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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
3. decembrī novusa turnīrs Best of the Best Lasvegās 

 viesnīcā MGM Grand  (3799 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109) 
4. decembrī Ziemsvētku tirdziņš latviešu namā un Adventa svētbrīdis baznīcā 

18. decembrī Ziemsvētku eglītes sarīkojums latviešu skolā 
31. decembrī  Jaungada balle 

2017. gada 8. janvārī plkst. 1.00 DK DV apvienības vanadžu saulgriežu sarīkojums 

Novusa turnīra dalībnieki 29. oktōbrī Sandiego 
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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,  Pēteris Brecko, 
Jānis Daugavietis, Inguna Galviņa, Guna Jostsone, 
Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris,  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 

Lūgums ziņot par adreses maiņu  
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot 

dzīvesvietu, ieteicams redaktorei laikus paziņot 
jauno adresi, lai biedrībai nerastos lieki izdevumi 
par atpakaļ atsūtītajiem biļeteniem. 

 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  

Daugav’ abas malas mūžam nesadalās... 
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Jaungada balle 
31. decembrī plkst. 8.00 

Losandželosas latviešu namā, 1955 Riverside Drive  
Dejosim, dziedāsim, liesim laimes,  
būs vietējo talantu priekšnesumi  

Nesēdēsim gada pēdējā vakarā mājās, pulcēsimies latviešu namā, 
līksmi sagaidot 2017. gadu! 

Vietas pie 8 personu galda rezervēt, zvanot Dāvim Reinam: 818-406-1589  
Lūgums pieteikties laikus, lai zinātu, cik personām jāgatavo ēdiens  

Čekus izrakstīt ar norādi: Latvian Assoc. of So. CA   
un nosūtīt: Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green, Port Hueneme CA 93041 

Aiciniet līdzi savus draugus cittautiešus!  
 

Ieejas maksa (vakariņas un šampanietis) –  $50;  
jauniešiem – $25; skolēniem un bērniem ieeja brīva 

 

Rīko Dienvidkalifornijas latviešu biedrība 
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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 

Apsveicam visus Dienvidkalifornijas latviešus ar vēl 
viena ražīga darba gada sākumu. Rudenī vienmēr darbu 
ir vairāk un daudz biežāk nekā vasarā mūsu latviešu na-
ma durvis tiek vērtas viesiem, māksliniekiem, vietējās 
sabiedrības aktīvajiem darboņiem, pašdarbību grupām, 
valdēm, klubiem un skoliņai. Pavasarī ieteicos, ka vēlē-
tos ieguldīt darbu, lai atjaunotu un sakoptu „aktieŗtelpu”,  
ko izmanto Losandželosas latviešu skolas bērnudārza 
klase un kur glabājas tautasdeju kopas „Pērkonītis” kop-
īpašuma inventārs un tērpi. Nama pārvaldes priekšnieks 
Aivara Jerumanis labprāt atļāva sākt darbus. Sākotnēji 
biju iedomājusies, ka šim projektam savāksim nepie-
ciešamos līdzekļus, taču sākās vasara, vairs nepietika 
laika. Tāpēc  Dziesma, Ēriks un Annija Teteri, Karīna un 
Sabrina Lapiņas un no Latvijas  atbraukusī Vija Doveika 
nolēma ziedot savus personīgos  līdzekļus un darbu, 
pilnībā atjaunojot telpu, lai to varētu turpināt izmantot 
mākslinieki, kuŗi piedalās sarīkojumos, bērnudārza klase 
un tautasdeju kopa „Pērkonītis”.  

Nama talkas dienā nedrošie un nestabilie skapji tika 
aizvesti. Dzeltenīgais griestu klājums nomainīts ar gai-
šāku. Mārtiņš Leikarts un Inese Edvarda ziedoja glītus 
baltus plauktus un, lai  telpa  kļūtu vēl mājīgāka, pie sie-
nas piestiprināti skolēnu mākslas darbi. Aicinām atnākt 
un apskatīt skolēnu mazās glezniņas. 

Latviešu namu izmanto visi, un varbūt mūsu projekts 
ierosinās vēl kādu sakopt mazu stūrīti mūsu kopējā 
mājā. Šis ir mūsu labais darbs par godu Latvijas 100 ga-
du jubilejai.  

Aicinām visus padomāt, kā sagaidīt mūsu mazās Lat-
vijas lielos svētkus, ieguldot savu ārtavu nama un tā ap-
kārtnes sakopšana! 

Aktieŗtelpas  „restaurātoru vienība”–  Dziesma, 
Karīna, Vija, Ēriks, Annija un Sabrina 

Sakopta latviešu nama bērnudārza un aktieŗu telpa  
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Latviešu mūziķe, koklētāja Laima Jansone savā mūzi-
kā apvieno tradicionālās kokles skaņas ar mūsdienīgām 
improvizācijām. Viņa dēvē sevi par brīvmākslinieci.  
Laima Jansone 2011. gadā bija pirmā  Latvijas mūziķe, 
kas mūzicēja lielākā un ietekmīgākā pasaules mūzikas 
jeb mūsdienu tautas mūzikas gadatirgus WOMEX 
(World Music Expo) oficiālajā programmā, gūdama jūs-
mīgas atsauksmes. Laimai vajadzēja izturēt milzīgu kon-
kursu,  lai varētu tajā piedalīties, un viņa  vienīgā togad 
uzvarēja un pārstāvēja visas trīs Baltijas valstis. 

Laima Jansone 16. oktōbrī viesojās pie Losandželosas 
latviešu skolas audzēkņiem un vecākiem, vadīdama mū-
zikas stundu, kuŗā piedalījās arī Pauls Berkolds un fol-
kloras kopa „Lāčkāja”. Laima iepazīstināja ar kokli, 
pastāstīja, kāda atšķirība ir starp Kurzemes un Latgales 
koklēm. Bērniem tika dota iespēja pašiem sajust kokles 
stīgas un kā veidojas skaņa. Improvizējot atskaņodama  
latviešu tautasdziesmu „Kur tu teci, gailīti mans?”, 
Laima rādīja, kā kokle spēlējama. Viņa spēlē Latgales 
kokli, kuŗai ir vienpadsmit stīgu. 

Bērni bija iemācījušies tautasdziesmas par kokli un 
kokles spēli un, uznākdami uz skatuves, tās nodeklamē-
ja. Laima parādīja, kā spēlējami arī citi senie latviešu 
mūzikas instrumenti. Mūzikālās pēcpusdienas beigās 
skolas audzēkņi sastājās aplī un nodziedāja tautasdzies-
mu „Seši mazi bundzinieki”, pavadījumu spēlēja Laima 
ar kokli un Pauls Berkolds ar akordeonu.  

Pēc nelielas starpbrīža sākās Laimas Jansones kon-
certs. Viņa to sāka ar skaņdarbu „Puspiecos no rīta”, 
kuŗā ievīti latviešu tautasdziesmu motīvi. Klausoties 
kokles skaņās,  varējām sajust, kā saule, rītā austot, silda 
zemi, putnu rīta vīterošana mijas ar gana stabulēm un 
dzimst jauna diena. Šajā kompozīcijā bija motīvi no 
„Mugurdanča”, kas daudziem pazīstams,  to dejo arī 
Losandželosas latviešu tautasdeju kopa „Pērkonītis”.  

Laima spēlēja sērīgu balādi par guļošu meitēnu, kuŗas 
autors, iespējams, ir Emīls Dārziņš, somu tautasdziesmu 
par baznīcu zvaniem, latviešu tautasdziesmas apdari 
„Kas dimd, kas rīb ap istabiņu” un citas kompozīcijas. 

Mūziķe  pastāstīja, ka nākamvasar viņa ar domubied-
riem plāno reizi nedēļā satikties un spēlēt tiešsaistē. Tas 
ir  –  viņas kokles spēlei vienlaikus varēs pievienoties arī 
citi koklētāji, vienalga, lai kur atrastos. Iecere ir kopīgi 
mācīties jaunas dziesmas un 2018. gadā, Latvijas simts 
gadu jubilejas gadā, visiem satikties pie Brīvības piemi-
nekļa vai kādā no Dziesmu svētku naktīm un kopīgi 
spēlēt. 

Viešņa skaidroja, kāpēc koklei ir tik skaista skaņa un 
nodziedāja tautasdziesmu „Iebrauca saulīte”. Teika vēs-
tī, ka jauna meita gājusi gar upi un tajā iekritusi. Upe 
meitu nav vēlējusies paturēt, tāpēc atdevusi viņu jūrai. 
Arī jūra meitu nav vēlējusies paturēt un atdeva meitu 
krastam. Krastā izaugusi skaista liepa. Svētrītā brāļi nāca 
meklēt koku koklēm. Kad brāļi izgatavoja un spēlēja 
kokles, māte gauži raudāja, jo  dzirdēja dziedam savas 
meitas dvēselīti. Dainās minēts, ka kokli taisa no liepas, 
bet mūsdienās kokles tiek izgatavotas no egles.  

Koncerta beigās Laima Jansone atskaņoja kompozī-
ciju „Zalktis”. Tā nav par čūsku, bet par ornamentu 
„zalktis”, kas attēlots sagšās, jostās, prievītēs, cimdos, 
rotaslietās. Šis ornaments vienmēr ir mainīgs. Laima 
spēlējās ar savu instrumentu, parādot kokles mūzikālo 
spēju. 

Atvadoties un pateikdamies par brīnišķīgo koncertu, 
visi kopā nodziedājām „Aijā žūžū, lāča bērni”, Laimai 
spēlējot kokli.  

Šķiet, ka mūziķe ne vienu vien Losandželosas skolas 
audzēkni iedvesmoja mācīties spēlēt kokli. 

Lai koklīte tālu skan... 

Skolēni dzied „Seši mazi bundzinieki” 
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Laima Jansone tiek uzskatīta par brīnumbērnu, par 
etnokokles pavēlnieci. Kokles spēlēšanu viņa sākusi  ap-
gūt pusaudzes gados.  

Laima strauji  ieguvusi ievērību, kad kādā koncertā 
režisors Olafs Okonovs dzirdējis spēlējam „meiteni, kas 
saaugusi ar kokli”. Režisors ir idejas un video autors 
koklētājas CD un DVD albumam „Sidrabs”.  

Laima Jansone studējusi Latvijas Mūzikas akadēmijā,  
Sibeliusa mūzikas akadēmijā Helsinkos, Somijā, labāko 
mācībspēku vadībā. Somijas un Latvijas mūzikas izglītī-
bas metodes ir atšķirīgas. Somijā daudz lielāku uzmanī-
bu pievērš improvizācijai un eksperimentam. 

Kādā intervijā Laima atklāja: „Pamatskolas beigās 
iepazinos ar folkloras kustības pārstāvjiem, un manās 
rokās nonāca tā saucamā etnokokle (etnografiskā, tradi-
cionālā) – neliels, no koka gatavots instruments ar vien-
padsmit stīgām. Kopš tā brīža šis instruments savā estē-
tikā un izteiksmē man kļuva daudz tuvāks, saprotamāks 
par akadēmisko koncertkokli. Tā bija mana telpa, caur 
kuŗu rakstīju savas mūzikālās dienasgrāmatas. Taču ar 
etnokokles tradicionālajiem spēles veidiem vien ir grūti 
izteikt sevi šajā laikmetā. Nācās meklēt veidus, kā atklāt, 
izspēlēt esošās sajūtas.”  

Mums Laima pastāstīja, ka viņai  ir sekotāji Japānā, 
kuŗi YouTube noskatījušies viņas albuma „Sidrabs” 
videofragmentus un iegādājušies somu kanteles, jo 
latviešu kokļu meistaru tīmeklī nav pratuši sameklēt. 
Ievērojot japāņu mērķtiecību un lielo interesi par kokles 
spēli, Laimai un domubiedriem radusies iecere Japānā 
izveidot koklētāju asociāciju. Šāds jaunums  klausītājus  
Losandželosā ļoti iepriecināja. 

Laimas Jansones radošā darbība joprojām ir eksperi-
mentālā posmā, kad kokles spēli gribas iesaistīt tādos 
mūzikālos žanros, kur to vismazāk pieņemts dzirdēt. 

Sandra Gulbe 

Nākamā dienā pēc koncerta latviešu namā, 17. oktōb-
rī, koklētāja Laima Jansone ar latviešu tautas mūziku 
iepazīstināja Kalifornijas mākslas un mūzikas (Califor-
nia Institute of the Arts) vokālās katedras studentus. 
Lekciju noklausījās apmēram 15 studentu, kā arī daži 
Losandželosas latvieši. Laima Jansone vispirms pastās-
tīja par Latviju, tās iedzīvotājiem un atgūto neatkarību, 
pēc tam pieminēja tautas tradicijas un paražas –  apdzie-
dāšanos, ķekatās iešanu, līgošanu. Viņa runāja par lat-
viešu koŗdziedāšanas tradiciju,  mūzikas audzināšanas 
sistēmu un, protams, par Dziesmu svētkiem.  

