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Piemiņas sarīkojumā 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem Losandželosas latviešu namā 12. jūnijā;
no kreisās: Aivars Jerumanis, Aleksandra Kudirka, Matīss Platacis, Lietuvas ģenerālkonsuls
Dienvidkalifornijā Dariuss Gaidis, dr. Daiga Helmeste, Latvijas goda konsuls DK Juris Buņķis,
DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, Igaunijas goda konsuls DK Jāks Treimanis

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
11. septembrī plkst. 9.00 mācību sākums Losandželosas latviešu skolā
18. septembrī plkst. 1.00 vācu rakstnieka Martina Valzera lugas „Kauja četrās sienās”
izrāde latviešu namā (lomās Latvijas aktieŗi Dace Makovska un Leons Leščinskis)
24. septembrī no plkst. 1.30 līdz 7.30 European Heritage Festival (Herbert Zipper Concert
Hall at the Colburn School) 200 S Grand Ave Los Angeles, CA 90012
30. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes dāmu komitejas Rudens bazārs

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
izdevums; DK LB adrese:
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:
Astrai Moorai
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606
Tālr.: 818-980-4748; e-pasts: astere2000@aol.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus
redaktorei ir tiesības īsināt vai rediģēt.
DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50
gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta biedrības kasierei:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green
Port Hueneme CA 93041; Tālr. 805-382-2925
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu
vienu reizi: par pilnu lappusi $30, ½ lappusi – $20,
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10.

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com
Biedrības priekšnieka vietnieki:
Jānis Taube jaunākais
1700 Malcom Ave, Apt. 102, Los Angeles, CA 90024
Tālr.: 310-806-0464; e-pasts: jetaube@earthlink.net
Dāvis Reins
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
Tālr.: 818-406-1589 e-pasts: davis@admtechusa.com
DK LB valdes locekļi: Andris Blāķis, Miķelis Cilnis,
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone –
biedrzine; 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
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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ZEMGALES AINAVA

Foto: Guntis Švītiņš

Pa mazu lauku ceļu gāju, / Kur vasara visapkārt
zied... (Kārlis Skalbe)

Piemiņas sarīkojums 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem
Pagājuši 75 gadi kopš 1941. gada
14. jūnija deportācijām, kad uz Sibiriju izveda 15 424 Latvijas iedzīvotājus, arī sievietes, mazgadīgus bērnus, zīdaiņus, sirmgalvjus. Vīriešus
nosūtīja uz Gulaga nometnēm, kur
700 nošāva, pārējie tika notiesāti ar
5-10 ieslodzījuma gadiem nometnēs,
tajās 3453 no bada un slimībām nomira. Deportētos ģimenes locekļus
izsūtīja nometinājumā uz Krasnojarskas novadu, Novosibirskas apgabalu un Kazachiju. Nometinājumā
nomira 1940 izsūtīto, dzīvi palikuMācītājs Aivars Ozoliņš
Sarīkojuma vadītāja Inese Sviķkalne
šie Latvijā varēja atgriezties tikai
ievadvārdus – DK Latviešu biedrības valdes priekšsēdis
aizritējušā gadsimta 50. gadu otrajā pusē.
Ivars Mičulis. Uzrunu teica Latvijas goda konsuls DK
Deportāciju mērķis bija salauzt tautas garu, iznīcināt
dr. Juris Buņķis, Lietuvas ģenerālkonsuls Dariuss Gaidis
domu par neatkarīgu valsti. Šķiet, Baltijā nav gandrīz
(Gaidys), Igaunijas goda konsuls DK Jāks Treimanis.
nevienas ģimenes, kuŗā kāds no ģimenes locekļiem
Lietuviete Aleksandra Kudrika, igauniete dr. Daiga
nebūtu cietis deportācijās.
Helmeste dalījās savas ģimenes locekļu atmiņu stāstā
Latvijas Valsts archīva izdotajā grāmatā „Aizvestie:
par piedzīvoto deportācijās. Desmit gadu vecais Matīss
1941. gada 14. jūnijs” ievietots deportēto saraksts,
Platacis nolasīja sava vecvectēva no Sibirijas piederīgadaudzi dokumenti un pētījumi, fotoattēli un kartes ar
jiem sūtītu pagaŗu vēstuli, tulkotu angļu valodā.
ieslodzījuma nometņu un specnometinājuma vietām.
Atmiņu stāstu pārtraukumā Abigeila Erringtone, Ilze
Padomju totālitārā režīma iecerētā un īstenotā 1941.
gada 14. jūnija deportācija Latvijā ir noziegums pret
Erringtone un Katrīna Sonveina spēlēja vijoli,
cilvēci.
klavieŗpavadījumu atskaņoja Nora Mičule.
Dienvidkalifornijas igauņi, lietuvieši un latvieši rotāNora Mičule spēlēja arī pavadījumu ASV, Igaunijas,
cijas secībā katru gadu Losandželosā rīko izsūtītajiem
Latvijas un Lietuvas himnai.
veltītus piemiņas sarīkojumus.
Sarīkojuma apmeklētāji pakavējās latviešu namā, kur
Šogad atkal kārta bija latviešiem, un sarīkojums
bija klāts bagātīgs uzkodu galds.
notika 12. jūnijā latviešu namā. Rīkošanu uzņēmās Guna
Ienākumi par sarīkojumu nosūtīti Latvijas 50 gadu
Jostsone un Dāvis Reins. Sarīkojumu vadīja Inese
okupācijas mūzejam un fondam „Sibirijas bērni”.
Sviķkalne. Lūgšanu teica mācītājs Aivars Ozoliņš,
Foto: Aivars Jerumanis

Ilze Erringtone (pa kreisi) un Abigeila Erringtone

Katrīna Sonveina
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Latvijas Radio koris dziedāja Valta Disneja koncertzālē
Latvijas Radio koris (diriģents Sigvards Kļava) un
Igaunijas filharmonijas kamerkoris (diriģents Kaspars
Putniņš) bija uzaicināti dziedāt četros koncertos Valta
Disneja koncertzālē (no 19. līdz 22. maijam), kuŗos Losandželosas filharmonijas orķestris atskaņoja igauņu
komponista Arvo Pērta (Arvo Pärt) „Miserere” un
Mocarta „Rekviēmu”, diriģējot Gustavo Dudamelam.
Parasti viņš diriģē, neskatoties notīs, bet Arvo Pērta
skaņdarba atskaņošanas laikā uz pults bija atvērta nošu
grāmata. A. Pērts „Miserere” komponējis 1989. gadā
orķestrim, korim un sōlistiem, tas veltīts angļu pasaulslavenā vokālā Hilliard Ensemble dibinātājam un vadītājam Polam Hiljaram (Paul Douglas Hillier). Pols Hiljars aizritējušā gadsimta 90. gadu sākumā bija mācībspēks Kalifornijas universitātē (The University of California, Davis). Skaņdarbs 1992. gadā rediģēts. Loandželosas filharmonijas orķestris 19. maijā to atskaņoja pirmo reizi. Mocarts „Rekviēmu” komponējis gandrīz 200
gadu agrāk – 1791. gadā. Taču mūzikai jau nav laika un
telpu robežu. Mocarta skaņdarbu diriģējot, Gustavo Dudamelam nošu grāmata nebija vajadzīga. Koncertzālē
tukšu vietu tikpat kā nebija, klausītāji bija atsaucīgi,
dedzīgi aplaudēja, aicinot sōlistus un diriģentus atkārtoti
iznākt un paklanīties.

Tīmeklī var atrast mūzikas kritiķa Marka Svēdes
(Mark Swed) 20. maijā rakstīto recenziju Dudamel
makes Mozart and Arvo Pärt a matter of life and death.
Daži izvilkumi:
Said to be the most performed among today’s living
composers, a composer whose music is touched with sonic
purity and infused with beguiling spirituality, Arvo Pärt is
revered as an agent of escape. But Thursday’s important
concert full of content and meaning, pitting Pärt's merciless
“Miserere” with Mozart’s troubling and dispiriting Requiem,
left no place for escape.
"Miserere” is both important and disturbing. Written in
1989, it became a key work in the development of Pärt’s
personal style, which the 80-year-old Estonian composer
calls "tintinnabuli." At its simplest, this technique mimics the
resonance of bells. A melodic line is sheltered by another line
that outlines the harmonic spectrum, causing the melody to
grow into something more oracular than auricular.

In “Miserere”, a stern music for chorus, five vocal
soloists and a small ensemble (of winds, brass, electric
guitar, electric bass, organ and percussion) proceeds
through Psalm 51 a word at a time and note a time. Melodies
build very slowly. Accompaniment is gradually added and
regularly disappears, leaving us to ponder each note and
each word in Latin.

Losandželosas filharmonijas simfōniskais orķestris, Latvijas radio koris, Igaunijas Filharmonijas koris,
diriģents Gustavo Dudamels un sōlisti 19. maija koncertā
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Dienvidkalifornijas latvieši ar dažiem Radio koŗa dalībniekiem no Latvijas pēc koncerta
There are chaste consonances that have all the qualities of
warmth and comfort, yet so unpolluted are these harmonies
that they convey great fragility and unease. (There was much
nervous coughing in the hall.) There are also penetrating
dissonances, one note pushing against another, that make the
whole room vibrate and a listener feel alive and alert.
And there is shocking anger. Twice Pärt interrupts “Miserere” with the Dies Irae, the Day of Wrath hymn found in
requiem masses and meant to warn the living of the horrors
facing sinners. Listen to this on recording (there is an excellent one with the Hilliard Ensemble) and it sounds like distortion. It’s not the recording. The performance in excellent
Disney acoustic sung by a rapt Estonian Philharmonic Chamber Choir and Latvian Radio Choir were just as distorted.
Pärt writes the distortion into the music as if to prove nothing
remains pure.
Dudamel led “Miserere” pitilessly. He took nothing for
granted, refused to soften what is hard and required each
sound to undergo the test of time. He gave Mozart’s Requiem
operatic expression but again little comfort. Mozart’s Dies
Irae needed a rage to match Pärt, and that meant that everything else had to be raised to that kind of emotional level as
well. With Pärt setting the stage, Dudamel’s grim yet profound acceptance of the implications the Requiem ultimately

proved vivid illustration of what made Mozart Mozart, and
hence what makes each thing itself.
He had help from the singers. The choruses from Pärt’s
Estonia and from Latvia added a demonstrative emotive
aspect to the evening.

Laikrakstā Los Angeles Times 21. maija numurā
ievietota Marka Svēdes recenzija ar virsrakstu No place
to escape.
Pirms koncertiem Dāvis Reins lūdza pieteikties tos,
kuŗi gribētu satikties ar koristiem pēc koncerta „Zaļajā
zālē”. Koncertu 19. maijā noklausījās pulciņš latviešu un
pēc konceta devās tikties ar koristiem. Dziedātāji droši
vien bija noguruši, iznāca tikai daži. Viņi atzinīgi izteicās par Gustavo Dudamelu, bet piebilda, ka Arvo Perta
skaņdarbu viņš laikam īsti nav izpratis, tas nav skanējis
tā, kā vajadzētu. Atliek tikai nožēlot, ka to nediriģēja
pats autors. Lolita Ritmane atcerējās, ka, viņai mācoties
vidusskolā, skolas koris dziedājis daļas no Mocarta
„Rekviēma”, un tās labi saglabājušās atmiņā.
Arvo Pērta skaņdarbus Valta Disneja koncertzālē
atskaņoja arī 26., 28. un 29. maijā. A. Pērta skaņdarbam
Greater Antiphons 28. maijā Valta Disneja koncertzālē
bija pirmatskaņojums pasaulē.
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Pavasaŗa talka Losandželosas latviešu namā
Iepriekšējā talka latviešu namā bija pērn 3. oktōbrī,
šķiet, ne pārāk sen, tāpēc vienam otram bija pārsteigums, ka atkal tiek aicināti uz talku 21. maijā. Ieradās
23 talcinieki, varbūt tie, kuŗiem latviešu nams ir visvairāk svarīgs?
Darāmā netrūka, darbus sadalīja nama pārvaldes
priekšnieks Aivars Jerumanis. Automašīnu novietošanas
laukumā bija jāapgriež bugenvilejas, to zari ielas pusē
bija tik gaŗi, ka stiepās pāri visai ietvei. Katra krūma
apgriešanai vajadzēja turpat stundu laika. Īstu akrobātu
veiklību pierādīja Leons Platacis, Rūdolfs Grants un
Valdis Ķeris, pilnās atkritumu mucas metot konteinerā
un pēc tam zibenīgi uzkāpjot pa kāpnēm, lai tās izvilktu.
Krūmus nama priekšā apgrieza Ivars Mičulis.
Andra un Kaija Staško, Vita Volkovska un Guna
Jostsone grāba sakritušās lapas, arī gaŗāmgājēju
samestos papīrus, pudeles, cigarešu kārbas utt. Dāvis
Reins mazgāja baznīcas ārējās sienas, lai tās pēc tam
varētu nokrāsot. Uldis Luste iztīrīja aktieŗu ģērbtuvi aiz

skatuves. Teodors Lilienšteins revidēja skatuves priekšas
skapjus. Vita un Valdis Volkovski no pagraba iznesa
daudzas gadu gaitā sakrājušās mantas. Jānis Taube jaunākais un Eriks Jerumanis sakārtoja korporāciju telpas.
Guna Jostsone pamatīgi iztīrīja skolēnu tualeti otrā
stāvā.
Baznīcā strādāja Tamāra Rūse, Daina Ābele, Guna
Jostsone.
Dainis Kalniņš un Aija Zeltiņa Kalniņa bija atbraukuši jau no agra rīta un tīrīja klases telpas. Darbu turpināja
Nora Mičule un Ieva Liepniece
Talkas beigās konteiners bija pilns ar kaudzi!
Talciniekiem pusdienas gatavoja Dzidra Freimane.
Jādomā, ka tie, kuŗi uz talku nevarēja atnākt, atsūtīja
namam devīgu ziedojumu.
Talkas derētu rīkot biežāk, jo vai tad nav jauki redzēt
mīļas sejas un sajust līdzās draudzīgu plecu?

