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Sidneja pie kājām – Dzintra Švarca š. g. 8. martā uzkāpa Sidnejas ostas tilta arkas galotnē

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
No 29. aprīļa līdz 1. maijam Amerikas latviešu apvienības 65. kongress Glendālē, Embassy Suites Hotel
8. maijā plkst. 12.30 DK DV apvienības sarīkojums – Kurzemes cietokšņa un cīņu atcere, veltīta
gaisa spēku palīgu 75 gadu piemiņai
15. maijā izlaidums Losandželosas latviešu skolā
No 12. līdz 19. maijam Eiropas Savienības valstu 3. filmu festivāls
Latvijas Radio koris dziedās Disneja koncertzālē 19., 20., 21., 22. maijā
29. maijā jauniešu iesvētības
12. jūnijā 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto atceres sarīkojums latviešu namā;
Heritage Festival ukraiņu namā
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

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com

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

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

IB metiens – 330 eks.

Ievērībai
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704)
DK latviešu biedrības kasiere – Tamāra Kalniņa
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta:
252 East Garden Green, Port Hueneme,
CA 93041-1912)
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube (čeki
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un
jāsūta: 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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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, Uldis Luste, Nora Mičule, Astra Moora – sekretāre, Valdis Pavlovskis, Leons Platacis, Pēteris
Staško, Dziesma Tetere, Aija Zeltiņa Kalniņa, Diāna
Zaķe
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00
Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa

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

Organizāciju pārstāvji lūgti laikus paziņot
par gaidāmajiem sarīkojumiem un pēc tiem
iesūtīt aprakstu, ja vēlams, lai par tiem būtu
informācija biļetenā.
Virtuālās izstādes Latvijas Nacionālajā archīvā:
http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6
Lasītāji aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules,
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!

ALAs Kultūras nozare aicina
piedalīties

ALAs 65 kongresa emblēmas autors –
Teodors Lilienšteins
ALAs Biedru nozare aicina visus ASV latviešus kļūt
par ALAs biedriem un lūdz visus ALAs gada biedrus
atjaunot savas biedru kartes. ALAs biedri saņem ALAs
gatavotos informātīvos pārskatus, var piedalīties dažādās
ALAs programmās un pretendēt uz dažāda veida stipendijām. Visas biedru maksas ir ziedojums labdarības bezpeļņas organizācijai un atskaitāmas no ienākumu summas, par kuŗu jāmaksā valsts nodokļi.
ALAs biedru nauda ir tikai $30 gadā.
Biedru maksu var samaksāt tīmeklī: http://
www.alausa.org/lv/alas-nozares/biedru-nozare/
Amerikas latviešu apvienības biroja adrese:
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850-3121 USA
Tālr: 301-340-1914; fakss: 301-340-8732
e-pasts: alainfo@alausa.org

Embassy Suites Glendale viesnīca celta 2008. gadā

Informātīvā seminārā – pārrunās par
Latvijas 100 gadu jubilejas svētku plānošanu un
svinēšanu Latvijā un ASV latviešu centros
ceturtdien, 2016. gada 28. aprīlī
Embassy Suites Glendale viesnīcā,
dienu pirms ALAs 65. kongresa Losandželosā
no plkst. 3.00 līdz 5.30
Iepazīsimies ar Latvijas 100 gadu jubilejas Rīcības
komitejas plānu, ALAs plāniem un kā tie saskan ar iecerēm Latvijā; būs iespēja uzzināt par dažādiem pasaules
mēroga LV-100 sarīkojumiem, idejām un gaidāmajiem
notikumiem. Pārrunāsim, kā varam izmantot dažādus
saziņlīdzekļus un kā ALA varētu palīdzēt latviešiem
Losandželosā un citos latviešu centros ASV sagaidīt un
svinēt svētkus. Aicināsim pastāstīt par vietējo
organizāciju plāniem Latvijas simtgades svinībām!
Semināru vadīs ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga
Ejupe.

ALAs kongresa dalībnieki no viesnīcas loga varēs
baudīt skaistus skatus un drosmīgākie pastaigāt pa
tuvējo kalnu takām

Viesnīcas telpas ir plašas, ērtas, mājīgas
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ALAs 65. kongresa programma
Piektdien, 2016. gada 29. aprīlī
8:00 – 11:00 Delegātu reğistrācija
9:00 ALAs 65. kongresa atklāšana
Svētbrīdis
Kongresa Rīcības komitejas priekšsēža Ivara Mičuļa
ievadvārdi
ASV himna
Kongresa atklāšana – uzrunu teiks ALAs priekšsēdis
Pēteris Blumbergs
Latvijas himna „Dievs, svētī Latviju!”
Latvijas Republikas vēstnieka ASV Andŗa Razāna
apsveikums/uzruna
Apsveikumi un mūzikāls priekšnesums
Pirmais darba posms
Pagaidu mandātu komisijas ziņojums
Balsu skaitītāju (piecu) ievēlēšana;
Kārtības ruļļa pieņemšana;
Kongresa vadības vēlēšanas: priekšsēža, trīs vicepriekšsēžu, trīs sekretāru, trīs mandātu, četru
nominācijas (plūs trīs exofficio) un piecu rezolūciju
komitejas locekļu
Darba kārtas pieņemšana

17:30 – 19:00 Kokteiļu stunda
19:00 – 22:00 ALAs 65. kongresa svinīgais bankets
Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja direktora
Gunāra Nāgela uzruna
Sestdien, 2016. gada 30. aprīlī
9:00 – 10:00 Trešā darba posma turpinājums
Delegātu ziņojumi
Nominācijas komisijas ziņojums
Iepazīstināšana ar ALAs valdes amatu kandidātiem
10:00 – 12:00 Darba komisiju sēdes – otrais posms
Izglītības nozare – Andra Zommere
„Sadarbība ar Latviju” nozare – Kaija Petrovska
ALAs Finanču un Līdzekļu vākšanas darba grupa –
Dace Spaniere, Jānis Grāmatiņš
Biedru nozares darba grupa – Vilnis Ore
12:15 – 13:00 Pusdienas
13.00 – 13.45 Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūta pētnieces Intas Mieriņas uzruna
„Diaspora kā resurss Latvijas valstij”

14:00 – 17:00 Ceturtais darba posms
10:30 – 10:45 Pārtraukums
Darba komisiju ziņojumi / debates
2016. gada budžeta pieņemšana
10:45 – 11:45 Otrais darba posms
Nominācijas komisijas ziņojums
ALAs priekšsēža Pēteŗa Blumberga ziņojums, tostarp ALAs amatpersonu vēlēšanas
jautājumi pie nozaŗu ziņojumiem
ALAs Kultūras fonda priekšsēža vēlēšanas
PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa ziņojums
Apvienotās baltiešu komitejas ziņojums
17:30 – 18:30 Kokteiļu stunda
LBF pārvaldes priekšsēža Jāņa Luca ziņojums
17:45 Pirmais autobuss uz Losandželosas latviešu
Revīzijas komisijas priekšsēža Roberta Šverna
namu
ziņojums
18:15 Otrais autobuss uz Losandželosas latviešu
12:00 – 12:50 Pusdienas
namu
Stanforda universitātes Hūvera archīva darbinieces
19:00 – 1:00 ALAs 65. kongresa balle Losandželosas
Elgas Zālītes uzruna: „Latviešu trimdas archīvi
latviešu namā
Stanforda universitātē: vēsture, pašreizējais stāvokVakariņas – 20:00
lis, problēmas”
Iepazīstināšana ar jauno valdi
13:00 – 15:15 Trešais darba posms
Deju mūzika
Darba komisiju sēdes – pirmais posms
Informācijas nozare – Taira Zoldnere
Svētdien, 2015. gada 1. maijā
Kultūras nozare/Latviešu institūts,
9:00 – 9:15 Svētbrīdis
ALAs Kultūras fonds – Līga Ejupe
9:15 – 12:00 Piektais darba posms
Sporta nozare – Toms Trautmanis
Ziņojums par ALAs valdes darba komisiju sastāvu
15:30 – 17.30 Režisora Juŗa Pakalniņa filma
Rezolūciju pieņemšana
„Ģenerālplāns” par Krievijas maigās varas ietekmi
ALAs 66. kongress
Latvijā; pārrunas ar filmas veidotājiem un bezpeļPārrunas, dažādi jautājumi
ņas pētnieciskās žurnālistikas organizācijas Re:Baltica
dibinātāju, Latvijas televīzijas raidījuma „1:1” vadī- 12:00 Kongresa beigas
13:00 – 15:00 ALAs jaunievēlētās valdes pirmā sēde
tāju un žurnālisti Ingu Spriņģi
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Bērnu vasaras nometne „Mežotne”
no 31. jūlija līdz 6. augustam
Nometnē uzņem bērnus no 6 līdz 14 gadu vecumam, viņus iedala vecumgrupās, kuŗas vada
audzinātājs. Četrus un piecus gadus veci bērni
var piedalīties „Mazputniņu” grupā vecāku vai
citu ģimenes locekļu uzraudzībā (vajadzīgas
latviešu valodas zināšanas). Pieteikšanās lapas
bija jānosūta līdz 15. aprīlim kopā ar $100
iemaksu par katru dalībnieku; ja būs vietas, pieņems bērnus, kuŗi pieteikti vēlāk. Pieteikšanās
informācija un visas veidlapas ir Mežotnes
vietnē tīmeklī: www.mezotne.org
Uz visām veidlapām jābūt vecāku parakstam,
ja nometnes dalībniekam (arī darbiniekiem) vēl
nav 18 gadu. Veidlapas jāaizpilda arī grupu audzinātājiem, darbiniekiem un skolotājiem, bet

nav jāsūta iemaksa. Maksāt var ar čeku, izrakstītu West Coast Latvian Education Center, vai
ar kreditkarti Izglītības centra PayPal kontā –
ierakstot vajadzīgo summu, norādot e-pasta
adresi un noklikšķinot Pay now.
Vieta nometnē tiks rezervēta, ievērojot pieteikšanās veidlapas iesūtīšanas datumu ar iemaksu un bērnu vecumu. Pēc 15. aprīļa tiks izsūtītas
veselības informācijas veidlapas, kuŗas jāizpilda
katram nometnes dalībniekam, neatkarīgi no vecuma. Šīs veidlapas un pārējā nometnes maksa
jāiesūta līdz 15. jūnijam.
Lūdzu ievērot: atteicot piedalīšanos pēc 15.
jūnija, iesūtīt nometnes maksu par dalībnieku
$100 neatmaksās.
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Gadskārtējā Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce
Pilnsapulce notika 20. martā notika Alfona un Ināras
Reinu piemiņas telpā latviešu nama otrā stāvā. Alfons
Reins no 1978. līdz 1987. gadam bija DK latviešu
biedrības valdes priekšsēdis, Ināra Reine – ilggadēja
Informācijas biļetena redaktore.
Sapulce sākās plkst. 12.50, piedalījās Jānis Daugavietis, Lisa Edmondsone, Inguna Galviņa, Guna Jostsone,
Tamāra Kalniņa, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Uldis
Luste, Ivars Mičulis, Kārlis Millers, Astra Moora,
Tālivaldis Paegle, Valdis Pavlovskis, Leons Platacis,
Dāvis Reins, Jānis Ripa, Sanita Šūmane, Jānis Taube
jaunākais, Dziesma Tetere, Aija Zeltiņa-Kalniņa.
Tāpat kā iepriekšējā gadā Tamāra Kalniņa bija uzklājusi kafijas galdu un cienāja ar plātsmaizi un pīrāgiem.
Biedrības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, atklājot
sapulci, pateicās visiem valdes locekļiem un biedriem.
Par sapulces vadītāju ievēlēja Ivaru Mičuli, sekretāri
– Astru Mooru.
Tika nolasīts 2015. gada 22. martā notikušās pilnsapulces protokols, ko pieņēma, kā nolasīts.
Ivars Mičulis bija sagatavojis ziņojumu par iepriekšējā gada darbu. Vispirms viņš aicināja ar klusuma brīdi
pieminēt š. g. 20. janvārī mirušo ilggadējo biedrības
kasieri Jāni Taubi vecāko.
Savā ziņojumā I. Mičulis atgādināja, ka DK Latviešu
biedrības valdē darbojas Andris Blāķis, Miķelis Cilnis,
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone,
Tamāra Kalniņa, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora
Mičule, Ivars Mičulis, Astra Moora, Valdis Pavlovskis,
Dāvis Reins, Pēteris Staško, Jānis Taube jaunākais,
Dziesma Tetere, Vilis Zaķis. Revīzijas komisijas locekļi
– Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa.
Pērn no darba valdē atteicās Sandra Gulbe, Aija
Zeltiņa-Kalniņa un Dace Taube. Valdes priekšsēdis
pateicās viņiem par rosīgo un pašaizliedzīgo darbu.
Valdes sēdes notiek katra mēneša otrā trešdienā vai
svētdienā, visi valdes locekļi saņem iepriekšēju paziņojumu.
Biedrībā ir 300 biedru. Ivars Mičulis pateicās kasierei
Tamārai Kalniņai par neatlaidīgo darbu, piesaistot biedrus un rakstot viņiem pateicības vēstules.
Pērngada sapulcē nolēma paaugstināt biedru maksu –
ģimenei tā ir 50 dolaru, vieniniekam 35 dolari, studentam 10 dolaru. Biedrības biedri DK Informācijas biļetenu saņem par brīvu. Biļetena abonēšanas maksa – 40
dolaru.
Biedrības darbs tiek atspoguļots biļetenā, kas iznāk
deviņas reizes gadā 330 eksemplāru metienā. Biļetenu
var izlasīt arī tīmeklī. Biļetenu sūta uz Misiņa bibliotēku
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un Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā, apmaiņas eksemplāru saņem citas latviešu biedrības ASV.
Ziņojumi par DK LB sarīkojumiem tiek ievietoti
Facebook un informācija piesūtīta pa e-pastu.
Biedrība iepriekšējā darbības gadā aicināja uz mazā
teātŗa sanfrancisko iestudētās Pītera Kviltera traģikomēdijas „Žilbinoši” izrādi, filmu „Atmodas antoloģija”,
Latvijas vīru koŗa „Silvicola” koncertu, Jāņu svinībām,
Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumu, Jaungada
balli. Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums bija
plašāks nekā iepriekšējos gados – ar vakariņām pie klātiem galdiem, deju mūziku, priekšnesumiem, Sanfrancisko mākslinieku Laimas Kļaviņas un Kollina Nitas izstādi. Runu teica Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns.
Sarīkojumā piedalījās daudz jauniešu. Citos sarīkojumos
dalībnieku skaits bija mazāks, tāpēc biedrībai bijuši
zaudējumi.
Pērn biedrības izdevumi pārsnieguši ienākumus par
gandrīz 10 000 dolaru.
Biedrība līdzekļus iegūst no biedru maksām un ziedojumiem, citādi nebūt iespējams atbalstīt Losandželosas
latviešu skolu, piešķirt stipendiju mācībām vasaras skolās Kursā un Gaŗezerā, kā arī bērnu nometnē Mežotne.
Līdz šim stipendija piešķirta visiem, kuŗi to pieprasīja,
un biedrības valde lūdz bērnu vecākus iestāties biedrībā,
samaksājot biedru naudu.
Biedrība atbalstīja novusa turnīrus, ko rīko Jānis
Daugavietis, un viņš sirsnīgi pateicās par atbalstu. Novusa sacensībās pasniedz arī DK LB balvu. Līdzekļi piešķirti XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētku rīkošanai Sanhosē. Pērn Losandželosā notika Starptautiskā
speciālā olimpiāde, kuŗā piedalījās 15 Latvijas internātskolu audzēkņi un četri treneŗi. Viņi ieguva vairākas
medaļas vieglatlētikā un peldēšanā. Biedrība pēc sacensībām sarīkoja speciālās olimpiādes dalībniekiem un
treneriem pieņemšanu namā. Jauniešiem un viņu treneŗiem daudz palīdzēja Valdis Ķeris un Pegija Kalniņa
Taube, sadraudzējās ar viņiem, un šķiet, ka šī draudzība
būs ilgstoša.
Pēc Latvijas goda konsula Dienvidkalifornijā Juŗa
Buņķa ierosinājuma top producenta Roberta Klaina filma „The Latvians in America”, biedrība viņam aizdeva
5000 dolaru. Andra Berkolda uzņēmās režisoram palīdzēt un būt latviešu sabiedrības pārstāve. Filma būšot
gatava š. g. oktōbra beigās un pirmizrāde notiks San
Juan Capistrano filmu festivālā.
Biedrības budžetā kultūras atbalstam paredzēti 5000
dolaru.
DK LB atbalsta latviešu jumta organizācijas, sūtot