Studenti ar lielu sajūsmu noskatījās Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku videoierakstu – ainu, kuŗā komponista 
Mārtiņa Brauna  sacerēto un diriģēto „Saule, pērkons, 
Daugava” ar Raiņa vārdiem Mežaparka lielajā estrādē 

Laima Jansone viesojās 
Kalifornijas mākslas un mūzikas 

institūtā 

Laima Jansone CALArts vokālās katedras studentiem 
stāsta par  Latviju, mūziku un kokli 

No kreisās: Dāvis Reins, Laima Jansone,  
Guna Jostsone, Pauls Berkolds 

Klausītājus apbūra  ne tikai Laimas Jansones spēle, 
bet arī jaukais smaids un dzīvesprieks 
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dzied  kopkoris tautastērpos. Koristu skaits bija ļoti 
iespaidīgs, apmēram 10 000.   

Laima vēl daudz stāstīja par kokli un uzsvēra, ka lat-
viešu tradicionālā koklēšana, salīdzinot ar citām Baltijas 
un ziemeļvalstu tautām, ir atšķirīga, latviešiem ir īpat-
nējas tautas melōdijas un dziedājumi. Viņa virtuōzi  no-
spēlēja divus skaņdarbus.    

Laima spēlē tradicionālu latviešu instrumentu, bet tā 
kā bieži ceļo uz ārzemēm, viņu iedvesmo citu kultūru  
mūzikas tradicijas. Tās atspoguļojas viņas spēlēšanas 
manierē.  

Laima Jansone apbrīnoja CalArts lielo mūzikas dažā-
dību, un it sevišķi „pasaules mūzikas” katedras. Ļoti 
iespējams, viņa atgriezīsies Kalifornijā uz ilgāku laiku, 
lai sadarbotos ar šiem mūziķiem.  

CalArts vārdā sirsnīgi pateicos par viņas viesošanos 
un pūlēm.  

Pauls Berkolds 

Režisores Lailas Pakalniņas  filma 
nominēta balvai  „Oskars” 

Latvijas nacionālā Kino centra ekspertu komisija Lailas 
Pakalniņas filmu „Ausma” nominējusi balvai „Oskars”. Filma 
ir melnbalta, tajā groteski  parādīts, kā polītiskais režīms 
ietekmē cilvēku. Lailas Pakalniņas aktieŗfilmā stāstīts par 
jaunu puisi, kas padomju laikā nosūdz savu tēvu padomju 
varas iestādēm. Uz balvu „Oskars” katēgorijā „Labākā 
ārzemju filma” kandidē  85 filmas. Latvijā filmai „Ausma” 
piešķirtas septiņas Nacionālās kino balvas un „Lielais 
Kristaps”. Vestards Šimkus saņēma labākā  mūzikas autora 
balvu. „Ausma” ir pirmā filma vairāk nekā 20 gadu laikā, 
kuŗai komponēto mūziku ieskaņojis orķestris.  

 Filma „Ausma” ir Eiropas Kinoakadēmijas 50 labāko 
pilnmetrāžas filmu sarakstā.  

Ārzemēs filma ir pieprasīta, bet Latvijas Kultūras minis-
trijā saņemtas  skatītāju vēstules ar lūgumu aizliegt filmas 
rādīšanu ārzemēs. 

Krukfilms dibinātāja Linda Krūkle 
mācās Holivudā  

Filmu producēšanas kompānijas Krukfilms dibinātāja 
Linda Krūkle septembrī ieradās Holivudā, tikās ar filmu stu-
diju vadītājiem, parādīja un piedāvāja  Ziemeļamerikas tir-
gum Krukfilms filmas –  Latvijas un Japānas kopražojuma 
filmu „Maģiskais kimono”, mūzikālu drāmu Double drop un 
komēdiju „Lido ar zvaigzni”. Latvijas un Japānas kopražoju-
ma filmas „Maģiskais kimono” pirmizrāde Japānā būs     
2017. gada pirmajā pusē. Krukfilms producētās aktieŗfilmas 
un dokumentārfilmās tapušas Latvijā, Lietuvā, Honkongā, 
Īrijā, ASV un Japānā. Divas Krukfilms filmas – „Nevajadzīgie 
ļaudis” 2008. gadā un Amaya  2010. gadā kandidēja ASV 
Kinoakadēmijas balvai  katēgorijā „Labākā ārzemju filma”.  

Linda Krūkle Holivudā turpinās arī mācības. L. Krūkle ir 
pirmā no Latvijas, kas pēc vairākām konkursa kārtām pie-
ņemta  Londonas Nacionālās filmu un televīzijas skolas 
apmācību programmā Inside Pictures.  
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Šķēpi tika lauzti ilgi. Latvijas 
20 architekti nemitīgi kūdīja Rī-
gas pilsētas būvvaldi, lai netiktu 
izsniegta būvatļauja Padomju 
okupācijas upuŗu kompleksa 
celtniecības sākšanai.  

Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzeja valdes priekšsēdis 
Valters Nollendorfs aicināja rak-
stīt vēstules Saeimas deputātiem, Latvijas kultūras mi-
nistrei, Latvijas prezidentam, aicinot atbalstīt Nākotnes 
nama celtniecību. Aicinājumam nekavējoties atsaucās 
Daugavas Vanagu organizācijas Dienvidkalifornijas 
apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins un nosūtīja 
vēstules Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim, 
Latvijas ministru prezidentam Mārim Kučinskim, 
Saeimas priekšsēdei Inārai Mūrniecei, LR Kultūras mi-
nistrei Dacei Melbārdei. T. Lilienšteins vēstulē rakstīja, 
ka DV DK apvienība ziedojusi 20 000 dolaru Nākotnes 
nama pastāvīgās ekspozīcijas stenda „Neatkarības 
atgūšana” izveidei. Viņš piebilda, ka 1941. gada 14. 
jūnija deportācijās bojā gāja viņa krustēvs, mātes brālis, 
Latvijas Ārlietu ministrijas Administrātīvā departamenta 
direktors Teodors Anševics. 

Teodors Lilienšteins vēstulē citē Kārļa Ulmaņa vār-
dus: „Nevienprātība, neuzticēšanās un kopdarbības trū-
kums kā verdzības nenovēršamās sekas, visas šīs lietas 
negrozīsies ātrāk uz labo pusi, iekam latvju tautas dvē-
sele nebūs šķīstīta no verdzības ļaunajām atliekām.”   

Vēstules nobeigumā T. Lilienšteins uzsvēra: „Laiks 
atsvabināties no verdzības sekām un atbalstīt Saeimas 
likumprojektu, lai varētu pilveidot latvju tautai tik nozī-
mīgo Okupācijas mūzeju līdz Latvijas valsts simtgadei. 
Visa šejienes DaugavsVanagu saime cer uz Jūsu atbal-
stu, Saeimā pieņemot Okupācijas mūzeja likuma papil-
dinājumus.” 

Saeima 8. septembrī beidzot atbalstīja grozījumus 
Latvijas 50 gadu Okupācijas mūzeja likumā –  Padomju 
okupācijas upuŗu piemiņas memoriāla kompleksam no-
teikts nacionālo interešu objekta statuss. (Nacionālo 
interešu objekti ir territorijas un objekti, kas nepiecie-
šami svarīgu sabiedrības interešu nodrošināšanai, dabas 
resursu aizsardzībai un ilgtspējīgai izmantošanai.) 

Grozījumus 20. septembrī parakstīja Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece, jo prezidents Raimonds Vējonis 
bija izbraucis no valsts. 

Tātad mūzejs Latviešu strēlnieku laukumā 1 tiks pa-
plašināts, taps architekta Gunāra Birkerta projektētais 
Nākotnes nams un memoriāls, kuŗa autors ir  māksli-
nieks Kristaps Ģelzis. Nākotnes nama celtniecību pa-

redzēts pabeigt līdz Latvijas valsts 
simts gadu jubilejai.  
     Būvatļauju Padomju okupācijas 
upuŗu piemiņas memoriāla celt-
niecībai izsniegs īpaša Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) paspārnē iz-
veidota valsts būvvalde. 
     Latvijas Okupācijas mūzejs ir 

valsts akreditēts privāts mūzejs, dibināts 1993. gadā. To 
pārvalda Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība. Mūzejs 
atspoguļo Latvijas okupācijas vēsturi no 1940. līdz 
1991. gadam, tās priekšvēsturi un sekas.   

Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejam ir  1996. gadā 
ASV dibinātā atbalstgrupa (OMFA), kas vāc ziedoju-
mus. Divdesmit gadu laikā mūzeju financiāli atbalstījuši 
4630 ziedotāji no ASV, kopējais devums –  apmēram  
$4 780 000 dolaru.  

OMFA valdi kopš dibināšanas vadīja Ilze Švarca 
(Schwartz), viņas darbu turpinās Irēne Lazda.  

OMFA valdē ir Ēriks Kākulis (priekšsēdes vietnieks), 
Silvija Rūtenberga (sekretāre) un Ilze Resne (kasiere).  

Aktīvi OMFA biedri ir Dr. Paulis Lazda, Daina 
Albertiņa, Dr. Pēteris Bolšaitis, Dr. Vaira Pelēķe,        
Dr. Artūrs Grava, Ints Rupners,  Dr. Zigfrīds Zadvinskis 
un Juris Kīns. Daudz savulaik palīdzēja tagad jau mūžī-
bā aizgājušie Rūsiņš Albertiņš, Alvis Freimanis, Verners 
Rūtenbergs, Uldis Sēja, Vitauts Sīmanis un Vilis 
Vārsbergs. Katru vasaru uz mūzeju brauc strādāt latviešu 
jaunieši no Amerikas.  

Irēne Lazda ir pārliecināta, ka mūzeja nozīme Latvijā 
pieaugs, jo mūzejam ir liela nozīma atmiņas saglabāšanā 
par 50 gadu okupāciju un tās sekām. Viņasprāt, sabied-
rības uzdevums ir nodrošināt mūzeja nākotni. Mūzejā 
glabājas neviltotas liecības, kas palīdz kliedēt neizpratni 
un atspēkot melus. Latvijas ģeografiskie kaimiņi nav 
mainījušies, tie ir mūsu kādreizējie iekaŗotāji. 

Bijušais ārlietu ministrs Georgs Andrejevs atceras: 
„Savas darbības pirmajā desmitgadē Okupācijas mūzeja 
galvenā loma bija ārvalstu vadītāju un oficiālo delegā-
ciju pārstāvju informēšana par viņiem mazpazīstama-
jiem okupācijas laika notikumiem Latvijā. Savukārt mēs 
Latvijas Ārlietu ministrijā izmantojām ikvienu starptau-
tisko tribīni, lai atgādinātu rietumu polītiķiem par abu 
noziedzīgo režīmu –  Staļina komūnistiskās Padomju 
Savienības un Hitlera fašistiskās Vācijas – izvērsto Lat-
vijas okupāciju pusgadsimta laikā un to drāmatiskajām 
sekām, kas pastāv arī pēc neatkarības un Latvijas val-
stiskās kontinuitātes atjaunošanas 1990. un 1991. gadā.” 

Nākotnes nams būs! 
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No 9. līdz 16. oktōbrim „Kokneses fonda” valdes 
priekšsēde Valda Auziņa viesojās ASV latviešu centros, 
lai pateiktos par atbalstu un pastāstītu par paveikto un 
plānoto.  Losandželosas latviešu namā  Valda Auziņa  
par Likteņdārzu stāstīja un rādīja attēlus 16. oktōbrī pēc 
Laimas Jansones koncerta. 

Gatavojoties Latvijas simts gadu jubilejai, kopš  
2008. gada kā dāvana Latvijai un nākamajām paaudzēm 
Koknesē ar desmitiem tūkstošu cilvēku kopīgiem spē-
kiem top Likteņdārzs. Dārzs, kuŗā stāstām  par Latvijas 
likteni pagājušajā gadsimtā, – ko esam zaudējuši, Latvijā 
ienākot svešām varām un latviešiem lopu vagonos nonā-
kot Sibirijā un bēgļiem izklīstot pasaulē, un arī, cik stip-
ri esam bijuši, spējot izdzīvot un saglabāt savu valsti.  

Likteņdārzs ir kā dzīvs vēstījums un mūsu visu labās 
gribas apliecinājums nākamajām paaudzēm, jo, tikai ap-
zinoties savas saknes, varam veidot savu nākotni.  