Leons Platacis un Valdis Ķeris uz konteineru aiznesa
un izbēra neskaitāmas mucas ar atkritumiem

Darbiņš labi padarīts, no kreisās: Kaija Staško,
Vita Volkovska, Valdis Ķeris, Guna Jostsone
6

Dāvis Reins mazgāja baznīcas ārsienas, lai pirms
jauniešu iesvētībām tās varētu nokrāsot

Jānis Taube jaunākais un Rūdolfs Grants no nama
iznesa daždažādas grabažas – kā redzams, konteiners
jau puspilns

Kas notiks, ja abi līkie koki nama auto novietošanas
laukuma malā – priede labajā pusē un eikalipts pa
kreisi reiz gāzīsies?

Foto: Astra Moora

Saimniece Dzintra Freimane talciniekus labi pacienāja, no kreisās: Eriks Jerumanis, Inguna Galviņa,
Uldis Luste, Nora Mičule, Aivars Jerumanis, Andra Staško, Daina Ābele, Kaija Staško, Vita Volkovska,
Leons Platacis, Ivars Mičulis, Teodors Lilienšteons, Valdis Ķeris, Jānis Taube jaunākais;
attēlā nav redzami: Valdis Volkovskis, Guna Jostsone, Dainis Kalniņš, Aija Zeltiņa Kalniņa,
Ieva Liepniece, Rūdolfs Grants
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Eiropas Savienības valstu filmu festivāla veiksmes un neveiksmes

Eiropas Savienības valstu filmu festivāls sākās 2. maijā,
atklāšana notika Egyptian Theatre Holivudas bulvārī. Apmeklētājiem tika piedāvātas dažādu tautu tradicionālas uzkodas un
viņi varēja noskatīties Somijas īsfilmu Just A Name un 127
minūšu Beļģijas filmu Belgica.
No 13. maija līdz 19. maijam Santamonikā AERO Theatre
izrādīja Luksemburgas, Austrijas, Francijas, Grieķijas, Spānijas, Chorvatijas, Lietuvas, Bulgārijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas, Vācijas, Čechijas un Ungārijas filmas. No katras valsts
bija atsūtīta viena filma.
Latvijas nacionālajā filmu festivālā „Lielais Kristaps 2015”
25 minūšu filmai „Pa Pa” piešķirtas trīs balvas – tā atzīta par
labāko īsmetrāžas aktieŗfilmu, galvenās lomas tēlotājs Andris
Keišs – par labāko aktieri, režisors Valērijs Oļechno – par labāko režisoru. Andris Keišs filmā tēlo tēvu, kas iznācis no cietuma un uzmeklē savu dēlu, lai ar viņu salabtu.
Skatītāji izteikušies, ka festivāls šogad nebija izdevies.
Skaista bijusi Lietuvas dokumentārfilma „Dziesmu zeme”, bet
Latvijas filma „Pa Pa” sagādājusi lielu vilšanos. („Pa pa” neattiecas uz tēvu, bet rokdziesmu.) To AERO teātrī 17. maijā
noskatījušies nedaudz latviešu un bijuši pārsteigti, kāpēc atsūtīta tik negātīva rakstura filma. Tāda bija arī pērn – „Izlaiduma
gads”. Aivars Jerumanis e-pasta vēstulē pastāstīja, ka par laimi
tovakar poļi atnākuši skatīties no Polijas atsūtīto pilnmetrāžas
filmu „11 minūšu”, citādi zāle būtu tukša. Žēl, ka no Latvijas
sūta filmas, par kuŗām skatītājiem jākaunas.
Lisa Edmondsone e-pasta vēstulē rakstīja, ka tovakar parādītās Vācijas filmas „Als wir träumten” reklāma, tai sekojošās
Latvijas un Polijas filmas varētu saplūst vienā: visi tipi šajās
trīs filmās bijuši līdzīgi – pusaudži dzeŗ, pīpo, uzdzīvo, kaujas, nepārtraukti lamājas rupjiem vārdiem:
„Latvijā biju 2008. gadā, manā paziņu lokā nav šādu cilvēku. Žīdi savās filmās vēl aizvien atspoguļo koncentrācijas nometnēs iesodzīto varonību, kāpēc Latvijā netop filmas par cilvēkiem ar raksturu un mīlestību sirdī, kuŗi cieta Gulaga nometnēs? Latviešu režisors nezin no kurienes izvilcis viszemākā,
pretīgākā slāņa tipus un tādus rāda pasaulei! Kāpēc?”
DK LB valdes locekļi cer, ka turpmāk ES filmu festivālos
rādīs filmas, kas par Latvija un latviešiem rada pozitīvu
iespaidu.
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Skatītāji pie kinoteātŗa pirms filmu izrādes 2. maijā

No kreisās: Aivars Jerumanis, Lietuvas filmas
„Dziesmu zeme” producente Aldona Vatsa (Watts),
Lietuvas ģenerālkonsuls Dienvidkalifornijā
Dariuss Gaidis (Gaidys)

Dr. Alfrēda Raistera novēlējums piecām universitātēm
studentu stipendijām
Bijušais Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā
Dr. Alfrēds Raisters savā testamentā novēlējis vairāk nekā 1,1 miljonu ASV dolaru stipendijām piecās universitātēs studentiem, kuŗi ir Latvijas pavalstnieki vai latviešu
izcelsmes. Četrās universitātēs – Latvijas Universitātē,
Rīgas Techniskajā universitātē, Dievidkalifornijas universitātē (University of Southern California) un Kalifornijas universitātē Losandželosā (University of California, Los Angeles) šīs stipendijas paredzētas bakalaura
vai maģistra grada studentiem eksaktās zinātnēs (hard
sciences); piektajā – Peperdainas universitātē (Pepperdine university) – maģistra grada studentiem uzņēmējdarbības vadībā (MBA vai EMBA).
Latvijas Universitātei un Rīgas Techniskajai universitātei nauda daļēji novēlēta stipendijām eksakto zinātņu
studentiem, kuŗi apsola dzīvot un strādāt Latvijā tikpat
ilgi, cik ilgu laiku saņēmuši atbalstu. Novēlētos līdzekļus abās augstskolās plānots piešķirt arī eksakto zinātņu
projektiem.
Dienvidkalifornijas universitātes stipendijas paredzētas studentiem, kuŗi studēs programmās Michaelson
Center for Convergent Biosciences un ir iestājušies vai
nu Dornsife College of Letters, Arts and Sciences vai
Viterbi School of Engineering.
Peperdainas universitātes stipendijas paredzētas studentiem, kuŗi studē, lai iegūtu MBA vai EMBA gradu
Gadziadio School of Business and Management.
Raisteru ģimene ar Kalifornijas universitātes Losandželosā vadību vēl apspriež stipendiju piešķīruma detaļas.
Studenti ASV, kuŗi vēlētos pieteikties šīm stipendijām, lūgti sazināties ar Alfrēda Raistera dēlu Ēriku
Raisteru (raisters@comcast.net); viņš var palīdzēt
nodibināt sakarus ar katras universitātes pārstāvjiem.
Dr. Alfrēds Raisters dzimis 1921. gadā Rīgā, studējis
Latvijas Universitātes Mechanikas fakultātē. Otrā pasaules kaŗa laikā Alfrēds Raisters bija spiests atstāt Latviju
un inženiera gradu elektrotechnikā ieguva Štutgartes
Techniskajā augstskolā. A. Raisters 1948. gadā Eslingā
iestājās un aktīvi darbojās korporācijā Lettonia un turpināja darboties korporācijā ASV – gan Vašingtonas pavalstī, gan Dienvidkalifornijā.
Alfrēds Raisters bija kaislīgs sportists – nodarbojās ar
paukošanu, burāšanu, airēšanu, spēlēja volejbolu un
basketbolu. Vēlāk viņš apmācīja amerikāņu sportistus
šajās sporta disciplīnās un sāka aizrautīgi spēlēt tenisu –
darbojās Dienvidkalifornijas tenisa tiesnešu apvienībā,
brauca uz olimpiskajām spēlēm Monrealā, Lilehamerā

un Atlantā. Olimpiskajās spēlēs 1984. gadā Losandželosā viņš brīvprātīgi vadīja basketbola vienību uzņemšanu.
Profesionālo karjēru Alfrēds Raisters sāka 1955. gadā. Ieguvis ASV pavalstniecību, viņš strādāja par inženieri firmā Boeing, vēja tunelī pārbaudot lidmašīnu aerodinamiku. A. Raisteru 1960. gadā pieņēma darbā Martin
Marietta uzņēmumā Dienvidkalifornijā, viņš strādāja
Vandenberga gaisa spēku bazē Titan I un II raķešu lidojuma kontrolēšanas pārbaudes grupā. Pēc tm 25 gadi
aizvadīti Hughes Aircraft Company, pārbaudot satelītus
un dažādu satiksmes līdzekļu lietderību simulēšanas
laboratorijā un vadot projektus lāzeru nodaļā. Līdztekus
darbam viņš 1973. gadā Peperdainas universitātē ieguva
MBA gradu un 1988. gadā Nova Southeastern universitātē PhD gradu. A. Raistera lasījis lekcijas par projektu
vadību gan savā darbavietā, gan starptautiskās konferencēs, gan dažādās universitātēs visā pasaulē, tostarp
Latvijā.
Beidzis strādāt Hughes Aircraft, A. Raisters turpināja
strādāt par konsultantu, lasīt lekcijas un ziedoja savu
laiku California Science centram, veidojot skolēnu mācībprogrammas. Latvijas Ārlietu ministrija 1992. gadā
iecēla Alfrēdu Raisteru par Latvijas goda konsulu Dienvidkalifornijā, un gandrīz 20 gadu viņš pašaizliedzīgi un
apzinīgi pildīja goda konsula pienākumus.
Dr. Alfrēds Raisters aizgāja mūžībā 2012. gada
24. jūlijā 91 gada vecumā. Dzīves laikā sakrātos līdzekļus viņš novēlēja piecām pasaules universitātēm, ar kuŗām viņam bijuši sakari.