delegātus uz ALAs kongresu. ALAs 64. kongresā, kas
notika Indianapolē, biedrību pārstāvēja Ivars Mičulis un
Astra Moora. Biedrība uzņēmās ALAs 65. kongresu
rīkot Losandželosā, tas notiks no 29. aprīļa līdz 1. maijam viesnīcā Glendale Embassy Suites.
Biedrības valde katru gadu piešķiŗ atzinības rakstus
sabiedriski aktīviem Dienvidkalifornijas latviešiem. Pērn
goda raksti piešķirti Kārlim Kalējam, Ilzei Nagainei un
Dziesmai Teterei par ilggadēju darbu un atbalstu latviešu biedrībai. DK LB biedri aicināti sūtīt ieteikumus, kam
piešķirt atzinības rakstus turpmāk.
Biedrības pārstāvji piedalījušies igauņu un lietuviešu
sarīkojumos.
Biedrība informē vietējo latviešu sabiedrību, ir aktīva
kultūrālajā un nacionālpolītiskā laukā, atbalsta The Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS),
Baltic Appeal to the United Nations (BATUN), Apvienoto baltiešu komiteju (Joint Baltic American National
Committee, JBANC) Amerikas baltiešu brīvības līgu
(BAFL), mūzeju un pētniecības centru „Latvieši pasaulē”, Amerikas latviešu apvienību (ALA), Amerikas latviešu jaunatnes apvienību (ALJA), Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeju, Latvijas bērnu fondu, kā arī ir šo organizāciju biedre.
DK LB biedri piedalās gandrīz visos sarīkojumos, kādi notiek namā, ir to rīkotāji vai atbalstītāji.
Ivars Mičulis vēlreiz pateicās visiem par lielo atdevi,
ieguldīto darbu un laiku.

Kasiere Tamāra Kalniņa bija sagatavojusi pārskatu
par 2015. gadu. Revīzijas komisijas locekļi atzina, ka
visi ieraksti saskan ar dokumentiem.
Pilnsapulcē pieņēma 2016. gada budžetu – 19 500 dolaru izdevumu un tikpat ienākumu. Līdzšinējie valdes
locekļi bija ar mieru arī turpmāk darboties valdē, viņiem
pievienosies jauni – Leons Platacis un Uldis Luste.
Leons Platacis ar dzīvesbiedri Signi Dauškāni un trim
dēliem Losandželosā ieradās pērn, viņi laimēja zaļo karti.
Uldis Luste Losandželosā dzīvo 19 gadu, viņš strādājis par optiķi, tagad meklē jaunu darba lauku.
Valdē atgriezīsies Losandželosas latviešu skolas
pārstāve Aija Zeltiņa Kalniņa, bet no darba atteicies
Vilis Zaķis. Tautasdeju kopu „Pērkonītis” turpmāk valdē
pārstāvēs Diāna Zaķe.
Revīzijas komisijā darbosies līdzšinējie locekļi –
Jānis Ripa, Tālivaldis Paegle un Kārlis Millers.
Pārrunās sprieda par nākotnes darbību – Jāņu svinībām, gaidāmajiem koncertiem un teātŗa izrādi rudenī.
Biedrības valde gaida un apsvērs biedru ieteikumus,
ierosinājumus, priekšlikumus. Valde aicina biedribas
biedrus dāvināt biļetena abonementu draugiem, radiem,
paziņām vai arī sagādāt pārsteiguma dāvanu, samaksājot
biedrības biedra maksu. Biļetenā par nelielu samaksu var
ievietot arī apsveikumu jubilejā.
Svarīgi biedrībā iesaistīt vairāk biedru, jo vajadzīgi
papildspēki un jaunas idejas. Neviens cits mūsu vietā
darbus nedarīs.

1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90059

Vēlos, lai mans draugs būtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs!
Tavs draugs par dāvanu uzzinās, izlasot „DKLB biedru ziņas” !
Biļetenā iespējams arī ievietot draugam īpašus sveicienus (1/4 lpp. apsveikuma maksa vienai reizei $10)

uzvārds:
vārds (-i):
adrese:
tālrunis (-ņi):
e-pasta adrese:

__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Vēlos, lai mans draugs saņemtu DKLB biļetenu: JĀ

NĒ

Čekus rakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CALIF.
Nosūtīt kasierei Tamārai Kalniņai 252 East Garden Green Port Huemene, CA 93041
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Eiropas Savienības valstu
3. filmu festivāls
No 12. līdz 19. maijam
Egyptian Theatre Hollywood
Aero Theatre Santa Monica

Filmā „Pa Pa” stāstīts par tēvu, kas atgriežas no cietuma un cenšas atjaunot attiecības ar savu dēlu. Labie nodomi saduŗas ar negaidītiem šķēršļiem. Tēvs un dēls kopā pavada neaizmirstamu dienu, kas vienam no viņiem
būs pēdējā.

Vajadzīgs atbalsts

Festivālu atbalsta 16 valstu konsulāti Losandželosā
– Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Chorvatijas, Čechijas
Republikas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas,
Grieķijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Polijas, Spānijas. Festivālā izrādīs astoņas īsfilmas
un astoņas pilmetrāžas filmas.
Pirmais ES valstu filmu festivāls notika 2014. gadā, tajā izrādīja 13 dalībvalstu filmas; 2015. gadā –
15 dalībvalstu filmas.
Latviju šogad pārstāvēs režisora Valērija Oļechno
25 minūšu īsfilma „Pa Pa”.
Filma 2015. gada 25. oktōbrī Nacionālās kinobalvas „Lielas Kristaps” piešķiršanas ceremonijā kinoteātrī „ Kino Citdele” atzīta par labāko īsmetrāžas aktieŗfilmu, Valērijs Oļechno par labāko režisoru, galvenās
lomas tēlotājs Andris Keišs – par labāko aktieri. Filma
„Pa Pa” izrādīta kinofestivālos Vācijā, Krievijā un
Lietuvā. Valērijs Oļechno ir dejotājs un choreografs,
dejojis Olgas Žitluchinas deju kompanijā. Latvijas
Kultūras akadēmijas viņš mācījies kinorežiju, un studiju laikā tapušas vairākas viņa eksperimentālās un īsmetrāžas aktieŗfilmas. Viena no tām, filma „Konflikts”
pērngada festivālā „Lielais Kristaps” bija nōminēta katēgorijai „Labāko studentu īsfilma”.

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis
ziedoja līdzekļus, lai Latvijas filmu izrādītu Eiropas
Savienības valstu filmu festivālā Losandželosā.
Atbalstītāji nepieciešami arī 1981. gadā dibinātājai EU
Film Committee.
www.americancinematheque.com

Jauns ansamblis – „Skan”
Pauls Berkolds nodibinājis CalArts Baltic Ensemble
„SKAN”. Tas atšķirsies no ansambļa „Lāčkāja”, tajā
piedalās tikai studenti, un viņi dzied oriģinālā un tautas
mūzikas manierē bez daudziem instrumentiem. Grupa
darbojas nepilnu gadu, tagad ir oficiāls CalArts
ansamblis un kopš rudens sēmestra dalībnieki varēs
iegūt kreditpunktus par piedalīšanos. Ansamblī pašlaik ir
10 dalībnieku.
Ansamblis mūzicēja CalArts World Music Festival
studentu koncertā 30. aprīlī plkst 1.00 Wild Beast
Pavilion, California Institute of the Arts, Valencia.

Losandželosā filmu festivālā
izrādīja latviešu filmu
„Joka pēc alfabēts”
Newport Film Festival 23. aprīlī izrādīja Indras
Sproģes un Jāņa Zaržecka animācijas filmu „Joka pēc
alfabēts”. Indra Sproģe ir māksliniece, oriģinālās bērnu
grāmatas „Joka pēc alfabēts” autore. Rīgas Leļļu teātrī
bērni priecājas par izrādi ar tādu pašu nosaukumu.
Indra Sproģe raksta: „Animācijas filma, dziesma un
grāmata lieliski papildina cita citu, ļaujot bērniem
alfabēta stāstu uztvert ar visām maņām. Tādējādi
alfabēta mācīšanās kļūst par jautru piedzīvojumu ar
dažādām krāsām, tēliem, dziedāšanu un dejošanu.”
Jānis Zaržeckis ir roku slimību ārsts un plastikas
chirurgs, viņam ir privātklīnika Ādažos, pie viņa brauc
pacienti no visas Latvijas un arī citām valstīm.
Informācija par festivālu:
www.NewportBeachFilmFest.com
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Latvijas mākslinieku installācija
Indio, Riversaidā
Pērn 56.Venēcijas mākslas biennālē piedalījās
Latvijas mākslinieki Katrīna Neiburga un Andris Eglītis
ar multimediālo mākslas installāciju „Armpit” vai
„Paduse”. Šogad šī installācija bija apskatāma Dienvidkalifornijas pilsētiņā Indio, kur no 15. līdz 22. aprīlim
notika ASV lielākais mūzikas festivāls Coachella.
„Armpit”, vairāk nekā 80 kvadrātmetru plašās multimediālās installācijas veltīts pašdarbniekiem ar zelta rokām, kuŗi savās garāžās nododas jaunradei un eksperimentiem, nepretendējot uz augstās mākslas statusu.
Andris Eglītis studējis glezniecību Latvijas Mākslas
akadēmijā, Repina Mākslas institūtā Sanktpēterburgā un
Mākslas institūtā HISK (Hoger Instituut voor Schone
Kunsten) Ģentē. Mākslinieks piedalās izstādēs kopš
2000. gada, viņam bijušas personālizstādes Rīgā, Antverpenē, Berlīnē un citur. 2013. gadā ieguvis Purvīša
balvu.
Katrīna Neiburga studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā vizuālo komūnikāciju, ieguvusi maģistra gradu.
Viņa mācījusies arī Stokholmas Karaliskajā mākslas institūtā. Mākslas izstādēs piedalās kopš 2000. gada. Viņas
darbi izstādīti Sidnejas un Maskavas biennālēs. Latvijas
Nacionālajā Operā, Permas Operas un baleta teātrī un
citur, bijusi scenografijas līdzautore operu „Jevgeņija
Oņegina”, „Klīstošais holandietis”, „Lučija di Lammermūra” iestudējumos. Režisors Alvis Hermanis 2015.
gadā mākslinieci aicināja par videoscenografi operas
La Damnation de Faust iestudējumā Bastīlijas operā
Parīzē.

