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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 

16. oktōbrī plkst. 1.30 koklētājas Laimas Jansones koncerts latviešu namā 
23.  oktōbrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 ALSL pārstāve pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju 

29. oktōbrī novusa turnīrs Sandiego (5106 Zion Avenue, Ascension Lutheran Church)  
29. oktōbrī  latviešu plūdmales volejbola turnīrs „Kostīmu kauss” Hermosa Beach  

30. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes dāmu komitejas Rudens bazārs 
19. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums 

 

Losandželosas latviešu skolas saime 2016./17. mācību gada 
 pirmajā dienā, 11. septembrī 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
izdevums; DK LB adrese:  
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  
Astrai Moorai 
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 
Tālr.: 818-980-4748; e-pasts: astere2000@aol.com  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktorei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav 
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 
gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB 
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir 
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu  jānosūta biedrības kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
Čeki izrakstāmi:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA  
 

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

IB metiens – 330 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
Jānis Taube jaunākais 
1700 Malcom Ave, Apt. 102, Los Angeles, CA 90024 
Tālr.: 310-806-0464; e-pasts: jetaube@earthlink.net  
Dāvis Reins 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589 e-pasts: davis@admtechusa.com 
DK LB valdes locekļi:  Andris Blāķis,  Miķelis Cilnis, 
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone –
biedrzine;  Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris,  Ieva 
Liepniece, Uldis Luste, Nora Mičule, Astra Moora – sek-
retāre,  Valdis Pavlovskis,  Leons Platacis, Pēteris Staško, 
Dziesma Tetere, Aija Zeltiņa Kalniņa, Diāna Zaķe 
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā 
plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas 
latviešu namā 
Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

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

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniņa 
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta: 
252 East Garden Green, Port Hueneme,  
CA 93041-1912) 
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube (čeki 
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un 
jāsūta:  1700 Malcom Ave, Apt 101, CA  90024) 

Honorary Consul, Republic of 
Latvia in California  
Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S. 
Orange County Plastic Surgery 
4501 Birch Street  
Newport Beach, CA 92660;   
Phone: 949-888-9700   
www.facebook.com/LatvianConsul  

 

Nāk rudens apgleznot Latviju... 

Foto: Guntis Švītiņš 
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Foto Vēsma Puharte  
Dziesmu svētku karogs darināts 1963. gadā pēc 

mākslinieka Harija Gricēviča meta; karogs vests  
uz  Dziesmu svētkiem ASV, Kanadā, Austrālijā  

un Eiropā;  
ALAs 65 kongresā Losandželosā 30. aprīlī  

ASV latviešu XIVvispārējo Dziesmu svētku  
Rīcības komitejas priekšsēde Marisa Gudrā (pirmā 

no kreisās) Dziesmu svētku karogu saņēma no  
XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētku Sanhosē 

Rīcības komitejas pārstāvjiem Filipa Andersona, 
Tairas Zoldneres, Unas Veilandes, Mārtiņa 

Andersona (aizsegts)  

Vispārējo ASV latviešu XIV Dziesmu svētku zīmola 
autore ir Elga Ozola; zīmols attēlo Austras koku 
Baltimoras un Merilendes karoga krāsās un stilā 

 ASV latviešu XIV vispārējo Dziesmu svētku Rīcības 
komiteja, no kreisās: Marisa Gudrā, Viesturs 

Timrots (Daugavas Vanagu pārstāvis),  Inta Grunde, 
Ilze Bērziņa, Elga Ozola, Aivars Osvalds, Grants 

Osvalds, Imants Mohseni, Juris Mohseni,  
Nikolajs Timrots 

Svētku  viesnīcas:  Renaissance Baltimore Harborplace 
un  Royal Sonesta Harbor Court   
Informācija:  www.latviansongfest2017.com 
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Gatavosimies Latvijas valsts 98,  99  un 100 gadu jubilejai! 

Pacelsim acis uz karogu mūsu,  
Latvijas saule tur laistās! 
Un mūžīgi sirdīs ieslēgsim 
Brīvības dienas skaistās. 

Pēc diviem gadiem svinēsim Latvijas valsts 100 gadu jubileja. Pusi no šī 
laika Latvija bija okupēta, Latvijas karogs un himna aizliegti. Pirms 25 
gadiem Latvija atguva neatkarību, sarkanbaltsarkanais karogs atkal lepni 
plīvo, vēsturisko notikumu – Latvijas valsts dibināšanu 18. novembrī latvieši 
piemin visā pasaulē. 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde šogad Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinības rīkos 19. novembrī. Aicinām visus mūsu 
bāleliņus laikus posties svētkiem. Ir liels prieks  redzēt nama stāvvietā 
iebraucam  automašīnas, uz kuŗu numura plāksnes rakstīts kāds latvisks 
vārds, vai aizmugurē redzams Latvijas ģerbonis, karodziņš, patriotiski 
saukļi, uzraksti latviešu valodā. Valdes locekļi lūdz tos, kuŗiem ir grūtāk 
mērot tālāku ceļu, sazināties ar tuvākiem kaimiņiem, latviešu draugiem, 
radiem un paziņām un braukt ar viņiem  uz namu kopā. Latvijas valsts 
dibināšanas atceres svinībās visus sagaidīs DK LB valdes priekšsēdis Ivars 
Mičulis, Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis teiks uzrunu, 
būs aicināti arī Lietuvas un Igaunijas konsuli, iespējams, atbrauks kāda 
Latvijas valsts amatpersona. Ikviens ir mīļi gaidīts un aicināts. 

     Svinēsim visi kopā, pacelsim glāzi šampa-
nieša, uzdzersim augstas laimes Latvijai un 
visai latviešu tautai! 
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Līdzšinējo  Latvijas vēstnieku 
ASV Andri Razānu nomainījis 
jurists, diplomāts un polītiķis 
Andris Teikmanis. Akreditācijas 
vēstuli Latvijas Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis viņam 
pasniedza  22. jūlijā.  

Andris Teikmanis dzimis 
1959. gada 29. novembrī Rīgā, 
mācījies Rīgas 5. vidusskolā 
(tagad Āgenskalna ģimnazija), no 1979. līdz 1983. ga-
dam studējis Latvijas universitātes Juridiskajā fakultātē, 
speciālizējoties tiesību zinātnēs. Pēc universitātes absol-
vēšanas sācis strādāt Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldē 
par izmeklētāju, 1988. gadā ievēlēts par Rīgas pilsētas 
Kirova (tagad Centra) rajona tiesnesi. A. Teikmanis ir 
viens no Tautas frontes dibinātājiem. 1989. gada nogalē 
pašvaldību vēlēšanās viņu ievēlēja Rīgas pilsētas pado-
mē, vēlāk par padomes priekšsēdi. A. Teikmanis ievēlēts 
LR Augstākā padomē (1990-1993), bija Tautas pašval-
dības un sabiedrisko lietu komisijas loceklis, piedalījās 
likumprojektu izstrādē par pašvaldībām, presi, polītis-
kajām partijām, archīviem. Andris Teikmanis balsoja par 
Neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Pēc Rīgas pašval-
dības reformas un Rīgas domes izveidošanas 1992. gadā 
ievēlēts par Rīgas domes priekšsēdi, pēc pašvaldību vē-
lēšanām 1994. gada jūnijā šo amatu atstājis un 1994. ga-
da jūlijā  sācis sevišķo uzdevumu vēstnieka darbu Eiro-
pas Padomē Strasbūrā. Pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas 
Padomē 1995. gadā iecelts par LR pastāvīgo pārstāvi 
EP. No 1995. gada  strādājis Ārlietu ministrijas struktū-
rā, četrus gadus bijis vēstnieks Vācijā, no 2005. gada – 
Krievijā.  No 2008. gadam līdz 2013. gadam viņš bija 
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, no 2013. gada 
Latvijas vēstnieks Lielbritanijā un Ziemeļīrijā, kā arī  
Austrālijā un Jaunzēlandē. 

A. Teikmanis apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu 
ordeni (2000. g.) un 1991. gada barikāžu dalībnieka pie-
miņas zīmi. A. Teikmanis nav bijis un nav nekādu polī-
tisko partiju biedrs. Viņš prot latviešu, angļu, vācu, fran-
ču un krievu valodu. A. Teikmaņa dzīvesbiedre Inguna 
Peniķe Latvijas Universitātē mācīja angļu valodu, ģime-
nē ir meita Ieva un dēls Oskars, abi studē Minchenē. 

Jaunajam vēstniekam ir daudz vaļasprieku – patīk 
opera, teātris, viņš nodarbojas ar skriešanu, riteņbrauk-
šanu, agrāk spēlējis arī novusu.  Ar skriešanu Andris 
Teikmanis nodarbojas vairāk nekā 25 gadus. Pirms 
piecpadsmit gadiem viņš skrējis maratonu Berlīnē, arī 
pusmaratonu Berlīnē, Rīgā, Kembridžā un citās pilsē-
tās. Dzīvojot Londonā, viņš katru rītu cēlies pulksten 

Vašingtonas, D. C., latviešu, lietuviešu un igauņu 
kopienas pārstāvji 23. augustā sapulcējās pie 

Komūnisma upuŗu pieminekļa, pieminot 1939. gada 
23. augustā parakstīto Molotova-Ribentropa paktu; 

uzrunu teica  Andris Teikmanis   

Darbu sācis jaunais Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis 

sešos un skrējis 10-12 km apkārt Rīdžentparkam. Divus 
gadus pēc kārtas vēstnieks piedalījās Londonas maratonā 
ar mērķi atbalstīt Anglijas latviešu izveidoto labdarības 
fondu Giving for Latvia, kas palīdz jauno māmiņu krizes 
centriem un bērniem invalidiem Latvijā. Pērn  42 km  
viņš noskrēja 4 stundās, 12 minūtēs un 39 sekundēs, šī-
gada rezultāts 24. aprīlī – 4:14:47. Nepilnas divas nedē-
ļas vēlāk, 15. maijā, Andris Teikmanis piedalījās Rīgas 
maratonā, rezultāts – 04:11:04.00. Vēstnieks savulaik 
dziedājis jauktajā korī Ventus. Līdzi uz Ameriku atvests 
ģimenes mīlulis, dzīvnieku  patversmē Latvijā atrasts 
balts kaķis, vārdā Kate.  

Š. g. septembŗa izdevumā „Klubs” ievietota  žurnālis-
ta Aivara Pastalnieka intervija ar Andri Teikmani. 