Alfrēds Raisters un Dzintra Janava
Latvijas Universitātes gada svētkos
Losandželosas latviešu namā
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Losandželosas metro 25 gadi!
Aizritējušā gadsimta 50. gados ASV ieceļojušie latvieši labi atceras, cik ērti un ātri toreiz daudzkur varēja
izbraukt ar tramvaju. Google ir labs raksts What happened to Los Angeles Streetcars? Tajā pastāstīts, ka 1920.
gadā Losandželosā bija pasaulē labākā un lielākā tramvaju satiksmes sistēma, bet pamazām sliedes nojauca un
1963. gadā tramvajus vispār izņēma no apgrozības. Tā
bija liela kļūda. 2000. gada 13. jūlijā tika atklāta pirmā
22 jūdžu gaŗā metro līnija – Blue Line uz Longbīču, un
25 gadu laikā metro līniju tīkls ir krietni paplašinājies.
Šogad 20. maijā beidzot atklāja tik ilgi tapušo sešu jūdžu
gaŗo Expo Line no Kulversitijas (Culver City) līdz Santamonikai, un divas dienas pasažieŗi varēja braukt par
brīvu. Laikrakstā Los Angeles Times š. g. 21. maijā
ziņots, ka Expo Line metro virzās pa to pašu ceļu, pa
kuŗu gāja tramvajs no 1908. gada līdz 1953. gadam.
Abas dienas vilcieni bija pārpildīti, lai tiktu atpakaļ uz
pilsētu, bija jāstāv gaŗā rindā. Ceļā no Losandželosas
galvenās stacijas līdz Santamonikai jāpavada apmēram
50 minūšu. Diemžēl jau nākamā pirmdienā daudzi nokavēja darbu, jo pie kāda krustojuma vilcienam uzdrāzās
auto, pagājušas divas stundas, kamēr satiksmi atjaunoja.
Varbūt metro ceļu vajadzēja pacelt uz balstiem, lai vilcienam nav jāgaida pie krustojumiem, taču tas izmaksātu
vēl dārgāk. Drīzumā pagarinās arī Purple Line – līdz
Vestwudai (Westwood).
Tramvajus ASV plāno atjaunot vēl citās pilsētas –
viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Pilsētās uzlabosies
gaiss, tās kļūs zaļākas.
Braukt ar tramvaju taču ir daudz ērtāk un vieglāk –
nav jākoncentrējas, var mierīgi lasīt, sūtīt īsziņas tālrunī, patērzēt ar citiem braucējiem, skatīties pa logu, aplūkot mājas, kokus, vērot, kas jauns uzcelts, ko vēl ceļ.

No kreisās: Guna Jostsone un Nora Mičele jaunās
metro Expo Line galapunktā Santamonikā
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Santamonikas 3. ielas promenādē varēja apskatīt
Astrīdas Prestones mākslas darbus
Kāpēc tramvajs nevarētu braukt pa Lankeršīma bulvāri Ziemeļholivudā un Riversaides avēniju gaŗām latviešu namam? Kādreiz netālu no nama bijusi tramvaja
līnija. Laikraksta Los Angeles Times 2015. gada 26. septembŗa numurā Čārlss Flemings (Charles Fleming) rakstā Along the ghost route of the Red Car ieteic pastaigāties pa vietām, kur kādreiz gājis tramvajs, viņa ieteiktais
maršruts ir apmēram divu jūdžu gaŗs, to var sākt un
beigt pie Alessandro Elementary School, kuŗai vienmēr
brauc gaŗām tie, kuŗu ceļš uz latviešu namu ved no zooloģiskā dārza puses. Varbūt sarīkojam tādu pārgājienu
ar pikniku brīvā dabā?
Čārlss Flemings ir autors grāmatām Secret Stairs: A
Walking Guide to the Historic Staircaises of Los Angeles
un Secret Walks: A Walking Guide to the Hidden Trails
of Los Angeles.
Sietlas latviešiem ar lieliem protestiem izdevās panākt, ka Sietlā plānotā tramvaja līnija ap latviešu namu
metīs loku, nav vairs jābaidās, ka namu nojauks. Mēs
varētu aicināt pilsētas amatpersonas gādāt, lai tramvaja
līniju nama tuvumā atjaunotu.

Kas galu gala notika ar šiem vagoniem?

Losandželosas latviešu namā Liepājas aktieŗi izrādīs vācu autora lugu
Pēc ilgāka laika latviešu namā atkal būs iespēja noskatīties Latvijas aktieŗu iestudējumu – liepājnieki Dace
Makovska un Leons Leščinskis 18. septembrī izrādīs vācu rakstnieka Martina Valzera (Martin Johannes Walser)
traģikomēdiju „Kauja četrās sienās“ (oriģinālais nosaukums – Die Zimmerschlacht). Tā sarakstīta 1962./63.
gadā, sākumā kā raidluga ar nosaukumu Erdkunde
(„Ģeografija”) un pāraidīta radio 1966. gadā. Vēlāk autors lugu pārstrādāja, pirmizrāde ar lugas jauno nosaukumu Friča Kortnera (Fritz Kortner) režijā notika 1967. gada 7. decembrī Minchenes teātrī Kammmerspiele.
Rietumvācijā 1969. gadā tapa televīzijas filma. Luga
iestudēta teātŗos Vācijā, Austrijā un Šveicē, nodrošinot
autoram financiālu neatkarību. Nākamo desmit gadu
laikā „Kauja četrās sienās” bija viena no trim visbiežāk
iestudētām lugām Rietumvācijā. Vairākas izrādes par
godu rakstnieka 85 gadu jubilejai notika 2012. gadā.
Lugu 2014. gada jūnijā un jūlijā izrādīja Vācijas pilsētā
Konstancē teātrī Mephisto & Co.
Latviešu valodā luga tulkota aizritējušā gadsimta
70. gados (tulkotāja Astra Moora), to iestudēja un pāris
reižu pārraidīja Latvijas radio. M. Valzera lugas „Neliels
līkums” un „Kauja četrās sienās” 1992. gadā izdotas grāmatā Astras apgādā Losandželosā. Lugu iestudēt apsvēra
režisors Oļģerts Kroders, bet diemžēl nepaspēja. Latvijā
teātŗmīļiem pirmo reizi bija iespēja to noskatīties tikai
2014. gada beigās, kad pie darba ķērās režiore Kristīne
Klētniece. Aktieŗi Leons Leščinskis un Dace Makovska
bijuši ilggadēji skatuves partneŗi Liepājas teātrī.
Luga „Kauja četrās sienās” 2014. gadā izrādīta teātŗa
klubā „Austrumu robeža”, kultūras pilī „Ziemeļblāzma”,
2015. gadā vairākkārt Eduarda Smilģa teātŗa mūzejā,
arī Smiltenē un Ikšķiles novada Tīnūžos. Pērn aprīlī to
noskatījās latvieši Norvēģijā – Oslo un Bergenā.
Lugas apakšvirsraksts ir „Etīde laulātam pārim”,
(Übungsstück für ein Ehepaar) – tās sižets ir šķietami
vienkāršs – par Trūdi un Fēliksu Firstiem, abiem ir pāri

četrdesmit, viņi kopā nodzīvojuši 20 gadu, izaudzinājuši
bērnus, šķīrušies un atkal sagājuši kopā. Gandrīz pusotras stundas viņi ķildojas, cenšas viens otru pazemot, atgādina notikušo pagātnē un, šķiet, izlīgums ir neiespējams. Iestudējums ir humorpilns, dialogi asprātīgi,
skatītājiem noteikti nebūs jāgaŗlaikojas. Lugā atklājas
senā patiesība, ka mīlestība un naids ir vienas nūjas divi
gali.
Martins Valzers dzimis 1927. gada 24. martā Vaserburgā pie Bodenezera (Bodensee), studējis vēsturi un
filozofiju, 1951. gadā aizstāvējis disertāciju par Franci
Kafku. Rakstnieks rēgulāri tika ielūgts uz vācu literātu
„Gruppe 47“ sanāksmēm, 1955. gadā viņam piešķīra
balvu par stāstu Templones Ende. Viņa pirmais romāns
„Laulības Filipsburgā” iznāca 1957. gadā (latviešu valodā tulkots un izdots 1984. gadā), par kuŗu saņēma Hermaņa Heses prēmiju. Romāni „Puslaiks”, „Vienradzis”,
„Krišana”, „Gallistla slimība”, „Viņpus mīlestības”,
lugas „Neliels līkums”, „Ozols un Angoras trusis”,
„Melnais gulbis”, „Bērnu spēlīte” u. c. tulkotas zviedru,
norvēģu, franču, angļu, itaļu, poļu, čechu, bulgāru, holandiešu, japāņu, krievu un citās valodās. Rakstnieka
darbos jūtama F. Kafkas ietekme, vienlaikus tie radnieciski satiriskajiem Heinricha Bella darbiem. Martins
Valzers ir vairāku Vācijas universitāšu goda doktors,
1998. gadā viņš saņēma Vācijas grāmatu izdevēju un
tirgotāju apvienības Miera balvu. Bavārijas ministru
prezidents 2008. gadā Martinam Valzeram par mūža
ieguldījumu piešķīra Starptautisko grāmatniecības goda
balvu Corine. Par ieguldījumu literātūrā rakstniekam
2015. gadā piešķirta Frīdricha Nīčes prēmija.
Martins Valzers dzīvo Nusdorfā (Nußdorf) pie
Bodenezera.
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Jauniešu orķestris Krakovā atskaņoja „Dinamisko mūzikas partneŗu”
skaņdarbus animācijas filmām
Polijas pilsētā Krakovā maija pēdējā
nedēļas nogalē notika 9. filmu mūzikas
festivāls, kas laika gaitā kļuvis par lielāko un ievērojamāko visā pasaulē.
Kšištofa Penderecka Eiropas mūzikas
centrā 31. maijā koncertā jauniešu orķestris atskaņoja Emmy godalgai nominēto kompanijas Warner Brother filmām Justice League, Batman: the Brave
and the Bold un Superman Suite „Dinamisko mūzikas
partneŗu” – Lolitas Ritmanes, Maikla Makkvičina
(Michael McCuiston) un Kristofera Kārtera (Kristopher
Carter) – komponēto mūziku.
The 9th Krakow Film Music Festival 31 May, 7 pm
The Krzysztof Penderecki European Centre for
Music; Concert Hall
Young and Serious – Animation
Ritmanis | McCuistion | Carter
FMF Youth Orchestra;
Monika Bachowska – conductor

12

PROGRAMME
Superman: The Animated Series Suite
Music by: Lolita Ritmanis, Michael McCuistion,
Kristopher Carter
Scooby Doo: Mask of the Blue Falcon Suite
Music by: Lolita Ritmanis, Michael McCuistion,
Kristopher Carter
Batman: The Brave and the Bold Suite
Music by: Lolita Ritmanis, Michael McCuistion,
Kristopher Carter
Batman Beyond: Return of the Joker Orchestral
Suite
Music by: Kristopher Carter
Unlimited Universe Suite (Justice League
Unlimited, Subzero, Justice League)
Music by: Michael McCuistion
Heroes, Heroines & Music Meisters Suite (Justice
League, Mystery of the Batwoman, Batman: Brave and
Bold)
Music by: Lolita Ritmanis

Latvijas prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējone tikās ar
„Sveika, Latvija!" dalībniekiem

Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējone
21. jūnijā tikās ar Amerikas latviešu apvienības rīkotā
ceļojuma „Sveika, Latvija!” dalībniekiem. Šogad ceļojumā 13-15 gadus veciem Amerikas latviešu jauniešiem
piedalījās divas Losandželosas latviešu skolas 2015./16.

mācību gada absolventes – Aija Reimane (attēlā priekšā
otrā no kreisās) un Ance Trapse (priekšā ceturtā no
kreisās). Nākamā dienā „Sveika, Latvija!” dalībnieki
viesojās Ārlietu ministrijā, kur viņus pieņēma īpašo
uzdevumu vēstnieks Pēteris Kārlis Elferts.

„Te nu mēs esam!” Kanadā
Kanadā, 24. jūnijā Toronto un 25. jūnijā Sidrabenē
Jāņu svinību apmeklētājiem bija iespēja noskatīties
Losandželosas latviešu uzvedumu „Te nu mēs esam!”,
ko pērn izrādīja XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu
svētkos Sanhosē. Uzveduma beigu korī dziedāja vairāki
Kanadas latvieši.
Laikraksta „Latvija Amerikā” 2016. gada 9. jūlija
numurā ievietots Skaidrītes Lejas raksts par izrādi
Sidrabenē un 2016. gada 16. jūlija numurā Helēnas
Ginteres raksts ar daudziem fotoattēliem par izrādi
Toronto.
Septembrī uzvedums tiks izrādīts vairākos latviešu
centros ASV: Priedainē, Kalamazū, Vašingtonā (D.C.),
Čikāgā un Indianapolē.
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Apsveicam Māri Bērziņu
un Diānu Ngujenu (Nguyen) ar
Emmy godalgu

Losandželosā 23. jūlijā tika piešķirtas 68. gadskārtējās Televīzijas mākslas un zinātņu akadēmijas godalgas
Emmy par televīzijas programmām, kas izrādītas no
2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. maijam.
Producenti Māris Bērziņš un Diāna Ngujena bija
nominēti Emmy godalgai katēgorijā Best Entertainment
Programming, un viņiem to piešķīra par Variety Studio
tālrādes raidceļā PBS rādīto seriālu Actors on Actors.
Seriālā piedalījušies slaveni aktieŗi – Lēdija Gaga,
Dženifera Lopesa, Robs Lovs, Džons Trevolta, Džeimija
Lī Kērtisa un daudzi citi.
Mārim Bērziņam šī ir otrā Emmy godalga, pirmo
reizi viņš to saņēma 2009. gadā 12. septembrī par izcilu
kadru montāžu tālrādes uzvedumam Project Runway, ko
izrādīja raidceļā Bravo.