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;
Paul Appleby, tenor;
Roxana Constantinescu, mezzo-soprano;
Luca Pisaroni, bass-baritone
Estonian Philharmonic Chamber Choir
Kaspars Putniņš, artistic director
Latvian Radio Choir
Sigvards Kļava, artistic director

Program
Pärt: Miserere; Mozart: Requiem

Katrīnas Neiburgas un Andŗa Eglīša multimediālā mākslas installācija „Armpit” Dienvidkalifornijas
pilsētiņā Indio, kur no 15. līdz 22. aprīlim notika ASV lielākais mūzikas festivāls Coachella
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Pūpolsvētdiena Losandželosas latviešu skolā
Losandželosas latviešu skolā katra mācību diena ir īpaša,
bet Pūpolsvētdiena bija viena no jaukākajām. Todien Lisa
Edmondsone atveda uz namu mīlīgu trusīti, lai bērniem būtu
iespēja to paglāstīt un uzzināt par mazā drauga dzīvi. Skolotāja Benita Trapse vadīja olu krāsošanu. Skolotāja Ieva Liepniece bērnus un vecākus iepēra ar pūpolzariem, vēlot labu veselību. Skolotāja Aija Zeltiņa pastāstīja par Augšzemes meitu
paražu pavasaŗa vakaros iziet pakalnos dziedāt Sēlijas pavasaŗa rotāšanas dziesmas un parādīja, kā tas notiek. Kamēr virtuvē māmiņas vārīja olas, bērni noskatījās animācijas filmu
„Zelta zirgs”.
Skolēni bija nokrāsojuši tik daudz olu, ka pietika gan
pašiem, gan ko uzdāvināt latviešu baznīcai.
Skolas darbā iesaistījušies Ilze un Justs Dimanti. Justs
Dimants ir mācībspēks Rīgas Techniskajā universitātē un ar
Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) piešķirtu stipendiju
sešus mēnešus papildina zināšanas inžnieŗzinātņu fakultātē
Kalifornijas universitātē Losandželosā. Justs spēlē ģitaru un
nekavējās pievienoties tautas mūzikas ansamblim „Lāčkāja”.

Olu krāsošana sākusies

Annija Tetere, Ance Trapse, skolotāja Benita Trapse,
Mia Trapse
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Emets, Laila un Aidens Dženningi, skolotāja Ingrīda
Dženninga, Daina Reimane

Eduards Zeltiņš Kalniņš

Ilzes un Justa Dimantu mazā meitiņa Keta
samīļo trusīti
Foto: Aija Zeltiņa

Alfrēda Raistera ziedojums Latvijas augstskolām
Rīgas Techniskā universitāte
(RTU) un Latvijas Universitāte (LU)
saņēmušas inženieŗzinātņu doktora
Alfrēda Raistera 446 000 ASV dolaru
testamentāro ziedojumu. Augstskolas
ziedojumu izmantos, studentiem piešķiŗot A. Raistera stipendijas un atbalstot zinātnes projektus.
Alfrēds Raisters dzimis Rīgā
1921. gadā un sācis studēt inženieŗzinātnes LU Mechanikas fakultātē (līdz
1919. gadam tā bija viena no Rīgas
Politechniskā institūta, tagad RTU,
fakultātēm). Otrā pasaules kaŗa
beigās A. Raisters Latviju atstāja,
studēja Štutgartes Techniskajā
augstskolā, iegūstot inženieŗa gradu elektrotechnikā.
Pēc studijām Peperdainas universitātē A. Raisters
strādāja avioindustrijā, lasīja lekcijas Kalifornijas universitātē Losandželosā. Alfrēds Raisters 1992. gadā kļuva par Latvijas goda konsulu Dienvidkalifornijā un šo
pienākumu pildīja līdz aiziešanai mūžībā 2012. gadā.
Katrai augstskolai A. Raisters novēlējis 223 000 ASV
dolaru ar noteikumu, ka viņa stipendijas saņēmušajiem
studentiem vismaz daļa savas darba dzīves ir jāvelta Latvijai, tātad stipendiju saņēmējiem Latvijā būs jānostrādā

tikpat ilgi, cik ilgu laiku viņi būs saņēmuši A. Raistera stipendiju.
LU rektors profesors Indriķis
Muižnieks teica, ka LU studenti un
pētnieki centīsies attaisnot mecenāta
uzticību un piešķirtos līdzekļus izmantos sabiedrībai un tautsaimniecībai noderīgu mērķu sasniegšanai.
RTU rektors akadēmiķis Leonīds
Ribickis pateicās Alfrēdam Raisteram
un viņa ģimenei par ieguldījumu
eksakto zinātņu attīstībā Latvijā, jo šis
RTU vēsturē ir viens no lielākajiem
ziedojumiem, kas veicinās jauno
inženieŗzinātņu speciālistu sagatavošanu un būs atbalsts viņiem studiju
laikā. Viņš piebilda, ka Latvijai ir vajadzīgi augsta
līmeņa inženieŗi, kuŗu skološanā RTU iegulda spēku,
līdzekļus un enerģiju, bet pašreizējai ekonomiskais
stāvoklis augstskolām nav īpaši labvēlīgs, tāpēc ikviena
mecenāta atbalsts tiek augstu novērtēts.
Dzīves laikā sakrātos līdzekļus Alfrēds Raisters
kopumā novēlējis piecām pasaules universitātēm,
kuŗām bijušas nozīme viņa dzīvē un darbā.
Alfrēds Raisters bija aktīvs Diemvidkalifornijas
latviešu biedrības biedrs.

Astrīdas Prestonas mākslas darbi promenādē Santamonikā
Santamonikā, 3. ielas promenādē no Brodveja
līdz Vilšīra bulvārim apskatāmi latviešu mākslinieces Astrīdas Prestonas 16 gleznojumu reprodukcijas. Santamonikas pilsētas amatpersonas nolēma
aicināt kādu no vietējiem māksliniekiem rotāt ielu,
un neatkarīgu ekspertu grupa izvēlējās Astrīdas
Prestones darbus. Tajos attēlota vietējā flōra un
fauna – puķes un dzīvnieki, ko māksliniece redz pa
logu vai pastaigājoties.
Zviedrijā dzimusī māksliniece Astrīda Prestona ir
architektu Staņislava un Mildas Borbalu meita.
Staņislavs Borbals bija viens no Losandželosas latviešu nama projekta autoriem.
Astrīdas Prestones darbi ir daudzās privātās un
publiskās mākslas darbu krātuvēs – Longbīčas
mākslas mūzejā, Kalifornijas universitātes
Losandželosā Hammera mūzejā, Oklandes mūzejā,
Nevadas mākslas mūzejā un citur.
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„Līgojati, līgojati,
Nav vairs tālu Jāņu diena –
Šī dieniņa, rītdieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.”
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība aicina šogad svinēt Jāņu dienu
25. jūnijā Losandželosas latviešu namā
Svētku programmā:
Rotaļas bērniem;
Zāļu tirdziņš;
Apdziedāšanās un rotaļas;
Humorpilna izrāde;
Mielasts un alus;
Mūzika, dejas un citas izklaides
Dalības maksa – $30, jauniešiem (13-18 g.) – $15, bērniem bez maksas
Jāņu dienas svinētāji aicināti ierasties no plkst. 4.00 pēcpusdienā

Vajadzīgi aktieŗi
Jāņu izrādes režisors Uldis Luste aicina
pieteikties aktieŗus:
1. divas apdāvinātas aktrises galvenajām
lomām (viegls teksts, vairāk fiziskas
kōmikas);
2. graciōzu, sirmu kundzi ar minimālu
tekstu otrā plāna lomai;
3. vecāka gadagājuma gaŗu un kalsnu
vīru (loma bez teksta).
4. Trīs pāŗus (bez īpašiem dialogiem):
a. staltu kungu un elegantu dāmu;
b. amizantu vīru un jaunu sievieti;
c. blondu sievieti un kungu.
5) 3-5 sievietes un vīriešus (statistus, teksts
minimāls).
Ulža Lustes e-pasts:
rixlax@rixlax@gmail.com
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ZIEMEĻKALIFORNIJAS
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA
piedāvā: iespējams aizņemties
Jauniem spēkratiem – 3.50%
lietotiem – 2.50%

Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926

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

Latviešu valodas un kultūras
vasaras skola
Rīgā, no 2016. gada 18. līdz 30. jūlijam
Latvijas Universitāte un Latviešu valodas aģentūra
aicina pieteikties „Latviešu valodas un kultūras vasaras
skolai 2016”. Vasaras skola paredzēta studentiem ar latviešu valodas priekšzināšanām (A1), kuŗi vēlas ne tikai
pilnveidot valodas prasmi, bet arī paplašināt zināšanas
par Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru. Īpaši aicinām
studentus, kuŗi ārvalstu augstskolās apgūst latviešu valodu vai studē baltu valodas.
Vasaras programmā ietilpst:
* intensīvs latviešu valodas apguves kurss;
* lekcijas par Latvijas vēsturi, mākslu un folkloru
(angļu un latviešu valodā);
* Rīgas un Ventspils mūzeju apskate;
* triju dienu izbraukums uz Ventspili.
Studentiem, kuŗi pēc kursa beigšanas sekmīgi
nokārtos gala pārbaudi, piešķirs četrus kreditpunktus (6
ECTS).
Mācībmaksa vasaras skolā – €381, reģistrācijas
maksa – €12. Studenti var pieprasīt stipendiju.
Informācija Latvijas Universitātes vietnē tīmeklī:
http://www.latvianlanguage.lu.lv/

Losandželosas latviešu vīru koŗa
koncerti Rokvilā un Filadelfijā
Losandželosas latviešu vīru korim „Uzdziedāsim,
brāļi!” 16. aprīlī plkst. 7.30 vakarā bija koncerts
Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes namā (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850) un 17. aprīlī plkst. 1.00
Filaldefijas latviešu ev. lut. Sv. Jāņa draudzes baznīcā
(301 N. Newtown Street Road, Newtown Square, PA
19073). Pēc koncertiem notika sadziedāšanās.

2015. gadā adoptēti 267 Latvijas bērni
Latviešu valodu var mācīties:
www.learnlatvianonline.com

Noderīga vārdnīca visiem latviešu
valodas lietotājiem
Rīgas latviešu biedrības Valodas attīstības kopas dalībnieki veido vārdnīcu, kuŗā ir ne tikai jaunvārdi, bet
arī seni vārdi, personvārdi, svešvārdi, valodniecības
termini („kādenis”, „norisenis”), historismi, etnonimi:
https://LVAK.wordpress.com/jaunakie-terminimeklejumi-un-diskusijas/jaundarinajumu-un-jaun
vardu-vardnica/

Labklājības ministrijas (LM) informācija liecina, ka
aizvadītajā gadā adoptēti 267 Latvijas bērni, par 33 mazāk nekā 2014. gadā. Pērn turpināja pieaugt Latvijas
iedzīvotāju adoptēto bērnu skaits un samazināties uz ārvalstīm adoptēto skaits. Latvijas iedzīvotāji 2015. gadā
adoptēja 132 bērnus, par desmit vairāk nekā gadu
iepriekš. Ārvalstu adoptētāji uz citām valstīm pērn adoptējai 135 bērnus, 2014. gadā – 178 bērnus, 2013. gadā –
141 bērnu. Patlaban adoptētāji jāmeklē 1286 bērniem,
no tiem 885 bērni ir 10-18 gadu veci. Latvijā parasti vēlas adoptēt jaunākus bērnus – 125 pērn adoptētie bērni
nebija sasnieguši desmit gadu vecumu, septiņi bija 1018 gadu veci. Ārvalstu adoptētāji pērn adoptēja 83 bērnus līdz desmit gadu vecumam un 52 bērnus vecumā no
10-18 gadiem. Patlaban adopcijai pieteicies 151 adoptētājs no Latvijas un 61 ārvalstu adoptētājs. 579 bērnus var
adoptēt uz ārvalstīm, bet 408 bērni to nevēlas vai arī
brāļi vai māsas nepiekrīt viņu šķiršanai, ja viņus adoptē.
Pēc Eurostat datiem Latvijā nabadzības riskam pakļauti 35,6% bērnu – tas ir sestais augstākais rādītājs
Eiropā. Kopumā Eiropā 26 miljoniem (27,7% bērnu)
draud nabadzība vai sociālā atstumtība, un apmēram
viens no četriem bērniem dzīvo uz nabadzīgas vai
sociālās atstumtības sliekšņa.
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Tvarts ar Lolitas Ritmanes mūziku filmai Mystery of the Batwoman
Pirms vairākiem gadiem Lolita Ritmane komponēja mūziku filmai Mystery of the Batwoman. Tagad
LaLa Land Records izdeva tvartu (CD) ar šīs filmas
mūziku. Nav noslēpums, ka CD ieraksti tiek izdoti
arvien mazāk, jo iecienītāka ir digitālā forma.

Tomēr, ja būs atbalsts un interese, LaLa Land turpinās izdot filmu mūzikas diskus.
Komponiste Lolita Ritmane būtu ļoti pateicīga par
atbalstu. La-La Land Records tvartu var pasūtināt:
http://lalalandrecords.com/Site/MOTB.html

LIMITED EDITION OF 2000 UNITS ORDER NOW, and get your CD booklet autographed
by composer Lolita Ritmanis at no additional charge. Autographs are available while supplies
last and are NOT garanteed. ($19.98)
La-La Land Records, Warner Bros. Animation and DC Comics present the original motion
picture score to the 2003 DC Universe Animated Original Movie BATMAN: MYSTERY OF
THE BATWOMAN, starring the voice talents of Kevin Conroy, Hector Elizondo and Kyra
Sedgwick, and directed by Curt Geda. Acclaimed composer Lolita Ritmanis (BATMAN: THE
ANIMATED SERIES, SUPERMAN: THE ANIMATED SERIES, BATMAN: BRAVE AND
THE BOLD) returned to the BATMAN: THE ANIMATED SERIES universe to craft a
thrilling and atmospheric score with jazzy, noirish highlights – perfect for this feature-length
tale in which Batman and all of Gotham are forced to reckon with a new costumed vigilante on
the scene, Batwoman! Produced by John Takis and mastered by James Nelson, this special
release of 2000 units also features bonus tracks and the score to the animated short “Chase
Me.” In-depth, exclusive liner notes by John Takis and Bat-riffic art design by Dan
Goldwasser round out this exciting release!