Gaidīsim vēstnieku ciemos Losandželosā, arī te no-
tiek maratoni, un varbūt viņš vēlēsies piedalīties kādā 
novusa turnīrā. Ar vēstnieku jau iepazinušies uzveduma 
„Te nu mēs esam” dalībnieki, viņš 9. septembrī bija uz 
izrādi Vašingtonas, D. C., latviešu draudzes baznīcā. 
A.Teikmanis aktīvi lieto twitter: https://twitter.com/teikmanis 
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Kursas vasara 
Ilgi valdīja neziņa, vai mācības Rietumkrasta vasaras 

vidusskolā šovasar notiks. Par laimi pieteicās 12 audzēk-
ņi, pārsvarā no ASV rietumkrasta – Vašingtonas, Kali-
fornijas un Oregonas pavalsts, divi atbrauca no Latvijas. 
Vasaras vidusskolu absolvēja Ella Lutere, Krišjānis 
Lūsis, Marga Galiņa un Alekandrs Brainerds.   
Kursas direktore  un latviešu valodas skolotāja Indra 
Ekmane rakstīja, ka skolēnu latviešu valodas zināšanu 
līmenis bijis dažāds, vairākumam – minimāls. Taču visi 
cītīgi mācījušies, lai uzlabotu latviešu valodas prasmi, kā 
arī izpratni par Latvijas kultūru, vēsturi, literātūru un 
tradicijām. Kursas Vasaras vidusskola uzvarēja  PBLA 
Izglītības padomes Latvijas valsts simtgadei veltītās  
akcijas „Dāvana Latvijai: Man dziesmiņu nepietrūka” 
populāritātes balsojumā. Kursas audzēkņu dziedātās 
dziesmas var noklausīties: www.mandziesminunepietruka.lv 

Protams, tika arī dejots, jokots, notika sporta 
sacensības.  

Kursā strādāja  vairāki Losandželosas latvieši: Inguna 
Galviņa mācīja latviešu valodu, Gunta Lujāne bija ofi-
ciālā fotografe, Pēteris Freimanis – saimnieks, Dzidra 
Freimane – virtuves vadītāja, Uldis Luste – saimnieka 
palīgs un dekorātors sarīkojumos.   

Latvijas Republikas Sabiedrības integrācijas fonds 
Kursai piešķīra €15 000. Atbalsts saņemts arī no citām 
organizācijām  – Latviešu biedrības Vašingtona štatā, 
Sietlas latviešu ev. lut. draudzes, Oregonas latviešu bied-
rības, Daugavas Vanagu apvienības, Amerikas latviešu 
apvienības, Amerikas latviešu jaunatnes apvienības, 
PBLA, Latvijas Valodas aģentūras, individuāliem ziedo-
tājiem.  

Nākamgad vasaras vidusskola būs no  8. jūlija līdz   
5. augustam. Jaunieši mīļi gaidīti. Vasaras vidusskolas 
direktore arī nākamgad būs Indra Ekmane. Ar viņu var 
sazināties:  kursa@kursa.org 

Ticības mācības skolotāja Daira Cilne 

Vasaras vidusskolas izlaidumā, priekšā direktore 
Indra Ekmane 

Kursā mācījās skolniece no Losandželosas –  
Aija  Reimane  (otrā no kreisās) 

Virtuves vadītāja Dzidra Freimane un  
saimnieks Pēteris Freimanis 

No kr: fotografe Gunta Lujāne un latviešu valodas 
skolotāja Inguna Galviņa 
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Rietumkrasta latviešu izglītības centra bērnu nomet-
nē ,Mežotne dalībnieki ieradās  no Albertas un Britu 
Kolumbijas Kanadā, Arizonas, Kalifornijas, Montanas, 
Merilendas, Nebraskas, Oregonas, Virdžīnijas un Vašin-
gtonas  pavalsts – pavisam 68 bērni. Lielākā bija ,,Maz-
putniņu” grupa – 12 bērnu, vecumā no 3 līdz 5 gadiem, 
viņus pavadīja kāds no vecākiem.  No Losandželosas 
bija pieci bērni: Vilis un Aleks Zaķi, Aleksandra Verga, 
Ella un Nils Makolifi ( McAuliffe).  

Nometnes atklāšanas dienā Mežotnes vadītāja Inese 
Graudiņa  iepazīstināja ar audzinātajiem un skolotājiem. 
Prāveste  Daira Cilne brīvdabas baznīcā teica uzrunu, ko 
ievadīja ar prof. Kārļa Kundziņa dziesmu, sacerētu 
bērnu vasaras nometnei aizritējušā gadsimta 50. gados: 
,,Šurp draugi, mūs saule un vasara sauc!… Cik pasaule 
skaista! Sveic mežs mūs un lauks. Ik puķe mums māsa, ik 
koks mūsu draugs! Šalc vēji, šalc strauti, tik brīnišķs to 
stāsts, Skar dvēseli, vasaras burvīgais glāsts!”   

Inese Graudiņa nometni vadījusi 11 gadu, šogad viņai 
palīdzēja māsas  Džennija Robertsa un Marisa Graudiņa. 
Starp skolotājiem, palīgiem un grupu audzinātājiem 22 
bija dažāda vecuma bijušie Vasaras vidusskolas Kursa 
audzēkņi,  arī šīgada Kursas direktore Indra Ekmane, 
tautasdeju skolotāja Ingrīda Birzniece, māksliniece 
Emīlija Šteinblūma, zēnu audzinātājs Pēteris Apsītis un 
absolventi Marga Galiņa, Ella Lutere, Krišjānis Lūsis. 
Audzinātāja  bija arī Katriāna Zommere.  

Virtuvē Kristīnas Švarcas-Vergas un Viļa Zaķa vadī-
bā strādāja 14 brīvprātīgo  –  bērnu vecāki. Pabarot bēr-
nus, skolotājus, audzinātājus un citus nometnes darbinie-
kus, kopā 123 personas, bija atbildīgs uzdevums. 

Bērni mācījās mest Mežotnē darinātu koka šķēpu, 
šaut mērķī krāsu bumbiņas, skriet maratonu ap Kursas 
ezeru (apmēram trīs jūdzes). Daudzus sajūsmināja kal-

Mežotnē visiem labi klājas 

Bērnu nometnes Mežotne šīgada kuplā saime 

Nometni atklāja  31. jūlijā, paceļot Latvijas karogu 
un dziedot himnu 
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nos kāpēja Borisa Trnavska vadītās nodarbības – šau-
šana mērķi, iešana, balansējot uz brezenta lentes, kas 
nostiepta starp diviem kokiem. Vecākās grupas audzēkņi 
devās  nakts sirojumā, lietojot kompasu, spuldzi, svilpi 
un satelītfotografiju. Viens no sporta nodarbību vadītā-
jiem bija Markus Staško.  

Ugunskura vakarus pēc kārtas vadīja visi grupu au-
dzinātāji. Bērnu grupu priekšnesumos bija teātŗa skices, 
tēlošana un vingrošana, klavieŗspēle, astoņus gadu veco 
zēnu dziedājums ,,Mums nav bailes, mēs ejam mežā” un 
daudzas kopējas dziesmas. Bijušie Kursas audzēkņi,    
16 zēnu, vīru un meiteņu grupa parādīja ,,Spriguļu siša-
nas” deju, divi zēni ,,Maisu deju”.  Dejoja un skanīgi 
dziedāja meiteņu audzinātājas. 

Nometnes beigās, karogu nolaižot, Mežotnes dalīb-

Andra Staško (aizmugurē otrā no kr.) uz nometni 
atbrauca pirmā un pēdējā dienā; viņas māsa Daira 

Popalardo ar dēlu Krišjāni bija nometnes dalībnieki    

Nometnes temats bija „Olimpiskās spēles”; bērni 
izvēlējās atjautīgus grupu nosaukumus: „Resnie pel-

dētāji”, „Trakie maratonisti”, „Karaliskās peldē-
tājas”, „Dīvainie šķēpmetēji”, „Enerģiskie bokseri”  

nieki un viesi dziedāja ,,Daugav’ abas malas”. Simbolis-
ko olimpiādes lāpu Inese Graudiņa nodeva nākamām 
Mežotnes vadītajām – Džennijai Robertsai un Marisai 
Graudiņai. Andrea Kūlīte pateicās  Inesei Graudiņai par 
11 gadu ilgo darbu, uzdāvināja fotoalbumu un bijušā 
Mežotnes un Kursas audzēkņa Gunāra Raudas gatavoto 
latvisko saktiņu. Inese tikta sveikta ar dziesmu ,,Daudz 
baltu dieniņu”, un viņa nogrieza pirmo šķēli no Maijas 
Riekstiņas ceptā lielā kliņģera un Zintas Kūlītes tortes.  

Mežotnē un Kursā  izaugusi nākamā nometņu audzi-
nātāju, vadītāju un  skolotāju paaudze. Atbalstīsim Rie-
tumkrasta Latviešu izglītības centru, kuŗa paspārnē jau 
33 gadus darbojas  bērnu nometne Mežotnes un vasaras 
vidusskola Kursa. Palīdzēsim, ziedosim, lai labi izdodas 
nākamā gada nometne!  

Nopietni vasaras darbi un atpūta pēc tam 
Apsveicam! 

Dāvis Berkolds un Daina Reimane absolvēja 
Gaŗezera vasaras vidusskolu;  

Dāvis izlaiduma aktā 7. augustā teica runu, pārstāvot 
visus  absolventus, un kopā ar  Zigurdu Beķeri no 

Sanfrancisko koncertā dziedāja sōlo 

Draudzenes (no kr.) Adele Nagaine, Laila Reimane 
un Kaija Staško šovasar apceļoja vairākas Eiropas 

pilsētas – Prāgu, Budapeštu, Vīni, Splitu, 
Dubrovnikus, Montenegro;  

Kaija Staško vasarā strādāja Latvijas 50 gadu 
okupācijas mūzejā un no 8. līdz 15. jūlijam piedalījās 

2x2 nometnē Strazdes pagastā Kurzemē  
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.Iemesli izrādes noraidījumam 

Latviešu kultūras biedrības TILTS pārstāvis Marcis 
Voldiņš nedēļām ilgi plānoja Latvijas aktieŗu Daces 
Makovskas un Leona Leščinska turneju ar vācu autora 
Martina Valzera lugu „Kauja četrās sienās” 14 latviešu 
centros Ziemeļamerikā septembrī.  

Pirms sākt gādāt teātŗa aktieŗiem vīzas iebraukšanai 
ASV, jāsazinās ar  Amerikas aktieŗu arodbiedrību, lai 
pārliecinātu, ka vietējie aktieŗi ārzemnieku izrādes dēļ 
nezaudēs darbu. TILTS marta beigās saņēm vēstuli no 
Actors’ Equity Association ar paziņojumu, ka arodbied-
rībai nav nekādu iebildumu.  Pēc tam Dzimtenes drošī-
bas (Homeland Security) departamenta ASV Pavalstnie-
cības un imigrācijas dienesta (US Citizenship and Immi-
gration Services) nodaļā bija jāiesniedz I-129 petīcija ar 
lūgumu piešķirt aktieŗiem iebraukšanas vīzas P-3. Petīci-
jā jāatbild uz daudziem jautājumiem un sīki jāapraksta, 
kur katra izrāde notiks, kas tās rīko, kur aktieŗi apmetī-
sies u. tml.  