Intervija ar Paulu Berkoldu
Latvijas Radio 3
Latvijas radio 3 programmā „Klasika” var noklausīties žurnālistes Rūtas Paulas 17. jūlijā notikušo interviju
ar paidagogu Paulu Berkoldu. Šovasar viņš paspēja
strādāt gan Siguldā, gan Gaŗezerā.
Uz XII starptautiskajiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem „Krustceles mūzikā” Siguldas mākslu skolā
„Baltais flīģelis” no 12. līdz 21. jūlijam ieradās 102 dalībnieki no vairākām valstīm. Viens no meistarkursu vadītājiem bija Pauls Berkolds, viņš mācīja tradicionālo
mūziku. Pauls Berkolds 12. jūlijā viņš svinēja 60 gadu
jubileju. Intervijā viņš pastāsta, ka latvietība ir ļoti nozīmīga viņa dzīves un darba daļa un tradicionālā mūzika
palīdz apvienot abas mīlestības – pret savu tautu un mūziku. Pauls Berkolds dziedājis daudzos operteātŗos –
Baltimorā, Sietlā, Teksasā, Rīgā, pirmā bijusi filozofa
Kolēna loma Džakomo Pučīni operā „Bohēma”. Visvairāk viņam patīk dziedāt latviešu komponistu Alfrēda
Kalniņa, Emīla Dārziņa, Arnolda Šturma, Tālivalža
Ķeniņa, Imanta Zemzara dziesmas.
„Vienmēr esmu audzis ar latviešu garu dvēselē. Man
vienmēr bijis svarīgi turēties pie latviešiem. Tas, ka tagad uz Latviju varu atbraukt ne tikai ciemos, bet arī strādāt, sajūtoties kā lielākas tautas daļa, ir ļoti nozīmīgs
fakts manā dzīvē,” intervijā saka Pauls Berkolds.
Pēc meistarkursu beigām Pauls Berkolds devās strādāt Gaŗezera Vasaras vidusskolā – vadīt kori un lasīt
lekcijas. Augusta beigās viņš atsāks darbu Kalifornijas
Mākslas un mūzikas institūta vokālā katedrā un septembrī Losandželosas latviešu jauktā koŗa mēģinājumus, jo
jāgatavojas XIV vispārējiem ASV latviešu Dziesmu
svētkiem Baltimorā, kuŗi notiks 2017. gadā no 29. jūnija
līdz 3. jūlijam.

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/
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Nora Mičule, ciemodamās Latvijā, aizbrauca uz
Siguldu un tikās ar meistarkursu vadītājiem
Paulu Berkoldu un Venti Zilbertu

Latvieši līgoja Sandiego, Lasvegās, Lagunabīčā

Pulciņš Sandiego latviešu ielīgoja Jāņus 18. jūnijā
Ineses Pavāres mājās

Lasvegu latvieši līgoja 25. jūnijā
Edītes Ziemeles mājās
Vietnē latviešiem pasaulē
www.latviesi.com ziņots, ka
latvieši ārpus Latvijas
Jāņus šogad svinēja vairāk
nekā 80 vietās vismaz 29
pasaules valstīs – ASV,
Austrālijā, Austrijā,
Baltkrievijā, Beļģijā,
Brazīlijā, Dānijā,
Gibraltārā, Igaunijā,
Islandē, Italijā, Īrijā,
Jaunzēlandē, Kanadā,
Krievijā, Lielbritanijā,
Lietuvā, Luksemburgā,
Meksikā, Nīderlandē,
Norvēģijā, Portugālē,
Somijā, Spānijā, Šveicē,
Tobago, Ukrainā, Vācijā,
Zviedrijā.

Sandiego, Apelsīnu pagasta un
Losandželosas latvieši 25. jūnijā
pulcējās pie Klusā ōkeana Hysler
parkā Lagunabīčā. Viņiem piebiedrojās ciemiņi no Ogres, Siguldas,
pāris no Anglijas. Bija sagatavotas
dziesmu grāmatas, saulei rietot, tika
dziedātas līgodziesmas, arī pa kādai
nerātnai studiju laika dziesmai.
Ogrēnieši Gundega un Emīls Rīteri
bija atveduši alu, ķimeņu sieru un
pīrāgus, paštaisītas rokassprādzes ar Lielvārdes jostas
ornamentiem, ko saņēma visi līgotāji. Viņi noklausījās arī
Latvijas Radio 2 svētku koncertu.
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Līksma līgošana Losandželosas latviešu namā...
Jāņumātes Signes Dauškanes-Plataces atskats uz Jāņu svinību gatavošanu un norisi
Lai bij labi, kur bija labi
Pašā Jāņu vakarā.
Man bija labi savā saimē –
Dienvidkalifornijā.

Jāņu svinības 25. jūnijā sākās pulksten četros pēcpusdienā,
tiklīdz ieradās pirmie jāņubērni. Āra nojumēs, pie bāra, zālē
pie gaŗā galda viņi mielojās ar dažādu šķirņu sieriem, maizi,
medu, ķiploku grauzdiņiem un baudīja alu.

Sākās jautra apdziedāšanās – ar līdz katru nākamo
pantiņu puišu un meitu nometne kļuva arvien kuplāka

Kopā ar Ingunu Galviņu pagalmā bija iespēja mācīties pīt
Jāņu vainagus; citi spēlēja novusu vai piedalījās
„Meklēšanas spēlē”, ko vadīja Ilze Anna Puķīte
Kad visi bijām
sanākuši lielajā zālē, sasēdušies pie
gaŗā saimes galda,
nodziedājuši pirmo
ielīgošanas dziesmu, aicinājām mūsu saimes „virsaiti”
Ivaru Mičuli iedegt
simbolisko Jāņu
ugunskuru.
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Pēc jestrās apdziedāšanās aicināju saimi pie galda: bijām
sagatavojuši cūkgaļas cepešus, štovētus kāpostus, sēņu mērci,
kartupeļus, salātus.
Kamēr aktieŗi gatavojās izrādei, uzrunā jāņubērniem aicināju padomāt, kāpēc svarīgi Jāņos būt kopā ar savu saimi?
Kāpēc, svinot dažādus svētkus, nākam kopā? Ja cilvēks neiet
pie savas saimes, viņš ir viens. Reizēm pabūt vienam, neapšaubāmi, ir vērtīgi. Cilvēks ir sociāla būtne un atvērta enerģētiskā sistēma. Tāpēc noslēgšanās sevī vai jebkuŗas citas
pašizolācijas formas ir darbības, ar kuŗām ikviens sevi padara
vāju un iztērē savu dzīves un dzīvības enerģiju. Tiklīdz fiziski, ekonomiski un pat informātīvi tiek izolēts kāds objekts, tas
sāk nīkt. Enerģija zūd, ja atsakās no savām radnieciskajām
saitēm, aizmirst senčus, nenovērtē zemi, kuŗā dzimis. Cilvēks
kļūst vājš, ja nepieder kādai kopienai, grupai un visu laiku
paliek viens. Zaudēt saikni ar savu kultūru – tas arī nozīmē
enerģijas zaudēšanu.
Tāpēc Jāņu dienā aicināju uzlādēt katram pašam sevi un
citam citu ar labām domām un vārdiem, ar mūsu tautasdziesmās un dejās iekōdēto spēku, ar iedvesmu un pozitīvo enerģiju! Aicināju arī atrast laiku uzrakstīt draudzības, pateicības
un varbūt pat mīlestības vēstules cilvēkiem, kuŗi dzīvē bijuši

Ar interesi tika gaidīta Ulža
Lustes luga „Varakļānu pagasta
baroneses”. Galvenās lomas
tēloja Inguna Šulce un Ieva
Liepniece, Nora Mičule un
Valdis Pavlovskis – Anglijas
karaļpāri, un abi patiešām tā arī
izskatījās! Lietuvas prezidentes
Daļas Grībauskaites lomā iejutās Mārīte Šulce, Igaunijas prezidentu Tomasu Ilvesu un viņa
dzīvesbiedri Ievu Ilvesu tēloja
Ivars Mičulis un Endija Damroze, mūsu prezidentu Raimondu
Vējoni un Ivetu Vējoni – Leons
Platacis un Inese Edvarda;
prezidenta kancelejas darbiniekus – Dziesma Tetere un
Anglijas karaļpāŗa tēlotāji
Rūdolfs Grants, karalienes
– Nora Mičule un Valdis
kancelejas vadītāju – Teodors
Pavlovskis
Lilienšteins.

No kreisās: Leons Platacis, Inese Edvarda, Mārīte Šulce,
Ivars Mičulis, Endija Damroze

Diāna Zaķe un Aija Zeltiņa-Kalniņa vadīja rotaļdeju
„Šurp, Jāņa bērni”, kuŗā piedalījās gandrīz visi
svarīgi. Uzrakstīt kādam, kuŗš īstajā
brīdī pateicis īstos vārdus.
Ikviens savu vēstuli, arī anonimu, varēja nodot Jāņu pastā. Katrs
labs vārds ir svarīgs!
Jāņu paskastītē bija iemestas
apmēram 15 vēstules.
Liels paldies visiem rakstītājiem!

No kreisās: Inguna Šulce, Nora Mičule, Valdis Pavlovskis,
Ieva Liepniece
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Pēc izrādes Jānis Daugavietis jāņubērnus aicināja mēroties
spēkiem, nama pagalmā ceļot svara bumbas.
Sievietes cēla 10 mārciņu bumbas: 1. vietā Liene Bertasjus
(viņa bumbu pacēla 163 reizes); 2. vietā Ligita Kaviere (136
reizes); 3. vietā Ieva Dzelzs (115 reižu); 4. vietā Iveta Brecko
(104 reizes).
Vīrieši cēla 35 mārciņu bumbu: 1. vietā Jānis Daugavietis
(80 reižu); 2. vietā Martins Suchijs (Suchy) (67 reizes);
3. vietā Kārlis Derums (55 reizes); 4. vietā Pēteris Brecko
(50 reižu).
Bērni cēla trīs, piecu un astoņu mārciņu bumbas: 1. vietā
Leonards Platacis (4 gadi; 26 reizes); 2. vietā Matīss Platacis
(10 gadu, 100 reižu); 3. vietā Kevins Paladins (8 gadi, 64 reizes); 4. vietā Marks Edvards (10 gadu, 80 reižu).
No kr.: Leons Platacis ar mazo Viljamiņu, Matīss Platacis,
Signe Dauškane-Platace, Leonards Platacis,
Rūdolfs Grants
Izklaides programma bija izplānota līdz pat pusnaktij, bet,
ievērojot lielos attālumus līdz mājām, daudzi jāņubērni pateikdamies un atvainodamies sāka posties ceļā jau apmērm
desmitos vakarā. Ne viss plānotais tika īsenots – tas atlikts uz
nākamiem Jāņiem, kuŗus atkal ceram svinēt brīvā dabā, piedaloties daudziem jāņubērniem. Aicinu ikvienu apzināt iespējamās svinību vietas, lai nākamgad varam Jāņus svinēt kādā
līdz šim neatklātā skaistā vietā netālu no Losandželosas.
Paldies Losandželosas latviešu nama pārvaldes, DK LB
valdes locekļiem un jāņubērniem par labajiem vārdiem.
Stiprinieces, no kreisās: Ligita Kaviere, Liene Bertasjus,
Ieva Dzelzs, Iveta Brecko
Visa vakara gaŗumā jāņubērni izmantoja iespēju nofotografēties īpaši iekārtotā fotstūrītī – gan paši ķēra mirkļus savos kabatas tālruņos, gan uzticējās fotografes Guntas Lujānes
profesionālitātei.
Līgosvētku albumu var apskatīties un attēlus iegādāties
vietnē: gunta.smugmug.com

No kr.: Arta Stare, Gunta Lujāne, Inguna Galviņa,
Nora Mičule
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Pateicība
Mārītei Šulcei – par lielo palīdzību virtuvē; bez Mārītes
padoma sēņu mērce nebūtu tik labi izdevusies. Paldies par
ķiploku grauzdiņiem un Latvijas maizi.
Aijai Zeltiņai Kalniņai – par zāles rotāšanu, papardēm,
kumelītēm un zariem no kaimiņa pagalma; par prasmīgu lielā
vainaga pīšanu, ko novietojām zālē pie griestiem.
Pēterim Brecko – par skaisto Jāņu plakātu iespiešanu,
galda kartēm, dziesmu grāmatām un nama rotāšanu. Paldies
Pēterim un Ivetai Brecko par palīdzību nama sakārtošanā pēc
sarīkojuma.
Ligitai Kavierei – par kalnos salasītajām jāņuzālēm un
ozolzariem, ar ko rotājām Jāņu fotostūrīti.
Uldim Lustem – par Jāņu izrādi; palīdzību nama rotāšanā, par drosmi ar pacēlāju uzbraukt pie nama griestiem, lai
piesietu lielo vainagu!
Ingunai Galviņai – par palīdzību svētku gatavošanā, meijām, Jāņu vainagu meistarklasi, nama sakārtošanu un tīrīšanu.
Ilzei Annai Puķītei – par „Meklēšanas spēles” vadīšanu.
Lienei Lindei – par štovētajiem kāpostiem, kuŗus viņa
ziedoja.
Intai Zemjānei – par gardo jāņusieru.
Jānim Daugavietim – par iespēju spēlēt novusu, smagumu celšanas konkursu, balvu sagatavošanu un ziedošanu.
Diānai Zaķei – par aktīvu dalību un rotaļdejas „Šurp, Jāņa bērni!” vadīšanu.

