziesmas, marši un tml. notis.
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Jāizņem visas ģeografijas, vēstures, statistikas grāmatas un
grāmatvedības uzskaites, mācību lasāmās grāmatas, kā arī
grāmatas par kooperāciju un kongresa materiāli, izdoti laikā
no 1917. līdz 1944. gadam, atstājot tikai 1940-1941. g. Padomju Latvijā izdotās grāmatas. Visās grāmatās jāizņem
Zentas Mauriņas un Konstantīna Raudives priekšvārdi un
ievadi. Jāizņem grāmatu zīmes ar Kārļa Ulmaņa parakstu.
Izņemtās grāmatas pēc akta nododamas Galvenās Literātūras
un Izdevniecību pārvaldes pilnvarotajam.”
Izņemamo grāmatu saraksts ir ļoti gaŗš, to autori (te minēti
tikai nedaudzi) – Jānis Akurāters, Antons Austriņš, Anna
Brigadere, Aleksandrs Čaks, Herberts Dorbe, Kārlis Dziļleja,
Alfreds Dziļums, Andrejs Eglītis, Pēteris Ērmanis, Kārlis
Gopers, Ansis Gulbis, Mārtiņš Hartmanis, Kārlis Ieviņš, Jānis
Jaunsudrabiņš, Pāvils Kovaļevskis, Otto Krolls, Knuts Lesiņš,
Valda Mora, Vilis Olavs, Vilis Plūdonis, Mārtiņš Peniķis,
Kārlis Rabācs, Kārlis Skalbe, Elza Stērste, Arveds Švābe,
Francis Trasuns, Žanis Unams, Richards Valdess, Jānis
Veselis, Eduards Virza, Kārlis Zāle un vēl daudzi citi.
Par kaitīgu atzīts pat Rīgas ielu saraksts un paskaidrojumi,
kā kur nokļūt, kā arī LETAs izdotā grāmata bērniem „Jānīša
un Pēterīša ceļojums pa Latviju”.
LPSR glavļita pakļautībā bija Rīgas pasta cenzūras iecirknis, kuŗā pārbaudīja visus sūtījumus uz Latviju. Padomju
okupācijas gados Latvijā bija aizliegtas visas ārpus Latvijas
izdotās grāmatas latviešu valodā. Daudzi „kaitīgie” izdevumi
nokļuva toreizējās LPSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās
bibliotēkas (tagad Latvijas Akadēmiskā bibliotēka) un Viļa
Lāča LPSR Valsts bibliotēkas (tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka) specfondā. Specfonda grāmatas drīkstēja lasīt dažādu
iestāžu zinātniskie darbinieki, augstskolu mācībspēki, ja
viņiem bija darbavietas vai mācībiestādes vadītāja parakstīts
specfonda apmeklējuma pamatojums. Par īpaši bīstamiem
bija atzīti polītiķa Bruno Kalniņa, vēsturnieku Edgara Dunsdorfa un Edgara Andersona darbi.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Ministru padome
1990. gada 10. augustā cenzūru likvidēja.
Par pretpadomju un reliģiskās literātūras lasīšanu un izplatīšanu 1970. gadā arestēja un tiesāja Lidiju Doroņinu Lasmani. Gunāru Astru 1983. gadā arestēja un tiesāja par Džordža
Orvela „1984”, Anšlava Eglīša „Laimīgie” un „Piecas dienas”, Ulža Ģērmaņa „Latviešu tautas piedzīvojumi”, Agņa
Baloža „Baltijas republikas Lielā tēvijas kaŗa priekšvakarā” u.
c. grāmatu glabāšanu, pavairošanu un izplatīšanu.
Ar Latvijas PSR Tautas drošības komisāriāta pavēli 1950.
un 1951. gadā par piedalīšanos pretpadomju nacionālistiskās
sanāksmēs un franču literātūras, tostarp Andrē Žida darba
„Atgriešanās no Padomju Savienības” (Retour de l' U.R.S.S,
1936) lasīšanu apcietināja studentes Maiju Silmali, Mirdzu
Lībieti Ersu, Skaidrīti Sirsoni, rakstnieci Mildu Grīnfeldi,