Likteņdārza īstenošanu vada bezpeļņas organizācija 
„Kokneses fonds”, ko dibinājuši 14 Latvijā un ārpus tās 
robežām ievērojami cilvēki – Vilis un Marta Vītoli, vēs-
turnieks Ainārs Bambals, scenografs Andris Freibergs, 
Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Pasaules 
brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis Jānis Kukai-
nis, Rundāles pils mūzeja direktors Imants Lancmanis, 
Dr. h. c. Valdis Lokenbachs, demografs Ilmārs Mežs, 
Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs, akciju sabiedrības „RB 
Rail” valdes priekšsēde un izpilddirektore Baiba Rubesa, 
profesors Jānis Stradiņš, vēsturniece Rudīte Vīksne, 
dzejniece Māra Zālīte un Kokneses pašvaldība.   

Novembrī Likteņdārzā uzsākti jauni celtniecības dar-
bi – top sabiedriskā ēka, kuŗā būs divas konferenču zā-
les, kafejnīca un restorāns, un Lielais kalns. Sabiedriskā 
ēkai būs unikāla architektūra. Tā tiks veidota kā tilta sā-
kums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju – tautas ce-
ļu no pagātnes uz nākotni. Uz jumta būs pastaiga vieta 
un skatu laukums.  Ēkas pirmā posma celtniecībai  
€110 000 piešķīra Latvijas valsts, €60 000 ziedojis Vā-

Likteņdārzs –  tautas dāvana Latvijai 

cijas latvietis Gaidis Graudiņš.  
Sākta arī Likteņdārza Lielā kalna veidošana. No tā 

12,5 m augstās virsotnes varēs pārlūkot visu Likteņdār-
zu. Kalna veidols atspoguļos dabas un laika ritējumu. - 

 „Kokneses fonds” turpina vākt līdzekļus sabiedriskās 
ēkas un Lielā kalna būvniecībai un aicina iedzīvotājus 
ziedot arī citu objektu tālākai attīstībai. Līdz 2018. 
gadam plānots pabeigt sabiedrisko ēku, virtuālo 
Piemiņas ēku, amfiteātri, Lielo kalnu un Likteņdārza 
draugu aleju, ko veido bruģakmeņi ar iegravētiem 
ziedotāju vārdiem. 

Uz bruģakmeņiem ir arī vairāku  
Dienvidkalifornijas latviešu vārdi 
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Skolas audzēkņu mākslas darbi  draudzes bazāram 

Lielāko atzinību ieguva Mikus Arnolda un Adelīnas Blāķes  darbi Darbus vērtēja Eduards Zeltiņš 
Kalniņs un Lidija Fobēra (Faubert)  

Latviešu skolas audzēkņi 30. oktōbrī veidoja dažādus tēlus no dārzeņiem, kuŗi rotāja galdus draudzes bazārā  

Mazākajā Latvijas skolā mācās deviņi skolēni 
2016./2017. mācību gadā vismazākais skolēnu skaits ir 

Preiļu novada Priekuļu sākumskolā – tikai 9 skolēni. Lielāka-
jā – Jelgavas 4. sākumskolā – reģistrēti 967 bērni. Lielākais 
skolēnu skaits  ir Rīgas Klasiskajā ģimnazijā – 1571 skolēns. 
Mazākā Latvijas pamatskola šajā mācību gadā ir Dunavas 
pamatskola Jēkabpils novadā –  tajā mācās 17 skolēnu. 
Gandrīz 45 reizes vairāk skolēnu ir lielākajā  – Jēkabpils 
pamatskolā, tajā šogad mācās 761 skolēns. 

Mazākā vidusskola Latvijā šogad ir Istras vidusskola Lu-
dzas novadā – 49 skolēni. Lielākā – Rīgas Purvciema vidus-

skola, kuŗā reģistrēti 1403 iskolēni. Mazākā ģimnazija Latvijā 
– Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnazija, tajā  mācās 108 audzēk-
ņi. Rīgā ir arī lielākā izglītības iestāde visā valstī – Rīgas Kla-
siskā ģimnazija. 

2016./2017. mācību gadā 119 pašvaldību izglītības iestā-
dēs mācās 243 607 skolēni. Salīdzinot ar pērngadu, kopējais 
skolēnu skaits samazinājies par 0,2%. Skolēnu skaits kopumā 
sarucis visā valstī, bet pieaugums bijis galvenokārt Pierīgas 
reģionā. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departa-
menta direktore Evija Papule ziņo, ka desmit gadu laikā sko-
lēnu skaits valstī samazinājies par 23% un turpmākajos 5-7 
gados bērnu skaita pieaugums nav gaidāms. 
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Margareta Jerumane un Eriks Jerumanis katru svēt-
dienu  pavada latviešu namā, jo viņu bērni Sebastians un 
Sabrina mācās latviešu skolā. Margaretas Jerumanes 
māte Džūdija Dezormo (Judy Desormeaux) 2004. gadā 
meitu iepazīstināja ar Magali un Viktoru  Kohū (Cohouj) 
ģimeni Sanandresas (San Andrés) pilsētā Gvatemalā, ar 
kuŗu draudzējas un kuŗai palīdzējusi jau septiņpadsmit 
gadu. Viņa pati iepazinās ar šo ģimeni 1998. gadā un 
dzīvoja pie tās, kad Sanandresā mācījās spāņu valodas 
skolā. Sanandresa ir neliela pilsēta pie Petenicas ezera; 
iedzīvotāju skaits –  20 295.  Eriks Jerumanis Gvatemalā 
bijis vienreiz, Margarita Jerumane četras reizes, no tām 
trīsreiz kopā ar bērniem Sebastianu un Sabrinu. Viņi 
iemācījušies spāņu valodu, un viņiem patīk būt kopā ar 
gvatemaliešu ģimenes bērniem. Magali un Viktoram 
Kohū ir divas meitas un četri dēli. Meitas jau pieaugu-
šas, viņas strādā un pašām ir ģimene, viena ir skolotāja. 
Vecākais dēls strādā parkā pie ezera kopš 14 gadu vecu-
ma.  Trīs jaunākie dēli vēl mācās, divi profesionāli tech-
niskā skolā. Viktors strādā dabas aizsardzības organizā-
cijā,  pētī džungļu dzīvniekus un putnus. Magali strādā 
daļēja laika darbu, vāra ēdienu svinību rīkotājiem parkā, 
kur strādā vecākais dēls, un cep pārdošanai tortiljas. 
Algas Gvatemalā ir ļoti mazas un, lai gan četri pieaugu-
šie strādā, pietrūkst naudas ārstiem, zālēm, skolai. Kohū 
ģimenei nav veļas mazgājamās mašīnas un ledusskapja. 
Gvatemalā ģimenes caurmēra ienākums ir 1619 dolari 
gadā. 

Pagājušā gadā Jerumaņi uz Sanandresu aizveda 150 
grāmatas spāņu valodā skolām, drēbes un apavus savai 
draugu ģimenei un viņu paziņām. 

Šogad Margareta sāka ziedojumu vākšanu, jo viņa 
vēlējās ģimenei nopirkt ledusskapi un veļas mazgājamo 
mašīnu. Margaretai izdevās savākt 2400 dolaru. Kohū 
ģimene vēlējās jaunu pavardu, jo esošais ļoti dūmoja. 
Ģimenes mājoklis ir  mazs, tajā ir divas nelielas istabas, 
jauno pavardu un ledusskapi nebija, kur novietot. 
Margareta aplēsa, ka pēc ledusskapja un pavarda iegā-
des,vēl atliek nauda, lai uzceltu nelielu piebūvi. Tajā ir 
vietas pavardam, ledusskapim un galdam. Pietrūka lī-
dzekļu logu ietvariem un elektriskiem vadiem, veļas 
mazgājamā mašīna vēl nav lietojama. Ģimene mēģinās 
dabūt aizdevumu no bankas. 

Margareta Jerumane pateicas visiem ziedotājiem, viņi  
lielā mērā palīdzēja uzlabot vienas ģimenes dzīvi. Viņa 
turpina līdzekļu vākšanu, ko nosūtīs uz Gvatemalu ap 
Ziemsvētku laiku.   

Ar Margaretu Jerumani var sazināties, rakstot vai 
zvanot; e-pasts: mjerumanis@yahoo.com  
mājas tālr.: 818-662-5041; kabatas: 818-397-1418 

Palīdzi citiem, un citi palīdzēs tev 

Par saziedoto naudu bija iespējams nopirkt veļas 
mazgājamo mašīnu un pavardu, kā arī  uzcelt nelielu 

piebūvi, kur tos novietot 

Margareta, Sabrina, Sebastians Jerumaņi un 
Džūdija Dezormo Gvatemalas pilsētā Antigvā –  

tālumā redzams vulkāns Agua, augstākais  
Centrālamerikā  (3753 m)  

Sebastians un Sabrina Jerumaņi apbrīno cūku, 
ko audzē viens no ģimenes dēliem  
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Novusa turnīrs Sandiego 

Sandiego baznīcas Ascension Luteran Church    
(5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120)  sabiedris-
kajās telpās 29. oktōbrī  notika novusa turnīrs, kuŗā pie-
dalījās 15 sportistu.  Turnīra sekretārs un tiesnesis Jānis 
Daugavietis novusa galdus aizveda dienu iepriekš. Šis  
bija otrais novusa turnīrs Sandiego, un protams, nebūs 
pēdējais.  

Namatēvs, Sandiego latviešu ev. lut. draudzes priekš-
nieks Jānis Legzdiņš sirsnīgi sagaidīja visus dalībniekus.  
Turnīru atklāja ALAs Sporta nozares pārstāvis Valdis 
Ķeris. Sportisti nodziedāja Andŗa Ritmaņa komponēto 
„Novusa himnu”.  

Atis Blāķis diemžēl bija spiests aizbraukt tūlīt pēc 
turnīra atklāšanas, jo Blāķu ģimenē nesen piedzima dēls, 
un Atis, apzinīgs tēvs būdams, brauca palīdzēt sievai.  

Turnīra cīņas bija sīvas, un novusu labprāt mācās spē-
lēt arī cittautieši. Vietnamietis Marks Mano un filipīnie-
tis Džeims Pinpins jau piedalījušies vairākos turnīros un 
labi apguvuši novusa spēles prasmi. Turnīrā spēlēja tikai 
viena sieviete – Kima Machleita un bez konkurences 
ieguva pirmo vietu. Tradicionālajā izlozē turnīra beigās 
laimēja Vilnis Auziņš.  

Pēc sacensībām gadījās nepatīkams pārsteigums – 
nekur nebija atrodamas treilera atslēgas, vēlāk izrādījās, 
ka kāds tās aizvedis uz Losandželosu. Jānis Legzdiņš 
visādi izmēģinājās, bet neviena  cita atslēga nederēja – 
slēdzeni vajadzēja pārzāģēt! 

 Turnīra svinīgā atklāšana 

Uz Sandiego! 

Jānis Daugavietis pasniedz uzvarētājas kausu  
Kimai Machleitai  (Orange County) 

1. vietā (vidū) Agris Priede (Orange County) 
2. vietā (pa kreisi) Oļģerts Vinklers (Kanada) 
3. vietā Armands Naumovs (Sanfrancisko) 

Uzvarētāji dubultspēlēs;  
1. v. Oļģerts Vinklers (Kanada) / Edijs Vinklers (SD)  
2. v. Dmitrijs Bozhko / Jānis Daugavietis ( abi OC)  
3. v. Agris Priede (OC) / Marks Nano (Sandiego) 
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Latviešu plūdmales volejbola turnīra „Kostīmu kauss” ainas 

Uzvarētāju vienība; no kreisās Pēteris Lange, Dairis 
Zariņš, Mārtiņš Leikarts, Andra Māra, Laila Gudrā 
Sacensībās piedalījās 8 vienības, kopā 40 volejbolistu 

Pēc turnīra Hermosa Beach plūdmales krodziņā 
Patrick Malloy's  notika ballīte līdz pulksten diviem 
rītā 

„Kostīmu kausa” turnīra dalībnieki 
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Laimīgu ceļu atpakaļ uz dzimteni! 
Atkal ir sajūta kā Jāņa Norviļa dziesmā „Balsis” ar 

Jonasa Miesnieka tekstu –   „Un skumji un priecīgi reizē 
man”. Ieva Liepniece un viņas meitiņa Katrīna Sonveina 
30. oktōbrī aizbrauca uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Latvie-
šu skola zaudēja skolotāju,  Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valde aktīvu locekli. Ieva Liepniece valdē bija 
kopš  2014. gada, vienmēr apzinīgi ieradās uz sēdēm, un 
viņai bija vērtīgi ieteikumi un idejas.  

Ieva Liepniece uz ASV atbrauca pirms 20 gadiem, 
viņa dzīvojusi vairākās pavalstīs  – studēja, apprecējās, 
piedzima meita Katrīna. Meitas spējas var tikai apbrīnot 
– viņa mācījās dejot, spēlēt vijoli, piedalījās baleta izrā-
dēs. Pēdējos pāris mēnešos pirms aizbraukšanas Katrīna 
tika vesta uz baleta stundām pie Juŗa Ērgļa. Baletmeis-
tars slavēja Katrīnu, solīja viņu divu gadu laikā izmācīt 
par balerīnu. Viņa turpinās mācīties dejot Latvijā.  