Nasaram Hadadam – par skaņas pastiprināšanas iekārtu
atvešanu un novietošanu pagalmā.
Tamārai Kalniņai – par palīdzību no Latvijas atvest baltos linu galdautus un tautiskos rotājumus.
Paldies teātŗa trupai un lieliskajām prīmadonnām Ingunai
Šulcei un Ievai Liepniecei.
Ivaram Mičulim un Dāvim Reinam – par skaisto Jāņu
ugunskuru.
Jānim Taubem un Ērikam Jerumanim – par Jāņu alus
bāru.
Sandrai Gulbei – par atbalstu, atļauju lietot 2014. gada
Jāņu atribūtus un sagatavoto „Jāņu dziesmu” grāmatu.
Paldies Dziesmai Teterei par aktīvu iesaistīšanos vakara
norisē!
Esmu pateicīga savai ģimenei – vīram Leonam,
dēliem Rūdolfam un Matīsam par atbalstu un Viljamiņa
auklēšanu.
Paldies vairāk nekā 120 jāņubērniem, kuŗi atrada laiku un
vēlējās būt kopā ar citiem Dienvidkalifornijas latviešiem!

Atsauksmes par Jāņu svinībām
Šogad pirmo reizi Jāņus sagaidīju pilsētā. Sākumā biju
skeptiska, jo ierasts, ka Jāņus svinam brīvā dabā, pie ugunskura… Atsaucos Signes aicinājumam piedalīties nama rotāšanā, un 23. jūnijā, kad visa Latvija līgo, arī mums bija priecīga un ļoti darbīga līgošana namā. Sagatavoju mazu cienasta
galdu, lai spēks darboties.
Bija prieks, ka svētku dienā nama pagalms un telpas
skaisti izpušķotas, daudz dedzīgu jāņubērnu. Patika, ka nams
vizuāli pārvērsts. Elektriskais ugunskurs piešķīra Jāņu
noskaņu. Gribējās dziedāt, dejot, lepni valkāt ziedu vainagu
un skaisto latvisko jostu.
Mans draugs Martins vēl neprot latviešu valodu, ar prieku
mācīju viņam Jāņu dziesmas un stāstīju par tradicijām. Viņš
dziedāja līdzi „līgo, līgo!” un visu vakaru runāja par papardes
zieda meklēšanu. Viņu pārsteidza, cik ļoti Jāņi orientēti uz
puišu un meitu savstarpējām attiecībām.
Man bija iespēja patirgoties ar
Latvijas zāļu tējām, bet žēl, ka tirdziņā
pieteicās tik maz citu tirgotāju. Labprāt
iegādātos jāņusieru, alu, pīrāgus un
daudz ko citu, ko čaklās darbabites būtu
sagādājušas.
Jāņumātes mielasts bija bagātīgs un
garšīgs. Liels paldies Signei Platacei ar
ģimeni! Ļoti daudz labu ideju un labu
risinājumu! Ceru, ka nākamgad Jāņu
rīkošanā iesaistīsies vēl vairāk dalībnieku. Liels paldies un
slava Jānim Daugavietim par sportisko aktīvitāšu rīkošanu!
Jāņubērni nebija naski uz dejošanu, bet viņš visus iekustināja
citādāk – ar hantelēm, svaru bumbām un novusu.
Paldies par izrādi! Man nebija viegli sekot līdzi notikumiem uz skatuves, jo mēģināju tekstu tulkot Martinam. Jāņi
mums abiem ļoti gāja pie sirds. Saskatījām pat ieguvumu tā
norisei pilsētā – nebija tālu jābrauc.
Ligita Kaviere

Jāņi bija fantastiski! Sen nebiju skatījusies teātŗa izrādi latviešu valodā, man ļoti patika! Kārtējais pierādījums, ka latvieši ir tauta ar labu humora izjūtu. Pēc izrādes bija gards
Jāņu mielasts. Cepuri nost! Signei ir tik liela apņēmība un
spars ar četrus mēnešus vecu bērniņu līdzās! Sen zināms –
sanākot visiem kopā, var pieveikt kalnus.
Vakarā notika sacensības, kuŗās izcīnīju pirmo vietu un kā
balvu saņēmu piecu litru alus muciņu, kuŗa man vēl jāiztukšo!
Liene Bertasjus
Pirmā atsaucos Ulža Lustes aicinājumam piedalīties izrādē, turklāt tēlot galveno lomu! Palīdzēju Uldim sameklēt arī
citu lomu tēlotājus: Ievu Liepnieci, Noru Mičuli, Endiju
Damrozi un Inesi Edvardu. Mēģinājumi sākās aprīlī, notika
gandrīz katru nedēļu, visiem divpadsmit dalībniekiem uz tiem
nebija viegli ierasties. Turklāt lugas autors un režisors bija
uzlicis augstu latiņu vizuālajam noformējumam, jo lugā darbojās četru valstu augstākās amatpersonas – Baltijas valstu
prezidenti un Anglijas karaļpāris. Mēģinājumu gaitā nedaudz
tika mainīts dažu personu teksts, kā arī autora sākotnējās
ieceres par galveno lomu tēlotāju – Varakļānu slaucēju
Venerandas un Genovefas – vizuālo tēlu. Visiem kopā izdevās atrast savos skapjos gan prezidentu smokingus, gan dāmu
vakartērpus, gan citu neieciešamo.
Ar Ievu Liepnieci vēlējāmies atklāt humorpilno situāciju,
kad kļūdas dēļ slaucējas no Varakļāniem ielūgtas uz svinīgo
Anglijas karalienes pieņemšanu pie prezidenta Raimonda
Vējoņa Rīgas pilī, gan to, ka apķērīgās lauku sievas nekad
nekrīt izmisumā – prot sagādāt un pasniegt dāvanu karalienei
un dodas pie karalienes uz Londonu, ar humoru atvainojoties
par pārpratumu. Tas bija saspringts laiks, bet man ir gandarījums, ka izdevās spēlēt izrādē un dzirdēt publikas aplausus.
Inguna Šulce
Latviešu namā skanēja līgodziesmas, tika pīti ozollapu un
ziedu vainagi, ēsts jāņusiers un
dzerts alus. Signe un Leons
Platači ļoti veiksmīgi sarīkoja
Jāņu svinēšanu. Nams izpušķots, mielasts sātīgs, jautras
rotaļas, aizrāvīga apdziedāšanās
un, visiem par pārsteigumu, namā „aizdedzināja” Jāņu ugunskuru! Šoreiz tas bija Valža Diča
elektroniski izveidots simbolisks
ugunskurs, bet sirdī tas katram
no mums atsauca atmiņā kādus
no iepriekš jauki pavadītiem svētkiem.
Svētku vakarā jāņubērnus izklaidēja Ulža Lustes viencēliens par Varakļānu sievu piedzīvojumiem Rīgas un
Bakingemas pilī. Jānis Daugavietis rīkoja svara celšanas
sacensības visu vecuma grupām, un vislielāko interesi izraisīja sieviešu savstarpējā cīņa.
Paldies visiem, kuŗi gādāja, lai līgosvētki izdotos tik vareni un interesanti.
Aija Zeltiņa Kalniņa
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Fotograafe Studio jauna mājvieta

Studijai Fotograafe 18. maijs bija liela diena. Apmēram 80 viesu piedalījās jaunās fotostudijas atrklāšanā
Laguna Hills. Ieradās pilsētas galva Barbara Krogermane, Irvainas (Irvine) pilsētas tirdzniecības palātas pārstāvji, Merloni Geier Management darbinieki. No ASV
Kongresa Kalifornijas pārstāvju biroja Fotograafe
Studio saņēma atzinības rakstu par paveikto. Viesus izklaidēja grupas Thrift sōliste un dziesmu autore Anna
un grupas Joyous Wolf sōlists Nick.
Restorāna Chick-fil-Lai darbinieki studijas atklāšanas
viesiem piedāvāja ēdienkartes jaunākos gardumus. Visiem bija iespēja piedalīties izlozē, kuŗai balvas sagādāja
studijas draugi un atbalstītāji: Coffee Bean & Tea Leaf,
See's Candies, Ruby's Dinner, Kevin Jewelers, Chick-filA un vietējais kinoteātris. Viens no laimestiem bija
fotosesija jaunajā studijā.

Fotograafe Studija Apelsīnu pagastā darbojas kopš
2010. gada, kad tika atklāta pirmā fotodarbnīca Laguna
Hills tirdzniecības centrā.
Studijai ir daudz piedāvājumu – fotografēšana kāzās,
ģimenes fotosesijas studijā un brīvā dabā, profesionāli
portreti, kā arī senu un bojātu fotografiju atjaunošana.
Studijā var nofotografēties oficiāliem dokumentiem. Fotografijas tiek izgatavotas jebkuŗas pasaules valsts dokumentiem, tās ir gatavas 30 minūšu laikā.
Liels paldies visiem, kuŗi piedalīties atklāšanā, kā arī
tiem, kuŗi nevarēja ierasties, bet apsveica sociālajos
tīklos. Studijā gribētos redzēt vairāk tautiešu, visi laipni
aicināti. Uz drīzu fotografēšanos,
Līga & Normunds Sviksi
Fotograafe Studio tālr.: 949-380-1884; 949-395-1628
www.fotograafe.com

Paidagogs
Juris Ērglis
apmāca baletdejotājus
sestdienās, plkst. 11.00
Madilyn Clark Studios
10852 Burbank Blvd.
North Hollywood,
CA 91601
Tālr. 1-818-506-7763
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Mūsu vecvieglatlēti atkal izceļas
Pasadenā, Kalifornijas Technoloģijas institūta sporta
laukumā 4. jūnijā notika gadskārtējās vecvieglatlētu
sacensības – California State Senior Games. Šķēpraidis
Juris Tērauds uzvarēja vīriešu 80-84 gadu vecumgrupā ar rezultātu 33,66 m, krietni pārspējot divus savus
konkurentus.
Guntis Linde, pārstāvot Santamonikas vieglatlētikas
klubu, š. g. 18. jūnijā USATF rietumu apgabala
(USATF West Region) vecvieglatlētu meistarsacīkstēs
(42. gadskārtējās) Cerritos College stadionā Norvalkā
(Norwalk) piedalījās 10 000 metru skrējienā. Vīriešu 8589 gadu vecumgrupā bez konkurences viņš ieguva pirmo
vietu ar rezultātu 1:08.44.96 un USATF rietumu
apgabala meistara nosaukumu. USATF rietumu apgabalā
ir piecas ASV pavalstis – Arizona, Havaja, Kalifornija,
Nevada un Ņumeksika.
Guntis Linde dzimis 1928. gada 14. jūlijā un bija
vecākais sacensību dalībnieks.