Ievu Lasi, dzejnieci un tulkotāju Elzu Liekni-Virzu-Stērsti,
skolotāju Eleonoru Sausni, aktieri Miervaldi Ozoliņu, mākslinieku Kurtu Fridrichsonu, literātu Alfrēdu Sausni, aktieŗus
Arnoldu un Irmu Stubavus, rakstnieku Gustavu Bērziņu.
PSRS Valsts Drošības ministrijas Īpašā apspriedē viņiem piesprieda no 7 līdz 25 gadiem ilgu ieslodzījumu soda nometnēs.
Glavļita darbinieki cītīgi kontrolēja jaunizdevumus. Nedrīkstēja izdot padomju varai nelojālu autoru darbus.
Glavļitu aizritējušā gadsimta 80. gados Latvijā vadīja dzejnieka Kārļa Pelēkā dēls Ernests Upmalis. Visas atskaites tika
rakstītas krievu valodā, tās bija jāsūta arī uz Maskavu.
Rakstnieks Egīls Zirnis rakstā „Cenzūra” laikraksta
„Diena”, 2005. gada 30. jūlija numurā stāsta, ka preses nama
18. stāvā strādāja apmēram 20 cenzoru, viņi vadījušies no
īpašas grāmatas, kuŗā bija uzskaitīts, ko nedrīkst publicēt.
Cenzori no apgrozības lika izņemt un iznīcināt Jāņa Zālīša
grāmatu „Mīlestības vārdā”. Iespiest neatļauto darbu sarakstā
bija Alberta Bela romāns „Bezmiegs”.
Romas katoļu baznīcas izdevumā „Aizliegto grāmatu reģistrā” (Index Librorum Prohibitorum) bija uzskaitītas lasīt
aizliegtās grāmatas, draudot ar izslēgšanu no baznīcas. Mērķis
– kristiešu pasargāšana no maldiem. Reģistram bija likuma
spēks līdz 1966. gada 14. jūnijam, kad Vatikāns to atcēla. Arī
mūsdienās katra katoļa morāls pienākums ir nelasīt, neizplatīt
un netirgot grāmatas, kuŗas var apdraudēt ticību un šķīstību.
Pirmais šāds saraksts publicēts 1529. gadā Nīderlandē, 1543.
gadā – Venēcijā, 1551. gadā – Parīzē. 1948. gadā publicētajā
sarakstā bija minētas apmēram 4000 grāmatu. Reģistra aizliegto grāmatu autori: Erasms, Voltērs, Daniels Defo, Džordano Bruno, Nikolajs Koperniks, Onorē de Balzaks, Žans Pols
Sartrs, Renē Dekarts, Imanuels Kants u. c. Ženēvā 2002. gadā izdota J. Martinez de Bujanda grāmata Index librorum
prohibitorum, 1600-1966, kuŗā uzskaitīti visi savulaik aizliegto grāmatu autori.
Amerikā bēdīgu slavu iemantoja Antonijs Komstoks
(Anthony Comstock, 1844-1915) un viņa 1873. gadā dibinātā
organizācija New York Society for the Suppression of Vice,
kuŗas emblēmā bija attēlots cilvēks, kas sadedzina grāmatas.
A. Komstoks panāca, ka ASV Kongresā pieņēma likumu par
aizliegumu pa pastu pārsūtīt netikumīgu literātūru, un viņaprāt netikumīgas bija pat medicīnas studentu anatomijas mācībgrāmatas. Uz A. Komstoka sirdsapziņas ir 15 tonnu grāmatu un 4 miljoni attēlu iznīcināšana, viņš atzinies, ka panācis 4000 personu arestu un 15 cilvēku pašnāvību. Presē pieminēti viņa konflikti ar vārda brīvības un sieviešu tiesību aizstāvēm Margaretu Sangeri (Margaret Sanger, 1879-1966) un
Idu Kredoku (Ida Craddock, 1857-1902).
ASV katru gadu septembŗa pēdējā nedēļā notiek Amerikas bibliotēku asociācijas (American Library Association,
ALA) rīkota „Aizliegto grāmatu nedēļa”, kuŗā spriež par vārda brīvības nozīmi. Šādas nedēļas notiek arī Londonā un Kopenhāgenā. ALA cīņu pret grāmatu aizliegšanu ASV sāka
1982. gadā, un kopš tā laika dažādu pavalstu iedzīvotāji ziņojuši par vairāk nekā 11 300 grāmatām, kuŗas kādā pilsētā
mēģina aizliegt. Pērn ALA saņēma 460 sūdzību par mēģinājumiem aizliegt kādu grāmatu.

The American Civil Liberties Union vietnē tīmeklī var uzzināt, kad, kāpēc un kādas grāmatas aizliegtas: https://
www.aclu.org/free-spe…/infographic-banned-books-week
Visbiežāk grāmatas aizliegtas seksuālitātes, vulgāras valodas, reliģijas kritikas dēļ. Apdraudēta ir gan klasiskā literātūra – Džeroma D. Selindžera „Uz kraujas rudzu laukā”, Margaritas Mičelas „Vējiem līdzi”, Kurta Vonnegūta „Lopkautuve Nr. 5”, gan jauni literārie darbi, piemēram, Stefānijas
Meieres grāmatu serija „Krēsla” un Džoannas Roulingas
„Harijs Poters”.
ASV Nacionālā koalīcija pret cenzūru aizpērn iebilda pret
centieniem kādā Misūri skolā aizliegt amerikāņu rakstnieka
Šermana Aleksija (Sherman Alexie) 2007. gadā izdoto grāmatu „Daļēja indiāņa pilnīgi patiesā dienasgrāmata” (The
Absolutely True Diary of a Part-Time Indian) par indiāņu jaunieti, kas sācis studijas augstskolā. Grāmata ieguvusi vairākas
balvas, bet daudzi vecāki domā, ka grāmatā lietota neliterāra
valoda un pārāk atklāti aprakstīta masturbācija.
Vēl aizvien visvairāk aizliegto grāmatu sarakstā ir Hārperas Lī grāmata „Kas nogalina lakstīgalu (To Kill a Mockingbird), jo tajā lietots vārds nigger. Aizliegto grāmatu sarakstā
ir Maikla Mārtina sacerētā par dziedoni Kurtu Kobeinu;
iebildumi – tajā rakstīts par garīgi slimiem cilvēkiem un
pašnāvībām, turklāt tā mudinot jauniešus lietot narkōtikas.
Džeroma D. Selindžera slavenā grāmata „Uz kraujas rudzu
laukā” bijis „karsts kartupelis” kopš iznākšanas 1951. gadā.
Kritiķus baida autoru valoda, kas esot parāk piedauzīga, un
viņuprāt, grāmatas galvenais varonis Holdens Kolfīlds pusaudžiem varētu būt slikts piemērs.
Deivida Herberta Lorensa (David Herbert Lawrence)
1928. gadā izdotais romāns „Lēdijas Čaterlejas mīļākais”
ieguva populāritāti visā pasaulē, bet Lielbritanijā grāmatas
necenzēts variants iznāca tikai 1960. gadā. Autors tika apsūdzēts pornografijas izplatīšanā, pret apgādu Penguin Books
tika uzsākta tiesas prāva par neķītru izdevumu publicēšanu.
D. Lorenss bija spiests bēgt no Lielbritanijas uz ASV un