„Pērkonītis” sāk jauno sezonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirmais mēģinājums  deju kopai „Pērkonītis” 

2016./2017. gada sezonā  – svētdien, 25. septembrī 
plkst. 1.00 latviešu namā.   

 Pārskats par līdzšinējo darbību  
 2014./2015. g. sezonas beigās „Pērkonītis” piedalījās 

XVI rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Sanhosē 
Dziesmas Teteres un Ilzes Nagaines vadībā. 2015. gada 
rudenī „Pērkonīša” vadību uzņēmās Diāna Zaķe un Ilze 
Matsone. 

 2015. gada 20. septembrī Dziesma Tetere deju kopai 
noorganizēja īpašu mēģinājumu, ko vadīja  Gunta Skuja. 
Viņa bijusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
tautasdeju kopas „Kalve” mākslinieciskā vadītāja; Rīgas 
rajona Mārupes pagasta vidējās paaudzes deju kopas 

„Mārupieši” vadītāja,  2013.  gadā  XXV latviešu 
vispārējo Dziesmu un XV Deju svētku virsvadītāja; kopš 
2014. gada septembŗa ir Latvijas nacionālā kultūras cen-
tra vecākā speciāliste choreografijā. Gunta Skuja iemācī-
ja pašas choreografēto deju „Visu dienu Jumi dzinu”. 
„Pērkonīša” dalībniekiem tā kļuvusi par iemīļotu deju, 
un viņiem bija gods un prieks dejot Guntas Skujas 
vadībā.  

 2015. gada  11. oktōbrī „Pērkonītis” Draudzes bazārā  
dejoja vairākas dejas, tostarp  „Kreicburgas polku” un 
„Maģo danci”. 

 2015. gada 13. decembrī kopa piedalījās skolas 
Ziemsvētku eglītes sarīkojumā, tēloja budēļus un dejoja 
„Dvieļu deju”, „Sešdanci”, „Visu dienu Jumi dzinu”; 
„Mazais pērkonītis” dejoja  „Piparkūku deju” un „Jautro 
pāri”.   

 2016. gada 12. martā „Pērkonītis” piedalījās  latviešu 
nama svētkos un dejoja „Puķīte pa dambi”, „Sēju vēju” 
un „Visu dienu Jumi dzinu”.  

 2016. gada 15. maijā latviešu skolas izlaiduma dienā 
„Mazais pērkonītis”  dejoja divas dejas – „Vēderiņš 
burkšķ” un „Jautrais pāris”.  

 2016. gada 20. jūnijā rakstniece Diana Mathura uzai-
cināja „Pērkonīti” dejot ļoti skaistā vēsturiskā ēkā 
Mountain Mermaid  (20431 Callon Drive, Topanga 
Canyon), kur viņa apmeklētājiem ierakstīja autografu 
savā grāmatā The Linden Tree & the Legionnaire; 
Article 58, veltītu latviešu leģionāram Kārlim 
Smiltēnam. „Pērkonītis” todien dejoja arī brīvā dabā, 
dārzā blakus peldbaseinam.                          Diāna Zaķe 

TILTS iesniedza petīciju aprīļa sākumā kopā ar līgu-
ma kōpiju un iesniegumam pievienoja ALAs, PBLA un 
Latvijas vēstnieka ASV Andŗa Razāna atbalstvēstules, 
angļu valodā tulkotas Latvijas presē ievietotas recenzijas 
un Norvēģijas latviešu biedrības atsauksmes par lugu (to 
pirms gada noskatījās latvieši Norvēģijā), kā arī 325 do-
laru samaksa. Tā kā jūnijā vēl nebija atbildes, tika nosū-
tīts lūgums līdz ar 1225 dolaru papildus samaksu iesnie-
gumu izskatīt ātrāk. Jūlija otrā pusē beidzot pienāca pa-
ziņojums, ka  lūgums noraidīts, jo luga latviešiem neesot 
„kultūrāli ūnikāla” (culturally unique).  

Diemžēl nelīdzēja arī jaunā Latvijas vēstnieka ASV 
Andŗa Teikmaņa vēstule un ASV Kongresa deputāta 
Mičiganā Maikla Bišopa (Michael Bishop) atbalsts, kā 
arī apelācijas iesniegums, ka latviešiem ārzemēs svarīgi 
redzēt Latvijas aktieŗu izrādi latviešu valodā, kaut arī 
luga ir tulkota. Turklāt lugas temats var interesēt visu 
vecumu skatītājus.  ASV Dzimtenes drošības departa-
menta birokrati varbūt gribēja parādīt savu varu. Viņi 
parādīja savu aprobežotību.  
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Desmitais ceļojums uz Sibiriju  
Sibirija izbraukāta krustām šķērsām, tur pabūts jau 

desmit reižu. Ceļojums  šogad ilga no  21. līdz 29. jūli-
jam, tajā piedalījās 35 drosminieki; maršruts: Rīga-
Maskava-Tomska-Turuntajeva-Romanoka-Asino-Belij 
Jar-Kalpaševa-Tomska-Kamerova-Miski-Kuzbasa-
Meždurečenska-Bijska-Barnaula-Maskava-Rīga.  

Krasnojarska, kas sasniedzama pēc piecu stundu lido-
juma no Maskavas, ir gandrīz Sibirijas centrā, te ir plašs 
satiksmes tīkls –  dzelzceļš, lidosta, šosejas, no kuŗām 
var nokļūt uz lielākajām pilsētām un vasaras divos 
mēnešos kuģu transports pa Jeņisejas upi uz ziemeļiem 
vēl aiz Polārā loka.  

Pirmajā ceļojumā 2006. gadā braucām ar kuteri pa 
Jeņisejas upi uz ziemeļiem; jūlijā upē vēl peldēja ledus. 
Ceļojums turpinājās aiz polārā loka uz Igarku, kur  
izsūtītie izvilka baļķus no upes līdz zāģētavai, kur tos 
apstrādāja un krāva kuģos eksportam. Tagad Igarka ir 
izmirusi graustu pilsēta, te klejo izbadējušies suņi, un 
vairākums iedzīvotāju ir gados veci un cerību zaudējuši.  

Attālākie soda lēģeri bija tālos ziemeļaustrumos –  
Vorkutā un Magadanā. 1941. un 1949. gadā izsūtītie 
brauca mēnešiem ilgi, bet, par spīti mūžīgajam sasalu-
mam, viņi nezaudēja cerību  kādreiz atgriezties dzim-
tenē. Magadanieši stāsta, ka saulainā dienā no trīsstāvu 
mājas jumta varot saskatīt Aļasku!  Aiz Urālu kalniem, 
kas atdala Eiropu no Āzijas, sākas Sibirijas plašumi ar 
deviņām laika zōnām. Sibirijas austrumos Amūras upes 
krastā ir Blagoveščenska – pierobežas pilsēta iepretī 
Ķīnai. Šo apgabalu kādreiz dēvēja par Krievijas graudu 
klēti, bet bende Staļins centīgos saimniekus pazudināja, 
nosaucot par kulakiem, un auglīgā zeme atstāta atmatā.  

No Krasnojarskas uz dienvidrietumiem ir Omska un 
Tomska, no šejienes var doties uz Astanu, 
Kazachstānā. Te vasaras ir karstas – +40 C 
gradu, ziemās nereti –50 C gradu sals. Izsū-
tītie latvieši vergoja ogļu raktuvēs, daudzi 
gāja bojā.  

Pirmajā posmā divos autobusos braucām 
uz  ziemeļiem, apkārt purvainam apvidum pie 
Obas upes. Gandrīz katru dienu nobraucām 
500 km. Pirmā pieturas vieta – ciems Turun-
tajeva, kur dzimis Jānis Stjadja, viens no Si-
birijas bērniem. Viņš gribēja apskatīt sava 
tēva Jāzepa kādreizējo māju. Tēvs izsūtīts 
1949. gadā, ģimene atgriezās Latvijā desmit 
gadu vēlāk, 1959. gadā. Arnis Eriņš vēlējās 
apskatīt sava tēva Jāņa izsūtījuma sādžu 
Romanoku. Arņa tēvs ar ģimeni izsūtīti uz 
Sibīriju 1949. gadā un  Latvijā atgriezās 
1957. gadā. Andrejs Kļaviņš ar meitu Lauru 

bija iecerējuši Asino pilsētiņā atrast Andreja mātes kapu. 
Andreja tēvs Juris izsūtīts 1949. gadā. Andrejs piedzima 
netālu no Asino, Muškinas sādžā. Tēvs ar ģimeni Latvijā 
atgriezās tikai 1967. gadā. Mācītājs Guntis Kalme teica 
aizlūgumu un iesvētīja Andreja mātes Marijas kapa 
vietu.  

Tā kā  ceļš no Asino uz ziemeļiem pavasarī bija 
izskalots, braucām uz Belij Jar trīs stundas ar vilcienu. 
Vienā vietā abās pusēs dzelzceļam dega mežs. Par laimi 
vilciena vagoni netika skarti, tomēr slaucījām pelnus no 
drēbēm, klepojām  un skalojām kaklu ar degvīnu. Pus-
naktī ieradāmies Kolpaševas viesnīcā un nākamā rītā 
Novadpētniecības mūzejam dāvinājām piemiņas plāksni 
„Mūžīga piemiņa Latvijas bērniem deportāciju upuŗiem 
1941-1949”.  

 

Tomskā mūs sagaidīja profesors Pēteris Kraujiņš ar 
meitu Margaritu. Pēteris bija vēl bērns, kad viņa ģimeni  
1949. gadā izsūtīja. Viņš ir  profesors Tomskas Technis-
kajā universitātē  un Tomskas latviešu biedrības vadītājs.  
„Latvijas Avīzes” žurnāliste Ilze Pētersone Pēteri 
Kraujiņu intervēja.                                                                        

     25. jūlija rītā sēdāmies autobusos un braucām uz  

Kolpaševas pilsētas mūzejā 

Piemiņas plāksne Kolpaševā 
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Kamerovu, no turienes tālāk 
uz dienvidiem, 520 km  at-
tālo Meždurečensku, kur 
pilsētas mūzejam dāvinājām 
piemiņas plāksni ar uzrak-
stu „Latvijas tēviem, depor-
tāciju upuŗiem”. Šajā pilsētā 
ieslodzītie būvēja lielo ogļu 
raktuves kompleksu „Kuz-
basu”. Viens no ieslodzīta-
jiem, kuŗi 1952. gadā  būvē-
ja 6. šachtu, bija māksli-
nieks Kurts Fridrichsons.   
     Ogļraktuves administrā-
cijas ēkā mūs laipni sagai-
dīja kompleksa vadītāji un 
stāstīja par raktuvju jaunā-
kajām technoloģijām. To-
mēr tālāk par pieņemšanas 

zāli mūs nelaida, jo viss pārējais esot valsts noslēpums. 
Šachtā 2010. gadā  notika eksplozija, bojā gāja 137 ogļ-
rači. Uz jautājumu, cik cilvēku gājuši bojā kopš ogļrak-
tuvju atklāšanas 1920. gadā un cik no izsūtītajiem miruši 
šachtās, mums neatbildēja. Devāmies uz kādreizējo ogļ-
raču nometnes vietu, kur mitinājušies izsūtītie. Tā bijusi 
kalna nogāzē, kas tagad apaugusi kokiem un krūmiem. 
Vienīgā liecība ir nesen uzstādītais pareizticīgo koka 
krusts. Vietējie liecinieki stāsta, ka viss kalns ir kapsēta, 
bet tūkstošiem mirušo atdusas vietas zinot tikai Dievs. 
Kalnā bijušas vairāk nekā simts baraku, un mirušie 
aprakti turpat, kur nu kurais. Kalnā pie krusta vietējais 
pareizticīgo mācītājs vadīja aizlūgumu. Lūgšanu un pie-
miņas vārdus teica arī mācītājs Guntis Kalme. Ceļojuma 
vadītāja Dzintra Geka atgādināja par mūsu tautas traģē-
diju, par izsūtīšanām 1941. un 1949. gadā. Latvijas 
Aizsardzības ministrijas militāro attiecību padomnieks 
Jānis Biškers pastāstīja par savu uzdevumu –  apzināt 

latviešu kaŗavīru, latviešu gūstekņu un izsūtīto kapu 
vietas. Diemžēl te var parādīt tikai vairāk nekā simt 
metru augstu kalnu.  