Ziedojumi DK Latviešu biedrībai ar
biedru gada maksu

Losandželosa-Klīvlande-OsloKopenhāgena-Doha
Uģa un Anitas Puķīšu meita Brigita ar dzīvesbiedru
Viestartu Rūtenbergu 2007. gadā no Klīvlandes pārcēlās
uz Oslo, Norvēģijā.
Viestarts Rūtenbergs kopš 2001. gada strādā starptautiskā klientu apkalpošanās uzņēmumā KPMG, kam ir
filiāles daudzās valstīs. Oslo viņi dzīvoja līdz 2013. gadam, kad Viestarta darba gaitas viņus aizveda uz
Kopenhāgenu, Dānijā. Kopenhāgenā piedzima mazais
Vilhelms.
No 2015. gada 31. oktōbra Rūtenbergu ģimene dzīvo
pilnīgi citā pasaules malā – Kataras pilsētā Dohā, kas
atrodas pie Persijas līča. Viestarts Rutenbergs ir finanču
nodaļas vadītājs Maersk Oil Qatar.
Jūnijā Brigita ar Vilhelmu ciemojās Losandželosā un
atnāca arī uz Jāņu sarīkojumu namā.
Uz kuŗu vietu pasaulē vedīs viņu turpmākie ceļi? Varbūt uz Austrāliju, Jaunzēlandi, Indiju?
Brigita izveidojusi vietni, kuŗā raksta par dzīvi
Katarā: http://grassisgreenerwhereyouwaterit.com/

Atis Blāķis – $50; Jānis Celms – $50;
Maija Hinkle – $20; Dzintra un Jānis Janavi – $50;
Inta Kipere – $15; Viola Lāce – $25;
Aivars un Juta Ozoliņi – $65; Velta Reimane – $15.
Ziedojums Jāņa Taubes vecākā piemiņai
Nonita Priedīte
Ziedojums Jāņa Leimaņa piemiņai
Ilze un Pauls Darricarrere
Plašākā latviešu oriģinālliterātūras digitālā
bibliotēka: www.letonika.lv sadaļā Lasītava
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

Brigita Rutenberga ar mazo Vilhelmu vēro mednieku
sacensības Kataras tuksnesī

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
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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, maija, vasaras izdevumā

Grāmatas ceļo
Tallinā izveidota lidostas bibliotēka, tai saziedotas daudzas
grāmatas. Tajā nav bibliotēkāra, nav ierobežojuma, cik ilgi
grāmatu var paturēt. Ceļotāji lūgti īpašā grāmatzīmē ierakstīt,
kādā valstī grāmata nokļūs.
Grāmatu apmaiņa notiek dažādi – pie antīkvarātiem ir noliktas kastēs, kuŗās gaŗāmgājēji var parakņāties un paņemt
kādu grāmatu. Ir plaukti ar grāmatām veļas mazgātavās, viesnīcu vestibilos, reizēm parkos uz sola atstāta grāmata, ko var
pašķirstīt, palasīt un, ja iepatīkas, paņemt līdzi uz mājām.
Vasaras bērnu nometnē Saulaine pie Toronto gadiem ilgi
darbojas lietoto grāmatu klēts, kuŗā bijušas tūkstošiem latviešu grāmatu, arī retumi. Visas grāmatas ir ziedotas, viss
darbs brīvprātīgs, un visi ziedojumi par grāmatām tiek izmantoti Saulaines uzturēšanai!

Grāmatas ar lieliem burtiem un krāsojamās
pieaugušajiem
Latvijas grāmatnīcās līdzās parastajām grāmatām tagad
tiek pārdotas pieaugušajiem, cilvēkiem ar redzes traucējumiem domātas grāmatas ar lielākiem iespiedburtiem. Apgāds
„Zvaigzne ABC” ar palielinātiem burtiem jau izdevis vienu
no pērngada visvairāk pirktām latviešu autoru grāmatām –
Daces Rukšānes „Mīlasstāstus”.
Grāmatas ar lieliem burtiem pieaugušajiem sāka iespiest
angļu grāmattirgotājs un izdevējs Frederiks Torps (Frederic
Thorpe) 1964. gadā.
Pēdējos gados īpašu populāritāti ieguvušas krāsojamās
grāmatas pieaugušajiem. ASV izveidotas daudzas interešu
grupas, kuŗās cilvēki sanāk, lai krāsotu kopā.
The New York Times sakopotajā grāmatu sarakstā sadaļā,
kas veltīta spēlēm un aktīvitātēm, visas 10 visvairāk pirktās
grāmatas ir nevis lasāmās, bet krāsojamās. Krāsošanas entuziasti stāsta, ka krāsošana līdzīgi meditācijai palīdz atbrīvoties
no ikdienas raizēm un pat atgriezties saulainākā savas dzīves
posmā. Grāmatu krāsotāji parasti pulcējas bibliotēkās, citiem,
it īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, kam ikdienā nav jādodas uz darbu, tas ir laika kavēšanas veids. Entuziasti piemin
arī citas priekšrocības – atšķirībā no gleznošanas, krāsošana
nav tik ļoti atkarīga no talanta un līdz ar to atkrīt jebkāda vilšanās par nespēju īstenot savu māksliniecisko ieceri tik labi,
kā cerēts.

brance, kā arī grāmatu par jūdaismu This is My God.
Hermaņa Vouka darbi tulkoti 27 valodās.
Latvijā vecākie rakstnieki ir Zigmunds Skujiņš un Daina
Avotiņa. Z. Skujiņš intervijā žurnālistei Undīnei Adamaitei
laikrakstā „Diena” 2016. gada 27. aprīli paziņo, ka visu, ko
gribējis, ir pateicis, un vairāk rakstīt nedomājot.
Žurnāla „Domuzīmes” 2015. gada otrā numurā pārrunu
rakstā „Pili vai kūti?” vairāki latvieši literāti pauž bažas par
literātūras nākotni Latvijā – grāmatu metieni samazinās; nav,
kas reklāmē jaunizdevumus; iedzīvotājiem trūkst naudas grāmatu iegādei; mājās plauktus grāmatām vairs reti kāds iekārto; bibliotēkās ir arvien mazāk apmeklētāju, jauniešiem lasīt
nav intereses, mazinās lasītprasme, arvien vairāk grāmatnīcu
tiek slēgtas, skolās samazinātas literātūras stundu skaits,
valsts rakstniekus neatbalsta.
Rēgulāri lasīt cilvēki tiek mudināti ar dažādiem paņēmieniem. Vācijā firma Wishi sākusi iespiest grāmatas uz tualetes
papīra, jo mūsdienās cilvēki lasot tikai gultā un tualetē. Vairākās tīmekļa vietnēs, piemēram, Dailylit.com ir piedāvājums
tekstu sadalīt un pēc pieprasījuma nosūtīt lasītājiem. Lasot
katru dienu piecas minūtes, 77 dienās varot izlasīt Mērijas
Šellijas grāmatu „Frankenšteins”. Maaboret.com piedāvā īsstāstus, iPhone lietotnē Poetry Daily – katru dienu pa dzejolim. Latviešu lietotnē Fabula, samaksājot septiņas eiras
mēnesī, ir neierobežota piekļuve bibliotēkai, bet lasāmais
dienas porcijās jāsadala pašam.
Par spīti visam, grāmatas iznāk, ir pilsētas, kuŗu bibliotēkā
jāpierakstās rindā, lai dabūtu kādu nesen iznākušu grāmatu.
Pasaule bez grāmatām būtu bez atmiņām, zināšanām un
progresa. Īpaši senas, vēsturiskas grāmatas glabā īstus dārgu-

Grāmata nedrīkst mirt!
Žurnālā Time 2016. gada 1. februāŗa numurā ievietota
intervija ar amerikāņu rakstnieku Hermani Vouku (Herman
Wouk). Iespējams, viņš ir vecākais rakstnieks pasaulē. Viņam
ir 100 gadu, un viņš laidis klajā grāmatu ar nosaukumu Sailor
and Fiddler. Viņa grāmata The Cane Mutting 1951. gadā
ieguva Pulicera balvu. Viņš sarakstījis vēsturiskas noveles par
Otro pasaules kaŗu The Winds of War un War and Remem-
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Grāmatu saturu var izstāstīt vienā vai divos teikumos

mus, reizēm tās atklāj kādu robu pasaules vēsturē.
Encyclopaedia Britannica uz papīra vairs neiznāk (vēl nemaz ne tik sen aģenti staigāja pa mājām, piedāvājot parakstīties uz daudzsējuma izdevumu). Ir viedoklis, ka enciklopēdijas jau iznākšanas brīdī ir novecojušās, jo dati par personām
un notikumiem nemitīgi mainās, tīmeklī tos nekavējoties var
labot. Latvijā sākti priekšdarbi jaunai universālai Latvijas
Nacionālai enciklopēdijai, kam sākumā būs elektroniskā
versija.
Visā pasaulē tiek izdotas tematiskas grāmatas – dārzkopjiem, pavāriem, celtniekiem, par polītiku, mākslu, zinātni, izglītību, medicīnu, vēsturi, literātūru, matēmatiku, dzīvniekiem: suņiem, kaķiem, zirgiem, trušiem, zivīm u. c. Un kur
Austrālijā ir veikali, kuŗos grāmatas ietītas papīrā ar uztad vēl kōmiku grāmatas! Ceļotāji īpaši iecienījusi Lonely
rakstītu nosaukumu, lai grāmatu nevērtētu pēc tās vāka
Planet un Dorling Kindersley izdevumus. Ļoti svarīgi izdevumi vēl aizvien ir vārdnīcas.
Daudzās pasaules pilsētās vēl arvien notiek grāmatu svētki, izstādes, žurnālos un laikrakstos publicē grāmatu apskatus,
ir lasītāju klubi, kuŗos pārrunā izlasītos darbus. National Book
Foundation, galvenā literātu organizācija ASV, literātiem
kopš 1950. gada piešķiŗ balvas dažādās katēgorijās un tās
vadītāji apsveŗ turpmāk balvas pasniegt un godināt rakstniekus svinīgā ceremonijā, līdzīgā filmaktieŗiem, kuŗus cildina,
pasniedzot „Oskarus”. Los Angeles Times katru gadu publicē
Parent Reading Guide angļu un spāņu valodā, kuŗā ir
ieteicamo grāmatu saraksts un padomi vecākiem. Tātad
grāmata turpina dzīvot!
Latvijas Universitātes Paidagoģijas, psīcholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki, atgādinot par lasītprasmes un lasītprieka nozīmīgumu personības izaugsmē, aicināja piedalīties
29. maijā piecu minūšu zibakcijā „Lasīšanas diena 2016”
jebkuŗā vietā Latvijā – izvēlēties mīļāko grāmatu, lasīšanas
vietu, ielūgt paziņas, draugus, radus uz kopīgu lasīšanu; pēc
piedalīšanās zibakcijā nosūtīt fotografijas galerijai uz e-pastu
Varbūt uztraukumam nav iemesla – jaunieši tālruņos
lasisanasdiena@lu.lv
meklē informāciju par mūzejā redzamajām gleznām!
Žēl, ka Ņujorkas piepilsētā Foristhillos Austin Street ēkā,
kur 20 gadu bija grāmatveikals Barnes & Noble turpmāk būs
Target, jo ēkas īpašnieki paaugstināja īres maksu. Nelīdzēja
nekādi iedzīvotāju protesti, petīcijas. Kā gan viņi turpmāk
iztiks bez grāmatu veikala?
Ļoti iepriecināja lasītāju rindas pēc jaunās Harperas Lī
grāmatas „Ej, noliec sargu!” (nosaukumam izmantots teksts
no Jesajas grāmatas 21.nodaļas 6-9), un atmiņā nāca laiks,
kad rīdzinieki pirms daudziem gadiem aukstā ziemas dienā
stāvēja gaŗā rindā pie Valtera un Rapas grāmatnīcas, lai parakstītos uz Jāņa Jaunsudrabiņa kopotiem rakstiem.
Eurydice pētījumā par 31 valsti secināts, ka piektā daļa
15 gadu vecu jauniešu un daudzi pieaugušie Eiropā ir neprasmīgi lasītāji. Kaut arī vairākumā valstu rakstpratības pilnveides polītika ir progresējusi, bieži vien uzmanība netiek veltīta
lielāka riska grupām, piemēram, zēniem, bērniem no ģimenēm, kas dzīvo nelabvēlīgos apstākļos, un imigrantu bērniem.
Tikai dažās skolās skolēniem ir nodrošināta lasīšanas speciālistu palīdzība (Dānijā, Somijā, Islandē, Īrijā, Maltā, Norvēģijā, Zviedrijā un Lielbritanija). Latvijā 15 gadu vecu neprasmī- Labi, ka ir daudz grāmatu; slikti, Plauktu var izveidot arī
gu lasītāju ir apmēram 17,6% (Somijā – 8%), turklāt ir liela
ka nav plauktu, kur tās novietot
no grāmatām
atšķirība starp zēniem un meitenēm.
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Tēlnieka Maikla Fraskas (Michael Frasca) „Grāmatu
strūklaka” pie Sinsinati bibliotēkas Ohaijo
Alberts Einšteins teicis: „Es baidos tās dienas, kad technoloģijas pārspēs mūsu cilvēcisko saskarsmi. Pasaulē tad būs
idiotu paaudze.”
Lai gan strauji attīstās modernie plašsaziņas un izklaides
līdzekļi, rokā paņemama grāmata nezudīs.
Literātūrkritiķis Svens Birkets ir pārliecināts, ka ekrāns
nevar aizstāt grāmatu, viņu biedē tīmekļa ietekme uz cilvēka
individuālitāti. Intervijā Paulam Raudsepam žurnālā „IR”
2015. gada 28. V – 3. VI numurā Svens Birkerts stāsta, ka
viņam grāmatu ir ļoti daudz, bet grūti no kādas atbrīvoties:
„Es emōcionāli, psīcholoģiski un garīgi pavadīju laiku kopā
ar šo grāmatu, tāpēc tā ir gandrīz kā cilvēks. Es nevaru tai
vienkārši pagriezt muguru. Pat ja nekad to vairs neatvēršu, tā
ir fizisks norādījums un atgādinājums. Es mīlu grāmatas brīnišķīgo fizisko esību. Es nedomāju, ka jebkas līdz šim uz ekrāna radīts var to aizvietot. Grāmatu atveŗ, tu tajā ieej, virzies
uz priekšu un tad aizver. Tam ir simboliska nozīme, kas nerodas brīdī, kad piespied pogu uz sava Kindle un teksts pazūd.
Es gribu skatīties uz šo konkrēto priekšmetu un sev teikt: jā,
es atceros. Kas notiks ar tiem daudzajiem cilvēkiem, kuŗi nekad nav sajutuši šo sentimentālo saiti ar grāmatas lasīšanu?
Vai viņi gribēs saglabāt katras pieredzes nošķirto ūnikalitāti,
kas palīdz veidot cilvēka būtību?”
Zenta Mauriņa grāmatā „Tālā gaita” citē diriģenta Hansa
Holcapfela (Hans Holzapfel) viņai bērnībā teiktos vārdus:
„No visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šais brīnumos tu vari brīvi ienirt. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu
tūkstošos domājuši un jutuši.
Tā ir tik liela laime, ka tādēļ
vien dzīve jāmīl. Zini, meitenīt, es katru vakaru pirms gulētiešanas savām grāmatām
saku labunakti. Apsēžos zvilnī, aptveŗu visus plauktus un
jūtos bagāts. Šad tad vēl izraugos kādu sējumu, atveŗu
to, izlasu vienu otru rindu un
jūtos bagāts. Tā ir mana
Vai pēdējais grāmatas
vakara lūgšana.” (125. lpp.)
lastītājs?
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Un vēl: „Vai tu arī zini, kāda nodarbība ir viscēlākā?
Grāmatas lasīšana. Neviens cits radījums, tikai cilvēks to spēj
un, grāmatu lasot, neviens neskrien apkārt, bet meklē klusu
stūrīti. Un koncertā, kā tu jau esi redzējusi, arī neviens no
klausītājiem nestaigā. Ja kādam tas iekristu prāstā, pārējie
pasauktu policiju.” (126. lpp.)
Gan jau ar laiku zinātnieki izdibinās,
kas rakstīts mīklainajā Voiniča manuskriptā, uz smilšakmens sienas Latvijā un
apaļajiem diskiem, kā arī līdz šim neatminētajiem, akmenī iekaltiem rūnu rakstiem.
Ir labākās grāmatas un visvairāk pārdotās grāmatas. Ne vienmēr labākās ir visvairāk pārdotās grāmatas. Labu grāmatu
gribas izlasīt pēc iespējas ātrāk, bet negribas, lai tai būtu beigas. Noliekot izlasītu grāmatu, rodas sajūta, ka šķiŗies no laba drauga.
Dāvināsim grāmatas – ASV tās vēl aizvien var nosūtīt pa
pastu lētāk – book rate.
Pirmā grāmata bija, bet pēdējās nekad nebūs. Arī stāsts par
grāmatām nekad nebeigsies.
A. M.