Dažādos laikos aizliegtās grāmatas
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Austrāliju, kur aizliedza gan viņa grāmatu, gan izdevumu, kuŗā aprakstīts tiesas process par grāmatas aizliegšanu un ASV.
Mūsdienās D. H. Lorenss atzīts par nozīmīgu modernisma
pārstāvi angļu literātūrā.
Margaritas Mičelas romāns „Vējiem līdzi” daudzviet
Amerikā aizliegts galvenās varones Skārletas O’Hāras vaļīgās
uzvedības un aprakstīto rasu attiecību dēļ.
20. gs. aizliegtās grāmatas tagad ir latviski tulkotas, sods
par to lasīšanu nedraud. Britu rakstnieka Džordža Orvela antiūtopiskais romāns „Dzīvnieku ferma” (Animal Farm, 1945)
latviešu valodā izdots tikai 1984. gadā.
Ernesta Hemingveja romāns „Ardievas ieročiem” (1929)
bija aizliegts ASV par „seksuālām ainām” un Italijā par grāmatā aprakstīto itaļu armijas kaunpilno atkāpšanos Pirmā pasaules kaŗa laikā.
Džeimsa Džoisa „Uliss” (1922) tika aizliegts ASV un
Liebritanijā, apsūdzot autoru nepiedienīgumā un radikālismā.
Borisa Pasternaka romāns „Doktors Živago” (1957) PSRS
bija aizliegts līdz 1988. gadam, jo tajā aprakstīts boļševiku
apvērsums, ko vēlāk pārdēvēja par Oktōbŗa revolūciju.
Pēckaŗa Vācijā sabiedrotie aizliedza virkni brāļu Grimmu
(1812) pasaku, jo hitlerieši sludināja, ka Sarkangalvīte simbolizē vācu tautas izglābšanos un ļauno ebrēju (pelēkā vilka)
viltības.
Irānas islāmiskā režīma pārstāvji izsludinājuši vairāk nekā
trīs miljonu ASV dolaru par „ķecerīgā” darba „Sātaniskās
vārsmas” (The Satanic Verses, 1988) autora Salmana Ruša
galvu.
Gustavs Flobērs pēc romāna „Bovarī kundze” (1857) izdošanas nonāca uz apsūdzēto sola par netikla dzīvesveida
slavināšanu.
Britu autores E. L. Džeimsas (E. L. James) romāns „Greja
piecdesmit nokrāsu” (2011) tika kritizēts erōtikas, sadomazochisma un citu erōtisku fetišu dēļ. Grāmatas izdošanas tiesības nopirktas 37 valstīs. Dažās ASV bibliotēkās grāmata
aizliegta.
Ķīnā 1931. gadā aizliedza Lūisa Kerola „Alises piedzīvojumi brīnumzemē” (Lewis Carrol, Alice's Adventures in Wonderland, 1865), jo tajā pārkāpts likums, kas dzīvniekiem aizliedz sarunāties cilvēku valodā.
2013. gadā iebildumi bijuši pret vairāk nekā 300 grāmatu,
tostarp Morisa Sendaka „Vieta, kur mežoņi dzīvo (Where the
Wild Things Are by Maurice Sendak, 1963); Meijas Endželū
„Es zinu, kāpēc būrī ieslodzītais putns dzied” (I Know Why
the Caged Bird Sings by Maya Angelou, 1969); Marka Tvena
„Heklberija Fina piedzīvojumi” (The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain, 1885); Džona Steinbeka „Par
pelēm un cilvēkiem” (Of Mice and Men by John Steinbeck,
1937); Džoannas Džo Roulingas „Harijs Poters” (The „Harry Potter” Series by J. K. Rowling, 1997-2007); Viljama Goldinga „Mušu valdnieks” (Lord of the Flies by William Golding, 1954); Sūzenas Kolinsaa „Bada spēles” (The Hunger
Games, by Suzanne Collins, 2008); Džona Grīna „Meklējot
Aļasku” (Looking for Alaska by John Green, 2005); novele
„Mūsu zvaigžņu vaina” (The Fault in Our Stars by John
Green, 2012) par divu nedziedinami slimu jauniešu mīlestību
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kādā skolā Riversaidē aizliegta seksuālā satura dēļ; Lorenas
Miraklas „ttyl” (ttyl by Lauren Myracle 2004) – kailuma,
seksuālitātes atainojuma un necenzētās valodas dēļ; Stefānijas
Meieres „Krēsla” (Twilight by Stephenie Meyer, 2007) – par
pusauga meitenes un vampīra mīlestību; Džodijas Pikultas
„Nosargāt māsu” (My Sister’s Keeper by Jodi Picoult , 2005)
par 13 gadus veco Annu, kas tiesā iesūdz vecākus, kuŗi viņai
liedz savai ar leikēmiju slimai māsai Keitai ziedot nieri;
iemesls aizliegumam – vulgāra valoda, seksuālitāte, runāts
par narkōtikām, vardarbību un pašnāvību; Karolinas Makleres
„Zeme, mana pēcpuse un citas lielas, apaļas lietas” (The
Earth, My Butt, and Other Big, Round Things by Carolyn
Mackler, 2003) – grāmatas galvenā varone ir kāda studente,
kas sava lielā auguma dēļ cieš no mazvērtības kompleksa,
darbu grib aizliegt seksuālitātes un necenzētās valodas dēļ;
Alises Volkeres „Purpura krāsa” (The Color Purple by
Alice Walker, 1982) – 1983. gadā Pulicera balvu ieguvušais
darbs stāsta par melnādainas sievietes dzīvi aizritējušā gadsimta 30. gados ASV Džordžijas pavalstī; tajā esot pārāk
agresīva valoda un daudz par seksu; Roberta Komjera grāmata „Šokolādes kaŗš” (The Chocolate War by Robert Cormier,
1974) aizliedzama, jo tajā daudz rakstīts par seksu un kailumu
– grāmatas galvenais varonis ir vidusskolas skolēns, kas sāk
cīņu pret kādu jauniešu bandu; Pītera Parnela un Džastina
Ričardsona „Un tango rada trīs” (And Tango Makes Three by
Justin Richardson and Peter Parnell, 2005) – bērnu grāmata
par diviem pingvīnu tēviņiem, kas perē nejauši atrastu olu;
Stīvena Čboska „Privilēģijas būt vienam” (The Perks of Being
Wallflower by Stephen Chbosky, 1999) – autors apraksta savu
personīgo dzīvi, tajā pieminēts sekss pusaudža vecumā, ļaunprātīga citu izsmiešana un narkōtiku lietošana.
Simona Vīzentāla centra pārstāvji paziņojuši, ka Vācijā,
par spīti likumiem, kas aizliedz vairāku grāmatu tirdzniecību,
šīs grāmatas tomēr iespējams iegādāties, izmantojot lielāko
interneta grāmattirgotāju Amazon un Barnes&Noble pakalpojumus. Aizliegto grāmatu sarakstā ir Ādolfa Hitlera Mein
Kampf, „Ciānas gudro protokoli” un citas. Šis nav pirmais
gadījums, kad elektroniskā komercdarbība, kam faktiski nav
robežu, nonāk konfliktā ar kādas valsts likumiem. Vairākas
tīmekļa tirdzniecības firmas pirms pasūtinājumu izpildes
pārbauda, vai grāmata saņēmēja valstī nav aizliegta. Piemēram, Lielbritanijā nav atļauts iesūtīt 1997. gadā izdoto Kitijas
Kellijas grāmatu The Royals. Citi tirgotāji pilnībā atteikušies
no tādu grāmatu pārdošanas, kas lasītāju varētu mudināt uz
vardarbību vai naidu (tomēr Amazon piedāvā gan „Anarchista
pavārgrāmatu”, gan „Tērnera dienasgrāmatas”, kas jau gadiem tiek uzskatītas par tā dēvēto naida grupu bībelēm).
Satraukumu izraisīja Šīna Makfilemija grāmatas The
Committee: Political Assassination in Ireland izdošana ASV.
Grāmatā apgalvots, ka Nobela miera prēmijas laureāts, īru
protestants Daivids Trimbls ir slepenas terroristu organizācijas vadītājs (D. Trimbls iesūdzēja tiesā Amazon, un viņa
advokāti nebeidz draudēt Barnes&Noble, tomēr grāmata vēl
aizvien tiek pārdota).
Nesen Amazon pārtrauca grāmatas A Piece of Blue Sky tirgošanu – tajā kritizēta saientologu sekta.