Otrpus zemeslodei
Dzintra un Antons Švarci nosvinēja savu 50 gadu laulības jubileju un kopā ar Silviju un Viesturu Pētersoniem
devās 78 dienu ceļojumā uz pasaules otru malu.
Sidnejas skaistajā operā viņiem laimējies noklausīties
Dž. Pučīni operu „Bohēma” ar Maiju Kovaļevsku Mimī
lomā un pēc izrādes ar dziedoni tikties un parunāties.
Dzintra Švarca uzkāpusi slavenā Sidnejas ostas tilta
arkas galotnē un saņēmusi apliecību par savu veikumu.
Uz arku ved 1332 pakāpieni, kāpiens parasti ilgst vairāk
nekā trīs stundas. Šo tiltu architektu firma Dorman Long
sāka celt 1923. gada 28. jūnijā, to atklāja 1932. gada 19.
martā; tilta augstums – 463 pēdas, gaŗums 3770 pēdas.
Losandželosā Dzintra un Antons Švarci atgriezās aprīļa
beigās. Cerēsim, ka viņi par savu ceļojumu uzrakstīs
gaŗāku aprakstu.

Sveicieni Pītersburgas latviešu
biedrībai 50 gadu jubilejā
Pūpolsvētdienas nedēļas nogalē Aivars Jerumanis
devās uz Sentpītersburgu (Saint Peterburg) Floridā
un nodeva sveicienu Sentpītersburgas latviešu
biedrības biedriem 50 gadu jubilejā no latviešiem
Dienvidkalifornijā. Jubilejas sarīkojumā bija ieradušies apmēram 90 latviešu.
Aivars Jerumanis tikās ar seniem draugiem, paciemojās pie abām māsām, kuŗas dzīvo Sentpītersburgā. Floridā viņš piedzīvojis arī kārtīgu lietu.

Draugi kopš jaunības; no kreisās: Aivars Jerumanis,
Staņislavs Žmuidiņš, Oļģerts Balodis
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Losandželosas latviešu nama 42. gada svētki attēlos

Dziesmas par puķēm dziedāja (no kr.): Artūrs Rūsis,
Andra Staško, Jūlija Plostniece, Māra Zommere

Nama svētku tematam piemērotu deju „Puķīte pa
dambi” (Jāņa Purvīša choreografija, Raimonda
Paula mūzika) dejoja tautasdeju kopas
„Pērkonītis” dalībnieki

Saulespuķes lomā iejutās, no kreisās: Ilze un Justs
Dimanti, Sandra Gulbe; mūziku atskaņoja Eriks
Jerumanis un Pauls Berkolds

Skolēnu uzvedums; no kreisās: Ziedu krāsu mākslinieks – Katrīna Sonveina, Iedomīgā roze – Annija
Tetere, Dadzis – Eduards Zeltiņš Kalniņš, Jasmīns –
Matīss Platacis; teicēja – skolotāja Dziesma Tetere

Kurpīšu labās īpašības apcerēja Biruta Šulca,
Kazimirs Laurs, Inguna Galviņa, Dziesma Tetere

Magones – Guna Jostsone, Aija Zeltiņa,
Ieva Liepniece, Dziesma Tetere

Teodors Lilienšteins lasīja
pasaku par narcisi

Svētku rīkotāja Vita
Volkovska saņēma
puķu klēpi
Foto: Aivars Jerumanis
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Mākslinieks un viņa modele
Aizritējušā gadsimta 60. gados Dienvidkalifornijā dzīvoja
vairāki latviešu mākslinieki, viņu tikšanās notika Losandželosas piepilsētā Venisē, kur nedēļas nogalēs valdījusi īsta bohēma. Laika gaitā mākslinieki aizbrauca uz citām pavalstīm vai
arī tagad glezno citā saulē. Venisē dzīvo vairs tikai Kazimirs
Laurs. Tagad viņš molbertu un otu cilā reti, savus labākos
darbus aizsūtījis uz Rēzeknes mūzeju.
Nesen uz dzīvi Dienvidkalifornijā no Sietlas atgriezās
Dzidra Upāna. Uz Sietlu viņa pārcēlās no Losandželosas
pirms gadiem piecdesmit pieciem, kad viņai piedāvāja darbu
Vašingtonas universitātes Medicīnas fakultātes pētnieciskā
laboratorijā. Nesen atbraukusi uz kādu sarīkojumu latviešu
namā, viņa ļoti priecājās par satikšanos ar Kazimiru Lauru un
citiem apmeklētājiem pastāstīja, ka mākslinieks 1958. vai
1959. gadā gleznojis viņas portretu, kas viņas mājās Sietlā
kopā ar Kazimira otru gleznu „Zēns ar zivi” rotājis sienu vairāk nekā piecdesmit gadu. Gleznu katrā ziņā gribējās redzēt,
bet bija jābūt pacietīgiem, jo pārceļoties glezna labi iesaiņota.
Labs nāk ar gaidīšanu, un citu svētdienu Dzidra Upāna un
viņas meita Bernadete Hilla gleznu atveda uz latviešu namu,
kur varējām to nofotografēt kopā ar mākslinieku un modeli.
Dzidra Upāna pastāstīja: „Viens interesants fakts par
gleznas rašanos: Kazimirs nevar atcerēties, ka viņš mani
gleznojis, un es nevaru atcerēties, kā un kad viņam būtu ilgi
pozējusi! Taču mums abiem jau pāri deviņdesmit...
Losandželosā mana ģimene ieradās 1951. gada oktōbrī.
Galvojumu mums sagādāja Elfrīda Zandersone, Dāvja Reina
vecmāmiņa. Mūsu ģimenes draudzējās jau Latvijā. Toreiz pie
mums uz ilgāku laiku ciemojās jaunākas (un skaistas!) māsīcas, piemēram, gleznotāja Daina Dagnija (tagad dzīvo Rīgā).
Mūsu ģimenes draugu pulkā bija gan mana gadagājuma
cilvēki un vecāki, gan arī daudz jaunāki, kā Daina, un citi.
Neatceros, ka mēs būtu īpaši lūgti viesoties Kazimira mājās. Parasti tas notika impulsīvi – kāds tikai ieminējās:
„Brauksim pie Kažas!”– un tas notika. Man labā atmiņā
Kažas mājas jumts, kur bija novietoti atpūtas krēsli. Atceros
kādu ziemas svētdienas pavēlu pievakari. Es tur zem pievakares debesīm gulēju viena pati drošībā, silti sasegusies,
dzirdēju viļņu šalkas, jutu maigo ōkeana gaisu un dzirdēju
draugu priecīgās balsis Kažas mākslas studijā. Bohēma? Vai
tāda toreiz bija pie Kažas? Vienmēr jutos priviliģēta, ka varu
tur būt. Man tā likās tikai tāda latviešu draugu sanākšana.
Mēs visi bijām vēl „jauniebraucēji” svešajā Amerikā, lielākoties ieradušies laikā no 1947. līdz 1951. gadam, un mūsu
angļu valoda vēl bija visai nedroša – kā nu kuŗam. Toreiz,
pirmajos gados, likās parasti jautāt pārējiem iebraucējiem:
„Kur tu strādā, ko dari?” un galvenais: „Cik tev maksā?”
Apmēram 1955. gadā sāka ierasties „jauniebraucēji” no
citiem ASV apgabaliem – jauni cilvēki, Amerikā beiguši
universitātes. Atceros Cukura kundzi ar meitām Zīli un Maiju,
tad Ilmāru Krastu, Juri Krūmiņu un Tālivaldi Dumpi. No
Venecuēlas ar stipendiju slavenajā Kalifornijas Techniskajā
universitātē studēja Pēteris Bolšaitis. Manai mātei Mildai
Razevskai ļoti patika uzņemt ciemiņus, cept un vārīt, un
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„jaunieši” pie mums bieži piestājās.
Vēl ir daudz jauku atmiņu par Kampes ģimeni, Baronu
ģimeni, Lapiņu ģimeni, mācītāju Oskaru Kleinbergu, Papīra
kundzi un kungu, Liepkalna kungu un daudziem citiem.”
Bernadete Hilla stāsta, ka viņai ir ļoti saulainas un skaistas
atmiņas par Losandželosā pavadītajiem gadiem, un viņa nemaz nav priecājusies par pārcelšanos no Losandželosas uz
auksto, mitro Sietlu. Turklāt bijis jāšķiŗas no daudziem, mīļiem draugiem un skaistās, siltās jūras, kur bieži tika pavadītas nedēļas nogales. Losandželosā vecmāmiņa bieži cepa
pīrāgus, un nereti negaidot ieradās interesanti ciemiņi, piemēram, Olafs Stumbrs (viņš Bernadetei veltīja dzejoli
„Bištēviņš”, kas ievietots grāmatā „Vāveres stunda”), gleznotājs Jānis Agars, Dumpītis, Suzī Cukura, Juris Krūmiņš,
Pēteris Bolšaitis, Ilmārs Krasts un citi. Visi priecīgi sarunājās,
ēda un dziedāja. Starp citu Bernadeti, kad viņa bija maza,
bieži sauca par Čiku.
Viņai spilgtā atmiņā viens otrs notikums:
„Atceros Dairas Andersonas (tagad prāveste Cilne) saulainās iesvētības, kad ēdu svaigus firziķus no koka; Kaktiņa
kunga vistu farmu; fantastiskās smilšu pilis, kuŗas Santamonikas jūras krastā veidoja Kampes kungs, un ļāva man
palīdzēt – žēl, ka tās nekad netika fotografētas, jo noteikti
tiktu godalgotas un Sandim Kondrātam varētu būt labs
paraugs!
Neaizmirstamas ir jaukās viesošanās Kampes ģimenes
baltajā mājā Santamonikā ar milzīgo, zaļo dārzu; jauko
Cammu (Rozāliju Ezertēvu) ar viņas viesmīlību un gudrību;
Kampju dēlu klasisko jaguāru un motociklu (kopā ar Andreju
ar to braukājot, sadedzināju kāju, kas pamatīgi sāpēja, bet
nevienam par to neteicu).
Atceros Ināras un Alfona Reinu kāzas, jo biju puķu meitene; viņu dvīnīšu Dāvja un Ilzes kristības, bet Dāvis teic, ka
nekā neatceras!
Atceros Rūdolfa Hofmaņa jauko smaidu!
Atceros baleta stundas kopā ar Lomu un Allegru pie jaukās Andersona kundzes un Amtmaņa kundzes vienmēr laipno
smaidu.
Man bija mazas lomas vairākās Viļa Lapenieka iestudētās
lugās: kādā uzvedumā bija vajadzīgi vairāki „miroņi”, un

mēs ar Dairu Andersoni „gulējām” uz skatuves, cik vien mierīgi varējām. Man bija tikai pieci vai seši gadi, es aizmigu
Dairai pie kājām un dziļi elpoju, tā ka Daira nopietni uztraucās, ka mazais „mironis” drīz uz skatuves sāks skaļi krākt!
Atceros visas eļļas smaržas Kažas studijā un apelsīnu
kastes, uz kuŗām sēdējām; sienu, uz kuŗas varējām uzrakstīt
savu vārdu (Kazimirs stāsta, ka paraksts tur vēl esot). Būs
jābrauc atkal pie Kažas ciemos, jo pēdējo reizi, kad tikāmies
latviešu namā, viņš teica, ka viņam papīra kastēs vēl saglabājušās Lieldienu olas, kuŗas mēs izgreznojām pirms vairāk
nekā 50 gadiem!
Visi šie piedzīvojumi un ģimenes draugi man mitrajā
Sietlā ļoti pietrūka!”
Bernadete Hilla Sietlā studēja Vašingtonas universitātē,
kur ieguva bakalaura gradu vēsturē un maģistra gradu bibliotēku zinībās. Pēc tam viņa kopā ar dzīvesbiedru Daglasu Hillu
(Douglas Hill) trīsdesmit gadu dzīvoja Saltleiksitijā Jūtas pavalstī, kur silta saule, sauss gaiss, tuvu brīnišķīgi kalni.
Daglass bija angļu un īru literātūras, mākslas, filmu kritikas mācībspēks privātskolās un universitātē. Viņš latviski
nerunā, bet kopš aizritējušā gadsimta 70. gadiem vairākkārt
viesojies Latvijā, un viņam ir labs kultūrvēsturisks pārskats.
Staigājot pa Rīgas ielām, vairāki cilvēki viņam 1977. gadā
sekoja, pēc laika uzdrošinājušies pienākt klāt un jautājuši, vai
viņš esot kāda Amerikas filmu zvaigzne? Daglass stundām un
dienām ir staigājis pa Rīgu, pētot vecas ēkas, un nereti var parādīt kādu rotājumu, ko vietējie nav ievērojuši vai novērtējuši.
Varbūt interesants joks: kādreiz Daglass aizrādījis Bernadetei, ka viņa ir samērā intense, bet pēc pirmā brauciena uz
Latviju 1977. gadā, kur pavadīja pāris nedēļas, atbraucis mājās, viņš teica, ka sevi korriģējot – Bernadete, salīdzinot ar
citām latvietēm, esot pavisam laid back.
Viņu meita Viktorija Razevska Hilla piedzima un uzauga
Saltleiksitijā, Jūtā, kur latviešu nebija, bet vecmāmiņa Dzidra
Upāne bieži atbrauca mazmeitiņu auklēt, un Viktorija brauca
ciemos un Sietlu pie vecāsmātes un vectēva Nikolaja Upāna.
Viktorija absolvējusi Kursas vasaras vidusskolu, kur ieguva
daudz sirdsdraugu – Ilzi, Aiju, Andri Matsonus, Kaiju un
Marku Staško.