Tālāk ceļš veda  uz Bijsku, krievu rakstnieka un re-
žisora Vasilija Šukšina dzimto sādžu. Par godu izcilajam 
kultūras darbiniekam, kas pēkšņi mira pašos ziedu ga-
dos, pakalna virsotnē uzcelts skaists, liels piemineklis.   
Vietējie nerāda ar pirkstu uz vainīgajiem, bet piemin 
viņu kā varmācības upuŗi.  

Vasarās dienas  ir gaŗas, 
varējām turpināt mērot ceļu 
uz  Barnaulu, arī šajā pilsētas 
parkā ir liels piemineklis izsū-
tītajiem –  dēls apskauj tēvu, 
kam rokas aiz muguras iekal-
tas dzelžos. Pie pieminekļa 
teicām lūgšanu, un vairāki ce-
ļojuma dalībnieki dalījās at-
miņās un pārdzīvojumos.   

Sibirijā zeme vaid, daba 
raud, debesis sēro. Sibīrijas 
auglīgās dabas zaļums – nāt-
res, sūnas un asā tundras zāle 
sedz baismīgās varmācības 
darbus. Skarbās ziemas salā, 
vējā un sniegā sausie koki sadrūp, arī kapu koka krusti 
pārvēršas trūdos. Kapi bez krustiem diemžēl neliecina 
par mocekļu ciešanām,  izlietajiem sviedriem, asinīm un 
asarām. Savdabīga liecība ir ceļi uz ogļraktuvēm, bruģēti 
kauliem, jo tie paši sevi nespēj apsegt; pa tiem bradā 
vienaldzīgi, neapzinīgi ļaudis. Dabai ir liels spēks – tā 
līdz ar katru gadu izdzēš liecības par kādreizējiem 
lēģeŗiem un vergu nometnēm. Sibirijā lielpilsētas ir kā 
īstas pērles – kaltas stiklā, granītā un marmorā. Netrūkst 
operu, teātŗu un koncertzāļu. Diemžēl dabisko izrakteņu 
un naftas bagātību pārvaldnieki galvenokārt domā tikai 
paši par sevi.  

Margarita Kraujiņa 
sagaida Tomskas lidostā 

Piemineklis represiju upuŗiem Tomskā 

Piemiņas krusts izsūtītajiem Kuzbasa ogļraktuvēs 

Piemineklis  
izsūtītajiem Barnaulā 
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     Sibirijas ainavai raksturīgas mazapdzīvotas sādžas, 
pussabrukušu, vismaz 60 gadu nekoptu māju jumti.  
Mājas pamazām sapūst un sagrūst. Ciemos redz tikai 
bērnus un vecākus cilvēkus; darbspējīgie dzīvo lielpil-
sētās.  

Mājām izlauzti pamati, augstceltnes grimst un plaisā 
kā Lieldienu olas bērnu rokās – vainojams ziemeļu mū-
žīgais sasalums un vasaras atkušņi. Ledainā aukstuma 
dēļ salokas dzelzceļa sliedes un kādreiz līdzenās šosejas, 
kapsētās no zemes paceļas zārki, un pavasaŗa saule 
balina kaulus, kas gaida atkusni un varbūt jaunu zemes 
segu. Daba, žēlojot nomocītos upuŗus, tos vēlreiz parāda 
citai paaudzei, pirms apskauj zemes klēpī.        

No Latvijas uz Sibiriju 1941. gada  14. jūnijā izsūtīja 
15 425 iedzīvotājus, 1949. gada 25. martā – 42 125. 

Aivars Jerumanis Piemineklis  Bijskā aizritējušā  gadsimta 30. gadu  
polītiskās represijās cietušajiem  

Vācu laikā, kad mūsu skola jau bija izmesta no tel-
pām Aristida Briāna ielā un sadalīta darbojās vairākās 
vietās, mūsu klase dabūja jaunu ticības mācības skolotā-
ju – igauņu draudzes mācītāju Edgaru Jundzi. Viņš ne-
maz neiederējās skolotāja amatā. Bija kautrīgs, jutās ne-
ērti, īpatni ģērbās un uzvedās. Ne visai tīrs. Gards ku-
moss mūsu zobgalībām. 

Klasē ar sevi iepazīstinājis, viņš tūlīt pateica, ka viņa 
stundas būs pavisam citādas. Viņu interesēja okultisms, 
neizkaidrojami notikumi, mantota atmiņa. Viņš stāstīja 
par ektoplazmas noplūdi, cilvēkam esot dziļā transā, par 
piedalīšanos seansos, ko rīkojis profesors M. Turs. Uz 
tiem nācis arī mūsu skolas skolotājs R. K. Reiz stundas 
beigās viņš mēģināja hipnotizēt (ar atļauju) skolnieci    
E. S.,  bet bez rezultāta. Man viņš teica, ka esmu dzīvo-
jusi mājiņā ļoti tuvu Pulveŗtornim. Tēvs bijis audējs, 
mans mūžs pārtrūcis 16 gadu vecumā. Gadus vēlāk atce-
rējos, ka, būdama bērns, svētdienas pastaigās vienmēr 
rāvos uz Pulveŗtorņa pusi, vienā fotografijā pat esmu re-
dzama, uzrāpusies uz gruvešu kaudzes, aizmugurē 
Pulveŗtorņa siena. Vai tur būtu tā mājiņa? Visas tika 
nojauktas 1937. gadā.  

Toreiz mums vasarās vajadzēja strādāt uz laukiem par 
„izpalīgiem”. Kur nu vēl interesantāk kā „pie Jundža” 
Naukšēnos? Mēs, trīs meitenes, pieteicāmies un aizbrau-
cām. Lauku mājas bija īpatnas – zeme atmatā, to neviens 
neapstrādāja. Mājā dzīvoja vienīgi veca saimniece, kas 
mums teica, lai pašas atrodot, kur palikt. Jaunībā tas ne-
kādas problēmas nesagādāja – kādā mazā telpā sanesām 
salmus, drīz satikām divus puišus un vienu meiteni, vār-
dā Zigrīda, neatceros, no kuŗas skolas. Vācijā viņu sa-

tiku atkal, bija precējusies ar manu klasesbiedru G. F. 
Neatceros, ko mēs tur ēdām, bet saimniece piedāvāja 

uzcept iesālītu liellopu gaļu no mucas. Attaisījām vāku – 
pa virsu peldēja balti tārpi. Nekādas strādāšanas tā arī 
neiznāca, nebija nekāda darba. 

Sestdienās ar vilcienu uz Rūjienu atbrauca mācītājs ar 
lielu plakanu kartona kasti, pilnu ar maziem cālīšiem. 
Viņa nodoms bija vistkopība, kā jau kaŗa laikā. Pa ceļam 
vairāki cālīši bija nobeigušies un līdz nākamam sestdie-
nas transportam nobeidzās arī visi pārējie. Nezinu, ar ko 
viņus baroja un vai tas vispār notika. Mācītājs laukos 
nepalika, reti redzējām arī pārējos trīs izpalīgus. 

Mēs, trīs „izpalīdzes”, nedarījām neko. Peldējāmies 
Rūjas upē, gājām lielu gabalu uz Rūjienu. Ārpus pilsētas 
bija nometināti vācu armijas zirgi ar kopējiem un veteri-
nāriem. Bija Jāņu laiks, un mēs, vietējie un vācieši, visi 
kopā svinējām. Dziedājām visu nakti, vāciešā rāva vaļā 
vienīgi „līgo”, bet no sirds. Sadraudzējāmies un pēc tam 
dabūjām no viņiem jājamzirgus un varējām klaiņot pa 
apkārtni.  

Tā pagāja sešas nedēļas, tovasar uz jūrmalu nebraucu. 
Pēc ilgiem gadiem, būdama Rīgā, vēlējos ko vairāk  

uzzināt par mācītāju Jundzi. Krievu laikā viņš kalpojis 
Jaunpiebalgas draudzē. Varēju piezvanīt viņa dēlam 
Tālavam, bet pietrūka dūšas!                                    E. C. 

 
Red. piezīme. Tīmeklī atrastas ziņas: Edgars Jundzis 

dzimis 1907. gada 19. janvārī Valkas apriņķa Omuļu pagastā. 
Par mācītāju ordinēts 1929. gadā. Strādājis Rīgā Pētera-Pāvila 
igauņu draudzē, Gulbenē, Lejasciemā, Lubānā, Jaunpiebalgā. 
Miris 1986. gada 21. oktōbrī, apbedīts Jaunpiebalgas kapos.  

Atmiņu stāsts 

Notikumi 1942. gadā 
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Nopietns jautājums – par kuŗu prezidenta kandidātu balsot?  
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs, repor-

tieris  Edgars Andersons šogad piedalījās Republikāņu 
nacionālās sanāksmē, kas notika Klīvlandē, Ohaijo, no 
18. līdz 24. jūlijam, un Demokratu nacionālās partijas 
sanāksmē  Filadelfijā no 25. līdz 28. jūlijam. Viņš tikās 
un runāja ar amatpersonām, žurnālistiem, kopā ar viņiem 
nofotografējās. Būdams citās pavalstīs, E. Andersons 
vienmēr cenšas sameklēt latviešus.  Klīvlandē viņš pār-
nakšņoja Maijas Grendzes mājā,  Filadelfijā  naktsmājas  
piedāvāja  Jūlija Plostniece. 