Ķīnā aizliegto grāmatu, filmu, dziesmu vai karšu sarakstus
nepublicē. Noteikumi paredz, ka valstī nedrīkst ievest vai no
tās izvest materiālus, kas kaitē valsts vienotībai, suverēnitātai
un territoriālai integritātei, apdraud valsts drošību, kaitē valsts
interesēm, nomelno Ķīnas Komūnistisko partiju, apdraud
nacionālo vienotību un sociālo stabilitāti, veicina māņticību,
traucē sabiedrisko kārtību.
Jaunzēlandē Kino un literātūras izvērtēšanas padome aizliedza rakstnieka Teda Deiva (Ted Dawe) godalgoto pusaudžu
romānu Into the River, kuŗā rakstīts par seksu un līdzaudžu
pazemošanu. Tā bija pirmā grāmata, kas Jaunzēlandē aizliegta
vairāk nekā 20 gadu laikā. Romāna galvenais varonis ir maoru zēns, kas ieguvis stipendiju mācībām elitārā Oklendas skolā, taču cieš no rasisma un sāk lietot narkōtikas. Par grāmatas
tirgošanu būtu jāmaksā soda nauda, privātpersonām 3000
Jaunzēlandes dolaru, uzņēmumiem 10 000 dolaru. Grāmata
aizliegta, jo no konservātīvā lobija Family First New Zealand
saņemta sūdzība par detalizētām seksa ainām, rupjo valodu un
narkōtiku lietošanas aprakstiem. Grāmatu tirgotāju organizācijas Booksellers New Zealand vadītājs Linkolns Golds par
aizliegumu bija pārsteigts, jo kritiķi grāmatu novērtējuši atzinīgi.
Vācu literātūrkritiķis Verners
Fulds (Werner Fuld) sarakstījis interesantu darbu „Aizliegto grāmatu
grāmata” („Das Buch der verbotenen Bücher”, Universalgeschichte
des Verfolgten und Verfemten von
der Antike bis heute, Galiani, Berlin
2012, ISBN 978-3-86971-043-3).
Laikrakstā Frankfurter Allgemeine 2012. gada 19. jūnijā ievietots
žurnālista Jana Grosarta (Jan Grossarth) raksts „Cenzors galu galā ir
kōmiska figūra“ (Am Ende ist der
Zensor eine Witzfigur). „Vienalga,
kalvinisti, jezuīti, nacisti vai staļinisti: cenzoriem darba netrūka. Tomēr idejas nav iespējams
pārvērst pelnos,” raksta Jans Grosarts.
Ādolfa Hitlera autobiografiskā grāmata „Mana cīņa”
(Mein Kampf) līdz šim bija aizliegta lielākā daļā valstu. Vācijas grāmatveikalos š. g. janvāŗa sākumā pirmo reizi pēc Otrā
pasaules kaŗa to iespējams iegādāties. Grāmatu Minchenē izdevis Mūsdienu vēstures institūts, kuŗa darbinieki tā izdošanu
gatavoja kopš 2009. gada ar mērķi kliedēt Hitlera sacerējuma
mistisko auru. Hitlers savu polītisko manifestu Mein Kampf,
kuŗā paustas nacionālsociālisma propagandas idejas, uzrakstīja 20. gadsimta 20. gados, atrazdamies ieslodzījumā. Mein
Kampf pirmais izdevums iznāca astoņus gadus pirms Hitlera
nākšanas pie varas – 1925. gadā, līdz 1945. gadam grāmata
Vācijā publicēta 12,4 miljonos eksemplāru. Grāmatas izdošanas autortiesības pēc Otrā pasaules kaŗa ieguva Bavārijas federālā zeme, kuŗas galvaspilsētā Minchenē Hitlers dzīvoja.
Pēdējos 70 gadus varas iestādes, izrādot cieņu nacisma režīma
upuŗiem, atteicās atļaut Hitlera grāmatu izdot. Taču 2016. gada 1. janvārī autortiesības beidzās. Vācijas izglītības ministre