Bernadete un Daglass Hilli Saltleiksitijā

Deju kopas „Pērkonītis” dalībniece Viktorija Hilla
Dziesmu svētku gājienā Rīgā
Pēc vidusskolas beigšanas Viktorijai piedāvāja 100 000
dolaru stipendiju Maiami universitātē, kur viņa ieguva gradu
filozofijā ar uzslavu, un filozofijas profesori viņai piešķīra
Outstanding Undergraduate Student titulu. Tomēr māte
stingri bija ieteikusi studēt arī kaut ko praktisku, un Viktorija
papildus apguva Film and Music Business Management. Viņa
studēja arī Londonā un bija praksē kompanijā Viacom VH1
Miķeļa Ciļņa vadībā, kā arī Millennium Films. Nesen viņa
saņēma Film Fellow balvu un tagad strādā Holivudā filmu
industrijā. Studiju laikā Viktorija no Floridas rēgulāri brauca
uz tautasdeju kopas „Pērkonītis” mēģinājumiem, tagad uz
tiem ierasties ir pavisam viegli, ja vien nav jāstrādā pie kādas
filmas, kad darba dienas nevar ne noteikt, ne paredzēt.
Kad radās iespēja, Bernadete un Daglass kopā ar Dzidru
Upānu pārcēlās uz Dienvidkalifornijas Murrieta/Temecula
rajonu, kur aug skaistas vīnogas un garšīgi apelsīni! Kaut uz
Losandželosas latviešu namu un baznīcu jābrauc pusotras vai
pat divarpus stundas, viņi cenšas piedalīties un atbalstīt.
Dzidra Upāna nekavējās iestāties Dienvidkalifornijas latviešu
biedrībā.
Dzidra Upāna ziedojusi Vītolu fondam, Latvijas 50 gadu
okupācijas mūzejam, Pasaules luterāņu federācijai, viršu stādīšanai bojāgājušo latviešu piemiņas vietā uz salas Daugavā
pie Kokneses – Likteņdārzā. Pieminot dzīvesbiedru Nikolaju
Robertu Upānu (1922-2011), Likteņdārzā 2012. gada 26. aprīlī iestādīts ozols un ābele par godu vecākiem – tēvam kapteinim Teodoram Razevskim (1888-1961) un mātei Mildai
Razevskai (1899-1972).
Dzidra Upāna ir ALAs mūža biedre.
Daglass, Bernadete un Viktorija Hilli arī ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedri. Bernadete un Viktorija ir
ALAs mūža biedres. Viņas abas piedalījušās vairākās 2x2
nometnēs un 3x3 nometnē Malnavā.

17

Kristaps Porziņģis Losandželosā!

Apmēram 60 latviešu 11. martā Staple Center noskatījās Ņujorkas basketbola vienības Knicks spēli ar Losandželosas Clippers. Daudziem biļeti sagādāja Miķelis
Cilnis. Pirms spēles latvieši satikās Yard House restorānā, vairākus ar autobusiņu no nama atveda Jānis Taube.
Netrūka Latvijas karogu, vienam otram mugurā bija
krekls ar uzrakstu „Porzingis”. Pēc spēles daudziem
sāpēja kakls, jo „Kristap! Kristap!” skanēja gandrīz
nepārtraukti. Kristaps Porziņģis guvis arī lielu cittautiešu
ievērību, viņam karsēju papilnam. Diemžēl satikt viņu
pēc spēles neizdevās.
Mēdz teikt, ka mājās pat sienas palīdz, un Clippers
uzvarēja, gan ar ne pārāk lielu punktu starpību – 101:94.
Ja Kristapam būtu izdevušies pēdējie trīs metieni, varbūt
uzvarētu Knicks!
Kristaps Porziņģis uz laukuma bija 31 minūti un 13
sekundes, sekmīgi bija pieci no 13 divpunktu metieniem,
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Evelīna un Adelīne Blāķes ar atbalstplakātu
Kristapam Porziņģim

viens no četriem tālmetieniem, desmit no
11 soda metieniem,
divas rezultātīvas piespēles.
Kristaps Porziņģis
guva visvairāk punktu
– 23, no tiem 18 otrā
puslaikā.
Knicks 13. martā
tikās ar Losandželosas
vienību Lakers, bet
todien Kristaps nespēlēja, jo viņu mocījušas
vēdergraizes.
Knicks sezonu beidza ar 32 uzvarām 82 Basketbola karsēji ir asprātīgi!
spēlēs, ierindojoties
Austrumu konferences kopvērtējuma 13.vietā. Kristaps
Porziņģis savā NBA debijas sezonā piedalījās 72 spēlēs,
caurmērā ieguva 14,3 punktus, izcīnīja 7,3 atlēkušās
bumbas un bloķēja 1,9 pretinieku metienus. Vairākas
reizes viņš ieguvis mēneša labākā debitanta balvu.
Knicks sacensībās ar Ņuorleānas Pelicans Kristaps
Porziņģis savainoja labo plecu. Savā NBA debijas sezonā viņš līdz šim slimības dēļ nevarēja piedalīties piecās
spēlēs.
Kristapam ir tikai 20 gadu, viņš ir savas karjēras sākumā. Sekosim Kristapa Porziņģa sekmēm arī turpmāk
un gaidīsim viņu drīz atkal Losandželosā.

Losandželosas metro māksla
Gīdi iepazīstina ar pazemes
dzelzceļa staciju mākslas darbiem katra mēneša pirmajā sestdienā no
plkst. 10.00 līdz 12.00; satikšanās vieta Holivudas bulvārī uz ielas pie pazemes stacijas Hollywood/Highland ieejas; kā arī katra mēneša pirmajā
svētdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00;
satikšanās vieta pie informācijas kioska stacijas ēkā, ieejot no Alameda ielas.
Informācija: metro.net.art Tālr.: 213-922-2738

Lūgums atbalstīt fondu
„Sibirijas bērni”
Vēršos ar lūgumu pie draugiem, radiem un Latvijas
patriotiem, kuŗi varētu un gribētu palīdzēt.
Esam sabiedriska organizācija ar sabiedriskā labuma
statusu. Tas nozīmē, ka ziedojumu var atskaitīt no ienākumu summas, par kuŗu jāmaksā nodokļi.
Fonds „Sibīrijas bērni” 2016. gadā rīko ekspedīciju
uz Sibiriju, Tomskas un Altaja apgabalu. Braukt pieteikušies 28 cilvēki, kuŗi dzimuši Tomskas apgabalā, viņi
vēlas redzēt savu bērnības zemi, kapsētas vai vietas, kur
apglabāti tuvinieki.
Tomskas apgabalā bija izsūtīta Latvijas prezidenta
Jāņā Čakstes meita Maiga, viņa saslima un daudzus
gadus pavadīja Tomskas psīchiatriskajā slimnīcā.
Maršruts: Rīga-Maskava-Tomska-Asino-BaturinoBelij Jar-Togura-Kolpaševo-Inkino-StarokorotkinoKolbinka-Tomska. Uz Kolpaševas mūzeju vedīsim
piemiņas plāksni. No Tomskas dosimies uz Kuzbasa
raktuvēm Altaja novadā, ko cēla polītieslodzītie un
izsūtītie. Top filma par latviešu mākslinieku Kurtu
Fridrichsonu, viņš piedalījās šachtu celtniecībā. Braucienā piedalīsies mācītājs Guntis Kalme, viņš piemiņas
vietās vadīs aizlūgumus; līdzi brauks divi filmētāji, lai
varētu maksimāli daudz filmēt. Skaidrītei Jostmanei,
Guntim Kalmem un vienam filmētājam pietrūkst līdzekļu, lai samaksātu par braucienu. Lūdzam atbalstīt mūsu
braucienu ar ziedojumu. Uzrakstu daļā filmas beigās un
fonda atbalsta grupā tiks minēts ziedotāja vārds.
MŪSU REKVIZĪTI: Fonds Sibirijas bērni
Reģ. Nr. 40008057169
Graudu iela 41a, Rīga, LV-1058 A/S SEB Banka
Kōds: UNLALV2X
Konts (EUR): LV47UNLA0002058469357
Konts (USD): LV68UNLA0002058469658
Ziedojumu var sūtīt arī Aivaram Jerumanim,
1600 El Rito Ave, Glendale, CA 91208,
tālr.: 818 247 8390
Uz čeka lūdzu rakstīt: Aivars Jerumanis /Sibirijas bērni/
Fonda „Sibīrijas bērni” valdes locekle Dzintra Geka
sibirijasberni@gmail.com

Labojums
DK Informācijas biļetena aprīļa izdevumā 12. lappusē
par Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceres sarīkojumu ieviesusies kļūda – Latviešu leģionu dibināja
1943. gadā (nevis 1942. gadā), un tās abu divīziju,
15. un 19., komandieŗi bija vācieši, bet visi zemākā līmeņa komandieŗi un priekšnieki – latvieši.
DK DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins
19

Pasu darbstacija Losandželosā
Latvijas vēstniecības ASV konsulārā
amatpersona 2016. gada 11. jūnijā
plāno ierasties Losandželosā ar
pārvietojamo pasu darbstaciju. Latvijas
pavalstnieki, kuŗu pasei beidzies
derīguma termiņš vai kuŗi vēlas pirmo
reizi saņemt pasi, aicināti pieteikties
Latvijas vēstniecībā līdz š. g. 30. maijam.
Informācija par pieteikšanos pasu maiņai
atrodama vēstniecības vietnē tīmeklī Konsulārās
informācijas sadaļā: www.latvia-usa.org
Vēstniecības konsulārās nodaļas tālrunis: 202-328
-2881; e-pasts consulate.usa@mfa.gov.lv
Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa

Jauni plāni, jaunas
iespējas, pilnvērtīgāks
apdrošinājums
No šī gada 1. janvāŗa ir izmaiņas
ALPF veselības apildapdrošinājuma
plānos. Izmaiņu mērķis ir saskaņot ALPF veselības papildapdrošinājumu ar ASV veselības apdrošinājuma likuma (Afordable Care Act) prasībām.
ALPF veselības papildapdrošinājuma plāni ir sekundāri apdrošinājumi, lai palīdzētu dalībniekiem maksāt strauji
pieaugošos veselības aprūpes izdevumus. Šie plāni ir ideāls
papildinājums primārajam veselības apdrošinājumam, jo
kopā ar to tie nodrošina gandrīz pilnīgu segumu ārstnieciskajiem izdevumiem. Tie palīdz segt pacienta līdzapmaksas (copays) un citus izdevumus, ko nesedz primārais apdrošinājums.
ALPF veselības papildapdrošinājumam var pieteikties
ikviens ASV iedzīvotājs, kas jaunāks par 65 gadiem, un viņa
apgādājamie bērni līdz 26 gadiem. Izvērtējiet savas veselības
apdrošinājuma vajadzības un pārliecinieties, vai kāds no
ALPF veselības papildapdrošinājuma plāniem varētu būt
noderīgs, pat ja nav primārā veselības apdrošinājuma.
Labprāt atbildēsim uz jautājumiem un nosūtīsim
papildinformāciju.
ALPF viene tīmeklī: www.LRFA.org
tālr.: 215-635-4137; e-pasts: info@LRFA.org

Ziedojumi DK LB
Anna Ābele – $50; Rita Ābele – $25; Anda Bernovska – $35; Edīte Brauķe – $15; Lisa Edmondsone
– $35; Edgars Jākobsons – $40; Ilona Kalviste – $5;
Ligita Kaviere – $50; Andrejs Krūmiņš – $25; Ivars
Mičulis – $50; Līlija Raisjāne – $10; Gunārs Rēpiņš –
$65; Vita Slaidiņa –$15; Tamāra Rūse –$50;
DK LB valde pateicas par ziedojumiem
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Mazā anglicismu vārdnīca
brančs – vēlās brokastis, vēlbrokastis
butiks – antīku modes preču veikals
balanss – līdzsvars
būt topā – būt priekšgalā, virsotnē, augšgalā (viņš ir topā –
viņš ir viens no labākajiem)
glamūrs – krāšņs, grezns, greznība, krāšņums
gurmāns – gardēdis
herons – gārnis
hits – panākums, sasniegums; (filma ir pasaules hits – filmai
pasaulē ir lieli panākumi)
inovācijas – jauninājumi, jaunievedumi
konsolidēt – saliedēt
kontroversija – pretuna; kontroversiāls – pretrunīgs
konstants – pastāvīgs, nemainīgs (konstants lielums –
nemainīgs lielums)
kruasāns – radziņš
mailes – jūdzes
mēdiji – saziņlīdzekļi
noparkot (auto) – novietot, atstāt stāvvietā
ofšors – atkraste
startups, start-up uzņēmums – jaunuzņēmums
šopingstrīts – veikalu gāte, iepirkšanās iela
šovs – izrāde, uzvedums, iestudējums
topiņš – bezpiedurkņu krekliņš
traki – kravas automašīnas, kravas spēkrati
virtuves gadžeti – virtuves ierīces

Citāts
„Tagad cilvēki ļoti pavirši izturas gan pret savu
ārieni, gan pret saviem pienākumiem, gan pret savu
tautu un valodu. Paviršība ir šodienas līdzgaitniece.
Paklausieties, kā dažs labs pusaudzis runā, brīžam pat
nevar saprast, vai viņš runā latviski! Jo valodas intonācijas ir nepareizas! Agrāk runāja par kārklu vācietību,
krievietību, tagad ir kārklu amerikanizācija, tas ir bēdīgi.
Dažs bērns, kas mācās piektajā, sestajā, septīgajā klasē,
pat īsti lasīt neprot. Tā arī ir paviršība. Disciplīna ir ļoti
svarīga. Pirmie soļi, lai cilvēks iemācītos sevi disciplīnēt, ir piesēšanās pie galda, lai nopietni mācītos, arī
kārtīga apģērbšanās – arī tas ir veids, kā tu sevi turi
formā. Domāju, ka skolas forma ir laba lieta, jo arī tā
bērnu disciplīnē.”
(No Ievas Jātnieces sarunas ar Latvijas Radio ziņu
diktoru, sporta spēļu komentētāju Gunāru Jākobsonu
žurnālā „Ieva”, 2015. g. Nr. 48.)
Tīmekļa veikalā www.Lakstigala.com
var iegādāties skaistus latviešu darinājumus;
adījumus – Wrapture by Inese; vainagus – Lastroda;
rotaslietas – Verba; apgaismojuma priekšmetus –
Lampas; tekstilizstrādājumus – Emilytextilstudio;
ādas somas – iliZane; var maksāt, lietojot Pay-Pal