Veltījums mežkopjiem
Viena no lielākām Latvijas vērtībām
ir meži. Apgāds „Divpadsmit” Ogrē laidis klajā mežkopjiem veltītu apjomīgu
grāmatu (718 lpp.) – „Mežam veltīti
mūži. Mežkopju piemiņas ceļvedis”.
Apgāda adrese: Ogre, Saules prospekts 5a, LV 5003; tālr.: 28649138
e-pasts: divpadsmit@inbox.lv

Grāmatas par māksliniekiem
Apgāds „Neputns” 2014. gadā sāka jaunu grāmatu seriju
„Latvijas mākslas klasika”. Jau izdotas grāmatas par Rūdolfu
Pērli, Aleksandru Beļcovu, Jāni Liepiņu, Rūdolfu Pērli,
Vilhelmu Purvīti, Kārli Padegu, Jani Rozentālu, Konrādu
Ubānu, Johanu Valteru, Teodoru Ūderu, Sigismundu
Vidbergu, Voldemāru Irbi, Līviju Endzelīnu.

Godinājums ārstiem
Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskais apgāds izdevis LU Medicīnas
fakultātes (MF) Pediatrijas katedras
docentes, biedrības „Glābiet bērnus”
priekšsēdes Ingunas Ebelas grāmatu
„Ebelu dzimta un pediatrija Latvijā”.
Akadēmiķis Jānis Stradiņš priekšvārdā
raksta, ka grāmata neaprobežojas tikai
ar pediatrijas vēsturi, tajā kādas dzimtas vēsture izraudzīta par piemēru, lai
atklātu, kā veidojusies latviešu turīgā vidusšķira, akadēmiskā
inteliģence. Latvijas valsts nevarētu rasties, ja latviešiem jau
agrāk – 19. gadsimtā nebūtu savas elites, kas nesagaidīja
Trešo atmodu, bet veidoja augsni tās ideāliem.

ASV prezidenta kandidāta
Donalda Trampa paziņojumi
apdraud Baltijas valstu drošību
Republikāņu partijas kandidāts ASV prezidenta
amatam Donalds Tramps intervijā laikraksta The New
York Times žurnālistiem republikāņu nacionālās sanāksmes laikā Klīvlandē, Ohaijo, paziņoja, ka pēc ievēlēšanas izlems, vai aizsargāt Baltijas valstis pret Krievijas
agresiju: „Ja tās izpilda savas saistības pret mums, tad
atbilde ir jā.”
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdis Ojāra Ērika
Kalniņa viedoklis ir, ka šādi Donalda Trampa izteikumi
ir ļoti bīstami un pretrunā gan ar republikāņu, gan demokratu partijas atbalstītajiem ASV drošības principiem. NATO 2014. gadā izveidoja ātrās reaģēšanas spēkus, lai aizsargātu vismazāk aizsargātās dalībvalstis
pret konfrontāciju ar Krieviju.
O. Kalniņš piebilda, ka līdz šim neviens ASV valsts
prezidenta kandidāts nav tik pavirši izturējies pret
saistībām NATO.
***

Amerikas baltiešu brīvības līgas prezidents
Valdis Pavlovskis Republikāņu partijas
kandidātam ASV prezidenta amatam
Donaldam Trampam nosūtījis vēstuli
BALTIC AMERICAN FREEDOM LEAGUE
P.O. BOX 65056, LOS ANGELES, CA 90065
July 26, 2016
Dear Mr. Trump:
Since 1949 when NATO was formed, every Soviet and
Russian dictator has tried to weaken or eliminate
NATO: Stalin, Malenko, Bulganin, Krushchev,
Brezhnev, Andropov, Chemenko, Gorbachev, Yeltsin,
Medvedev and Putin, but they all failed. With your
proposed policy for NATO, you might just succeed
where they have failed.
Your recent remarks questioning United States support
of the Baltic countries in case of Russian aggression
greatly alarmed and disappointed me as well as many
other Americans of Baltic heritage.
In your campaign speeches, you have promised that you
will make America great again. Great in what way?
Great at throwing countries that are friends and loyal
allies of America under the bus?

You have promised that you will gain respect for the
U.S. in the world community. Respect for what? For
breaking an ironclad contract that has brought peace
and security to Europe for 70 years?
You have promised that the U.S. will once again be a
leader among nations. A leader of what? Leaders do not
break the mission of an organization that provides
security to large and small countries.
You have promised to bring change. But what kind of
change? The first ever reneging of a security treaty with
27 sovereign nations?
Yes, the U.S. has served as the world’s policeman, but
we have also been the world’s Samaritan. When
countries are in danger of losing their precious freedom
and sovereignty, to who do they turn to first for help?
Not Russia, Germany, France, or China. It is “The Land
of the Free and the Home of the Brave“. Mr. Trump, do
we really want to lose this proud legacy for the pittance
that is spent on NATO?
At the Warsaw summit, NATO decided to deploy a
modest number of multinational NATO troop units,
including a battalion of U.S. troops, to dissuade
Russians from aggression against the Baltic countries
and Poland. NATO seeks to deter aggression not only
by military strength, but also by projecting unity among
27 NATO allies and the U.S. Yes, Putin wants to revive
the Soviet Union empire, but his most important goal is
to neutralize and destroy NATO.
The Balts have fulfilled their obligations to NATO, they
are not free riders. Estonia has met their two percent
share, Lithuania and Latvia are on the threshold to do
so. Before they were members of NATO, they
participated in NATO peace keeping and combat
missions in the Balkans, Iraq and Afghanistan. They
still are with us in Afghanistan. Isn’t that worth
something, Mr. Trump?
I sincerely hope that you will make a clear and
definitive statement promising that you will not
abandon the Baltic countries while you ponder the
NATO ledger.
If there are any questions or comments, my phone
number is (323) 255-4315, e-mail: ValdisP@aol.com
Thank you very much you for reading my letter.
Wishing you the best.
Respectfully,
Valdis V. Pavlovskis, President
Former U.S. Marine and Vietnam war veteran
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JOCIŅI
Internātskolas skolniece augstprātīgi jautā skolotājam:
„Vai tiesa, ka jūsu tēvs bērnībā ganījis kaimiņu ciemā
zosis?”
„Taisnība. Un, kā redzi, es eju viņa pēdās.”
***
Divas meitenes staigā pa mežu. Piepeši viņām pretim lec
varde un sauc: „Noskūpsti mani, esmu apburts miljonārs!”
Viena no meitenēm noliecas un ieliek vardi somā.
„Kāpēc tu viņu nenoskūpsti?” jautā otra.
„Ak, miljonāru taču netrūkst. Bet kur tu atradīsi runājošu
vardi?”
***
Anna mācās gatavot ēdienu un, lai pārsteigtu draugu,
ielūdz viņu vakariņās. „Vai gaļai kāda vaina?” viņa jautā,
redzēdama, ka draugs to ilgi košļā.
„Tā ir cieta kā āda!”
„Ļauj man nogaršot,” saka Anna un paņem gabalu no
viņa šķīvja.
„Tas taču ir mīksts kā sviests!”
„Jā, šo gabalu jau es diezgan ilgi košļāju.”
***
Jauns cilvēks sēž ēdnīcā un ko ko svītro ēdienkartē.
„Ko jūs darāt?” jautā viesmīlis.
„Gaidu savu draudzeni un izsvītroju visus ēdienu, kas
maksā vairāk par 10 dolariem.”
***
„Tas gan ir skaists kaķis, kur jūs viņu dabūjāt?” jūsmo
kaimiņiene.
„Mēs aizbraucām uz Persiju un viņu tur nopirkām,”
skaidro kaķa īpašniece.
„Kāpēc braucāt tik tālu? Tepat Ventūras bulvārī ir dzīvnieku patversme, kur tādus var dabūt!”
„Jā, bet atrodiet tur vietu, kur atstāt auto!”