Ieva apsolīja, ka mūs neaizmirsīs, rakstīs, kā viņām 
klājas, kā iekārtojušās. Protams, nedrīkst bēdāties, jo 
Latvija iegūs divus vērtīgus cilvēkus. Latvijas Darba 
devēju konfederācijas aptauja liecina, ka Latvijā trūkst 
darbaspēka: 70% darba devēju apgalvo, ka nav kvalifi-
cēta darbaspēka, bet 85% ir grūtības atrast „labus” darbi-
niekus. Tātad Ieva noteikti atradīs labu darbavietu.  

Pirmā e-pasta vēstulē no Latvijas viņa rakstīja:  
„Aizbraucām labi. Pirmās divas dienas ļoti salām. Lē-
nām pierodam.  Raunā ir vismaz 3-5 gradi vēsāks nekā 
Rīgā. Te jau ir sniegs un temperātūra zem nulles. Vakarā 
būšot apmēram -13° C. 6. novembrī gājām uz skolu, 
Katrīnai patika tīri labi. Putina, ir -4° C, ātri paliek 
tumšs.  Pamazām mēģinām iedzīvoties.”  

Šogad 14. oktōbrī pagāja 110 gadu kopš rakstnieka, 
žurnālista un gleznotāja Anšlava Eglīša (1906-1993) 
dzimšanas. 

Anšlavs Eglītis un Veronika Janelsiņa dzīvoja 
Pacifika Palisadēs, ēkā, kas projektēta autriešu architekta 
Richarda Neitras (Neutra, 1892-1970) birojā. Veronika 
Janelsiņa vienmēr lepojās, ka viņu mājas autors ir sla-
vens architekts, un bieži Richardu Neitru pieminēja. 
Viņa birojā projektētām ēkām raksturīga pieticība, vien-
kāršība, lielas stikla sienas. Richards Neitra arī glezno-
ja, zīmēja portretus, akvareļos attainoja apceļotās vietas. 
Viņš sarakstījis autobiografiju Life and Shape.  

Ilgāku laiku Pacifika Palisādēs nebija būts. Oktōbrī  
uz Losandželosa no Latvijas atbrauca Didzis Liepiņš 
ciemos pie dēla Ronalda. Didzis Liepiņš ir rakstnieka 
Jāņa Liepiņa dēls. Viņš ir liels Anšlava Eglīša cienītājs 
un vēlējās redzēt māju, kuŗā rakstnieks dzīvojis. Agrāk 
māja no ielas nebija redzama, to aizsedza koki un krūmi. 
Tagad tie nogriezti, un ēku var labi aplūkot. Turpat tuvu-
mā ir vēl divas līdzīgas mājas, kuŗu projekta autors arī ir 
Richards Neitra. Vērojām māju no neliela attāluma, un 
tieši tai brīdī iznāca pajauna sieviete. Sacījām, ka esam 
latvieši un šajā ēkā dzīvojis ievērojams latviešu rakst-
nieks, un viņa mūs pārtrauca: „Jā, Anšlavs.” Iepazinā-
mies, mājas saimniece Merila Gīlere (Meral Güler) 
teica, ka esot pa pusei turciete, pa pusei īriete, viņas 
dzīvesbiedrs – tīrasiņu turks. Bijām pārsteigti, kad viņa 
savā kabatas tālrunī parādīja Anšlava Eglīša gleznotu 
portretu. Viņa stāstīja, ka plauktā esot vairākas Anšlava 
Eglīša grāmatas un ļoti nožēloja, ka viņa darbi nav tul-
koti angļu valodā. Apmainījāmies ar e-pasta adresēm un 
tālruņa numuriem un nolēmām turpmāk sazināties. Mājā 
neesot nekas mainīts, pat virtuve ir tāda pati kā Anšlava 
Eglīša laikā. Saimniece bija steidzīga, jo esot  plumbing 
problems. Par tādām sūdzējās un tās aprakstīja  jau 
Anšlavs Eglītis.  

Māja, kuŗā dzīvoja Anšlavs Eglītis 

Atvadīšanās 16. oktōbrī no Ievas Liepniece  
un Katrīnas Sonveinas 

Priekšā stāv: Eduards Zeltiņš Kalniņš, Katrīna 
Sonveina, Kārlis Kalvāns; aizmugurē: Tomass 
Zeltiņš Kalniņš, Aija Zeltiņa, Dziesma Tetere,  

Ieva Liepniece, Guna Jostsone, Ilze Stedmane un 
Tomass-Mārtiņš Stedmans 
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No kr.: Latvijas goda konsuls DK Juris Buņķis, DK 
LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis iegādājušies 

kaklasaites Latvijas karoga krāsās 

Rietumkrasta latviešu XVI Dziesmu svētkos Sanhosē 
Lolita Ritmane, Pauls Berkolds un  Jūlija Plostniece 
ieguldīja lielu darbu, diriģēja, dziedāja, spēlēja, vadīja 
sarīkojumus. Ne mazāk aktīvi viņi ir savā otrajā dzīvē, 
kas veltīta amerikāņu sabiedrībai. Pa kuŗu laiku viņi visu 
to paspēj? Lolita kopā ar partneŗiem komponē mūziku 
animācijas filmām, Pauls Berkolds Kalifornijas mākslas 
un mūzikas  institūtā (CalArts) māca studentus, ja viņu 
aicina, neatsakās piedalīties īpatnējos uzvedumos, Jūlija 
Plostniece Theatre Unleashed  tēlo lomas, ir režisore, 
bieži brauc uz Filadelfiju un dzied sōlo latviešu baptistu 
draudzes korī. Septembrī viņa kopā ar citiem izrādes „Te 
nu mēs esam” aktieŗiem apceļoja ASV austrumu un vi-
dienes latviešu centrus. Uzvedumā viņa dzied gan sōlo, 
gan duetā, gan ansamblī.   

13. oktōbrī Jūlija Plostniece piedalījās mūziķu Tonija 
Gonsalesa (Tony Gonzalez) un Sema Džonaida (Sam 
Johnides)  izrādē  The Sam&Tony Show, kas notika 
10437 Burbankas bulvāŗa naktskluba telpā ar nosauku-
mu The Other Door no pulksten 11.30 līdz 12.00 vakarā. 
Mūziķi dziedāja gan visi kopā, gan atsevišķi.   

Ķekatu vakara Halloween gaidās 29. oktōbrī The Sam 
& Tony & Julia Show sākās puksten deviņos vakarā   
Bar 20 Sunset Blvd., West Hollywood. Mūziķi bija  tēr-
pušies ķekatnieku kostīmos, arī skatītāji tika aicināti 
nākt kostīmos. 

Tonijs Gonsaless un Sems Džonaids ir profesionāli 
mūziķi, dziesmuspēļu The Last Dawn un Annabella 
autori. Annabella 2015. gadā  izrādīta Hollywood Fring 
festivālā. 

Uz izrādēm Burbankā un Saulrietu bulvārī ieradās 
vairāki Jūlijas Plostnieces draugi latvieši un izbaudīja 
brīvo gaisotni.  

Jūlijas Plostnieces un viņas 
mūzikas partneŗu koncerti 

Kristīne Mālmane ar dzīvesbiedru Uldi Pētersonu  
Floridasitijā Koraļļu pilī, ko Edvards Liedskalniņs 

no 1920. līdz 1940. gadam  cēla dzimtenē palikušajai 
līgavai Hermīnei Lūsei   

Pie pieminekļa mīlestībai 

Latvijas valsts jubilejas gaidās  
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Godalgu birums 

Attēlā redzamās trofejas talantīgais BMX  riteņ-
braucējs Gustavs Daugavietis (viņam ir tikai 6 gadi!) 

ieguvis viena gada laikā; cik tādu būs pēc gadiem 
pieciem un desmit?  Gustavam patīk arī parotaļāties 

ar Rasu un Tobi, viņi ir divus gadus vecāki  

Līva un Dāvids Raiti (Wright) deju partneŗi ir  
kopš 2000. gada. Viņi var lepoties ar daudzām balles 
deju sacensībās visā pasaulē iegūtām medaļām un  
kausiem. Lauri balles dejās 
plūkti ASV nacionālās meis-
tarsacīkstēs, Pasaules meistar-
sacīkstēs un British Open meis-
tarsacīkstēs Blekpūlā, Anglijā. 
Līva ir DK latviešu biedrības 
biedre, kaut dzīvo Ņuheivenā, 
Konektikutā. 

Kārļa Smiltēna (dz. 1921. gadā) dzīvojamā istabā pie 
visām sienām ir vairāk nekā 500 triatlonos iegūtās 

medaļas un godaraksti   

Es gribu kāpt bankā visaugstākā 

Dace Sveņke ar draugiem 30. septembrī piedalījās 
gadskārtējā bezpeļņas organizācijas The Ketchum-
Downtown YMCA rīkotajā kāpienā līdz 1005 pēdu 

augstā US Bank Tower pēdējam stāvam 
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Tīmekļa veikalā  www.Lakstigala.com  
var iegādāties skaistus latviešu darinājumus;  

adījumus  – Wrapture by Inese; vainagus – Lastroda;  
rotaslietas – Verba; apgaismojuma priekšmetus – 
Lampas; tekstilizstrādājumus – Emilytextilstudio; 
ādas somas –  iliZane; var maksāt, lietojot Pay-Pal 

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 

Uzdrīkstēties ir skaisti! 

Dzintra un Antons Švarci vasarā ceļoja pa Vaiomin-
gu un Jūtu un iegriezās arī Jūtas olimpiskajā parkā. Jūtas 
pavalsts galvaspilsētā Soltleiksitijā 2002. gadā no 8. līdz 
24. februārim notika XIX ziemas olimpiskās spēles. 
Jūtas olimpiskajā parkā var iepazīties ar olimpisko spēļu 
vēsturi, apskatīt vietas, kur notikušas sacensības un pat 
pašiem justies kā sportistiem, sēžoties bobsleja kamanās. 
Dzintra Švarca nekavēdamās to arī darīja. Trasē ir 15 lī-
kumi, brauciena ilgums bijis 1,04 minūtes. Pēc tam kādu 
stundu Dzintrai sāpējusi mugura. Viņa jautājusi instruk-
toram, vai pensionāri bieži brauc, viņš atbildējis, ka daži 
crazy to darot.  

Antons Švarcs tikmēr pavēroja upes tecējumu 

„Latvieši pasaulē”  – mūzeja un pētniecības centra 
(LaPa) darbinieki aicina ārzemju latviešus uz Rīgu sūtīt  
pašu rokām gatavotus un izrotātus 18x18cm kvadrāti-
ņus lielizmēra tekstilmozaīkas segai (patchwork quilt). 
„Stāstu sega” būs veltījums Latvijas Republikas dibinā-
šanas apaļajai jubilejai. Katrs kvadrātiņš vēstīs par kādu 
no mums un, iešūts lielajā segā, par mums visiem ko-
pā.  Kvadrātiņus var izrotāt  dažādās technikās, izmanto-
jot daudzveidīgus materiālus! Svarīgi zināt katra kvadrā-
tiņa darinātāja vārdu un uzvārdu, valsti, kuŗā tas tapis. 
Ikviens lūgts pastāstīts par sevi, kāds bijis ģimenes 
izceļošanas stāsts, kas attēlots kvadrātiņā.   

Informācija: www.facebook.com/stastusega2018  
Veidlapu latviešu  un angļu valodā var  izmantot 
kvadrātiņu gatavošanai.   

LaPA jau deviņus gadus aktīvi sadarbojas ar ārzemju 
latviešu kopienām, vācot stāstus un vēsturiskos materiā-
lus par  ārzemju latviešiem, veidojot izstādes, grāmatas 
un video.  

Informācija ir arī angļuvalodā:  
http://www.lapamuzejs.lv/en/ 

Top „Stāstu sega” 
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2016. gada 20. oktōbrī 
Nu jau šeit esam vairāk nekā nedēļu un pamazām sā-

kam pierast pie jaunajiem apstākļiem. Cenšamies iepazīt 
visu, kas mums te jāzina, lai varētu kaut cik normāli dzī-
vot. Man ļoti daudz darba, gatavojoties mācībspēka dar-
bam Adventist International Institute of Advanced 
Studies, jo  drīz sākšu mācīt divus kursus. Lai jums labi 
klājas, visiem sveicieni.                       Aivars Ozoliņš  

Pie mūsu mājas   

Silangā (pilsētā, kuŗā ir mūsu skola) pie ielu 
krustojuma nofotografējāmies ar diviem  

satiksmes policistiem 

Zirnekļi, kuŗus sauc par  zeltainiem zīda vērpējiem 
(Nephila) dzīvo piepilsētu rajonos, kur tie izaug lielāki 
un dēj vairāk olu, to izmēri var sasniegt 15 cm, pietie-
kami lieli, lai varētu noķert čūskas. Tātad viņi var būt 
labi sargi. 