Slēgta galerija Baltic Crossroads
Galerijas īpašnieki Inguna Galviņa un Alfrēds
Stinkuls paziņo, ka ēka, kuŗā atradās Baltic Crossroads
(3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029) pārdota,
un jaunie īpašnieki lūguši telpas atbrīvot.
Inguna Galviņa un Alfrēds Stinkuls galeriju atvēra
pirms 24 gadiem. Varbūt bieži tajā neiegriezāmies, bet
priecēja apziņa, ka tāda ir. Jauniebraucējiem vai tūristiem no Latvijas vienmēr tika ieteikts noteikti aiziet uz
galeriju. Cittautieši galerijā daudz ko varēja iemācīties
un uzzināt par Latviju, iegādājās un valkā latviskos
gredzenu un rokassprādzes.
Galerijas īpašnieki saglabās vietni tīmeklī:
www.baltic-crossroads.com, piedalīsies festivālos,
piedāvās preces Etsy veikalā. Diemžēl mazās latviskās
saliņas Losandželosā vairs nebūs.
Rankas pamatskolas skolotājas latviešu bērniem
ārzemēs piedāvā apgūt latviešu valodu;
nodarbības notiek ar skype palīdzību:
https://youtu.be/rIbmf5aKuPo

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

Paidagogs
Juris Ērglis
apmāca baletdejotājus
sestdienās, plkst. 11.00
Madilyn Clark Studios
10852 Burbank Blvd.
North Hollywood, CA
91601

Tālr. 1-818-506-7763

18. latviešu salidojums
Trinidadā un Tobago
Salidojumam, kas notiks no 18. līdz 28. jūnijam
var pieteikties, rakstot vai zvanot salidojuma
rīkotājam Guntaram Gedulim, tālr.: +(58-212) 5752874, (58-412) 309-1863 (īsziņām).
e-pasts: guntars.gedulis@gmail.com
G. Gedulis aizsūtīs pieteikuma lapu un informāciju.
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No māla plāksnītēm līdz plāksnītdatoriem
jeb
Pirmā un pēdējā grāmata
Sākums biļetena 2015. g. oktōbŗa, novembŗa, decembŗa, 2016. g. janvāŗa/februāŗa, marta, aprīļa izdevumā

Mistiskas grāmatas
Laiku pa laikam tiek atrastas antīkas grāmatas, un pētnieki gadsimtiem ilgi cenšas atšifrēt rakstīto. Austrālijā 1981. gadā Makvērī (Macquarie) univesitātes papirusu kollekcijā tika
uzieta koptu valodā pirms 1300 gadiem rakstīta grāmata, un
tikai nesen diviem austrāļu zinātniekiem izdevies atšifrēt tekstu, bet, kas to rakstījis, nav zināms. Grāmatā sakopotas rituālu instrukcijas, dažādos dzīves gadījumos lietojami burvju
vārdi – lai ātrāk izveseļotos, gūtu pamākumus mīlestībā,
darbā, dusmu novēršanai, augības veicināšanai. Valoda, kādā
rakstīts teksts, lietota Augšēģiptē, iespējams, antīkas pilsētas
Hermopoles apkaimē pie Nīlas upes.

Grāmata tagad glabājas Sidnejā, Makvērī universitātes
Antīkās kultūras mūzejā.
Amerikāņu zinātnieki atšifrējuši kādu no anonima kollekcionāra saņemtu ēģiptiešu koptu valodā rakstītu senu manuskriptu, kurā pieminēta „Kristus sieva”. Zinātnieki domā, ka
tas ir tulkojums no grieķu valodā sarakstīta teksta, kas tapis
simts gadus pēc Kristus sišanas krustā. Septiņās teksta rindiņās Kristus ne tikai piemin savu sievu, bet paziņo: „Es ar viņu dzīvoju”. Iespējams, Jēzus runā par savu uzticīgo pavadoni
Mariju Magdalēnu. Vairāki eksperti secinājuši, ka atrastais
dokuments ir īsts, bet vēl izdarīs vairākas laboratoriskas
analizes.
Britu bibliotēkā glabājas kādā alā Ķīnā 1907. gadā atrasti
Tibetas budistu svētie raksti „Dimanta sūtra” – ap koka nūju
aptīts pelēka papīra rullis, tā
teksts ar ķīniešu hieroglifiem
iespiests 868. gadā. Tas un citi atrastie dokumenti varētu
būt daļa no senas bibliotēkas,
kas šajā alā paslēpta apmēram 1000. gadā. Iespējams,
„Dimanta sūtra” ir vecākā
iespiestā grāmata pasaulē, jo Eiropā pirmā iespieddarbu
mašīna tika izgudrota, kad Ķīnā papīra izgatavošana un
grāmatu iespiešana jau bija plaši izplatīta.
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Mīklainais Voiniča manuskripts
Kopš 1969. gada Jēla universitātes Reto grāmatu un rokrakstu bibliotēkā atrodas manuskripts ar nosaukumu „408. manuskripts”. Tam
ir 204 lappušu, teksts rakstīts ar
nepazīstamiem burtiem. Illustrācijās atainoti nevienam nepazīstami
augi, zvaigznāji, kas izvietoti kā zodiakālo simbolu kompozicijas, un
kailu sieviešu figūras, kas nelīdzinās ne anatomiskiem zīmējumiem, ne izklaidējošiem simboliem. Rokrakstu centušies atšifrēt virkne 17. gadsimta ekspertu. Viens no viņiem bija vācu izgudrotājs Atanasijs Kirchners. Amerikāņu kriptologs Viljams Romēns Ņūbolds, mācībspēks Pensilvānijas universitātē, manuskriptu pētīja no 1919.
līdz 1921. gadam, un 1921. gada aprīlī paziņoja, ka rakstu
darbu atšifrējis. Tajā esot ziņas, ka Andromēdas miglājs esot
tāda pat galaktika kā mūsējā. Manuskriptā esot aprakstīta
šūnas uzbūve un embrija rašanās process.
Zinātnieks Džons Dīns domāja, rokraksta autors ir franciskāņu mūks Rodžers Bēkons. Dž. Dīns manuskriptu dabūja no
Nortamberlendas hercoga ģimenes. Hercogs Henrija VIII valdīšanas laikā bija piedalījies klosteŗu izlaupīšanā un vienā no
tiem uzgājis šo rokrakstu. Manuskripta īpašnieki vairākkārt
mainījušies. Manuskriptu 1580. gadā par 600 dukātiem
iegādājies Italijas monarchs Rūdolfs II. Grāmatu tirgotājs
Vilfrīds Voiničs 1912. gadā manuskriptu nopirka no Fraskati
jezuītu Romas kollēģijas. Jezuītu skolas ēkai Villa Mondragona bija nepieciešams remonts, un mūki nolēma pārdot daļu
no daudzajiem senajiem rokrakstiem. Pēc V. Voiniča nāves
rokraksts palika sievai, romāna „Dundurs” autorei Etelei
Lilianai Voiničai, to mantoja viņas draudzene un V. Voiniča
sekretāre Anna Nilla. Manuskriptu 1961. gadā no Annas
Nillas par 24 500 ASV dolaru nopirka seno grāmatu tirgotājs
Hanss Krauss. Viņš dokumentu 1969. gadā uzdāvināja Jēla
universitātei. Par spīti zinātnieku pūlēm, manuskripts nav atšifrēts. Nav apstiprinājusies neviena no versijām, ka izmantoti
slepeni kōdi, jaunizgudroti austrumu valodu alfabēti vai mākslīgas valodas. Teksts nav saprotams. Nepalīdz arī botāniskās
illustrācijas: pētnieki nav spējuši noteikt, kādi augi manuskriptā attēloti. Dzirdēts arī viedoklis, ka teksts ir tikai bezjēdzīgs zīmju virknējums.
Grāmatu izsolē Minchenē 2008. gadā pārdota nesen uzieta
1552. gadā izdota 167 lappušu grāmata Augsburg Book of
Miraculous Signs, kuŗā nezināmi mākslinieki attēlo pasaules
bojāeju. Nesen izdots grāmatas faksimilizdevums angļu,
franču un vācu valodā.

Francijas pilsētā Sentomērā (netālu no Kalē), publiskā bibliotēkā gatavojot
angļu valodā izdotu grāmatu
izstādi, atrasts 1623. gadā
izdots Šekspīra lugu pirmiespiedums, kuŗā ir 36 no 38
Šekspīra lugām. Šo izdevumu
dēvē par svarīgāko angļu
literātūrā.
Codex Gigas
Karaliskā bibliotēkā Stokholmā glabājas pasaulē lielākais
viduslaiku manuskripts, Codex
Gigas, dēvēts par Velna Bībeli.
Manuskriptam ir 624 lappuses,
tas sveŗ 75 kilogramus. To
13. gadsimtā benedektīniešu klosterī Bohēmijā (mūsdienu
Čechijā) vienas nakts laikā uzrakstījis kāds viduslaiku mūks
un, lai to paveiktu, viņam bijusi nepieciešama velna palīdzība,
tāpēc manuskriptā redzams pusmetru augsts velna portrets.
Trīsdesmit gadu kaŗa beigās, pirms vairāk nekā 350 gadiem,
manuskriptu zviedru armijas kaŗavīri atveda uz Zviedriju.
To varēja apskatīt izstādē Mētropolītēna mūzejā Ņujorkā
1970. gadā, pirms gadiem desmit Berlīnē un pērn Prāgā.
Melnā grāmata
Laikrakstā „Alūksnes Ziņas” 2010. gada 19. februārī ievietots stāsts par Apes novada Virešu pagasta iedzīvotāju Linardu Auziņu. Viņš esot vienīgais īstais mags visā Latvijā, jo viņam piederot vienīgā „Melnā grāmata” latviešu valodā, ko
ieguvis no paziņas, kas to mantojusi. Tā bijusi Templiešu ordeņa apmācītu magu rokasgrāmata. Grāmata tulkota Gaujienas pilī, kur atradies Templiešu bruņinieku ordenis. Fundamentālajā bibliotēkā esot tikai dažas lapas no grāmatas pēdējās nodaļas. Viduslaikos par grāmatas izmantošanu cilvēki
dedzināti sārtā. L. Auziņš domā, ka par dziednieku piedzimst,
bet par magu var kļūt cilvēks, kuŗam ir šī grāmata. Cilvēkiem
zināšanas maģijā esot nodevis Mozus. Vecajā Derībā iekļautas tikai piecas Mozus grāmatas, sestā un septītā esot slepenas, jo tajās skaidrotas okultas darbības, un tās no Bībeles
izņemtas.

Lielas un mazas grāmatas

Ginesa rekorda apliecību kā pasaulē lielākā 2003. gadā
saņēma grāmata „Butāna: Vizuāla odiseja pa pēdējo Himalaju
karaļvalsti”, tās izmērs ir apmēram ēdamgalda lielumā. Grā-

matas izveides projekta vadītājs, Masačusetas Technoloģiju
institūta profesors Maikls Haulijs, saņēma atbalstu projektam
no dažādām technoloģiju firmām, arī no Microsoft Corp. un
Amazon.com.
Grāmatu var nopirkt Amazon.com par 10 000 dolaru, un
lielākā daļa no grāmatas pārdošanā iegūtajiem līdzekļiem
izmantoti izglītības programmu financēšanai Butānā.
Grāmata novietota apskatei Vašingtonas universitātes Suzzallo Library lasītavā. Lappuses tiek pāršķirtas reizi mēnesī.

Lielākā karšu grāmata pasaulē – Klencke Atlas, izdota
1660. gadā kā dāvana Anglijas karalim Kārlim II (Charles II).
Atlants ir 1,78 m augsts, 1,05 m plats, 11 cm biezs, glabājas
Britu bibliotēkā Londonā.

Klencke Atlas pārspēj 2012. gada apgādā Millennium
House iespiestais atlants Earth Platinum, tā svars 150 kg, 128
lappuses, izmēri: 1,8 m x 1,4 m.
Uz lielākās grāmatas titulu pretendē arī 5000 lappušu
biezā Vikipēdija, tās augstums – viena pēda 7 collas, tajā ir
437 nodaļas.
Ginesa rekordu grāmatā par lielāko pasaulē
2010. gadā atzīta tēva un
dēla Belas un Gabora
Vargu Ungārijā izdotā grāmata ar attēliem par Agletekas nacionālo parku;
tās svars 1420 kg, izmērs
4,16x3,776 m, 246 lpp.
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Pasaulē biezākais ir Deivs Moris (Dave Morice) 10 000
lappušu dzejoļu krājums Poetry City Marathon, tā biezums
divas pēdas, svars 56 mārciņas, iesieta University of Iowa
Libraries.
Pasaulē lielākās grāmatas titulu 2012. gadā ieguva Dubajā
izdotā This the Prophet Mohamed, tās svars 1500 kg, izmēri
5x8,06 m, tai ir 429 lappuses.
Japānā kompanija Toppan Printing izdevusi mazāko grāmatu pasaulē – „Shiki no Kusabana”, katrā
lappusē ir puķes attēls pēc to ziedēšanas pa gadalaikiem un puķes
nosaukums; grāmatai ir 22 lappuses, katra 0,75 mm plata. Tās cena – 29400 jenu. Lai grāmatu
izlasītu, jālieto lupa.
Kanadiešu autora Malkoma Čaplina (Malcom Chaplin)
bērnu grāmatas Teeny Ted from Turnip Town mazākās illustrācijas lappuses augstums ir 1 mm, platums – 0,7 mm.
Grāmatas cena – $15 000.