Johanna Vanka domā, ka ar Hitlera darba izdevumu jāiepazīstina skolēni. Hitlera grāmatai pievienotas zinātnieku
piezīmes, tā izdota 3500-4000 eksemplāru lielā metienā, tai ir
2000 lappušu, cena €59.
Latvijā pirms pāris gadiem publicētā Hitlera Mein Kampf
tika izņemta no veikalu plauktiem, bet to iespējams iegādāties
grāmatu galdos.
ASV grāmatnīcās 5. janvārī parādījās Raminas Geineshramas (Ramin Ganeshram)
grāmata „Dzimumdienas kūka
Džordzam Vašingtonam” (A
Birthday Cake for George
Washington) ar Vanesas
Brentlijas Ņutones (Vanessa
Brantley-Newton) illustrācijām.
Pēc nepilnām divām nedēļām pasaulē lielākā bērnu grāmatu apgāda un izplatītāja
Scholastic pārstāvji lika šo
grāmatu izņemt no apgrozīNesen aizliegta grāmata
bas, jo tā bērniem radot aplamu priekšstatu par vergu dzīvi, tā tiekot izskaistināta.
Amazon.com par grāmatu lielākoties ir negātīvas atsauksmes.
Nelīdzēja autores iebildumi, ka stāstam pamatā patiesi
notikumi un grāmatā izcelta verga prasme un attapība.
Turpinājums sekos

Labojums
Janvāŗa / februāŗa biļetenā rakstā par grāmatām 23. lappuses 3. rindkopai jābūt:
„Jānis Roze 1914. gadā nodibināja „Jāņa Rozes
apgādu”, izdodot latviešu autoru darbus: Antona (nevis
Alfēda, kā iespiests) Austriņa, Kārļa Skalbes, Jāņa
Poruka kopotos rakstus u. c.”

Plašākā latviešu oriģinālliterātūras digitālā
bibliotēka: www.letonika.lv sadaļā Lasītava
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
Virtuālās izstādes Latvijas Nacionālajā archīvā:
http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6
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Latvijas Radio koris dziedās
Disneja koncertzālē!
19., 20., 21. maijā plkst. 8.00 vakarā;
22. maijā plkst. 2.00 dienā
Artists:
Los Angeles Philharmonic
Gustavo Dudamel, conductor
Lucy Crowe, soprano
Roxana Constantinescu, mezzo-soprano
Paul Appleby, tenor
Luca Pisaroni, bass-baritone
Estonian Philharmonic Chamber Choir
Kaspars Putniņš, artistic director
Latvian Radio Choir
Sigvards Kļava, artistic director
Program
Pärt: Miserere (c. 35 minutes)
Mozart: Requiem (c. 50 minutes)

Par ārzemju latviešu bērnu
izglītību
Latvijas Universitātes
Diasporas un migrācijas
pētījumu centra (DMPC)
grāmatā „Radot iespējas
attīstībai: Diasporas bērnu un jauniešu izglītība”
ievietoti 16 autoru 18 pētījumi. Kopdarba mērķis
bijis izvērtēt, kā sekmēt
ārzemju latviešu bērnu un
jauniešu izglītību un piederības saikņu stiprināšanu ar Latviju.
Grāmatas zinātniskās
redaktores – Dr. Aija
Lulle un Dr. Evija Kļave,
recenzenti: prof. Ieva Zaķe (ASV), prof. Zaiga Krišjāne
(Latvija) un asoc. prof. Andris Straumanis (ASV).
DMPC grāmatu nogādās ārzemju latviešu skolām,
biedrībām, bibliotēkām, valsts iestādēm. Grāmatu var
iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā.
LU DMPC dibināts 2014. gadā ar Ārlietu ministrijas
finansiālu atbalstu. Grāmatas izdošanu financiāli atbalsta
arī Latviešu fonds.
Dr. Aija Lulle
Lasītāji aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules,
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!
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JOCIŅI
Skolotājs: „Jāni, tavs sacerējums par suni ir tieši tāds
pats kā tava brāļa rakstītais. Vai tu no viņa norakstīji?”
Jānis: „Nē, tas ir par to pašu suni.”
***
Divas senas skolas draudzenes dodas ceļojumā.
„Tev ir vēl tas pats čemodāns, kāds tev bija pirms
trīsdesmit gadiem?” brīnās viena.
„Jā gan, tikai agrāk tajā bija kosmētika, bet tagad
medikamenti.”
***
„Vīriešu smadzenes ir mazliet lielākas nekā sieviešu.
Ko varam no tā secināt?” bioloģijas skolotāja jautā
skolēniem.
Anniņa atbild: „Tikai to, ka lielumam nav nozīmes,
skolotāj!”
***
„Lūdzu, ņemiet vēl vienu gabaliņu kūkas,”
mājasmāte piedāvā viesim. „Paldies, es jau trīs reizes
paņēmu.”
„Nē, piecas reizes, bet kas gan to skaita!”
***
Vecāka operdziedone jautā savam vīram: „Kāpēc,
kad sāku dziedāt, tu vienmēr izej ārā?”
„Lai citi nedomātu, ka gribu tevi nožņaugt!”
***
Ģimenes māte atgriežas no izbrauciena. „Nu, kas
jauns?” jautā vīrs. „Nekā īpaša. Vienīgi mūsu otrais
auto tagad ir pirmais.”
***
„Lūdzu, māt, šodien nedod man zivju eļļu!” saka
Vilis. „Mums skolā ir peldēšanas sacensības un negribu,
lai domā, ka esmu lietojis dopingus!”
***
Sieva vīram no avīzes lasa priekšā horoskopa ziņas.
Vīrs norūc: „Liec mani mierā ar savām blēņām! Tu taču
zini, ka skorpioni ir reālisti!”
***
Parkā sarunājas divi gliemeži. Viens jautā: „Kāda ir
tava lielākā vēlēšanās?
„Lai neviens mani nesamītu. Un tavējā?”
„Lai mani apturētu policists un izrakstītu soda zīmi
par ātruma pārsniegšanu!”