Aprakstu par pieredzēto varēs izlasīt Edgara 
Andersona vietnē tīmeklī:  EdgarBAnderson.com 

Edgars Anderons raksta par polītiku, svarīgākajiem 
notikumiem pasaulē, grāmatām, viņš savulaik intervējis 
teātŗa mākslas profesoru Māri Ubānu (1929-2005), uz 
Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto 1., 2., 3., un 4. Sa-
eimas deputāta Andreja Veckalna meitu Laimu Veckalni 
(1922-2012). 

Droši vien Edgars Andersons  vislabāk varētu atbildēt 
uz visus latviešus interesējošo jautājumu: par kuŗu kan-
didātu balsot – Donaldu Trampu vai Hilariju Klintoni? 
Abi sevi ir sakompromitējuši, un viņu savstarpējā apsau-
kāšanās par inteliģenci neliecina.  

ASV viceprezidents Džo Baidens nesen viesojās Lat-
vijā un vizītes laikā jutis  Baltijas valstu iedzīvotāju  nā-
ves bailes, ka republikāņu partijas kandidāts Donalds 
Tramps varētu tikt ievēlēts par ASV prezidentu, jo krievi 
var šķērsot  robežu un, līdzīgi kā notika Krimā, anektēt  
Baltijas valstis, ja  NATO tās neaizsargās. Un kā gan lai 
nebaidās, uzzinot, ka Krievijas militārās aktīvitātes Bal-
tijas pierobežā nerimst, gandrīz vai  katru dienu robežai 
pietuvojas kaimiņvalsts bruņoto spēku lidmašīnas un ku-
ģi. Turklāt svešie gaisakuģi pie Latvijas territoriālo ūde-

ņu ārējās robežas pārvietojas bez ieslēgta automatiskā 
atbildētāja, bez lidojuma plāna un nereaģē uz civilās 
gaisa telpas kontroles radiosakariem.  

Latvijas Ārpolītikas institūta direktors Andris Sprūds 
izteicies: „Tāda ir Krievijas polītika, ka jāpiedraud, jā-
parāda, cik pārējie var justies nedroši.” Viņaprāt, mācī-
bu provokātīvais, daudzskaitlīgais un bieži neparedza-
mais raksturs liecina par krievu kompleksiem un vēlmi 
demonstrēt muskuļus. 

Satrauc arī Donalda Trampa slavasdziesmas Krievijas 
prezidentam Vladimiram Putinam, izteikumi par viņa 
prasmīgo vadīšanas stilu, kas esot daudz labāks nekā 
ASV prezidentam Barakam Obamam. 

ASV viceprezidents Džo Baidens Baltijas valstu 
prezidentiem atkārtoti apliecināja, ka  Donalds Tramps 
nepārstāv visas ASV. Jau nākamā gada pavasarī Latvijā 
ieradīsies Kanadas vadītais NATO starptautiskais 
bataljons.  

Viļņas universitātes Starptautisko attiecību un polīti-
kas zinātnes institūta asociētais profesors Ķēstutis 
Girņus  ziņu aģentūras BNS žurnālistiem 3. septembrī  
skaidroja, ka demokratu mērķis ir drāmatizēt situāciju, 
lai Donaldu Trampu iztēlotu par bīstamāku prezidentu 
viņa neparedzamās ārpolitikas dēļ: „Šis ir apzināts de-
mokratiskās partijas mēģinājums parādīt, ka Tramps 
ārpolītikā ir analfabēts, tādēļ viņš ir bīstams. Demokrati 
mēģina parādīt, ka, lai gan vēlētāji uzskata –  Trampa 
iekšpolītikas programma ir labāka nekā Klintonei, par 
viņu nevajadzētu balsot, jo viņš nepārzina ārpolītiku.”  

Balsojot ieteicams ievērot latviešu un angļu parunu:  
„No diviem ļaunumiem jāizvēlas  mazākais!”  (Of  two 
evils choose the lesser.)  

Gunta Plostniece, Edgars Andersons, aizmugurē 
Guntas Plostnieces brāļi Gatis Ķeris un Valdis Ķeris  

Maija Grendze ar savu viesi Edgaru Andersonu   
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Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē... 

Ilze Nagaine priecājas par mazdēlu,  
meitas Līgas Bīviņas un Kaila Vudridža (Kyle 

Woodridge) 25. jūlijā Sakramento dzimušo dēlu 
Lendonu Jāni Vudridžu  (Landon Jānis Woodridge) 

Līgas un  Nomunda Sviksu ģimenē 14. jūnijā  
 Tree of Life Birthing Center (Encinitas, CA) 

piedzima  Helmuts Osvalds Svikss;  
attēlā Hugo Svikss ar mazo brālīti 

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā  
Juris Buņķis un Tīna Buņķe auklē mazmeitiņu 
Kinleju Džeinu (Kinley Jane); šo jauko dāvanu 

viņiem sagādāja dēls Džastins un vedekla Kristija 
Buņķi (Justin & Christie Bunkis) 28. augustā   

Ārija Elksne 
               Saruna ar dēlu  

 

Tevi, dēliņ, nesu reiz kā vieglu paiju,  
Rokās šūpodama: aiju, aiju, aiju. 
 

Drīz tu veikli prati kluču namus kraut,  
Taviem skaidu kuģiem sekls kļuva strauts. 
 

Tevi, draišķi, grožot nebij vis pa jokam,  
Galotnē tu spurdzi augstākajam kokam. 
 

Kad no stāvās kraujas drāzies kamanās,  
Saltā baiļu trīsā sirds man sažņaudzās. 
 

Nu mans mazais puišuks kļuvis ozols stalts, 
Brašu draugu mežā līksmu dziesmu šalc. 
 

Tevi, stipro, nesu reiz kā vieglu paiju,  
Rokās šūpodama: aiju, aiju, aiju … 
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Varbūt ne visiem zināms, ka 
Losandželosas  pilsētas centrā  
350 S. Grand Avenue, starp 3. un 
4. ielu, starp augstām banku ēkām 
ir laukums ar brīvdabas skatuvi, 
kur notiek brīnišķīgi koncerti. Šo 
vietu nav viegli atrast, ar auto pie-
braukt diezgan sarežģīti, jo centrā 
daudzas ielas remonta dēļ daļēji 
slēgtas. 

Īpašs  noskaņojums te valdīja 
19. augusta vakarā – koncertā The 
Women Who Score tika atskaņota 
filmām, televīzijai un videospēlēm 
komponēta mūzika, kuŗu autores ir sievietes.  

Pievakarē tveice  mazinājās, sāka pūst viegls vējiņš.  
Klusiņām šalca ūdensstrūklakas, ūdenī atspoguļojās  
skatuve, apkārtējie nami, naksnīgās debesis – veidojās  
savdabīgas dekorācijas. Šī ir vēsturiska vieta – pirms 
gadiem divdesmit te mūzicēja fokloras kopa „Iļģi”! 

Sēdvietas ātri vien pildījās, apmeklētāji ar nepacietību 
gaidīja koncerta sākumu. Koncerts bija veltīts Šērlijai 
Vokerei (Shirley Walker, 1945-2006), 1996. gadā viņa 
ieguva godalgu Emmy par mūziku filmai Batman: The 
Animated Series  un 2001. gadā par Batman Beyond. 
Koncertu ievadīja viņas skaņdarbs filmai Batman: Mask 
of the Phantasm, šī skaņdarba orķestŗa aranžējuma 
autori  –  Lolita Ritmane un Lerijs Renčs (Larry Rench). 
Lolita Ritmane vienmēr Širleju Vakeri atceras un piemin 
ar lielu sirsnību, jo viņa neatlaidīgi atbalstījusi  un mācī-
jusi jaunos komponistus, tostarp „Dinamiskos mūzikas 
partneŗus”. 

Koncerta programmai bija vairākas daļas: Aizstāvji, 
Meklētāji, Varoņi, Ikonas, Dumpnieki, Sapņotāji. 

Orķestŗa priekšā nostājās arī Lolita Ritmane, viņa 
diriģēja pašas komponētos skandarbus filmām Justice 
League, Mystery of the Batwoman un Superman: The 
Animated Series. 

Orķestrim bieži pievienojās arī koris. Braucot mājup 
un arī nākamajā dienā ausīs nemitīgi skanēja viena otra 
koncertā dzirdētā melōdija, un tā vien gribējās to ilgāk 
padungot.        

Paldies Lolitai Ritmanei un pārējām komponistēm, 
kuŗas sagādāja tik jaukas emōcijas un iedvesmoja! 

Komponistes koncertā apliecināja savu talantu un spēku  

Orķestrī viena no mežradzniecēm bija Aija Matsone 
(Mattson), pirmā no kreisās  
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Kas gan var būt labāks par šo? 

Nepaej gaŗām! Te strādā latvietes! Šajos veikalos ikviens atradīs  
sev ko piemērotu 

Kāpēc matus griezt pie svešiem frizieŗiem?  
Iesim pie savējiem!  

Saturday at YogaWorks, 
Newport Beach 2-4 pm.  
Learn the Yoga science of Meditation from the living 
Viniyoga tradition of Sri Desikachar.  
Pranayama – extending your life-span, by breathing 
deeply!   
Dharana-the Yoga science of improving your attention.   
Phone: 949-640-9642 www.yogawithjuris.com  
Joga nozīmē „savienība”, „ienākšana”, „norobežošana”, 
„kontakts” vai „savienošanās”. Jogas vingrinājumi pa-
līdz atbrīvoties no jebkāda fiziska vai garīga sasprindzi-
nājuma, uzkrāt nervu enerģijas rezerves, stiprināt mus-
kuļus, saites un  ātri atgūt fizisko formu pēc slimošanas.  

Nevilcināsimies!  
Zvanīsim un pieteiksimies nekavējoties! 

Veikalu adrese: 
7550 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046 
370 Ocean Ave Laguna Beach CA 92651 
2808 Main Street Santa Monica  
 

Veikalu Rock Etiquette  īpašnieki ir Venecuēlā 
dzimušais Dāvids Aragons un latviete Ella Fūrmane. 

Ja gribas ko neparastāku 
Reizēm ir vēlēšanās ko mai-

nīt, pārsteigt draugus vai māji-
niekus, piemēram, ar drediem. 
Tādā gadījumā ieteicams sazi-
nāties ar Ievu Dzelzs;  
e-pasts: i.dzelzs@gmail.com    

Ievas Dzelzs dzimtā pilsēta ir 
Zvejniekciems, Kurzemē. 
Vņa mācījusies Ādažu 
vidusskolā, studējusi  Rīgas 
Techniskajā augstskolā. Ievai 
Dzelzs ir bakalaures grads 
sporta zinātnē, viņa ir  
aerobikas trenere, patlaban 
dzīvo un strādā Losandželo-
sā. Jāņu sarīkojumā latviešu 
namā viņa piedalījās svaru 
celšanas sacensībās, iegūstot 
trešo vietu. Acīmredzot Ievai 
ir daudzi talanti. 
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Fotograafe Studio  
Līgas un Normanda Sviksu fotostudijas 

Fotograafe Studio jaunā adrese: 
24155 Laguna Hills Mall Ste 1615  
Laguna Hills, CA 92653  
Tālr.: 949-380-1884;  
e-pasts: info@fotograafe.com  

Māja spīdēs un laistīsies! 
Ja izmantosim Jāņa Daugavieša uzņēmuma 

Everclean  pakalpojumus!  
Tālrunis:  949-588-5835 

23311 Via Linda # C  
MISSION VIEJO,  CA 92691-6804  

Viktorijas Marguletas vadītajā bērnudārzā ir laba 
izglītības programma, bērni mācās dziedāt, dejot, 

lasīt, ģeografiju, dodas ekskursijās 

Šajā bērnudārzā dzird arī latviešu valodu! 