Dārgākās grāmatas
Dārgākais illustrētais manuskripts pasaulē ir Leonardo da
Vinči „Leičestera kodekss”. Izsolē Ņujorkā 1994. gadā to nopirka Bils Geitss par 30,8 miljoniem dolaru.
Pats dārgākais izdevums ir Džefrija Čosera „Kenterberijas
stāsti”; izsolē Londonā 1998. gadā 8. jūlijā tas pārdots par
7 394 000 dolariem. Šī grāmata izdota 1477. gadā, un eksperti to atzinuši par vienu no lielākajiem un labākajiem literātūras darbiem Anglijā.
Morisa Sendaka (Maurice Sendak) 48 lappušu, 300 vārdu
bērnu grāmatas Where the Wild Things Are pirmizdevums,
kas 1963. gadā maksāja $3,50, nesen izsolē pārdots par vairāk
nekā $20 000.
Pirmā grāmata, kas sarakstīta tagadējā ASV territorijā, ir
Bībeles psalmu tulkojums no senebrēju valodas The Bay
Psalm Book, ko 1640. gadā iespieda puritāņu kolōnisti Kembridžā (tagadējā Masačusetas pavalstī). Sotheby’s izsolē par
14 165 miljoniem dolaru to nopirka amerikāņu financists un
filantropists Deivids Rubinšteins, piedalīdamies vairāksolīšanā pa tālruni no Austrālijas.
Par vairāk nekā vienu miljonu sterliņu mārciņu (1,26 miljoniem eiru) izsolīta pirmā angļu valodā iespiestā grāmata –
franču bruņinieku romāns Recuyell of the Histories of Troye,
sarakstīts 1463. gadā. Darbu angļu valodā tulkojis Viljams
Kakstons (William Caxton), Anglijā pirmais grāmatu iespiedējs. Savu tulkojumu viņš publicēja Ģentē vai Brigē 1474. gadā, kad lielākā daļa grāmatu vēl tika izdotas latīņu valodā.
Tas ir romantisks stāsts, kuŗā grieķu mītoloģijas tēli attēloti
kā bruņinieki. Grāmata bija dāvana Anglijas karaļa Edvarda
IV māsai, Burgundijas hercoga sievai Mārgaretai. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai 18 grāmatas eksemplāru. Romānu
izsolīja Nortamberlendas hercogs.
Japānā un Ķīnā iecienītas šķiŗstamās grāmatiņas – to viena
mala ir stingri iesieta, katrā lappusē gluži kā animācijas filmā
mākslinieks attēlojis vienu kustību un, grāmatiņu ātri šķiŗstot,
var redzēt kā skrien zirgs, lido putns, plaukst puķe u. tml.
Austrālijā izdota grāmata, kuŗā iespiesti 68 stāsti, katrs uz
savas krāsas papīra.
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Sena krāsu toņu grāmata
Leidenes universitātes
profesors, vēsturnieks Eriks
Kvakels (Erik Kwakkel)
Francijā Bibliothèque Méjanes Aix-en-Provence nejauši
atrada nepazīstama autora A.
Boogerta Nīderlandē Delftu
pilsētā 1692. gadā tapušu 800
lappušu grāmatu rokrakstā
Klaer Lightende Spiegel der Verfkonst. Tajā ir krāsu indeks,
padomi, kā sajaukt akvareļkrāsas, iegūstot visdažādākos toņus, turklāt katrai krāsai ir savs nosaukums. Grāmata sarakstīta laikā, ko dēvēja par Nīderlandes glezniecības zelta laikmetu.

Marmora grāmata
Birmas karalis Mindons mīlēja grāmatas un gribēja nākamām paaudzēm atstāt kaut ko skaistu un īpašu. Viņš lika
Mandalajā uzcelt pasaulē lielāko Marmora grāmatu –
Kuthodava templi ar 729 marmora svētnīcām, budistu svēto
rakstu glabātājām. Marmora grāmatai ir 1460 akmens lappuses, katra 107 cm plata, 153 cm augsta un 13 cm bieza, katrai
ir savs jumtiņš un virs tā rotājums. Uz akmeņiem katrā pusē ir
ir 80-100 rindiņas zelta burtiem no seniem manuskriptiem
pārakstīta teksta birmiešu valodā. Tekstu rakstīja un pārbaudīja mūki. Darbs sākās 1860. gadā un tika pabeigts 1868. gadā.

Kuthodava templis

Grāmatas ar dīvainiem nosaukumiem
Ņujorkas pavalsts Itakas pilsētas
Kornela universitātes profesores,
latvietes Dainas Taimiņas grāmata
„Tamborēšanas piedzīvojumi ar
hiperboliskām plaknēm” (Crocheting
Adventures with Hyperbolic Planes,
2009) Lielbritanijas izdevuma The
Bookseller balsojumā tīmeklī 2010.
gadā atzīta par grāmatu ar visneparastāko un dīvaināko
nosaukumu. Amerikas Matēmatikas asociācija grāmatu 2012.
gadā atzina par izcilāko matēmatikas izdevumu plašam
lasītāju lokam, autore saņēma Šveicē dzimušā matēmatiķa un

fiziķa Leonarda Eilera (Leonhard Euler, 1707-1783) balvu –
Euler Book Prize.
Netrūkst grāmatu, kuŗas ieraugot, jābrīnās par autoru un
izdevēju fantaziju:
„Ekstrēmā gludināšana” (Extreme Ironing, 2005, by Phil
Shaw);
„Krūšu palielināšana, izmantojot prāta spēku” (Natural
Bust Enlargement with Total Mind Power: How to Use the
Other 90 % of Your Mind to Increase the Size of Your
Breasts, 1979, by Donald L. Wilson);
„Pagatavo pats savas seksa rotaļlietas” (Make Your Own
Sex Toys: 50 Quick and Easy Do-It-Yourself Projects, 2007,
by Matt Pagett);
„Visi kakā” (Everyone Poops,1977, by Taro Gomi);
„Sekss pēcnāves dzīvē – ievads iesācējiem” (The
Beginner's Guide to Sex in the Afterlife, 2006, by David
Staume);
„Vai Dievs mēdz runāt ar kaķu starpniecību” (Does God
Ever Speak through Cats?, 2006, by David Evans);
„Uzadi pats savu kaķi!” (Knit Your Own Cat: Easy-toFollowPatterns for 16 Frisky Felines, 2012, by Sally Muir);
„Rokdarbi ar kaķu spalvām” (Crafting with Cat Hair:
Cute Handicrafts to Make with Your Cat, 2011, by Kaori
Tsutaya);
„Mācoties rotaļāties ar lauvas sēkliniekiem” (Learning to
Play With a Lion’s Testicles: Unexpected Gifts From the
Animals of Africa, 2013, by Melissa Haynes;
„Veci traktori un vīri, kas tos mīl” (Old Tractors and the
Men Who Love Them: How to Keep Your Tractors Happy
and Your Family Running, 1995, by Roger Welsch);
„Joga jātniekiem” (Yoga for Equestrians: A New Path for
Achieving Union with the Horse, 2000, by Linda Benedik;
„Kuŗu gan interesē veci cilvēki?” (Who Cares About
Elderly People?, 1995, by Pam Adams and Rachael Letch;
„Šiki zārki un kā tos uztaisīt pašam” (, 2007, by Dale
Power);
„Vai sievietes ir cilvēki?” (Are Women Human? Penetrating, Sensible, and Witty Essays on the Role of Women in
Society, 2005, by Dorothy L. Sayers);
„Jenoti zombiji un truši slepkavas” (Zombie Raccoons &
Killer Bunnies, 2009, by Martin H. Greenberg and Kerrie
Hughes;
„Kaisle pret ēzeļiem” (A Passion for Donkeys, 1989, by
Elisabeth D. Svendsen).
Apgāds „Avots” Rīgā nesen
laidis klajā Ivara Ošiņa grāmatu
„Par polšu pirkti nostāsti”. Tās
anotācijā rakstīts: „Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Tad
kāpēc gan degvīna pudeles vietā
neiegādāties grāmatu par apmēram
to pašu cenu? Jo vairāk tāpēc, ka
tādā gadījumā jūs gaida daža laba
vakarstunda kopā ar pirmo Latvijas
ārlietu ministru Zigfrīdu Meierovicu, vidzemnieci – Krievijas ķeiza-

rieni Katrīnu, Brežņeva meitu draiskuli Gaļinu, asiņaino
slepkavu un savas māsas pavedēju Čezāri Bordžiju, bučmūlīti un slaveno futbolistu Ronaldo, trīstūkstoš sieviešu izmīlētāju priekšsēdi Mao un vēl daudziem citiem. Šajā grāmatā
viens nostāsts noder vienam vakaram jūsu dzīvē. Autora
dzīvē še izlasāmajiem darbiņiem ir ilglaika nozīme – uz kaut
ko tādu cerējos gadiem ilgi, cauri visam padomijas laikam.
Tagad beidzot ieceres, kaut daļēji, ir piepildītas. Ļoti ceru, ka
lasot arī jums tiks kaut maza daļa mana lielā prieka.”

Kaitīgas grāmatas
Tīmeklī atrodams grāmatu saraksts, kuŗas atzītas par lasīt
kaitīgām – Ādolfa Hitlera „Mein Kampf”, „Ciānas gudro
protokoliem”, Heinricha Kramera 1486. gadā sarakstītā
Malleus Maleficarum, kuŗas dēļ iesākās raganu vajāšana
viduslaiku Eiropā. Viena no desmit kaitīgākām ir amerikāņu
bērnu ārsta Bendžamina Spoka grāmata „Bērns un tā
kopšana”, kas tulkota arī latviski. B. Spoks apgalvo, ka bērnu nedrīkst guldināt uz muguras, jo mazulis var aizrīties pats
ar saviem vēmekļiem un nomirt. Praksē esot gluži otrādi –
par pēkšņas zīdaiņu nāves upuŗiem daudz biežāk kļuva bērni,
kuŗus guldināja uz vēdera. Tā kā B. Spoka grāmata izdota
daudzos miljonos eksemlāru, autoram jāuzņemoties atbildība
par vismaz 50 000 jaundzimušo nāvi visā pasaulē.
Ir arī gaŗlaicīgāko grāmatu saraksts, lai gan kas vienam
gaŗlaicīgs, citam var likties ļoti interesants. Derīgi atcerēties
latīņu teicienu habent sua fata libelli (grāmatām savs liktenis) un nespriest par grāmatu pēc tās vāka un nosaukuma.
Turpinājums sekos

Grāmatas par Losandželosu
tūristiem un pastāvīgiem
iemītniekiem

Grāmatu par Losandželosu ir daudz un dažādas. Attēlā
redzamajās ir noderīga informācija gan autobraucējiem,
gan tiem, kuŗi vēlas pilsētu iepazīt staigājot. Igaunijas
goda konsula Jāka Treimaņa grāmata ir vienīgā, kuŗā
pieminēti arī Losandželosas igauņu, latviešu, lietuviešu
sabiedriskie centri.
Plašākā latviešu oriģinālliterātūras digitālā
bibliotēka: www.letonika.lv sadaļā Lasītava
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Jaunas grāmatas par
Latviju un latviešiem
Mara Kalnins Latvia: A Short
History (237 pages). It is short and
concise, well written, recommended
to anyone planning a trip to Latvia, or
having other interests or connections
with Latvians or their country.
Diana Sowell Mathur Article 58,
A Latvian Tale of Blood & Treasure
(134 pages). Cover design by Karlis
Smiltens and Georgia Saroj Mathur.
The 1940 world at war hardly notices
Latvia, but for 17-year-old Karlis
Perkons and his friends a choice
emerges: fight back or die with their
mothers.
Article 58 is Book I in The Linden
Tree & the Legionnaire, a series
inspired by the paintings and eyewitness accounts of
Corporal Karlis Smiltens, the last surviving Latvian
Legionnaire.
As de facto war artist of the Latvian Legion, WWII's
most misunderstood and controversial fighting force,
Corporal Smiltens's full-color illustrations ground
Article 58 in gritty authenticity.
Smiltens has donated over two hundred artworks to
the Riga War Museum.
Article 58 is Diana Mathur's debut novel. MBA cum
homeschooling mother of three, no one ever suspected
Mrs. Mathur of plotting murder. Her tale, however,
weaves elements of geopolitical intrigue with the cozy
threads of malice domestique, proving that nefarious
crimes and heroic salvos reside together as disturbingly
nearby as one's family album.
The Mathurs live in California and visit Latvia every
season, relentlessly restoring an antebellum summer
house.
Order at: Amazon.com

JOCIŅI
Sarunājas divi skolotāji: „Strādāt vairs nav iespējams. Mēs baidāmies no direktora, direktors baidās no
inspektora. Inspektors baidās no ministra, ministrs baidās no vecākiem. Vecāki baidās no bērniem, vienīgi
bērni ne no kā nebaidās.”
***
Krustmāte Erna uzaicina savu brālēnu pavizināties ar
viņas jauno auto. Atgriezušies mājās, viņa jautā: „Nu,
ko teiksi par maniem spēkpratiem?”
„Tu esi varena braucēja! Bet kaut kas visu laiku
dīvaini klabēja.”
„Ak, tie bija tikai mani zobi.”
***
„Vai ticat dzīvei pēc nāves?” priekšnieks jautā
savam padotajam. „Jā gan,” darbinieks atbild.
„Tad nav nekāds brīnums, ka pēc tam, kad vakar
aizgājāt uz vecmāmiņas bērēm, viņa iegriezās, lai jūs
satiktu.”
***
„ Olga, pastāsti, kā tu iepazinies ar savu vīru,”
tincina krustmāte. „Viņš bija atnācis maniem vecākiem
piedāvāt putekļu sūcējus. Redzot, ka viņš tik čakli strādā, turklāt pamatīgi svīzdams, es tūlīt sapratu, ka viņš
būs man īstais vīrietis.”
***
Divas ziloņmātes skaudīgi skatās uz zebru. Pēdīgi
viena saka: „Vari teikt, ko gribi, bet svītras tomēr
padara slaidāku.”
***
„Ja tu majās arī esi tik nekaunīgs kā skolā,tad drīz
vien tavam tēvam būs sirmi mati,” nopūšas klases
audzinātāja.
Jānis atbild: „Tad gan viņš priecātos, jo ir plikpauris.”
***
Kaķis ar peli dodas pastaigāties. Piepeši kaķis saka:
„Bija jauki ar tevi papļāpāt, bet tagad man pienācis
pusdienu laiks.”