Lūgums ziņot par adreses maiņu
DK LB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot
dzīvesvietu, ieteicams redaktorei paziņot jauno
adresi, lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par
atpakaļ atsūtītajiem biļeteniem.

Draudzes Ziņas

Bet nu Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušiem.
(1 Kor 15:20)

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS
Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
Kasiere Dace Taube: 1700 Malcom Ave, Apt. 101, Los Angeles, CA 90024
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
310-475-8004
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
6. martā plkst. 11:00 gavēņa laika 4. svētdienas dievkalpojums;
prāvests Gunārs Lazdiņš
Pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē pusdienas un tikšanās ar viesiem –
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes mācībspēkiem
Dr. Daci Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu
27. martā plkst. 9:00 laju vadīts Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē plkst 10:30 Lieldienas brokastis
10. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu laika trešās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;
mācītājs Mārtiņš Rubenis
17. aprīlī plkst. 11:00 Lieldienu laika ceturtās svētdienas dievkalpojums;
mācītājs Aivars Ozoliņš
Pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē draudzes gada pilnsapulce (ar groziņiem)
15. maijā plkst. 11:00 Vasarsvētku dievkalpojums; mācītājs Mārtiņš Rubenis
29. maijā plkst. 11:00 iesvētību dievkalpojums ar dievgaldu; prāveste Daira Cilne

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums
20. dec.
24. dec.
10. janv.
17. janv.
7. febr.

35
80
53
25
29

33
41
18

$705.00
$1121.00
$965.00
$597.00
$711.00

$20.14
$14.01
$18.21
$23.88
$24.52

Bērni
1
8
19
8
6

Piezīmes
Māc. Mārtiņš Rubenis
Svētku vakara laju dievk.
Prāv. Daira Cilne
Māc. Aivars Ozoliņš
Māc. Mārtiņš Rubenis

LŪGUMS
Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2016. 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 $__________

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

Kad ir Lieldienas?

Gaidām tālus viesus!

Šogad 6. martā gaidām ciemos LELBAs priekšnieku
prāvestu Gunāru Lazdiņu, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāni Dr. Daci Balodi un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesoru baznīcas un
reliģiju vēsturē Dr. Valdi Tēraudkalnu.
Pēc dievkalpojuma visi mīļi aicināti uz pusdienām;
pakavēsimies kopā ar tālajiem viesiem, kuŗi dalīsies
informācijā par Teoloģijas fakultāti un parādīs dažādus
attēlus. Pēc tam Daugavas Vanagu apvienība aicina uz
Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceres sarīkojumu namā, kur būs klāts kafijas galds.
Dace Balode dzimusi
Kuldīgā, Latvijā, mācījusies
Viļa Plūdoņa Kuldīgas 1. vidusskolā, LU TF bakalaura,
maģistra un doktora programmā, Vācijas Ziemeļu
baznīcas pastorālseminārā,
ES struktūrfondu projektu
administrēšanas kursos,
studējusi Tībingas, Bernes un
Bāzeles universitātes Teoloģijas fakultātē. D. Balodei ir
maģistres grads teoloģijā un reliģiju zinātnē, doktores
grads filozofijā (teoloģijā).
Dace Balode ir LU Teoloģijas fakultātes dekāne;
asociētā profesore bibliskajā teoloģijā LU Teoloģijas
fakultātē; LU Teoloģijas fakultātes teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programmas direktore, Teoloģi2016. g. – 27. marts; 2017. g. – 16. aprīlis; 2018. g. – 1. aprīlis;
jas un reliģiju zinātnes promocijas padomes priekšsēde.
2019. g. – 21. aprīlis; 2020. g. – 12. aprīlis; 2021. g. – 4. aprīlis;
Valdis Tēraudkalns ir
2022. g. – 17. aprīlis; 2023. g. – 9. aprīlis; 2024. g. – 31. marts;
2025. g. – 20. aprīlis
Latvijas Universitātes TeoGrūtais variants – lietot matēmatisku formu, turklāt jārēķi- loģijas fakultātes profesors
na, rakstot uz papīra, lai dalot redzētu atlkumu, jo skaitļotājā tas baznīcas un reliģiju vēsturē,
nav redzams. Lieldienu datumu martā aprēķina pēc šādas
Teoloģijas fakultātes biedrīformulas: Y + Z +22 = Lieldienu datums martā. Kā to iegūst?
bas valdes priekšsēdis, LatV = atlikums, ko iegūst, izdalot gada skaitli (piem. 1985) ar 19;
vijas Bībeles biedrības ģene2016. gadam: v = 2
rālsekretārs. V. Tēraudkalns
W = atlikums, ko iegūst, izdalot gada skaitli ar 4;
2016 gadam w = 0
Grandrapidu Teoloģijas seX = atikums, ko iegūst, izdalot gada skaitli ar 7; 2016 gadm x = 0 minārā ASV 1994. gadā
Y = atlikums, ko iegūst (19xV + 24), izdalot ar 30;
ieguvis maģistra gradu teolo2016 gadam: ((19x2) + 24)/30 = 2
ģijā, Latvijas Universitātē
Z = atlikums, ko iegūst no (2W + 4X +6Y +5), izdalot ar 7;
2000. gadā aizstāvējis doktora darbu par Vasarsvētku
2016. gadam Z = (2x0 +4x0 +6x2 +5)/7, tātad Z = 3
Tagad atgriežamies pie sākotnējās formulas:
kustības vēsturi Latvijā.
Y + Z +22 = Lieldienu datums martā; 2016. gadam: 2+3+22 = 27
V. Tēraudkalns ir Rīgas Sv. Pestītāja anglikāņu drau(tātad 27. martā). Lieldienu datums aprīlī: ja aprēķinātā formulas
dzes padomes loceklis, vairāku grāmatu un daudzu
kopsumma ir lielāka par 31, tad:
a) no kopsummas atņemam 31. un tas ir Lieldienu datums aprīlī, rakstu autors latviešu un angļu valodā.
Valdim Tēraudkalnam ļoti patīk teātris, opera, angļu
b) Y + Z – 9 = Lieldienu datums aprīlī.
detektīvfilmas,
kaķi.
Priecīgas Lieldienas!