Tiksimies deju zālē! 
Irvine Lakeview Senior 

Center (20 Lake Road, Irvine, CA 
92604, tālr.: 949-724-6900) katru 
ceturtdienu no plkst. 2.00 līdz 
4.00 ir deju pēcpusdienas. Dejot 
var nākt arī jaunāki par 55 ga-
diem! Orķestrī spēlē Aleksandrs 
Graps un arī Aleksandrs Briška, 
ja vien nav aizbraucis atvaļināju-
mā uz Montanu.  

Dīkina universitātes (Austrāli-
jā) zinātnieki, aptaujājot iedzīvo-
tājus, secinājuši, ka tie, kuŗi dejo, 
ir laimīgāki un daudz vairāk ap-
mierināti ar dzīvi. Vēlēšanās dejot radīsies arī, lasot 
Irinas Tomsones dzejoļu krājumu  „Tango krokusos”. 



18  

Aizdegsim sveces! 
Kad māja iztīrīta, bērni pār-

nākuši mājās no skolas vai atves-
ti no bērnudārza, iegādātas dā-
vanas sev, draugiem, radiem, pa-
ziņām, esam izvingrojušies, 
skaisti safrizēti, bijuši fotostudi-
jā nofotografēties, apsēdīsimies 
pie vakariņu galda, aizdegsim  
uzņēmēju Inetas un Uģa Godīgu 
ražotās ekoloģiskās sojas vaska sveces un domāsim 
gaišas domas! Informācija: www.ilysoycandles.com 

     Anda Bernovska glezno, zī-
mē, darina rotas, skulptūras, rada 
unikālus tērpus  izrādēm un indi-
viduāliem pasūtinātājiem: 
www.andafashion.com   
Tālr.: 310-593-3211 
e-pasts:  
anda@andafashion.com 

Tuvojas svētki vai jubileja? Gaviļnieku iepriecinās mūsu vietējo 
mākslinieku darinājumi  

Rudīte  Godfreja darina 
brīnišķīgas stikla, metalla un 
dabas materiālu rotas: 
www.rudite.com  

Rudīte Godfreja studējusi 
Mākslas akadēmijā Rīgā un 
Mākslas kolledžā Zviedrijā. 
Viņa zīmē, glezno, ir porce-
lāna restaurēšanas speciāliste, 
piedalījusies  mākslas darbu 
izstādēs Losandželosā, Stokholmā, Briselē, Varšavā un 
Rīgā. 

Metalla kaklarota „Acs” – loga vitrāža 

Tērpu māksliniece Ērika Unta savulaik neskopojās 
ar padomiem, kad Losandželosas latviešu teātŗa 
kopa iestudēja izrādes. Ar savu oriģinālo apģērbu 
viņa vienmēr pārsteidza Jaungada sagaidītājus 
latviešu namā un allaž sapošas arī tagad, dzīvojot 
aprūpes namā Sunrise of Santa Monica.  Š. g.  16. 
jūnijā aprūpes namā notika tradiconālās havajiešu 
dienas Luau Day svinības, un Ērikai patika, ka viņai 
uzmanību pievērš nama direktors  Trevis Beikers 
(Treves Baker). 

Galvenais ir dzīvesprieks! 

Par Andu Bernovsku bijis raksts „Talantam atveŗas 
visas pasaules durvis” biļetena 2012. gada novembŗa 
izdevumā.    
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Lūgums ziņot par adreses maiņu  
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem 

mainot dzīvesvietu, ieteicams redaktorei lai-
kus paziņot jauno adresi, lai biedrībai neras-
tos lieki izdevumi par atpakaļ atsūtītajiem 
biļeteniem. 

Aldis Timšs  (pirmais no kreisās) ir viens no Dienvid-
kalifornijas ansambļa The Doo Drops  dalībniekiem. 
Ansamblis atskaņo Doo Wop mūziku un R&B.    

Doo Wop ir īpašs mūzikas stils, kas attīstījās aizritēju-
šā gadsimta 40. gados ASV afrikāņu kopienās Ņujorkā, 
Filadelfijā,  Baltimorā, Vašingtonā, D. C., Losandželosā, 
Čikāgā, Detroitā un citur;  R&B (pazīstams arī kā 
Rhythm and Blues, R'n'B vai RnB) ir populārās mūzikas 
žanrs, kas apvieno džeza, gospeļa un blūza elementus. 

14. augustā ansamblis  The Doo Drops  piedalījās 
gadskārtējā  Watermelon Festival (Hansen Dam Soccer 
Field, 11480 Foothill Blvd Lake View Terrace). 

Ja patīk seni ritmi Kōmiku  daudzveidīgā pasaule 

No 21. līdz 24. jūlijam Sandiego Sanāksmju centrā 
(Convention Center) notika Starptautiskais kōmiku  fes-
tivāls (Comic-Con International). Ilgi gaidītās animāci-
jas filmas Batman: The Killing Joke pirmizrāde notika  
22. jūlijā. Uz tikšanos ar filmas mūzikas komponistiem, 
„Dinamiskajiem mūzikas partneŗiem”, ieradās vairāk 
nekā 300 viņu cienītāju. Komponisti Maikls Makkvis-
čins (Michael McCuistion), Lolita Ritmane un Kristofers 
Karters (Kristopher Carter) pastāstīja par savu darbu, 
komponējot mūziku filmām Justice League, Justice 
League Unlimited, Batman Beyond and Spectacular Spi-
der-Man, Batman: The Killing Joke. Apmeklētājiem bija 
iespēja noklausīties dziesmu I Go Looney, ko jaunajā 
filmā dzied Džokers.  

Edgars Rakovskis ir atgriezies! 
Pirms vairākiem gadiem Lat-

vijas mūziķu grupa Relicseed 
koncertēja Kalifornijā, sadarbībā 
ar skaņu inženieri Braienu Karl-
stromu ieskaņoja albumu. Viens 
no grupas mūziķiem ir Edgars 
Rakovskis, viņš bijis arī dīdžejs 
jaungada ballē latviešu namā.  

Tagad Edgars mūzicē kopā ar 
puertorikāni Natanu Merkado un 
24. augustā aicināja uz Skinny's 
Lounge in NOHO (4923 Lanker-
shim Blvd, North Hollywood, 
CA 91601), kur spēlēja  arī     
Sin Circus Band.  

No Losandželosas Edgars 
Rakovskis un Natans Merkado 
devās uz Sandiego un pēc tam uz 
citām rietumkrasta pilsētām. 
Losandželosā viņi atkal spēlēs 
janvārī.  
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Latviešu plūdmales volejbola turnīrs „Kostīmu 
kauss”  notiks 29. oktōbrī Hermosa Beach. Katrā vienībā 
būs četri spēlētāji.  Volejbola spēles laikā sportistiem 
jābūt kostīmos. Rīkotāji  kostīmus vērtēs un pirmās 
vietas ieguvēja vārdu iegravēs uz trofejas.  

Sportistiem jāpiesakās līdz 23. oktōbrim, rakstot  
Kaijai Dankerei kaijakiwi@yahoo.com                       
vai Aleksim Dankeram aleks.dankers@gmail.com   

Tie, kuŗi agrāk nav turnīrā piedalījušies, aicināti 
paziņot savu  spēles līmeni:  

A ļoti labi protu spēlēt volebolu; 
B samērā labi protu spēlēt volejbolu;  
C esmu spēlējis agrāk;  
D kā sauc to apaļo rīku, ko mētā pa gaisu, un kāpēc 

plūdmalē  ir stabi ar tīkliem?  
 

DIENAS PLĀNS  
 

Piektdien, 28. oktōbrī  plkst. 9.00 vakarā   
Kostīmu balle Lighthouse krodziņā Hermosa Beach 

centrā (30 Pier Avenue, Hermosa Beach, CA 90254).  
 

Sestdien, 29. oktōbrī  
Plkst. 10.00 Reģistrācija plūdmalē – 2nd St. Hermosa 

Beach; turnīrs sāksies plkst. 10.30  
Starp Pool Play un finalspēlēm būs servēšanas 

konkurss visiem spēlētājiem un skatītājiem; varēs laimēt 
godalgas!  

Starp spēlēm  būs Bust a Move  dejošanas sacensības 
ar godalgām  laimētājiem.  

Plkst. 6.30  vakariņas, kuŗās pirmās vietas ieguvējai 
vienībai pasniegs „Kostīmu kausu” un apbalvos labāko 
kostīmu ar trofeju „Labākais kostīms”.  

 

Svētdien, 30. oktōbrī 
Atpūta, izklaidēšanās 

CENAS: par visu nedēļas 
nogali: $90; par turnīru: $65 
(dalības maksa, pusdienas, alus, 
T-krekls un vakariņas).  

Viesiem, kuŗi nespēlē: 
piektdienas vakars: $15; 
pusdienas $15; alus $15; 
vakariņas $20; krekls $20. 
Maksāt, lietojot PayPal (nauda 
jāsūta kā Personal gift  
aleks.dankers@gmail.com  vai 
kaijakiwi@yahoo.com vai arī 
Venmo@Kaija-Dankers vai Cha-
se pay  kaijakiwi@yahoo.com;  
var sūtīt arī čeku: Aleks Dankers  
4318 E. Shaw St. Long Beach, CA 90803  

 

APMEŠANĀS  
Turnīrs notiks 2. ielā Hermosa Beach pilsētā, visi 

sarīkojumi Hermosa Beach centrā. Turnīra rīkotāji iesa-
ka divas viesnīcas: Grand View Inn, tuvu plūdmalei  (55 
14th St. Hermosa Beach, CA 90254): www.gvinn.com  
Tālrunis rezervācijām.: 310-374-8981  

Sea Sprite Motel ir blakus plūdmalei (1016 The 
Strand Hermosa Beach, CA 90254). Tālrunis rezervāci-
jām: 310-376-6933; http://www.seaspritemotel.com/   

Vairāki sportisti un viesi kopā var īrēt māju:  
VacationRentals.com  

 

CEĻA NORĀDĪJUMI  
Turnīrs notiks 2nd Street Hermosa Beach; šo vietu 

viegli atrast  Google Maps. 
 