Uz jautājumu, vai pilsētā ir slikts gaiss, Aivars 
Ozoliņš e-pasta vēstulē atbildēja, ka tā nebūt nešķiet. 
Viņš domā, ka nēsāt sejas maskas ir aziātu kultūra. 

Mācītājs Aivars Ozoliņš sūta sveicienus no Filipīnām 

Pamazām sākam pierast pie mūsu mazajiem (un ne 
tik maziem) „kaimiņiem” 

 

Maizes veikalā ir liela izvēle 

Motocikls ar blakusvāģi ir vietējie taksametri   
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  Tobago salas Plimutas pilsētas viesnīcas Cocrico Inn. 
īpašnieki jau gadiem ilgi salidojumos uzņēmuši latviešus. Ci-
tas viesnīcas ir greznākas, bet šī ir mājīga, saimniece Annija 
Čanga katru dienu bija kopā ar mums, gatavoja ēdienu, gādā-
ja, lai jūtamies labi. Viņa studējusi Dienvidkalifornijas un 
Oregonas universitātēs un ir sertificēta angļu valodas skolotā-
ja. Jau vairākus gadus viņa ziemās dodas uz Ruandu, kur to-
pošiem teologiem māca angļu valodu. Līgums strādāt Ruandā 
viņai ir līdz 2018. gadam, pēc tam Annija labprāt mācītu an-
gļu valodu Latvijā, varbūt Jēkabpilī. Čangi viesnīcu jau vai-
rākas gadus cenšas pārdot, tās cena – tikai viens miljons ASV 
dolaru. Protams, viesnīca būtu pamatīgi jāremontē vai pat jā-
nojauc un jāuzceļ no jauna, jo daudz kas tās iekšienē neglāb-
jami novecojis. Viesnīca atrodas tuvu Karību jūrai un Kur-
zemnieku piemineklim. Varbūt latviešiem vajadzētu rīkot 
ziedojumu vākšanu un viesnīcu nopirkt? 

Svarīgi arī sakopt apkārtni. Palika iespaids, ka vietējie 
daudz neuztraucas par nekārtību. Laikrakstā Newsday  š. g. 
26. jūnijā  bija interesants žurnālista Krisa Morvana (Chris 
Morvan) secinājums: Tobago is dozing; it has always been 
half asleep and it likes it. 

 Pārsteidza, ka publiskās vietās, piemēram, pie lielveikala 
mētājas nauda, ne tikai viena centa monētas, bet arī piecu, 
desmit un divdesmit centu. Viena centa monētas ir nevērtīgas, 
bet sen zināms – kas centu netaupa, pie dolara netiek! 

Guntars katram salidojuma dalībniekam uzdāvināja monē-
tu kollekciju un stāstīja, ka viņam par jaunām viena centa 
monētām bankā bijis īpaši jāpiemaksā. 

Ventspils archaiologi solījuši, ka Kurzemnieku pieminekļa 
apkaimē sāks izrakuma darbus, bet līdz šim tie ir tikai solīju-
mi. Tobago asambleja līdzās piemineklim latviešiem piešķīru-
si palielu zemes gabalu, kur būtu vieta kultūras un izglītības 
centram (guļbūves konstrukcijas projekts jau sen ir gatavs, tā 
autors ir Staņislavs Borbals), bibliotēkai un mūzejam, nelielai  
viesnīcai, restorānam (varbūt to ierīkot varētu Gunārs 
Ķirsons?). 

 Par salidojuma labu izdošanos vislielāko pateicību pelnījis 
rīkotājs Guntars Gedulis. Trinidadā un Tobago viņš ir gandrīz 
savējais, pazīst daudzas amatpersonas, viņu ciena. Guntars 

salidojumu bija pamatīgi izplānojis, laikus sazvanījies ar baz-
nīcu draudžu vadītājiem, sagatavojis  programmu, jāņudzies-
mu tekstu  – viss notika bez šķēršļiem un kavēkļiem. Guntars 
ir teicams vadītājs, sekretārs, kasieris vienā personā, viņam 
nav bailes ne no viena darba. Ja vajadzēs, viņš paņems slotu 
un saslaucīs atkritumus, un viņš var būt Latvijas pārstāvis  
jebkuŗā augsta līmeņa sanāksmē vai konferencē. Guntaru 
vajadzētu ievēlēt par Venecuelas prezidentu, viņš zinātu, ko 
darīt, lai sakārtotu izpostīto valsti. 

Pēc salidojuma Guntars Gedulis devās uz Latviju, paspēja 
aizbraukt uz Strazdes pagastu, kur viesu namā „Rezidence 
Kurzeme” no 8. līdz 15. jūlijam notika otrā 2x2 nometne Lat-
vijā. Guntars no 1972. līdz 1976. gadam un 1979. gadā 2x2 
nometnē bijis lektors un mūzikas ievirzes vadītājs. Strazdē  
viņš 2x2 nometnes dalībniekiem teica uzrunu, paužot prieku, 
ka atplaukst 2x2, ka jaunieši  atbraukuši, lai apgūtu ko jaunu, 
uzzinātu ko vairāk par latvisko mantojumu. G. Gedulis  jau-
niešiem novēlēja uzzināt pēc iespējas vairāk, vest šo mantoju-
mu uz mājām, rādīt un mācīt citiem, kā arī aicināt citus pieda-
līties 2x2, lai dalībnieku būtu divreiz vairāk.  

Satikt Guntaru un sasveicināties ar  viņu no Talsiem bija 
atbraukuši agrāko latviešu salidojumu dalībnieki Trinidadā un 
Tobago  – Indra, Rūta, Ginta un Imants Kores. 

Guntars Gedulis 7. jūlijā tikās ar Latvijas valsts  
prezidentu Raimondu Vējoni un nodeva viņam  

Trinidadas un Tobago prezidenta Antonija Karmona 
sūtīto vēsturnieka Andželo Bisesarsinga (Angelo Bisses-

sarsingh) grāmatu  Snapshots of the History of Trinidad & 
Tobago ar autora autografu  

 

Guntars Gedulis cer, ka nākotnē starp abiem prezidentiem 
izveidosies ciešāki sakari.  

Raimonds Vējonis ir bijis Trinidadā un Tobago. Viņš pie-
dalījās 12. salidojumā, kas notika 2001. gadā no 26. septem-
bŗa līdz 1. oktōbrim. Toreiz bija tikai deviņi dalībnieki no 
trim valstīm. 

Vieta, kur aicina atgriezties sirds 
Nobeigums; sākums novembŗa biletenā 

Kurzeme Tobago salā 
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No Rīgas Guntars devās uz Sočiem, kur no 6. līdz 16. jūli-
jam notika 9. pasaules koŗu olimpiāde, tajā piedalījās 283 ko-
ŗi no 76 valstīm, tostarp Daugavpils Latviešu kultūras centra 
jauktais koris „Daugava”, 13. un 15. jūlijā 20 minūšu prog-
rammā iepazīstinot ar latviešu, krievu un Rietumeiropas kom-
ponistu koŗa mūziku.  

Pēc atgriešanās no Sočiem Guntars aizbrauca uz Rūjienu, 
tikās ar  Silvicola koristiem Gati Burvi un Jāni Burvi – viņi 
šogad bija Trinidadā un Tobago, kā arī ar Līgu Siliņu, viņa 
piedalījās 14. salidojumā 2007. gadā.  

Guntars  Gedulis 31. jūlijā ciemojās Jelgavā, kopā ar Gunti 
Švītiņu (viņš bija 17. salidojuma dalībnieks)  pastaigājās pa 
Jelgavu, apskatīja Kurzemes hercogistes ekspozīciju Jelgavas 
Vēstures un mākslas mūzejā. 

18. latviešu salidojuma laikā Tobago notika gatavošanās 
Tobago ansamblejas locekļu vēlēšanām, pa ielām braukāja 
aģitācijas auto ar skaļruņiem. Vēlēšanas vienmēr ir svarīgs 
notikums, tādās reizēs ciemiņiem jāsamierinās ar mazāku uz-

manību. Par Tobago asamblejas ģenerālsekretāru ievēlēja 
Kelvinu Čārlsu (Kelvin Charles). Kopš 2001. gada šajā amatā 
bija Orvils Londons (Orwille London), ar viņu tikās iepriek-
šējā salidojuma dalībnieki. Guntars Gedulis ļoti cerēja, ka 
ievēlēs Sintiju Alfredu (Cynthia Alfred), jo viņa intere-
sējas par Tobago sakariem ar Latviju. Cerēsim, ka izdo-
sies ieinteresēt arī Kelvinu Čarlu un no Tobago uz Latvi-
ju un no Latvijas uz Tobago brauks arvien vairāk tūristu, 
uzņēmējdarbības lietpratēju, mākslinieku. Un Plimuta 
varbūt būs māsu pilsētai Jēkabpilij, Skarbora  – Jelgavai. 

Guntars Gedulis izteicās, ka šis bijis viens no labākajiem 
salidojumiem. Ļoti gribētos, lai Silvicola koristiem Tobago 
kļūtu par vietu, kur aicina atgriezties sirds. Koŗa Facebook 
lapā ir daudz attēlu par piedzīvojumiem Trinidadā un Tobago:  

https://www.facebook.com/V%C4%ABru-koris-
SILVICOLA-838188132878986/?fref=ts 

Salidojumā Trinidadā un Tobago piedalījās 23 Silvicola 
koristi – no Rīgas, Cēsīm, Gaŗkalnes, Jēkabpils, Ķekavas, 
Limbažiem, Ogres, Priekules, Rūjienas, Siguldas, Smiltenes, 
Strenčiem.  

Silvicola ir viens no lielākajiem Latvijas vīru koriem, tajā 
ir vairāk nekā 60 dalībnieku. Viens no koŗa dibinātājiem bija 
agrākais meža ministrs Leons Vītols, viņš arī dziedāja korī. 
Koŗa nosaukumu izvēlējās mežkopis Miervaldis Bušs; vārds 
silvicola latīņu valodā nozīmē mežinieks, meža iemītnieks arī 
mežkopis. Korī dzied daudzi meža nozares esošie un bijušie 
darbinieki no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Smiltenes, 
Jēkabpils, Strenčiem, Mazsalacas, Limbažiem, Cēsīm, 
Inčukalna, Siguldas, Bauskas, Jelgavas, Valmieras un citām 
pilsētām un novadiem.  Reizi mēnesī notiek kopmēģinājums, 
pēc tā parasti koncerts, arī attālākos ciemos un pilsētās. Koris 
veic  lielu kultūrizglītības, koŗa dziedāšanas, kā arī meža no-
zares populārizēšanas darbu. Koŗa repertuārā ir vairāk nekā 
423 dziesmu, tostarp par mežu, dabu, medībām un cilvēkiem, 
kuŗi rūpējas par mežu, kā arī  garīga satura un dziesmas no 
operām. Katrai dziesmai ir sava vēsture. 

Par vīru kori Silvicola viens no tā dibinātājiem, mežkopis 
Ivars Bērziņš, rokrakstā izdevis grāmatu, kas katrus piecus 
gadus tiek papildināta. Kas raksta grāmatu par Losandželosas 
latviešu koŗiem?   

Nesen  apgāds „Divpadsmit” Ogrē  laidis klajā 718 lappu-
šu grāmatu „Mežam veltīti mūži. Mežkopju piemiņas ceļve-
dis”. (2016). Tajā pieminēti arī  Silvicola koristi, kuŗu balsis 
skan vairs tikai tuvinieku atmiņās. 

Koŗa Silvicola 35 gadu jubilejas koncerts „Vienmēr jauns 
un zaļš” notika 2015.  gada  18. aprīlī  akciju sabiedrības 
„Latvijas Valsts meži” zālē, Vaiņodes ielā 1. Programmā –  
latviešu tautasdziesmas, Latvijas un pasaules klasiķu vīru 
koŗa dziesmas, iemīļotas mūsdienu komponistu dziesmas.  
Diriģenti  –  Aivars Opincāns un Ēriks Derums, sōlisti  – 
Solvita Eliņa un Aleksandrs Dimitrovs, koncertmeistars 
Ritvars Knesis, goda diriģente  – Ilga Radziņa.   