Paziņojums par Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu
apvienības š. g. 6. martā rīkoto Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceri kā vairumsūtījums tika nodots pastā
24. februārī. Diemžēl liela daļa adresātu to saņēmuši tikai
pēc 6. marta. Pastam nosūtīta sūdzība, bet atbilde nav saņemta. Vēstulē tika minēts, ka paziņojuma aizkavēšana mūsu
organizācijai sagādāja financiālu zaudējumu, jo paļaujamies
uz ziedotāju labvēlību palīdzēt segt izdevumus.
DK DV apvienības priekšnieks T. Lilienšteins

26

Foto: Vilnis Auziņš

Paskaidrojums

Viktorijas Marguletas un Viļņa Auziņa mīluļi

Draudzes Ziņas

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,
Tomēr skaistākā no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds
Valda Mora

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

15. maijā plkst. 11:00 Vasarsvētku dievkalpojums; mācītājs Mārtiņš Rubenis
29. maijā plkst. 11:00 Iesvētību dievkalpojums ar dievgaldu;
prāveste Daira Cilne un diakone Rota Stone
5. jūnijā plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu trešā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītājs Mārtiņš Rubenis
Pēc dievkalpojuma draudzes gada pilnsapulce ar groziņiem baznīcas lejas zālē
No 9. līdz 12. jūnijam Draudžu dienas Gaŗezerā (sk. sludinājumu)
8. maijā plkst. 11:00 Ģimenes dienas dievkalpojums; prāveste Daira Cilne
12. jūnijā plkst. 11:00 dievkalpojums ceturtā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītājs Aivars Ozoliņš
DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums Dalībnieki Kollekte Caurmēra devums Bērni
27. martā
72
$916
$12.72
10
10. aprīlī
19
$526
$27.68
3

Piezīmes
Laju dievkalpojums
Mācītājs Mārtiņš Rubenis

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTS MŪSU ILGGADĒJAIS DRAUDZES LOCEKLIS

VALENTĪNS MIŠKA
dzimis 1924. gada 13. februārī Latvijā,
miris 2016. gada 3. aprīlī, Garden Grove, Kalifornijā
Pie rokas ņem un vadi...

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 $__________

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

MŪSU ĢIMENE
No bērnu un zīdaiņu mutes Tu sev esi izveidojis
pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem
naidniekiem un sacensoņiem.
(Psalmi 8,3)
Lai gan bērns pirmā kārtā ir tikai bērns, t. i. mazs
cilvēks, kas nebūt nav brīvs no sava „iedzimtā grēka”,
tomēr, piederot pie tās cilvēces daļas, kas tuvāk stāv
Dieva radīšanas rītam un dzīves atjaunošanas lielajam
noslēpumam, tam dots svarīgs uzdevums – atgādināt
dzīves trauksmē ierautai vecākai paaudzei to Dieva
svētīto sakni, no kuŗas vienīgi var nākt jauna nākotnes
cerība dzīves vētru smagi piemeklētam tautas dzīvības
kokam. Tā ir ģimene, uz kuŗas dus Dieva svētība.
Mēs visi esam novērojuši, ka bērna sejā atplaukst
laimīgs smaids, kad tas redz māti esam tuvumā vai priecīgi gaida mājās pārnākam darbā nogurušo tēti. Atrodot
dārzā ligzdiņu ar putnu mazuļiem, šo ģimenes dzīves
prototipu dzīvnieku pasaulē, tas skaļā priekā steidzas to
vēstīt vecākiem, un vērojot gravas malā koku puduri,
tas priecīgs abos lielākos kokos saskata tēti un māmiņu,
bet mazos kociņos, kas augto aizvējā, – brālīšus un māsiņas. Tā Dievs jau bērna zemapziņā licis sava lielā
dzīvības likuma atklāsmi, ka laimīga dzīve var izaugt
tikai no ģimenes.
Tāpēc, atzīmējot ģimenes dienu, ikviens sev jautāsim: Vai mūsu vidū mūžīgais Dieva likums vēl ir svēts?
Vai augstāk par ģimenes svētumu dažkārt neesam stādījuši citas nenozīmīgas lietas? Vai mūsu ģimenes dzīvi
nav iedragājuši sveši spēki – akla dziņa pēc mazvērtīga
ārēja spožuma, slikta sabiedrība vai tamlīdzīgi?
Bez šaubām, daudzos jo daudzos gadījumos mums
būs jāatzīstas, ka tas tiešām tā ir. Tāpēc ģimenes diena
lai ir tas brīdis, kad atkal apņemamies augstu turēt mūžīgā Dieva likumus, tēva, mātes un bērnu pienākumus.
Un ja mēs kaut kur pamanītu sāpīgas iršanas zīmes, lai
Kristus vārdā stājamies pie savas ģimenes laimes
atjaunošanas, zinot, ka mūsu priekšā ir divi ceļi: viens,
kas ved uz dzīvību un otrs, kas ved uz nāvi, un ka
dzīvības ceļa sākumā stāv ģimene un tās gaišie tikumi.
Kārlis Kundziņš (1883-1967)
(Raksts no grāmatas „Lūdzēja gads”,
ko sakārtojis mācītājs Eduards Putniņš)

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

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

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZES GADA SAPULCE
svētdien, 5. jūnijā plkst. 2:15 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
Gada sapulces dienā dāmu komiteja laipni aicina visus
piedalīties ar groziņiem.
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ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
G. & R. Boršteini – $150; Z. Cīrule – $100;
V. Purmale – $200; T. Rūse – $100;
I. & J. Šterni – $100
MĀSU DRAUDZĒM
R. Ābele – $150; V. Purmale – $100;
I. & J. Šterni – $50
REMONTIEM
R. Ābele – $50; V. Purmale – $100; J. Ripa – $200;
M. Rosentāle – $50; T. Rūse – $100;
I. & J. Šterni – $100
ARCHIBĪSKAPA FONDAM
D. Ābele – $50; S. Ērmane – $50; V. Purmale – $50;
J. Ripa –$50; T. Rūse – $50; B. Šulca – $50;
I. & J. Šterni – $150
J. TAUBES PIEMIŅAI DRAUDZES
VAJADZĪBĀM
J. & V. Lāči; K. Laurs
Kopsumma: $150
ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI
P. & D. Freimaņi – $100; J. & D. Taubes – $50
LIELDIENU ZIEDOJUMI
A. Ābele – $200; D. Ābele – $100; R. Ābele – $25;
A. Andersone – $30; J. & A. Avoti – $50; E. Brauķe –
$25; Z. Cīrule – $100; I. Darrikarrere – $50; Z. Dumpe –
$100; P. & D. Freimaņi – $75; E. Herona – $30;
I. Jankovska – $20; E. & S. Jākobsoni – $30;
K. & K. Kalēji – $200; T. Karami & S. Šūmane-Karami –
$30; J. & V. Lāči – $250; K. Laurs – $40; G. & L. Lindes
– $100; P. & B. Malduši – $40; M. Makpartlande
(McPartland) – $50; K. Millers – $25; T. & M. Paegles –
$100; D. & V. Pavlovski – $200; O. Pence – $50;
P. & S. Purmaļi – $50, V. Purmale – $50;
J. & K. Riekstiņi – $50; T.& E. Rūši – $200; B. Šulca –
$150; P. & V. Simsoni – $25; I. & J. Šterni – $50;
D. Taube –$50; E. & D. Teteri – $25; A. & D. Tūbeļi –
$100; O. & C. Tūbeļi – $1000; D. & S. Vaļļi – $50;
H. Vinters – $300; A. & V. Vītoli – $100; F. & M. Volfi
– $200; V. & D. Zaķi – $50; V. Žagars – $50
(Minētie ziedojumi saņemti līdz 2016. g. 10. aprīlim.)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!

„Svētceļojumā”
Draudžu dienās Gaŗezerā
no 9. līdz 12. jūnijam 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, zvanot vai rakstot Evaņģelizācijas nozares
vadītājai, mācītājai Gundegai Puidzai,
tālr.: 708-453-0534; e-pasts: puidza@yahoo.com
Uz tikšanos Gaŗezerā!
IECERĒTĀ DIENAS KĀRTA
Trešdien, 8. jūnijā

Sestdien, 11. jūnijā

8:00 Brokastis
9:15 Rīta lūgšana
9:30 Bībeles pusstunda
10:00 Jautājumi par Bībeles
Ceturtdien, 9. jūnijā
pusstundu
8:00-9:00 Reģistrācija
10:15 Kafijas pauze
8:00 Brokastis
10:30 Lekcija
9:15 Rīta lūgšana
11:30 Jautājumi un
9:30 Bībeles pusstunda
pārrunas
10:00 Jautājumi par Bībeles pusstundu 12:30 Pusdienas
10:15 Kafijas pauze
13:00 Vienādi mīlēti –
10:30 Lekcija
sarunas ar Sandru Kalvi par
11:30 Jautājumi un pārrunas
jauniebraucējiem draudzēs
12:30 Pusdienas
14:00 Ievirzes
14:00 Atklāšanas dievkalpojums
16:00 Ievirzes
16:00 Šķēršļu gājiens
18:00 Vakariņas
18:00 Vakariņas
19:00 Jubilejas vakars
19:00 Grāmatas un dziesmas
Vakara lūgšana
Vakara lūgšana
15:00-18:00 Ierašanās, reģistrācija
18:00 Vakariņas
19:00 Lūgšana un iepazīšanās vakars

Piektdien, 10. jūnijā
8:00 Brokastis
9:15 Rīta lūgšana
9:30 Bībeles pusstunda
10:00 Jautājumi par Bībeles pusstundu
10:15. Kafijas pauze
10:30 Lekcija
11:30 Jautājumi un pārrunas
12:30 Pusdienas
14:00. Ievirzes
16:00. Ievirzes
18:00 Vakariņas
19:00 Viktorīna par LELBAs vēsturi
Vakara lūgšana

Svētdien, 12. jūnijā
8:00 Brokastis
9:15 Rīta lūgšana
9:30 Bībeles pusstunda
10:00 Jautājumi par Bībeles
pusstundu
10:15 Kafijas pauze
10:30 Lekcija
11:30 Jautājumi un
pārrunas
12:30. Pusdienas
14:00 Dievkalpojums,
prāvestes Ilzes Larsenas
ievadīšana amatā

Lūdzam ievērot, ka dienas kārta var mainīties un tikt papildināta
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LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
UN BROKASTIS

Labdarības projekts
„Mīlestība māmiņām”

„Kristus ir augšāmcēlies... Patiesi Viņš ir augšāmcēlies!”
Šogad mūsu draudze svinēja Kristus augšāmcelšanos
ar laju vadītu dievkalpojumu 27. martā, Lieldienu rītā.
Draudzes padome pateicas:
Vijolniecēm Ilzei Erringtonei un viņas meitai
Abigeilai (Abigail);
Egīlam Ozoliņam par ērģeļu spēlēšanu;
Andrai St. Ivanyi Berkoldai par skaisto sprediķi;
Gunai Jostsonei par lūgšanu;
Liānai Berkoldai un Annijai Teterei par Bībeles
lasījumiem;
Sigrīdai Upeniecei par skaistajām Lieldienu līlijām.
Pēc dievkalpojuma baznīcas lejas zālē notika dāmu
komitejas rīkotās Lieldienu brokastis, Lienes Lindes un
Dzidras Freimanes vadībā. Bija grezns galds, jauka
kompanija, olu meklēšana bērniem, ko vadīja Aija
Zeltiņa Kalniņa.

Gaŗezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases
piecas jaunietes izpētīja, ka
visvairāk bērnu dzimst Zemgalē. Labdarības projekts
„Mīlestība māmiņām” atbalstīs Zemgales jaunās māmiņas, kas gaida bērniņu, kā arī
tās, kuŗām nesen piedzimuši
bērniņi. Viņām dāvinās autiņus, mitrās salvetes, formulu,
ratiņus, vitamīnus, grāmatas
utt.
Lai līksmojas it īpaši
Lūgums ziedot ar vietējās
viņa, kas tevi
LELBAs draudzes starpniecīdzemdējusi!
bu. Dāvanu izdale plānota
Sal. pam. 23:25
2016. gada vasarā Zemgalē.

Latviešu ev. lut. baznīca
Amerikā
Jaunatnes nozare 2016./16.
Informācija:
dagdemandt@hotmail.com

Sandiego latviešu ev. lut. draudze
No kreisās: Guna Jostsone, Andra St. Ivanyi
Berkolda, Liāna Berkolda, Annija Tetere,
Daina Ābele, Tamāra Rūse

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

14. maijā plkst. 12.00 Vasarsvētku
dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma kafijas galds
Kasiere Antra Priede Bergere
1335 Santa Barbara St., San Diego,
CA 92107; tālr.: 619-225-0817

Tieši todien mūsu draudzes loceklim Tālim Paeglem
bija dzimumdiena. Pasniedzām viņam kliņģeri un
nodziedājām „Daudz baltu dieniņu!”

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
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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