Katru gadu, kad pienāk laiks uzzināt, kad būs Lieldienas,
visvienkāršākais ir apskatīties kalendārā. Taču kā Lieldienu datumu uzzina kalendāru iespiedēji? Piemēram, 1999. gadā Lieldienas bija 4. aprīlī, 2000. gadā – 23. aprīlī. Kā to aprēķina?
Agrāk arī baznīcām bija tāda pati problēma. Kā aprēķināt
datumu, kad Kristus sists krustā un kad augšāmcēlies? Mēs zinām, ka viņu sita krustā piektdienā, un augšāmcelšanās notika
svētdienā. Līdz otrā gadsimta vidum bija divi veidi, kā kristieši
aprēķināja Lieldienu datumu. Daži quartodecimans jeb fourteenthers svinēja Kristus miršanu un augšamcelšanos atkarībā
no Nisan 14. dienas vai ebrēju Lieldienām (Lev. 23:5), bet tā kā
šī diena ne vienmēr bija tajā pašā nedēļas dienā, Quartodeciman svinības ne vienmēr bija svētdienā. Citas baznīcas svinēja
Kristus augšāmcelšanos dienu pēc citiem aprēķiniem, lai
Lieldienas būtu svētdienā. Šī datuma un dienas dēļ bija pārrunas un nesaskaņas. Tikai 325. gadā kristīgo bīskapu sapulcē
Nikejā nolēma, ka Lieldienas vienmēr būs svētdienā pēc pirmā
pilnmēness, kas ir tajā pašā dienā, vai pēc pavasaŗa ekvinokcijas. Līdz ar to visam vajadzētu būt skaidram, bet tā nebija, jo
bija problēma izdibināt, kuŗā dienā būs pavasaŗa ekvinokcija.
Vēl tagad baznīcās nav vienotības par Lieldienu datumu. Piemēram, Pareizticīgā baznīca svin Lieldienas pēc Juliāna kalendāra, ievērojot pavasaŗa ekvinokciju. Luterāņi (rietumu baznīcās kopā ar katoļiem un protestantiem) kopš 1582. gada Lieldienas svin pēc Gregoriāna kalendāra. Kāda ir atbilde? Viena –
atstāt, kā bijis. Tomēr 1997. gadā bija ieteikums lietot modernu
zinātnisku atronomisku pētījumu. Kas ir pirmais un vieglākais
atrisinājuma variants? LCMS (Luthern Church Missouri Sinode)
iesaka divus variantus, „vieglo” un „grūto”. Vieglais – izmantot
LCMS kalendāru, kuŗā ir Lieldienu datumi līdz 2025. gadam.
Rietumu baznīcās Lieldienas nav agrāk par 22. martu un ne
vēlāk par 25. aprīli:

(Raksts tulkots no www.redeemer-lutheran.net)

29

DIENVIDKALIFORNIJAS EV. LUT.
DRAUDZES GADA SAPULCE
17. aprīlī plkst. 12:15 dienā (pēc dievkalpojuma)
1927 Riverside Dr., Losandželosā (baznīcas lejas zālē)
Darba gaita:
1. Sapulces amatpersonu izraudzīšana;
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana;
3. Draudzes amatpersonu ziņojumi;
4. Latviešu nama pārvaldes ziņojumi;
5. 2015. gada budžetu (padomes un dāmu komitejas)
izpildījums;
6. Revīzijas komisijas ziņojumi;
7. 2016. gada budžetu projektu apstiprināšana;
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas;
9. Dažādi jautājumi, ierosinājumi un priekšlikumi.
Ja izziņotajā laikā, plkst. 12.15, nebūs statūtos noteiktā kvōruma (1/6 balstiesīgu draudzes locekļu), sapulce notiks stundu vēlāk, plkst. 1.15 dienā ar tādu pašu
darba gaitu un būs tiesīga lemt, neatkarīgi no dalībnieku
skaita.
Piezīme: Balstiesīgs ir katrs iesvētīts draudzes loceklis, kas nokārtojis maksājumus draudzei par 2015. gadu,
kā arī 2016. gadā no jauna iestājušies locekļi.
Lūdzam draudzes locekļus piedalīties sapulcē kuplā
skaitā.
Draudzes padome
Pieteikumus puķu novietošanai uz altāŗa pieņem
Biruta Šulca, tālr.: 949-297-3958
***
Baznīcas kancelejā var iegādāties
2016. GADA BAZNĪCAS GADA GRĀMATU
Cena $20