Laukumā  pretim Babītes stacijai 2015. gada 7. maijā svi-
nīgi atklāja Latvijas meža darbinieku vīru koŗa Silvicola dibi-
nāšanas piemiņas akmeni. Atklāšanas ceremonijā piedalījās 
Babītes novada pašvaldības, akciju sabiedrības „Latvijas 

12. salidojuma dalībnieki 2012. gadā pie Kurzemnieku 
pieminekļa; piektais no labās tagadējais Latvijas valsts 

prezidents Raimonds Vējonis  

12. salidojuma dalībnieki Bruņurupuča līča viesnīcas   
(Rex Turtle Beach Hotel) otrā stāvā iekārtotajā vēstur-
nieka prof. Edgara Andersona piemiņas telpā, kur pie 
sienām novietotas profesora savākto Tobago vēstures 

materiālu ielogotas kōpijas, kā arī 17. un 18. gs. kolōniālo 
laiku kartes; ceturtais no kreisās  – Raimonds Vējonis 
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valsts meži” un meža nozares pārstāvji, koŗa dalībnieki. 
Babītes novada pašvaldības pārstāve, mūzikas skolas direkto-
re Inita Pūķe apliecināja, ka koŗa dibināšanas piemiņas ak-
mens būs novada kultūras pemineklis. 

Koris Silvicola piedalījies visos Latvijas Dziesmu svētkos, 
valsts mēroga, kā arī meža nozares rīkotos sarīkojumos. Ko-
rim bijuši vairāk nekā 400 koncertu visos Latvijas novados, 
arī ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Dānijā, 
Arģentīnā, ASV, Gruzijā, Krievijā, Vācijā, Čechijā, Italijā, 
Portugālē, Ungārijā, Slovakijā, Spānijā, Anglijā, Zviedrijā, 
Maltā.  

Silvicola 2001. gadā piedalījās vīru koru skatē Langolenā 
(Ziemeļīrijā); 2002. gada koŗu skatē Balzano (Dienvidtirolē), 
kuŗā piedalījās dažādu valstu 51 koris, Silvicola ieguva diplo-
mu un sudraba godalgu. Koŗu festivālā Citta di Genova 
Dženovā (Italijā) Silvicola 2006. gadā saņēma sudraba šķīvi 
un diplomu, 2007. gadā festivālā Europe and Its Songs Barse-
lonā (Spānijā) – sudraba medaļu un diplomu.  

Dziesma koristus atkal saveda kopā rudenī, pirmais kon-
certs bija 1. oktōbrī koŗa dibināšanas vietā Babītē,  nākamais 
22. oktōbrī Alūksnē. Koncertos programmu atkal vada dzej-
niece  Marika Svīķe, kā to darījusi vairāk nekā 20 gadu. 
Dziesmas ar Marikas Svīķes vārdiem komponējuši Agris 
Gedrovičs, Harijs Joniškāns, Ainārs Brengulis, Igors Krilovs, 
Dzintars Ziediņš, Arnis Miltiņš, Andris Šīrants, Raimonds 
Eizenšmits, Jānis Lūsēns un citi. Silvicola repertuārā ir 
Marikas Sviķes dziesma „No... līdz”, kuŗas mūzikas autors ir 
Romāns Kielbickis.   

Koŗa himna ir Valtera Kaminska komponētā dziesma 
„Vīru gods” ar Ulža Krasta tekstu. Tajā ir vārdi:  „Mūsu gods 
līdz pat pēdējam brīdim palikt taisniem kā eglēm staltajām, 
mūsu gods līdz pat pēdējam brīdim palikt taisniem kā eglēm 
zaļajām.”   

Koris nesen saņēmis ielūgumu piedalīties festivālā Dien-
vidafrikā. Varbūt kāda koristu grupa atbrauks 2017. gadā   uz 
Baltimoru, kur no 29. jūnija līdz 3. jūlijam notiks XIV vispā-
rējie ASV latviešu Dziesmu un Deju svētki? 

Koristi mani apdāvināja – Vilnis Svīķis iedeva  Marikas 
Svīķes divus dzejoļu krājumus, Armands  un Marija Dreimaņi 
skaistas aproces, vienu ar Lielvārdes jostas ornamentiem, otru 
ar uzrakstu „Es mīlu Latviju!”, Aleksandrs Dimitrovs – prie-
vīti, kas sargā; uz mājām vedu jāņusieru, maiznīcā „Miks” 
Mazsalacā ceptu rudzu maizes klaipu, ko muitniece Ņujorkā 
nežēlīgi pārlauza uz pusēm (varbūt domāja, ka tajā paslēptas 
narkōtikas vai pat ierocis?).  

No Tobago nosūtītās pastkartes uz Latviju ceļoja mēnesi, 
Anglijā, Vācijā, ASV, Francijā saņemtas ātrāk.  

Nākamam salidojumam vajadzētu notikt pēc diviem ga-
diem, 2018. gadā, taču tad svinēsim Latvijas 100 gadu jubi-
leju, tātad varbūt būs jāatliek. Ieteicams laikus sākt krāt ceļa-
naudu. 18. salidojumā vēlējās piedalīties  Tukuma jauniešu 
dziesmu un deju ansamblis, bet pietrūka līdzekļu.  

Ļoti iespējams, ka drīz arī 
Latvijā būs tērauda bundziņu jeb 
panniņu orķestŗi. Vijolnieks Igors 
Doriņš ar Tobago mītnes vietas 
saimnieku palīdzību iegādājās un uz 
Rīgu aizveda tenora bungas, ko Air-
Baltic lidmašīnā gandrīz negribēja 
atļaut vest kā rokas bagāžu.  

Varbūt ar laiku visus latviešus 
varēs sadalīt divās grupās: tie, kuŗi 
bijuši Trinidadā un Tobago, un tie, 
kuŗi nav bijuši. Tiem, kuŗi bijuši, 
ieteicams par redzēto stāstīt radiem, 
draugiem, paziņām, aicināt aiz-
braukt uz turieni, censties veidot 
ciešākus Latvijas un Tobago saka-
rus. 

Tobago salas gaŗums ir  42 kilo-
metri, platums – 10 kilometri, iedzī-
votāju skaits – apmēram 60 000. 

Tobago iedvesmoja rakstnieku Danielu Defo sacerēt ro-
mānu „Robinsons Krūzo”, un ikviens, kuŗš pēcāk spēris kāju 
uz šīs salas, ir pārliecinājies – Tobago iedvesmo! Nelielā sala 
Karību jūras dienvidu daļā ir vilinošs galamērķis ikvienam 
ceļotājam. Pasakainas piekrastes ieskautā dabas daudzveidība 
vien ir tā vērta, lai kaut reizi mūžā dotos uz Tobago. Kalnai-
nas lietusmežu ainavas, sekli līči ar zilzaļu kristalldzidru ūde-
ni, baltu smilšu plūdmales, daudzas putnu vērošanas vietas  – 
Tobago vēlīgi lutina ar savām dabas veltēm ikvienu viesi.  

Trinidada un Tobago ir slavena ar karnevāliem piecu die-
nu gaŗumā, tos pat salīdzina ar Brazīlijā, Riodežaneiro, 
notiekošajiem. Trinidadā karnevāli sākas februārī pirms lielā 
gavēņa un turpinās martā. Guntars Gedulis jau sen aicina ta-
jos piedalīties arī latviešus, jo vai tad mums izdomas trūkst? 
Karnevāla laikā iedzīvotāji un tūristi staigā pa ielām, tērpušies 
dažādos kostīmos, skan kalipso mūzika, ko atskaņo tērauda 
bungu orķestris, valda  nemitīga līksmība. Karnevālus ievie-

Bundziņas var  ievietot 
tām īpaši piemērotos 

čemodānos  
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suši franči 18. gadsimtā kā katolisku tradiciju.  
Sala ir īsta nirēju paradīze, to iecienījuši arī riteņbraucēji. 

Divriteņus var noīrēt daudzviet, un ikviens var izvēlēties, kur 
braukt – pa līdzenumu, lēzenu nogāzi vai stāvām takām. Ne-
trūkst golfa laukumu gan iesācējiem, gan profesionāļiem.  

Lieldienās tūristi no visas pasaules ierodas Būkū (Buccoo) 
ciemā, kur notiek  krabju  un kazu skriešanās  sacīkstes.  

Pie ūdeņiem visur redzami vietējie zvejnieki, un arī tūristi 
labprāt izmēģina  laimi, nereti noķeŗot kādu eksōtisku zivi.  

Un kā gan bez ēdienu gatavošanas festivāliem!  Katru ga-
du notiek  Heritage Festival un Blue Food Festival, kuŗos var 
uzzināt vietējo ēdienu receptes.  

Pārīši ierodas Tobago svinēt romantiskas kāzas,  pavadīt 
medusmēnesi, bijušas pat zemūdens kāzas!  

Tobago notiek mūzikas festivāli, triatloni, modes skates, 
sacensības kriketā, airēšanā, braukšanā ar vējdēli, plūdmales 
volejbolā.  Tobago taču kādreiz varētu rīkot arī „Kostīma 
kausa” turnīru!  

Jāpiemin kāda līdzība starp TT un Latviju. Trinidadā un 
Tobago cukura industrija sāka attīstīties 1783. gadā, kad salas 
vēl bija Spānijas pakļautībā.  Par britu īpašumu tās kļuva 
1797. gadā un turpmākos gadsimtos cukura plantācijās strā-
dāja vergi un daudzi ieceļojušie eiropieši, afrikāņi, ķīnieši un 
indieši. No Trinidadas un Tobago uz citām zemēm eksportēja 
cukuru, tabaku, kafiju, rumu un citas vērtīgas preces.      
1975. gadā tika dibināts valsts uzņēmums Caroni Ltd, to slē 
dza 2003. gadā, jo svarīgāka kļuva naftas rūpniecība. Darbu 
zaudēja vairāk nekā 40 000 strādnieku. Tobago vietām vēl 
redz cukura dzirnavas, dažās iekārtoti restorāni,  citas ieau-
gušas krūmos un pamazām sabrūk. Trinidadā un Tobago 
cukuru tagad ieved no Afrikas. 

Latvijā bija vairākas slavenas cukura fabrikas, cukuru eks-
portēja. Eiropas Savienības vadītāji ieteica cukura fabrikas 
likvidēt, piedāvājot vienreizēju samaksu par slēgšanu. Latvijā 
varēja turpināt ražošanu, bet latvieši paši izvēlējās to nedarīt... 

  
Pieaug interese par Tobago  
Uz  Tobago 2015. gadā  devās Latvijas televīzijas  darbi-

nieki Andis Mizišs, Māris Maskalāns un Sandra Kropa. Salā  
viņi pavadīja divas nedēļas un izveidoja raidījumu „Uz Toba-
go. Kurzemniekiem pa pēdām”. „Neatkarīgās Latvijas Avīzē” 
2016. gada 11. janvārī bija ievietots žurnālista Sandŗa 
Vanzoviča raksts „Sandra Kropa kurzemniekiem  pa pēdām” 
un 7. februārī Lauras Blumbergas raksts „Sandra Kropa uz 
Tobago dodas meklēt kurzemniekus”.   

Latvijas tālrādes raidījumā „Zināmais nezināmajā” skatī-
tājus ar  Tobago iepazīstināja Latvijas Universitātes Vēstures 
institūta pētniece, vēstures doktore Mārīte Jakovļeva, pastās-
tot, ka pirmie kurzemnieki Tobago ieradās 1654. gadā. Tolaik 
salu apdzīvoja vietējās ciltis – karībi. Sala bija Kurzemes 
kolōnija apmēram piecus gadus, pēc tam Jēkaba fortu ieņēma  
holandieši. Uz salu pretendēja arī angļi un franči. Pamazām 
par salas galvenajiem iedzīvotājiem kļuva no Afrikas ievestie 
vergi. 

Pēdējos gados uz abām salām latvieši nereti ceļo individu-
āli, nelielās grupās. 

Cik droši ir Trinidadā un Tobago?  
Vairākkārt dzirdēts jautājums – vai Trinidadā un Tobago 

var justies droši? Mūsu šoferis stāstīja, ka mierīgi atstāj auto 
durvis vaļā ar neizslēgtu motoru. Toties viesnīcas Cocrico 
Inn. īpašniece Annija Čanga vienmēr rūpīgi aizslēdza visas 
durvis un vārtus, jo apkārt staigājot aizdomīgi ļaudis.  

Laikrakstā Tobago News 2016. g. 24. jūnijā minēts, ka no 
valstīm ar augstu noziedzības līmeni Trinidada un Tobago ir 
septītā vietā, bet līdzšinējais Tobago asamblejas ģenerālsekre-
tārs Orvils Londons aicina ievērot atšķirību starp Trinidadu 
un Tobago. Viņš atzīst, ka valstī ir organizēta noziedzība, 
netrūkst narkōtiku izplatītāju, bijuši cilvēku nolaupīšanas 
gadījumi, bet, salīdzinot ar citām reģiona salām un valstīm 
pasaulē,  tūristi Tobago varot justies diezgan droši. 