Turnīru „Kostīmu kauss” Kaija Dankere un 
Aleksis Dankers rīko kopš 2008. gada. 

Aicinājums  gatavoties „Kostīmu kausa” sacensībām!  

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

Latviešu valodu var mācīties: 
www.learnlatvianonline.com 

Rankas pamatskolas skolotājas latviešu 
bērniem ārzemēs piedāvā apgūt  

latviešu valodu;  
nodarbības notiek ar skype palīdzību:  

https://youtu.be/rIbmf5aKuPo 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI 
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana  
• Income property īpašumi   
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana 
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai  
 (staging) $2000 vērtībā 
• Executor of Trust/Estate un citi  
pakalpojumi 
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos  

      Mārtiņš Leikarts, MBA 
      Re/Max Estate Properties 
       310-717-7577  
       mleikarts@gmail.com 
       BRE licence: 01706309 

Paidagogs Juris Ērglis 
(Yuri Smaltzoff)  

apmāca baletdejotājus 
otrdienās, plkst. 6.30    

sestdienās, plkst. 10.30 
 

Madilyn Clark Studios 
10852 Burbank Blvd. 

N. Hollywood, CA 91601 
 

Tālr.: 818-762-6212 
http://madilynclarkstudios.com/ 

Virtuālās izstādes Latvijas Nacionālajā archīvā:  
http://www.archiv.org.lv/index3.php?id=6 

 

 

     Amerikas latviešu palīdzības 
fonda (ALPF) pārstāvji vēlas, lai 
ikvienam būtu laba veselība cauru 
gadu. ALPF palīdz apmaksāt augstās 
veselības apdrošinājumu līdzapmak-
sas (Deductible). Daudzi veselības 
apdrošinājumi sedz izdevumus par  

profilaktiskiem veselības aprūpes pakalpojumiem, bet 
parasti tie aprobežojas ar vakcinācijām un veselības 
pārbaudēm. ALPF plāni segs arī  izdevumus par ikga-
dējām zobārsta un acu ārsta pārbaudēm. Tiek segti arī 
izdevumi par vizītēm pie alternātīvās medicīnas, piem., 
chiropraktikas un akupunktūras speciālistiem. Vai 
rēgulāri apmeklējat sporta zāli? Iespējams, ALPF var 
maksāt daļu no dalībmaksas.  

ALPF Veselības papildapdrošinājuma plāni kopā ar 
esošo pamatapdrošinājumu gandrīz pilnībā segs visus 
veselības aprūpes izdevumus. Vienalga, kādu ALPF 
plānu izvēlēsities, tie segs izdevumus gan par ambulato-
riskiem, gan stacionāriem medicīnas pakalpojumiem.  
Garantējam, ka atradīsit plānu, kas atbilst ikviena 
vajadzībām, pat ja nav pamata veselības apdrošinājuma.  
Aicinām pieteikties ALPF apdrošinājumam!  
Tālr.: 215-635-4137 
www.LRFA.org/health   www.LRFA.org   
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Plašākā latviešu oriģinālliterātūras digitālā 
bibliotēka:  www.letonika.lv  sadaļā Lasītava  

Grāmatas ir tilti uz labāku dzīvi 
Grāmatas ir labāki draugi par cilvēkiem, jo tās runā tikai 

tad, kad mēs to gribam, un klusē tad, ja mums ir padomā kas 
cits. Tās dod vienmēr un neprasa  nekad.  

Berijs fon Minchhauzens (1587–1646)  
*** 

Kad manam domu kuģim nav vairs masta un velti gaidu, 
kad tas ostā stās, tad redzu vēl, ka zeme neatrasta man pretī 
staro vecās grāmatas.                                       Austra  Skujiņa 

*** 
Grāmata ir viens no lielākajiem dārgumiem, kas ceļ 

cilvēka vērtību. Nedrīkst būt šodien cilvēka, kas nebūtu 
draugos ar grāmatu. Mīlēt grāmatu jāmācās jau no bērnu 
dienām.             Jāzeps Osmanis 

*** 
Ar grāmatām ir kā ar uguni mūsu pavardā: mēs uguni 

nesam no saviem kaimiņiem, mēs saglabājam to savā mājā un 
dalāmies tanī ar citiem. Un tas pieder mums visiem.  

Voltērs 
*** 

Darbošanās ar grāmatām saglabā jaunību, iepriecina 
vecumu, rotā laimi, dod patvērumu un mierinājumu nelaimē, 
mājās iepriecē, ārpus mājas netraucē.                         Cicerons 

 
Jūs nemīlat grāmatu tāpēc, ka tā kaut ko iemāca. Jūs to 

mīlat tāpēc, ka atrodat apstiprinājumu savām domām vai 
sankciju savai rīcībai.                                   Marlēna  Dītricha 

*** 
Grāmatās ir vairāk dārglietu nekā visā pirātu laupījumā 

„Bagātību salā” un vislabākais, ka varat priecāties par šiem 
dārgumiem ikvienā jūsu dzīves dienā.                Valts Disnejs 

*** 

Labojums 
Amerikāņu rakstnieks Hermana Vouka (Herman 

Wouk) 1951. gadā ieguva Pulicera balvu par grāmatu 
The Caine Mutiny.  Grāmatas nosaukuma  rakstībā 
2016. gada septembŗa  biļetena 22. lappusē ielavījušās 
kļūdas.   

Draudus nedrīkst neievērot  
Pēc spēcīgās 6,2 magnitūdu zemestrīces 24. augustā  

Italijas vidienē meteorologi brīdina, ka līdzīga nelaime 
var skart arī citas pasaules daļas.  

Kalifornija ir riska zōna, iedzīvotājiem jāapzinās 
zemestrīces draudi, tos nedrīkst ignorēt. Ieteicams laikus  
nodrošināties ar pirmās nepieciešamības precēm – 
baterijām, radio, segām, pirmās palīdzības komplektu, 
dzeŗamo ūdeni, pārtiku un medikamentiem aptuveni 
divām nedēļām. Jāsagādā  instrumenti, lai atslēgtu gāzi, 
ūdeni un elektrību.  

Mājoklī vēlams smagākos priekšmetus novietot uz 
zemākiem plauktiem un plīstošus ielikt skapī ar aiztai-
sāmām durvīm. Smagus priekšmetus, piemēram, ūdens 
sildītāju, ledusskapi, grāmatplauktu, vajadzētu īpaši 
piestiprināt, bet viegli uzliesmojošus –  novietot  tālāk 
no potenciālās uzliesmošanas vietas. 

Vienmēr atcerēsimies, ka nelaime nenāk brēkdama. 
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DK LB valde aicina uz  
„Kokles karalienes” Laimas Jansones kocertu 

16. oktōbrī plkst. 1.30  Losandželosas latviešu namā 

Laima Jansone absolvējusi Jāzepa Mediņa Mūzikas 
vidusskolu, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, mā-
cījusies Žana Sibēliusa Mūzikas akadēmijā Helsinkos, 
Somijā. Režisors Olafs Okonovs viņu dēvē par „meite-
ni, kuŗa saaugusi ar kokli” un, abiem sadarbojoties, 
2011. gadā izdots tvarts „Sidrabs”. 2013. gadā tapa 
Latvijas televīzijas dokumentārfilma par Laumu 
Jansoni „Kokles pavēlniece”. 2014. gadā viņa nominē-
ta „Lielās mūzikas balvas 2013” katēgorijā „Gada jau-
nais mākslinieks”.  

Laima Jansone bija pirmā Latvijas mūziķe, kas mū-
zicēja mūsdienu tautas mūzikas lielākajā gadatirgū 
World Music Expo 2011. gadā. Viņai bijuši koncerti 
Japānā, Norvēģijas ziemeļos aiz Polārā loka, Italijā, 
Sanmarino, Zviedrijā, Vācijā un citur. Laima Jansone 
ir pārliecinata, ka mūzika un kultūra spēj panākt tādu 
sapratni starp cilvēkiem, kas nav pa spēkam likumiem, 
varai, verbālai sarunai.  

Laima Jansone spēlē etnografisko kokli, pati arī 
komponē. Daudzās Eiropas valstīs dzirdēts viņas 
skaņdarbs „Spēka vārdi” koklei un korim. Stāsts par 
dziļu temu ir skaņdarbs „Cilvēks. Pūlis”  koklei, 
etnodziedātājai, dejotājam un kamerorķestrim. Laima 
Jansone veidojusi koncertprogrammu „Zarbugans” 
festivālam „Rīgas ritmi” (2013), komponējusi mūziku 
laikmetīgās dejas izrādei „Ornaments. Krustu krus-
ti” (2013), skaņdarbu stīgu kvartetam un koklei 
„Saullēkts” polītiski represēto piemiņas dienai 
(2013), radījusi skaņu ainavas Wilderness projektam 
„Dejas anatomija” Norvēģijā (2013). Par mūziku 
laikmetīgās dejas izrādei „¾ ūdens” Ģertrūdes ielas 
teātrī  Laima Jansone 2013. gadā bija nominēta 
„Spēlmaņu nakts” balvai. 

Komponists Ēriks Ešenvalds veltījis Laimai 
Jansonei  skaņdarbu „Tīmekļi” (koklei un 
kamerorķestrim).  
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Nepaveicās Rio, paveicās Losā! 

Vērojot sportistu gājienu olimpisko spēļu atklāšanas cere-
monijā Riodežaneiro droši vien visi cerējām – skaistais, stal-
tais Latvijas karognesējs Aleksandrs Samoilovs ar savu part-
neri Jāni Šmēdiņu iegūs medaļu. Diemžēl sportā rezultāti nav 
paredzami. Gandarījumu viņi guva drīz vien pēc olimpiādes, 
no 23. līdz 28. augustam piedalīdamies Pasaules kausa izcīņas 
Grand Slam turnīrā Longbīčā, kur ieguva bronzas medaļu un 
kopvērtējumā pirmo vietu pasaules mērogā. 

Vispirms astodaļfinālā Aleksandrs Samoilovs un Jānis 
Šmēdiņš uzvarēja otru latviešu pāri – Mārtiņu Pļaviņu un 
Haraldu Regžu. Ceturtdaļfinālā viņi pārspēja poļus Bartošu 
Losjaku un Pjotru Kantoru, bet pusfinālā zaudēja brazīliešiem 
Evandram Gonsalvešam Oliveiru un Pedru Solbergam Salga-
du. Cīņā par bronzas medaļām Aleksandrs Samolovs un Jānis 
Šmēdiņš uzvarēja itaļus Aleksu Ranjēri un Marko Kaminati.  
Varbūt daudz palīdzēja vietējo latviešu uzmundrinājumi. 