ZIEDOJUMI
REMONTIEM
E. & S. Jēkabsoni – $30
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
A. Blūmentāls – $450; E. Dumpis – $25;
G. & G. Kuškēvici – $100; P. & V. Simsoni – $100
ARCHIBĪSKAPA FONDAM
Z. Dumpe, K. & K. Kalēji, J. Kļaviņš, I. Mičulis,
E. Ozoliņš, O. Pence, P. & V. Simsoni
ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI
A. Ābele – $300; D. Ābele – $100; R. Ābele – $25;
A. Andersone – $20; V. & J. Bangas – $75; Berkoldu ģimene – $100; G. & R. Boršteini – $25; A. & I. Briškas – $100;
Z. Cīrule – $100; R. & R. Deksteri – $100; S. Ērmane – $50;
A. & E. Avoti – $50; I. Jankovska – $20; T. Karami & S. Šūmane-Karami – $50; V. Ķeris – $10; Ķivuļu ģimene – $500;
A. & D. Krūmiņi – $40; J. & V. Lāči – $250; M. Lasmane –
$50; K. Laurs – $50; G. & L. Lindes – $75; P. & B. Malduši
– $40; B. Meijere (Mayer) – $25; M. Makpartlanda (McPartland) – $50; I. Mičulis – $25; K. Millers – $25; S. Millere –
$100; T. & M. Paegles – $500; V. & D. Pavlovski – $200;
N. Priedīte – $100; V. Purmale – $50; J. & K. Riekstiņi –
$50; J. Ripa – $100; J. & L. Rosentāli – $150; E. & T. Rūši –
$200; B. Šulca – $150; P. & V. Simsoni – $100; I. Sterna –
$100; A. & D. Švarci – $100; J. & D. Taubes – $100;
A. Tetere – $50; E. & D. Teteri – $25; I. Tetere – $40;
A. & S. Tolki – $50; A. & D. Tūbeļi – $300; O. & C. Tūbeļi
– $1000; D. & S. Vaļļi – $100; E. Vanags – $100; H. Vinters
– $200; V. & A. Vītoli – $100; V. Žagars – $100; A. Zeltiņa
– $25.
(Minētie ziedojumi saņemti līdz 2016. g. 10. februārim.)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru „Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!

Zenta Cīrule un Velta Purmale rakstveidā
pateicās draudzes amatpersonām par apsveikumu
dzimumdienā.

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTI MŪSU ILGGADĒJIE DRAUDZES LOCEKĻI

JĀNIS TAUBE
dzimis 1929. gada 31. martā, Latvijā,
miris 2016. gada 20. janvārī, Losandželosā, Kalifornijā

HELĒNA SKUJA
dzimusi 1921. gada 15. augustā, Latvijā,
mirusi 2016. gada 7. februārī, Dienvidkalifornijā
Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi, Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs…
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IESVĒTĪBAS

Aprīlī dzimušie
draudzes locekļi
1. Liene Zemjāne
6. Sandra Tolka
10. Annija Tetere
11. Dzintra Švarca
18. Anita Circene, Aira Veisa
21. Sarma Zemjāne
26. Jānis Janavs
27. Aleksandrs Berkolds
29. Velta Nichola,
Valdis Pavlovskis

Pilnā sparā sākušās iesvētes mācības. Iesvētību
dievkalpojums būs 29. maijā, iesvētīsies desmit
jauniešu. Ļoti ceram, ka iesvētamie varēs piedalīties
arī iesvētamo jauniešu saietā Gaŗezerā no 22. līdz
24. aprīlim. Saietu vadīs Mineapoles latv. ev. lut.
draudzes mācītājs Dags Demandts.
Aicinām visus uz pusdienām 6. martā; ziedojumi
segs daļu no jauniešu piedalīšanās izdevumiem
iesvētāmo saietā.

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes padome
Ja kāds izlaists, lūdzam ziņot
Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei

„Svētceļojumā...”
Draudžu dienās, kas
no 9. līdz 12. jūnijam
notiks Gaŗezerā, svinēsim LELBAs 40 gadu
jubileju. Atcerēsimies
aizvadītos 40 gadus un
kopīgā svētceļojumā
raudzīsimies uz nākamajiem gadiem! Draudžu dienu lektors –
Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls
sagatavojis lekciju ciklu „40 gadi un tālāk”. Dievkalpojumos, lūgšanās, Bībeles stundās, pēcpusdienu
ievirzēs bērniem un pieaugušajiem, kā arī vakara
aktīvitātēs pateiksimies Dievam par visu, kas mums
dots šajos 40 gados un izlūgsimies izaugsmes svētītus nākamos gadus LELBAi! Sīkāku informāciju
iespējams iegūt, rakstot vai zvanot Evaņģelizācijas
nozares vadītājai, mācītājai Gundegai Puidzai,
e-pasts: puidza@yahoo.com tālr.: 708-453-0534.
Uz tikšanos Gaŗezerā!

Ziedotāji Jāņa Leimaņa piemiņai
Luize Gonia, Ligita Kalniņa, studenšu koprorācijas
Imeria LA kopa, Ilze & Jean Paul Darricarrere, Antons
un Dzinta Švarci.

Ziemsvētku vecītis ciemojās arī
Sandiego latviešu skolā

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

26. martā 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
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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Skaitlis aiz adresāta vārda un uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai samaksāta biedru nauda vai maksāts
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu.
b nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; a nozīmē «IB abonents»;
s nozīmē «students»; p nozīmē «paraugeksemplārs».

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI
Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs;
nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu par 20___. gadu – $35.00

Biedru nauda ģimenei par 20___. gadu – $50.00
Biedrības biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu!
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;
nosūtu abonēšanas maksu par 20___. gadu – $ 40.00
Esmu students; vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;
nosūtu abonēšanas maksu par 20___ . gadu – $ 10.00
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….….......$ ____
Kopā $ ____
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO 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