 Ceļošana uz jebkuŗu valsti ir riskanta. Taču labāk vien-
reiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt. 

Astra Moora 

Šajā kartē aspoguļota Tobago daudzpusība 

Silvicola koristi centās atstāt piemiņas zīmes, kaut arī 
zināja, ka tās būs īslaicīgas – pie  viesnīcas Cascadia 

baseina Portofspeinā koŗa nosaukums salikts no flīžu 
gabaliņiem, vairākās vietās jūrmalā tas tika ierakstīts 
smiltīs, tātad vējš un ūdens to izdzēsa pavisam drīz... 
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Losandželosas metro māksla  
Gīdi iepazīstina ar pazemes 

dzelzceļa staciju mākslas darbiem 
katra mēneša pirmajā sestdienā 
no plkst. 10.00 līdz 12.00; 
satikšanās vieta Holivudas bulvārī 
uz ielas pie pazemes stacijas Holly-
wood/Highland ieejas; kā arī katra 
mēneša pirmajā svētdienā no 
plkst. 10.00 līdz 12.00; satikšanās 
vieta pie informācijas kioska stacijas 
ēkā, ieejot no Alameda ielas.  

Informācija: metro.net.art   Tālr.: 213-922-2738  

Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
Valsts Medicare apdrošinājuma A un 
B daļas kopā veido pamata veselības 
apdrošinājumu, ja esat vecumgrupā 
65+. Tā kā valsts Medicare par visu 

100% nesamaksā, tad Deductible un Co-insurance 
jāmaksā pašiem.  

ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt 
izdevumus, par kuŗiem  esat atbildīgs. Mēs maksājam 
VISUS Medicare veselības aprūpes pakalpojumus. 
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties  
atbilstošu savām vajadzībām un budžetam.  

www.LRFA.org/medicare  
ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai 

var pievienoties jebkuŗā laikā. Mēnešmaksas ir vienādas 
visās pavalstīs, un tās nav atkarīgas no vecuma vai 
dzīvesvietas.  

Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku. 
Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un palīdzēsim!  

www.LRFA.org  
Tālr.: 215-635-4137    

Seriālā Brooklyn Nine-Nine aktieŗi  
sarunāsies latviešu valodā 

Brooklyn Nine-Nine ir viens no Fox Broadcasting 
Company seriāliem, ko otrdienu vakaros rāda jau ceturto 
sezonu.  Otrdien, 6. decembrī plkst. 8.00 Fox raidīs epi-
zodu  Captain Latvia.  Darbība notiek starptautiskā klu-
bā „Rīga”. Divi aktieŗi – Džo La Truljo (Joe Lo Truglio) 
un Petars Kirilovs (Petar Kirilov) šajā epizodā pārmij 
dažus teikumus latviešu valodā  – „Ei, ko tu te dari? 
Tagad tu mirsi! Kāds tu jauks mazulītis! Gatavais bēbis! 
Laiks doties uz podiņa!”   

Seriāla veidotāji  ar vietējās Lingvistu aģentūras 
starpniecību meklēja latvieti, kas varētu aizbraukt uz  
CBS studiju  un iemācīt šo teikumu izrunu. Aktieŗi ātri 
iemācījās tekstu, mēģinājumos to vairākas reizes atkār-
toja. 

Džo La Truljo seriālā tēlotais Čārlzs Boils (Charles 
Boyle) ir adoptējis puisēnu no Latvijas un no viņa iemā-
cījies pāris vārdu latviešu valodā. Viņš latviski cenšas 
sarunāties ar apsargu Sergeju, ko tēlo Petars Kirilovs. 
„Kapteinis Latvija” ir rotaļlieta. 

Teicieni par grāmatām 
Mans draugs, tā nav grāmata, kuŗai pieskaŗoties tu 

nepieskaŗies cilvēkam.                               Valts Vitmens                                                                 
*** 

Kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam; kas kalpo 
garam, tas kalpo pasaulei. 

Ernsts fon Vildenbruchs                                               
 (1845-1909, vācu rakstnieks un diplomāts)   

*** 
Grāmatas nebūt nav maza daļa no laimes. Literātūra 

būs mana pēdējā kaislība.                       Frīdrichs Lielais                                                        
*** 

Par grāmatām nekā neļaujiet sev iestāstīt. Tām nav 
jābūt tādām un tādām, jo tieši tāda pašlaik ir modē. Vi-
sām labām grāmatām ir kaut kas kopējs: tās ir patiesas, 
ja tajās aprakstītais notikums patiesi ir noticis, un, kad 
jūs grāmatu esat izlasījuši līdz beigām, jums ir tā, itin kā 
tas būtu noticis ar pašiem, un pēc tam jums tas patiešām 
pieder.                                               Ernests Hemingvejs 

 *** 
Grāmatas ir tikai biezākas 

vēstules draugiem.  
Žans Pauls (1763-1825,  

vācu rakstnieks) 
*** 

Grāmata ir labākais vientulī-
bas stundu draugs.  

Kārlis Skalbe 
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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 

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 

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

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

Māja spīdēs un laistīsies! 
Ja izmantosim Jāņa Daugavieša uzņēmuma  

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

XIV vispārējo latviešu  
Dziesmu un Deju svētku ASV 

biļešu kase ir atvērta!  
Biļetes var pirkt elektroniski Dziesmu svētku vietnē 

tīmeklī  www.LatvianSongFest2017.com  
nodaļā ,,Biļetes” vai pasūtināt pa pastu. (Dziesmu svētku 
vietnē tīmeklī var arī iegādāties skaistus Dziesmu svētku 
kreklus!) 

Tie, kuŗi vēlas pasūtināt biļetes pa pastu, lūgti  
Dziesmu svētku vietnes nodaļā ,,Biļetes” sameklēt, 
izdrukāt un aizpildīt biļešu veidlapu. Tā būs ievietota 
preses izdevumos un tiks nosūtīta uz latviešu centriem.  
Iegādātās biļetes sāksim izsūtīt ar Jauno gadu.  

Lūdzam rakstīt vai zvanīt, ja ir kādi jautājumi –         
e-pasts: tickets@latviansongfest2017.com                    
tālr.: +1-240-630-0280 

Pirms biļešu pirkšanas aicinām iepazīties ar ziedoju-
mu prēmijām! Par ziedojumu tiks piešķirtas brīvbiļetes. 

XIV Latvian Song and Dance Festival, Inc. ir ieguvis 
501(c)3 bezpeļņas organizācijas statusu, un visi ziedotā-
ji, gan individuālie, gan juridiskie, ziedojumu varēs at-
skaitīt no ienākumu summas, par kuŗu jāmaksā nodokļi.  

Ar svētku programmu iespējams iepazīties Dziesmu 
svētku vietnē:  www.LatvianSongFest2017.com 

Dziesmu svētku programma būs  ļoti daudzpusīga.  
Gaidīsim latviešus no visas Amerikas Baltimorā, kur 
skanēs latviešu valoda! 

XIV vispārējo latviešu  
Dziesmu un deju svētku ASV rīcības komiteja 

Mācies Latvijas mājskolā!  
Latvijā  izveidota pirmā tiešsaistes izglītošanās plat-

forma MĀJSKOLA.LV. Mājskolā  tiešsaistē mācās bēr-
ni no Anglijas, Austrijas, Vācijas, un ir labas atsauk-
smes! Šī ir vieta, kur bērniem satikties ar skolotājiem, te 
ikvienam  bērnam ir iespēja uzlabot savu zināšanu līme-
ni, sagatavoties kontroldarbiem, pārbaudes darbiem, 
izpildīt mājasdarbus un daudz ko uzzināt.   

Informācija: www.majskola.lv 

Latviešu valodu varēs apgūt e-vidē  
Latviešu valodas aģentūras vadītāja vietniece Dace 

Dalbiņa ziņo, ka no 2017. gada janvāŗa sāks darboties 
latviešu valodas apguves vienotā platforma e-vidē, ko 
varēs izmantot gan ārzemju latvieši, gan Latvijas 
iedzīvotāji. Sākumā mācības būs vienā līmenī, bet 
mācību līmeņu skaits pakāpeniski pieaugs.  
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Paidagogs Juris Ērglis (Yuri Smaltzoff)  
apmāca baletdejotājus  

otrdienās plkst. 6.30; sestdienās plkst. 10.30 
Madilyn Clark Studios 10852 Burbank Blvd. 

N. Hollywood, CA 91601 
Tālr.: 818-762-6212 

http://madilynclarkstudios.com/ 

Fotograafe Studio  
Līgas un Normanda Sviksu fotostudijas  

jaunā adrese: 
24155 Laguna Hills Mall Ste 1615  

Laguna Hills, CA 92653  
Tālr.: 949-380-1884  

e-pasts: info@fotograafe.com  

SIBIRIJAS BĒRNU FONDS 
Piedāvā jaunākos izdevumus 

„Dieva putniņi” (God’s Lost Sparrows) – par      
1944. gadā uz Vāciju izceļojušo ģimeņu likteni  
Grāmatas un DVD cena $20 (ar piesūtīšanu) 
Pasūtināt, rakstot vai zvanot Aivaram Jerumanim 
1600 El Rito Ave, Glendale, CA 91208;  
tālr.: 818-247-8390;  e-pasts: aivars@earthlink.net 

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

Ilmāra Knaģa grāmata 
„Ne mēs tos laikus 

izdomājām”  
– pārdomas par bērnību, 
izsūtījumu Sibirijā, dzīvi 

mūsdienu Latvijā un 
nākotni 

Dzintras 
Gekas 
dokumentār-
filma 

Ieva Liepniece un Katrīna Sonveina sirsnīgi   
atvadījās no paidagoga Juŗa Ērgļa;    

pirms došanās uz Latviju Katrīnai Sonveinai  
22. oktōbrī bija pēdējā baleta stunda  
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Lasītāji  aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, 
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

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 
10. decembrī plkst. 12.00 Ziemsvētku 
dievkalpojums ar dievgaldu; Sandiego latviešu 
skolas audzēkņu koncerts; pēc dievkalpojuma 
kafijas galds; pie bērniem ciemosies Ziemsvētku 
vecītis  
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 

JOCIŅI 
Vai grāmatas patiesībā  nav miruši tetovēti koki? 

*** 
Skolotājs skolēniem paziņo: „Rīt ieradīsies ārsts, lai 

jūs potētu. Lūdzu,  kārtīgi nomazgājiet roku!” 
Ervīns mazliet padomā un jautā: „Kuŗu roku, labo vai 

kreiso?” 
*** 

Pamanīju, ka katru dienu pulksten sešos jauns puisis  
nāk barot  klaidoņus kaķus. Es tad arī tieši sešos izlaižu 
savu minci ārā. 

 *** 
 Pārbīdījām dīvānu, un kaķis pamatīgi nobijās, jo ne-

kāda vēdera aizcietējuma viņam nav bijis. 
*** 

Bruņinieks ierodas karaļvalstī, lai nolūkotu sev par 
sievu kādu no trim karaļa meitām. Visglītākās priekšā 
viņš nekavējoties nometas uz ceļgala. Princese pārsteigta 
un apbrīnas pilna jautā: „Vai cīnījāties ar briesmoni, ka 
jums ir tik daudz rētu?” 

Bruņinieks atbild: „Jā, mazgāju kaķi.” 
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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 

Eņģeļus mēs dzirdējām,  
Spožu gaismu redzējām,  

Prieka vēsts mums atskanēja,  
Sirdis līksmas darīja. 
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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  
4. decembrī plkst. 11:00 Adventa otrās svētdienas svētbrīdis ar dziesmām 
un dzejām 
11. decembrī plkst. 11:00 Adventa trešās svētdienas dievkalpojums ar 
dievgaldu; mācītājs Mārtiņš Rubenis 
24. decembrī plkst. 5.00 laju vadīts svētvakara dievkalpojums  

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
    Datums   Dalībnieki   Dievgaldnieki   Kollekte   Caurmēra devums  Bērni     Piezīmes 

 

23. okt. 39 28 $687 $17.62 4 Mācītājs  Mārtiņš Rubenis 
30. okt. 26   $582 $22.38   Laju vadīts dievkalpojums 

 

Pieteikumus  
puķēm  

uz altāŗa pieņem  
Biruta Šulca,   

tālr.: 949-297-3958 
 

ZIEDOJUMI 
Draudzes vajadzībām 
A. Boršteins – $100; I. Zariņš  – $100 
Archibīskapa fondam 
Z. Dumpe – $50; I. Zemjāne  – $50 
(Šie ziedojumi saņemti līdz š. g. 10. novembrim.) 
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru „Zvannieku 
cūciņā” baznīcas priekštelpā.  