Vietējie latvieši, plūdmales volejbola karsēji,  apsveic Aleksandru Samoilovu (vidū) 
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Sākusies novusa turnīru jaunā sezona  

 27. augustā 
Sanfrancisko 

Sacensībās vīriešiem: 
 
1. v.  Atis Blāķis  
2. v. Armands Ābelītis  
3. v. Jānis Daugavietis  

Dubultspēlēs: 
1. v. Agris Priede/Pēteris Staško  
2. v.  Armands Naumovs/Armands Abelītis 
3. v.  Vilnis Auziņš/Jānis Daugavietis  

Sacensībās sievietēm nebija nevienas dalībnieces no  
Dienvidkalifornijas.  

Guntim Lindem trīs uzvaras! 
Grand Valley State University stadionā Allendeilā, 

Mičiganas pavalstī, no 14. līdz 17. jūlijam notika ASV 
vecvieglatlētu nacionālās meistarsacīkstes. Santamoni-
kas vieglatlētikas kluba pārstāvis Guntis Linde 14. jūli-
jā, savā 86 gadu jubilejā, skrēja 5000 metru un ar rezul-
tātu 32:12.91 min. bez konkurences ieguva pirmo vietu 
un ASV meistara nosaukumu vīriešu 85-89 gadu ve-
cumgrupā. 15. jūlijā Guntis Linde 2000 metru barjēr-
skrējienā bez konkurences ar rezultātu 13:28.68 min. 
ieguva pirmo vietu un ASV meistara nosaukumu. Šis 
rezultāts vīriešu 85-89 gadu vecumgrupā ir jauns ASV 
nacionālais rekords (par 1:00.25 min. pārspēj 87 gadus 
vecā oregonieša Daniela Balkleja rezultātu 14:28.93 
min. 2004. gada 6. augustā Dekeiturā, Ilinojā). Trešo 
uzvaru Guntis Linde guva 17. jūlijā, 1500 metru viņš 
noskrēja 7:52.40 min., par 2,89 sekundēm pārspēja 86 
gadus veco Denisu Branhamu no Providences un savā 
vecumgrupā ieguva ASV meistara nosaukumu. Guntim 
Lindem patlaban viņa vecumgrupā ir vislabākie rezul-
tāti 1500 m, 5000 m, 10 000 m skrējienā un 2000 m 
barjērskrējienā – viņš ir  Best in Nation!  

Informācija:  
www.novussusa.com 
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Lasītāji  aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, 
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS  
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA 
Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 

e-pasts: latviancu@sbcglobal.net 
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 

P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926 

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

917-821-0440 

 

Noderīga vārdnīca visiem latviešu 
valodas lietotājiem 

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

JOCIŅI 
Tūrists vaicā mazam zēnam: „Pasaki mazais, kur es 

nokļūšu, ja pāriešu pāri šim tiltam?”  
„Pāri upei!” 

*** 
„Apsūdzētais, kāpēc jūs nozagāt vērtīgu pildspalvu?” 
„Es gribēju pavilkt svītru zem bijušā, tiesneša 

kungs.” 
*** 

„Līzīt, kas pie jums tur tik skaļi kliedz?” 
„Vectētiņš un vecmāmiņa strīdas ar māti un tēvu, kā 

jārisina mans matēmatikas uzdevums.”  
*** 

Satiekas divi ģenerāļi. Viens jautā: „Vai tiesa, ka tu 
saviem kaŗavīriem esot pasūtinājis tankus ar īpašu 
aprīkojumu?” 

„Kāpēc īpašu? Katram tankam ir četri atpakaļgājieni 
un viens priekšgājiens, gadījumā, ja pretinieks uzbrūk 
no aizmugures.”  

 *** 
Īsta futbolista kaķis nekad neguļ, saritinājies 

kamolā.   
 *** 

Pie ārsta ierodas pacients ar saskrāpētu seju.  
„Vai esat precējies?” ārsts jautā. 
„Nē, man ir kaķis!” 

Lusijai, vienam no Sandiego latviešu ev. lut. draudzes 
priekšnieka  Jāņa Legzdiņa ģimenes mīluļiem, patīk 

vizināties ar auto 
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Draudzes Ziņas 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS 
 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677          949-443-2150 
Kasiere Dace Taube: 1700 Malcom Ave, Apt. 101, Los Angeles, CA 90024       310-475-8004 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672      949-443-5170 
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291    310-396-5244 
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063     805-522-0185 

 
*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt  kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība 
Baznīcas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem barību īstajā laikā. 
 

       (Ps 145: 15) 
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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 

 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
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 namā dāmu komitejas rīkotais  
Rudens bazārs  

13. novembrī plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu 26. svētdienā pēc    
                                                               Vasarsvētkiem; mācītājs Mārtiņš Rubenis 
20. novembrī plkst. 11:00 laju vadīts mirušo piemiņas dienas dievkalpojums  

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
   Datums              Dalībnieki        Kollekte        Caurmēra devums                         Piezīmes 

 28. augustā 29   $666 $22.97   Mācītājs Aivars Ozoliņš 

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

Saņemta pateicības kartīte no Valtrautas 
Simsones par apsveikumu dzimumdienā  
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PĀRDOMĀM 

DARĪTĀJI 
„Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, 

paši sevi maldinādami.”             (Jēkaba vēstule 1:22) 
 

Apustulis vērojis divējādus cilvēkus. Vispirms 
klausītājus.  Tie savu uzmanību pievērš daudz un 
dažādām lietām.  Daudz ko ir dzirdējuši un tādēļ daudz 
ko arī zina. 

Tie skata teātŗa izrādes, noklausās koncertus, lasa 
grāmatas un laikrakstus. Viss tiem interesē.  Varētu par 
tādiem sacīt, ka tiem augsta izglītība, un tas ir labi. 

Tomēr Jēkabs ar tādiem nav apmierināts, ja tie paliek 
tikai klausītāji. 

Ja visu to, ko dzirdējis, redzējis, iemācījies, cilvēks 
nepārvērš darbos, kas nes svētību citiem cilvēkiem, tad 
tādam cilvēkam nav nekādas vērtības un, domādams 
citādāk, tas sevi ļoti maldina. 

Klausītājiem jākļūst par darītājiem, tad vien tie ir 
cienīgi nest cilvēka vārdu. 

Tie cilvēki, kuŗus neaizmirst, kuŗu vārdus cildina, ir 
izdarības cilvēki, ne tikai klausītāji, bet arī vārda 
darītāji. 

   Māc. Eduards Putniņš 
         „Lūdzēja gads” 

 

 „Dod strādāt darbā svētā  
 Un rokām nepagurt;  
 Dod mājās mums un sētā  
 Tik svētas liesmas kurt!” 
             (Dziesma 311:3) 

ZIEDOJUMI 
A. LEJNIECES PIEMIŅAI DRAUDZES 
VAJADZĪBĀM 
Kopsumma: $200 
E. Kārtere (Carter) un ģimene; L. & G. Strungi 
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2016. g. 10. oktōbrim.) 
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru 
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.  
                  Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 

NOVEMBRĪ DZIMUŠIE  
DRAUDZES LOCEKĻI  

  1.  Lolita Ritmane  
  3.  Daina Ābele 
  6.  Krista Hadada (Haddad) 
11.  Dāvis Berkolds 
12.  Ilma Briška, Lūcija Pommere  
23.  Monika Grīnberga  
24.  Gunārs Boršteins, Daira Stumbre  
25.  Daina Bīriņa, Guna Jostsone,  
    Normunds Svikss 
26.  Dzintra Lejniece 
29.  Andra Berkolda                   

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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Mūsu dzimtenes dievnami  
Lietuvas pierobežā, Priekules novadā draudze ar uzņēmē-

ju un sabiedrības atbalstu atjauno Otrā pasaules kaŗa laikā 
nopostīto Gramzdas luterāņu baznīcu. Latvijas pirmās neat-
karības laikā tā bija lielākā lauku baznīca Dienvidkurzemē ar 
izciliem kokgriezumiem un ērģelēm. Gramzdā mācītājs bijis 
Jukums Baumanis (1712-1759), vēlākais Kurzemes ģenerāl-
superindendants.  

20. gs. 30. gadu sākumā draudzē bija apmēram 1000 lo-
cekļu, no 1932. gada to vadīja teoloģijas un filozofijas zi-
nātņu doktors Haralds Biezais (1909-1995). H. Biezais 
sarakstījis pētījumu „Gramzdas draudzes vēsture” par laiku 
no 16. līdz 20. gs.  

Ir pabeigts baznīcas torņa jumts un kāpņu telpas izbūve, 
restaurētas durvju un logu ailes, atjaunoti pazudušie un 
bojātie ķieģeļi. Baznīcas mūŗos notiek gan dievkalpojumi, 
gan labdarības sarīkojumi. Gramzas ev. lut.  draudzes 
priekšnieks ir Vaclovs Kadaģis, mācītājs Raitis Šēners. 
Draudzes locekļi cer, ka pēc diviem gadiem baznīca būs 
atjaunota. Gramzdas baznīcas augšāmcelšanās 
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

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

22. oktōbrī plkst. 12.00 
dievkapojums ar  dievgaldu;  

pēc dievkalpojuma kafijas galds  
Kasiere Antra Priede Bergere 
1335 Santa Barbara St., San Diego,  
CA 92107; tālr.: 619-225-0817 
Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus 
izrakstīt: Antra Priede Berger  

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847 

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com Jūlija Plostniece, Diāna Zaķe, Tamāra un Edvīns 
Rūši Sting & Peter Gabriel  koncertā 17. jūlijā  

Vecāki Andra Druva un Aleksis Dankers ar mazo 
Sofiju Gaŗezeŗa baznīcā 

Vasara nav iedomājama bez koncertu 
apmeklēšanas Hollywood Bowl  

Kristības Gaŗezerā 
Mācītāja Aija Grehema  (Graham) 2. augustā 
kristīja Sofiju Līnu Dankeri. Sofijas krustvecāki ir 
Niks Bārs, Daina Olesena un Kaija Dankere. 
Novēlam Sofijai Dieva svētību! 

No kreisās: Juta Ozoliņa, māc. Aivars Ozoliņš, 
Mārīte Rosentāle, Daina Ābele un Tamāra Rūse 

 

Pēc dievkalpojuma 28. augustā Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. draudze atvadījās no mācītāja Aivara 
Ozoliņa. Viņš pieņēmis darba piedāvājumu uz pieciem 
gadiem Filipīnās.  Aivars Ozoliņš nelielā pilsētā Silangā 
būs praktiskās teoloģijas profesors Starptautiskā 
adventisu institūtā (Adventist International Institute of 
Advanced Studies), Juta Ozoliņa – sabiedriskās palīdzī-
bas projektu saskaņotāja. Mācītājs solīja paviesoties 
baznīcā, kad brauks ciemos pie bērniem.  

Novēlam Aivaram un Jutai Ozoliņiem Dieva svētību 
jaunās dzīves gaitās! 

Atvadāmies no mācītāja Aivara Ozoliņa 



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF. un nosūtīt: 
              Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041 

 

Latviešu nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive, nams               

sasniedzams  ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 

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

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