Valdim un Dacei Pavlovskiem nebija jābrauc ne uz Persiju, ne dzīvnieku patversmi – kādā lietainā dienā melns
mincis gaidīja pie viņu mājas durvīm, varbūt nojauzdams,
ka tur dzīvo kaķmīļi; viņš ieguva vārdu Miķis un tagad ir
mājas saimnieks – staigā un guļ, kur pašam patīk
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Draudzes Ziņas

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā 29. maijā iesvētītie jaunieši, no kreisās:
Annija Tetere, Liāna Berkolda, Daina Reimane, Dāvis Berkolds, Aija Reimane,
Zigurds Beķeris, Sabrīna Lapiņa, Marlēna Ramane, Skaidrīte Beķere
Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuŗu sapratni,
lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.
(Flp. 4:7)

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
11. septembrī plkst. 11:00 laju vadīts dievkalpojums 17. svētdienā pēc Vasarsvētkiem
25. septembrī plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu 19. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītājs Mārtiņš Rubenis
No 7. līdz 9. oktōbrim LELBAs Rietumu apgabala konference Denverā
23. oktōbrī plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu 23. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītājs Mārtiņš Rubenis
30. oktōbrī plkst. 11:00 laju vadīts dievkalpojums 24. svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
pēc dievkalpojuma plkst. 12.30 dāmu komitejas rīkotais Rudens bazārs namā

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums Bērni
15. maijā

34

29. maijā
5. jūnijā
12. jūnijā

165
19
23

68
17

$368

$10.82

$1575
$577
$761

$9.55
$30.37
$33.09

No Kārļa Kalēja saņemta pateicības kartīte
par apsveikumu dzimumdienā.

5
2

Piezīmes
Mācītājs Mārtiņš Rubenis
Prāveste Daira Cilne un
diakone Rota Stone
Mācītājs Mārtiņš Rubenis
Mācītājs Aivars Ozoliņš

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

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
28

Pārdomām
No tālienes parādījās Kungs: „Ar mūžīgu
mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju
tevi.”
(Jer 31:3)
Kas var būt skaistāks par šiem vārdiem? Šī ir vislielākā dāvana, kādu cilvēks savā dzīvē var saņemt! Mūžīgo mīlestību mēs varam saņemt tikai no Kunga. Visu
klātesoša ir Dieva beznosacījumu žēlastība. Dievs ik
dienu ir kopā ar mums un māca mīlēt – nesavtīgi, bez
nosacījumiem. Un, kā zināms, lai mīlētu citus, vispirms
jāiemācās mīlēt pašam sevi. Bībelē ir teikts: „Mīli savu
tuvāko kā sevi pašu.” (Rm 13:9) Šie vārdi ir dziļi. Reizēm grūti izšķirt un saprast, kas ir mīlestība un kas ne.
Vai iet vieglāko ceļu vai pārvarēt šķēršļus? Vai samierināties ar notiekošo vai uzdrošināties mainīt sevi un pasauli līdzās? Vai daru gana daudz, lai mana sirds vienmēr būtu pilna ar mīlestību?
Kur rast spēku atvērt sirdi gaismai un priekam?
Atbilde pavisam vienkārša – ticībā Dievam. Tā spēcina
un rāda pareizo ceļu. Ja arī reizēm sanāk aizmaldīties,
Kungs palīdz atrast ceļu atpakaļ pie Viņa. Un kaut
lēnām, pamazītēm turpināt ceļu uz sevis un pasaules
izzināšanu. Dieva mīlestība apņem ikvienu, kuŗš lūdz
svētību un palīdzību.
Kungs mūs žēlo bez aizspriedumiem, bez jebkādiem
„bet”. Būtu jauki, ja mēs uz Kungu paļautos visās
dzīves situācijās, arī brīžos, kad pašiem šķiet, ka izejas
nav vai arī kur nu vēl dziļāk varētu krist. Un tad prātā
nāk vārdi: „Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi
Savu roku pār mani.” (Ps 139:5)
Ar drošību un cerību, protams, neesam pasargāti no
ciešanām, bet ar to mēs kā kristieši noteikti pārvarēsim
jebkuŗas grūtības. Ja Dievs ir ar mani, kuŗš var būt pret
mani?
Ikdienā saskaŗamies ar dažnedažādiem pārbaudījumiem. Reizēm šķiet, ka tie ir nepārvarami. Tomēr, ja
pateicamies Dievam, ar paša neatlaidību un drosmi
mums ir iespēja augt. Mūsu Kunga mīlestība palīdz,
rāda ceļu un spēcina. Mīlestība uz Dievu, sevi un līdzcilvēkiem lai piepilda mūsu dzīvi! Svarīgi noticēt brīnumam, pilnībā paļauties uz Kunga žēlastību, atvērt
sirdi. Šajā steidzīgajā laikā aicinu apstāties, ieklausīties
sevī. Izprotot sevi, labāk varēs saprast pasauli. Būsim
līdzās cits citam – ar uzmundrinošu vārdu, skatienu un
rīcību. Nemaz nevajag daudz, lai ikdienu padarītu
skaistāku, gaišāku un pozitīvām emōcijām piepildītu.
Lai mums visiem izdodas pārvarēt grūtības! Lai
Dieva mīlestība ir ar mums!
Štutgartes latviešu draudzes priekšniece
Ingūna Hakere (Hacker)
(No Baznīcas gada grāmatas 2016. g. septembrī)

OKTŌBRĪ DZIMUŠIE
DRAUDZES LOCEKĻI
2. Jānis Taube, Jr.
4. Karolīne Linde
5. Jūlijs Zemjānis
10. Pēteris Purmalis
13. Maruta Ratermane
21. Kārlis Millers, Ēriks Teteris Jr.
24. Jānis Circenis
26. Kate Riekstiņa
27. Nora Mičule, Juris Riekstiņš
31. Andris Matsons (Mattson)
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes padome
Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot
Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei

DIENVIDKALIFORNIJAS
LATVIEŠU EV. LUT.
DRAUDZES
DĀMU KOMITEJA
ielūdz Dienvidkalifornijas latviešus kopā ar
piederīgiem un draugiem piedalīties

DRAUDZES RUDENS BAZĀRĀ
Svētdien, 30. oktōbrī plkst. 12:30
LATVIEŠU NAMĀ, 1955 RIVERSIDE DR.
LOSANDŽELOSĀ
Būs izloze, siltas pusdienas, kafijas galds
Šis ir lielākais dāmu komitejas līdzekļu vākšanas
sarīkojums draudzes darba veicināšanai, tāpēc
lūdzam palīdzēt gan financiāli, gan aktīvi
darbojoties
Mantas izlozei var nodot svētdienās pēc
dievkalpojuma draudzes darbiniecēm vai pieteikt,
sazinoties ar dāmu komitejas priekšnieci
Lieni Lindi, tālr.: 310-396-5244;
ar Tamāru Rūsi par lielo izlozi: 949-443-2150;
ar Dzintru Lejnieci par mazo izlozi: 714-968-9992;
ar Birutu Šulci par saldēdienu galdu: 949-297-3958
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ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
A. Ābele – $100; G. & R. Boršteini – $100;
A. & I. Briškas – $100; L. Gonia – $100
MĀSU DRAUDZĒM
A. Ābele – $100; A. & I. Briškas – $50
REMONTIEM
A. & I. Briškas – $100
ARCHIBĪSKAPA FONDAM
A. Avota – $50; G. & R. Boršteini – $50;
I. Briška – $50; I. Karge – $50;
I. Kipere (Kipper) – $50; I. & J. Zemjāņi – $100
AUSMAS LEJNIECES PIEMIŅAI DRAUDZES
VAJADZĪBĀM
Kopsumma: $50
A. & D. Švarci
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2016. gada 10. augustam.)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru „Zvannieku
cūciņā” baznīcas priekštelpā
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTI
MŪSU DRAUDZES LOCEKĻI
EGĪLS AVOTS
dzimis 1947. gada 20. decembrī Vācijā,
miris 2016. gada 4. jūlijā Kalifornijā
MODRA BALODE
dzimusi 1936. gada 7. oktōbrī Latvijā,
mirusi 2016. gada 28. maijā Kalifornijā
ILGA JANKOVSKA
dzimusi 1921. gada 19. novembrī Latvijā,
mirusi 2016. gada 8. jūnijā Kalifornijā
AIVARS VALLIS
dzimis 1930. gada 20. janvārī Latvijā,
miris 2016. gada 24. jūlijā Kalifornijā

Pie rokas ņem un vadi...
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Dienvidkalifornijas latviešu
ev. lut. draudzes pilnsapulce
Pilnsapulce notika 5. jūnijā. Visi līdzšinējie darbnieki paliek savos amatos. Draudzes priekšniece nolasīja
2015. gada draudzes darbības pārskatu.
Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz
mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas
kopīgās sapulces.
(Ebr 10:24-25)
Šie vārdi mani mudina ikdienā un pildot draudzes
priekšnieces darbu. Ar Dieva palīgu un svētību draudzei
2015. gadā bijuši 20 dievkalpojumi, četrus no tiem vadīja laji. Par laju dievkalpojumiem ir laba atsauksme.
Esam īpaši pateicīgi mūsu draudzes loceklei Gunai
Jostsonei, viņa laju dievkalpojumiem raksta gan lūgšanas, gan sprediķus. Mācītājs Aivars Ozoliņš kalpo savā
amerikāņu adventista draudzē un gandrīz reizi mēnesī
spēj kalpot arī mums, izņemot vasaras mēnešus. Mēs
ļoti priecājamies par viņa sprediķiem latviešu valodā.
Mācītājs Mārtiņš Rubenis no Denveras piekrita kalpot
vienu nedēļas nogali gandrīz katru mēnesi – sestdienās
Sandiego un svētdienās Losandželosā. Pērn viņš pie
mums bija četras reizes. Prāveste Daira Cilne pagājušā
gada laikā mūs apciemoja divas reizes, lai tuvāk
iepazītos ar vienu no viņas Rietumu apgabala
draudzēm. Jūnija sākumā aicinājām viesmācītāju –
Denveras draudzes mācītāju Helēni Godiņu, pēc
dievkalpojuma bija viras pusdienas.
Draudzes tradicionālais rudens bazārs notika oktōbŗa sākumā un adventa laikā Adventa svētbrīdis ar
dziesmām, lasījumiem un dzejoļiem. Piedalījās jauktais
koris, sōlisti un latviešu skolas talantīgie skolēni.
Janvārī atbalstījām Kaļiņu ģimeni, rīkojot pankūku
brokastis. Mēs ziedojām vairākus tūkstošus, lai palīdzētu segt lielos Magnusa ārstēšanas izdevumus.
Prāveste Daira Cilne, uzzinājusi par Magnusa slimību,
aicināja visām Rietumu apgabala draudzēm ziedot, un
tādējādi ziedojumu vākšana kļuva par lielāku labdarības
projektu. Arī kollekte no rietumkrasta latviešu Dziesmu
svētkiem Sanhosē tika ziedota Kaļiņu ģimenei.
Lielākais notikums baznīcā ārpus Latvijas bija aprīlī,
kad archibīskapes amatā ievadīja Laumu Zušēvicu. Uz
konsekrācijas dievkalpojumu un svinībām no mūsu
draudzes aizbrauca Anna Ābele, Daina Ābele un
Tamāra Rūse.
Pateicos visiem, kuŗi atbalsta mūsu draudzes darbu.
Katrs darbiņš un dolars palīdz. „Ja mums dots, mums
jādod tālāk.”
Turpināsim dot un kalpot mūsu Kungam.
Draudzes priekšniece Tamāra Rūse

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes baznīcā 29. maijā prāveste Daira Cilne iesvētīja deviņus
jauniešus; iesvētību dievkalpojumā piedalījās arī Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes mācītāja,
diakone Rota Stone, viņa atveda līdzi savas draudzes jaunieti Marlēnu Ramani, lai iesvētītu kopā ar
Dienvidkalifornijas draudzes jauniešiem
Apsveicam Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas draudzes jauniešus!

Sandiego latviešu ev. lut. draudze
Ascension Luteran Church
5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
Mācītājs Mārtiņš Rubenis
Draudzes priekšnieks:
Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road, San Diego,
CA 92123; tālr.: 858-598-5451;
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com

24. septembrī plkst. 12.00 dievkalpojums; pēc dievkalpojuma
kafijas galds
Kasiere Antra Priede Bergere
No kr.: Daina Ābele, Annija Tetere, Liāna Berkolda,
Daina Reimane, Dāvis Berkolds, prāveste Daira Cilne,
Tamāra Rūse, diakone Rota Stone,
Zigurds Beķeris, Aija Reimane, Sabrīna Lapiņa,
Marlēna Ramane, Skaidrīte Beķere,
Guna Jostsone, Egīls Ozoliņš

1335 Santa Barbara St., San Diego,
CA 92107; tālr.: 619-225-0817

Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus
izrakstīt: Antra Priede Berger
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847
Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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PLEASE DO NOT DELAY

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