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem 
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Pārdomām 
ENĢEĻI 

Pielūkojiet, kas jūs nevienu no šiem mazajiem 
nenicināt, jo es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr 
redz mana debesu Tēva vaigu.         (Mateja ev. 18:10) 

Vai esat redzējuši bildi, kuŗā tēlots mazs bērniņš, 
noliecies pār dziļas aizas malu pēc kāda skaista, klintī 
izauguša ziediņa? Bērniņš neapzinās, kādas briesmas 
viņam draud.  Viņa kājiņa var paslīdēt. Un viņš var 
iekrist dziļā aizā, kur neviens viņu vairs neatrastu. 

Bet – bildē redzams arī skaists eņģelis, baltās drānās, 
mirdzošiem spārniņiem. Šis eņģelis sarga bērniņu. Tas 
uzmana, lai bērniņam nenotiktu nekas ļauns. Tas lai-
kam būs viens no tiem eņģeliem – bērnu draugiem – par 
kuŗiem Jēzus stāstījis saviem mācekļiem. 

Kad iesvētīja manu vecāko brāli, mana māmuliņa 
meklēja tādu bildi – ar eņģeli un ar bērniņu, ko eņģelis 
sarga.  Māmuļa tādu bildi kaut kur bija redzējusi.  Viņa 
tādu bildi gribēja nopirkt un iesvētes dienā brālim 
dāvināt. Jo – mana māmuļa nešaubīgi ticēja, ka reiz 
labais eņģelis arī manu brālīti pasargājis. Tas noticis 
tad, kad brālītim bijuši tikai divi gadiņi. Kādā dienā, 
kamēr māmuļa ravējusi sakņu dārziņā –  mans brālītis 
pazudis. Saukuši.  Meklējuši laukā.  Meklējuši upmalā.  
Baidījušies, vai puikiņš nav iekritis Gaujā un noslīcis. 

Visi bijuši ļoti norūpējušies un noskumuši. Bet tad 
ieskanējies tālruņa zvans.  Zvanījis dzelzceļnieks, kas 
katru dienu savā apgaitā pārbaudījis dzelzceļa sliedes 
un arī tiltu pār Gaujas upi.  Īsi pirms vilciena pienākša-
nas viņš uz tilta ieraudzījis kunkuļojam mazu bērniņu.  
Tikko paguvis to paķert un nonest no tilta, kad jau arī 
vilciens, riteņiem skaļi klabot, uzskrējis uz tilta. 

Ja brālītis nebūtu no tilta nonests, viņš būtu sabraukts 
un beigts.  Kā viņš, mazs puikiņš, aizgājis palielo 
gabaliņu līdz tiltam, neviens nevarēja izskaidrot.  Bet 
māmuļa ticēja, ka Dieva eņģelis viņu ir sargājis.  Un 
tāpēc viņa gribēja viņam dāvināt gleznu –  kuŗā eņģelis 
sarga bērniņu. 

Es domāju, ka eņģeļus redz tikai ļoti dievbijīgi 
cilvēki, kuŗiem Dievs devis acis, kas spēj skatīt debesu 
godību. Bet – ir daudz mīļi un labi cilvēki, kas dara 
eņģeļu darbus, kas sarga, palīdz, iepriecina un rāda ceļu 
uz Dieva valstību. Un – neprasīsim: kur ir eņģeļi? Kādi 
viņi izskatās? Kāpēc mēs nevaram redzēt eņģeļus?  Bet 
jautāsim, vai es varu būtu kā eņģelītis kādam cilvēkam, 
ko vajaga iepriecināt, kam vajaga palīdzēt?  Tad arī mēs 
varbūt sastapsim kādu no tiem eņģeļiem, ko Dieviņš 
sūta pasaulē, lai mums palīdzētu.  Jēzus mums ir 
stāstījis, ka tādi eņģeli ir.  Un tie dzīvo Dieva tuvumā. 

(No archibīskapa Arnolda Lūša grāmatas 
 „Es stāstu par Jēzu”) 

JANVĀRĪ DZIMUŠIE DRAUDZES 
LOCEKĻI 

 3. Sandra Grīnberga, Liene Linde,  
    Māra Makpartlande (McPartland) 
  6. Velta Purmale                           
15. Aija Avota 
16. Pēteris Simsons 
19. Zigurds Beķeris 
20. Kristīne Šulca (Schultz) 
21. Anna Ābele, Guntis Kuškēvics 
28. Pauls Zemjānis 
29  Monika Freimane  

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
Draudzes padome 

 

Ja kads izlaists, lūdzu ziņot Tamārai Rūsei  
vai Dainai Ābelei 

LELBĀL Latvijas apgabals meklē 
 mājvietu Rīgā! 

Mīļie latviešu draudžu locekļi plašajā pasaulē! 
Daudzi noteikti dzirdējuši, ka mūsu Baznīca – 

LELBĀL ar vairākām draudzēm aktīvi darbojas arī mū-
su tēvzemē Latvijā. Tomēr pašiem savas telpas, savi 
dievnami vismaz Rīgā nav nevienai no LELBĀL drau-
dzēm.  LELBĀL Latvijas apgabalam ir izveidojusies 
laba sadarbība arī Rīgas vācu draudzi. Esam nolēmuši 
kopīgi meklēt vietu Rīgā, kur varētu veidot LELBĀL 
un vācu draudzes dievnamu – draudzes centru.  

Tāpēc vēršamies pie jums ar lūgumu: ja kādam ir 
zemes īpašums vai māja Rīgā, ko jūs vēlētos un varētu 
ziedot, lai tur veidotu dievnamu, vai arī dzīvoklis, kuŗā 
varētu ierīkot LELBĀL Latvijas iecirkņa biroju, lūdzam  
ziņot LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvestam Kārlim 
Žolam, e-pasts: karliszols@gmail.com;                       
tālr.: +37126635035.   

Ar pateicību izskatīsim visus piedāvājumus.  
LELBĀL Latvijas apgabala valdes vārdā  

 prāvests Kārlis Žols      

2016. gada 23. oktōbrī  Dienvidkalifornijas latviešu 
ev. lut. draudzes baznīcā mācītājs Mārtiņš Rubenis 

kristīja Dr. Zintas Zariņas un Maikla Granado 
(Michael J. Granado) meitu Adisonu (Addison Mia 

Granado); Adisonas krustvecāki ir Džefrijs 
Granado (Jeffrey Granado) un Dženifere Kima-

Zenālija (Jennifer Kim-Zehnaly)  
Novēlam Dieva svētību mazajai Adisonai! 
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Draudzes rudens bazārs 
Rudens bazārs ir mūsu draudzes dāmu komitejas 

lielākais sarīkojums, lai sagādātu līdzekļus, kas palīdz 
draudzei segt gada izdevumus.  

Šogad bazārs notika svētdien, 30. oktōbrī, latviešu 
namā. 

Kā parasti, sestdienā pirms bazāra kuplā skaitā 
sanāca dāmas, lai uzklātu galdus, izrotātu telpas, visu 
sagatavotu lielai un mazai izlozei.  

Dzidra Freimane draudzes dāmām pagatavoja 
garšīgas siltas pusdienas. 

Bazāra dienā notika laju vadīts dievkalpojums. 
Pēcpusdienā lija, bet apmeklētāju bazārā bija daudz. 
Varbūt mazliet mazāk nekā  iepriekšējos gados, bet zāle 
bija viesu pilna un likās, ka visi izbauda jauko pēcpus-
dienu. 

Draudzes padome pateicas dāmu komitejas priekš-
niecei Lienei Lindei un visām čaklajām dāmām par 
lielo darbu, sagatavojot izlozi, pārdodot biļetes, 
gatavojot un pasniedzot mielastu un klājot  kafijas 
galdu ar garšīgiem saldumiem!  

Liels paldies Edvīnam Rūsim un Sanitai Šūmanei par 
asprātīgo un jautro laimestu izdalīšanu.  

Paldies Birutai Šulcai par kafijas galda sagatavošanu 
un visām dāmām, kuŗas ziedoju saldumus kafijas 
galdam.  

Sirsnīgs paldies visiem, kuŗi atbalstīja šo sarīkojumu 
un palīdzēja novākt galdus un sakārtot telpas pēc 
bazāra.  

Pateicamies Dievam, ka draudzes rudens bazārs labi 
izdevās! 

Daina Ābele 

Laimētāji draudzes rudens bazārā 
 

4037  Lenox šķīvis ar Selgas cepumiem – Egils Ozoliņš 
3034  Zila kristalla bļodiņa ar cepumiem – Andra Berkolda 
2273  $10 Regal dāvanu karte ar saldumiem – Inese Tetere 
2214  Piknika groziņš ar vīnu un pārsteigumiem – Ārija Tetere 
3222  Kristalla bļodiņa ar cepumiem – Dzintra Švarca 
2886  Džina pudele un kristalla karafe  – Dzintra Janava 
2444  Kristalla bļoda – Ingrida Sterna 
2505  Čuguna panna un pavārgrāmata – A. & V. Vītoli 
3737  Vīna pudele ar cepumiem – Guna Jostsone 
1830  $60 Red Lion restorāna dāvanu karte – Solveiga Ērmane 
1088  Pudele Jägermeister un kristalla karafe – Lāra Tolka 
4032  Skaists šķīvis ar pildītām olām – Egils Ozoliņš  
2832  Grozs ar šampanieti, glāzēm un saldumiem –  
     Ruta Ratermane  
3306  Latvisks svečturis – Irēne Gnerlicha 
1239  $25 Amazon dāvanu karte – Silvija Millere 
2956  Vīna pudele ar saldumiem – Ērika Kārtere (Carter) 
1742  Laimas šokolādes – Sigrida Upeniece 
2011  Lindeman’s alus komplekts ar glāzēm – Dagmāra Tūbele 
3059  Grozs ar vīnu un gaismiņām – Aija Matsone 
2519  Grozs ar svečturi un sveci – A. & V. Vītoli 
1080  Grāmata The Children of  Siberia – Kārlis Tolks  
4188  Kafijas termoss un $10 Starbuck dāvanu karte –  
     Andris Ritmanis  
3197 Grozs ar Latvijas gardumiem –  
           Melisandra Dankere  (Dunker) 
3809  Piederumi piparkūku cepšanai – Zigurds Teteris 
3582  Kristalla salātu bļoda – Valdis Ķeris 
2512  Mazais Crock Pot – A. & V. Vītoli 
1328  $10 Regal dāvanu karte ar saldumiem – Tamāra Rūse 
3426  Latvisks koka šķīvis – Rota Boršteine 
2355  Linu sega – Rita Ābele 
2420  Grozs ar šampanieti un saldumiem – Velta Purmale  
3706  Grozs ar kristalla karafi un upeņu liķieris –  
          V. & P. Simsoni  
1273  Vāze – Dace Pavlovska 
3547  Kristalla vāze – Ilma Briška  
2819  Rokas pulkstenis – Maruta Ratermane 
1506  Kafijas termoss un $10 Starbuck dāvanu karte –  
         Ilze Spensere (Spencer)  
1691  Tējas groziņš – Sigrida Upeniece 
3532  Lakats un skaitumkopšanas komplekts – Ilma Briška  
2463  Čuguna panna un pavārgrāmata – Jānis Ripa 
2606  Laimas šokolādes – Silvija Valle 
3482  Kristalla vāze – Maija Volfa (Wolf) 
1133  Grozs ar vannas produktiem – Arnis Tolks 
2869  Latviski koka svečturi – Dzintra Janava 
3012  Itaļu virtuves grozs ar vīnu – Maija Volfa (Volf) 
3375  Tējas servīze un ūdens karafe – Dzidra Upāna 
3107 Grozs ar vīnu, glāzēm un saldumiem –  
          Sanita Šūmane-Karami 
3191 Grozs ar vīnu, glāzēm un saldumiem –  
               Melisandra Dankere  
2503  Grozs ar vīnu, glāzēm un saldumiem – A. & V. Vītoli  
1960  $50 – Karolīna Linde 
4234  $75 – Andris Teteris 
3744  $100 – Guna Jostsone  Čaklās dāmas dienu pirms draudzes bazāra  

mielojās ar Dzidras Freimanes gatavotajām 
pusdienām  
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30. oktōbrī pēc dievkalpojuma, no kr:  Tamāra 
Rūse,  Guna Jostsone, Daina Ābele, Dace Taube 

Bazāra izlozi asprātīgi vadīja Edvīns Rūsis  
un Sanita Šūmane-Karami   

Mazās izlozes vadītāja Dzintra Lejniece 

No kreisās: Tamāra Rūse, Liene Linde,  
Dzintra Freimane, Anna Ābele, Biruta Šulca  

un Dzintra Lejniece ar rudens veltēm 

Dāmas izlozei sanesa daudz vērtīgu dāvanu  

No kreisās: Kristīne Upesleja, Biruta Šulca un 
Melita Riķe pie kafijas galda 



 
 
 
 
 
 

 
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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