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Losandželosas latviešu skolas audzēkņi gatavojas
XVI rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkiem Sanhosē
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
14. jūnijā plkst. 1.00 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto baltiešu
piemiņas sarīkojums lietuviešu namā 2718 St George St, Los Angeles, CA 90027
20. jūnijā Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera
27. jūnijā Jāņu svinības Sandiego
No 20. jūlija līdz 3. augustam Pasaules speciālās olimpiskās spēles Losandželosā

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS
ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums
Biedrības 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. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā
neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž tikai rakstu rakstītāju
viedokli, kas var arī nesaskanēt ar izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā.
DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. Biedru
nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot
biedrības kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $40 gadā. DK LB
biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta biedrības
kasierei:

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green
Port Hueneme CA 93041; Tālr. 805-382-2925
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu
reizi: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi $10,
uzņēmējdarbības karti – $6.
IB metiens – 330 eks.

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-475-8004

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com
Biedrības priekšnieka vietnieks:
Jānis Taube jaunākais
1700 Malcom Ave, Apt. 102
Los Angeles, CA 90024
Tālr.: 310-908-6993; e-pasts: jetaube@earthlink.net
DK LB valdes locekļi: Andris Blāķis, Miķelis Cilnis, Jānis Daugavietis, Inese Edwarda, Inguna Galviņa, Guna Jostsone, Tamāra Kalniņa – kasiere,
Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora Mičule, Astra
Moora – sekretāre, Valdis Pavlovskis, Pēteris
Staško, Dziesma Tetere, Vilis Zaķis
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa

Lūdzu ziņot par adreses maiņu
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim ir grāmata,
kuŗā var ierakstīt izmaiņas, vai arī paziņot par tām
biļetena redaktorei.

Ievērībai
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704)
DK latviešu biedrības kasiere – Tamāra Kalniņa
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta:
252 East Garden Green, Port Hueneme,
CA 93041-1912)
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Pavlovska (čeki
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un
jāsūta: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065)
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
Vienotās Eiropas valūtas skulptūra Frankfurtē
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības ziņas
Biedrības valdes locekļu sēdē
10. maijā tika sadalīti amati. Biedrības priekšnieka vietnieka amatu
uzņēmās Jānis Taube jaunākais, kasiere arī turpmāk būs Tamāra Kalniņa, sekretāre – Astra
Moora, sarīkojumus reklāmēs Andris Blāķis un
Pēteris Staško, ALAs Sporta nozares sakarnieks
Dienvidkalifornijā – Valdis Ķeris, Valdis Pavlovskis nodrošinās ārējās informācijas apmaiņu.
Sēdē izskatīja saņemtos lūgumus piešķirt stipendiju mācībām vasaras skolās un nometnēs,
un valde nolēma piešķirt stipendiju Kaijai
Staško, Dāvim Berkoldam un Liānai Berkoldai
(250 dolaru katram). Valde nolēma latviešu skolas mācību gada beigu sarīkojumā skolai ziedot
500 dolaru.
Valde nolēma XVI rietumkrasta latviešu
Dziesmu svētku vadonī par DKLB biedrību
ievietot reklāmu.
Sēdē pārrunāja nākotnes darbību un nolēma

turpmāk biežāk izrādīt Latvijas filmas, atkārtoti
rīkot sporta vakaru. Rudenī ASV viesosies divas
koklētājas no Latvijas – Laima Jansone un Laura
Polence. Viņu koncerts Losandželosas latviešu
namā būs 1. novembrī. Par godu Latvijas valsts
dibināšanas atcerei nolēma rīkot svinīgu balli.
Saņemta vēstule no Latvijas Nacionālās bibliotēkās krājuma veidošanas nodaļas galvenās
bibliotēkāres Elzas Vecpuises. Viņa lūdz uz bibliotēku sūtīt Dienvidkalifornijas Latviešu Informācijas Biļetenu. Bibliotēkā biļetens saņemts
līdz 1998. gada jūlija/augusta numuram (ar dažiem izņēmumiem). Diemžēl par sūtījumiem uz
Latviju stipri palielinājušies pasta izdevumi.
Biļetens rēgulāri tiek sūtīts uz Misiņa bibliotēku.
Biedrības valde aicina visus Dienvidkalifornijas latviešus aktīvi iesaistīties biedrības darbā,
apmeklēt sarīkojumus, iesūtīt rakstus, ziņojumus, ziedot biedrības darbam. Ikviens ir gaidīts
un aicināts. Kopā mēs esam liels spēks!

Losandželosas latviešu skolā beidzies mācību gads

Losandželosas latviešu skolas koris 17. maijā, 2014./15. mācību gada pēdējā dienā
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Skolotāji mācību gada pēdējā dienā 17. maijā, no kreisās: Ingrīda Dženninga (Jennings), Dziesma Tetere,
Annija Tetere, Ilze Strazdiņa, Pauls Berkolds, Nora Mičule, Tamāra Kalniņa, Guna Jostsone,
Benita Trapse, Inguna Galviņa, Ilze Nagaine
Attēlā pa labi: 2. klases brašie zēni, no kreisās:
Sebastians Jerumanis, Eduards Zeltiņš-Kalniņš,
Henrijs Gulbis, Aleks Zaķis, Kārlis Kalvāns
(nav Eduarda Barka, Evelīnas Blāķes un
Abigeilas Erringtones); aizmugurē no kreisās:
skolotāja Dziesma Tetere un palīgskolotāja
Annija Tetere

7. klases audzēknes, nākamā mācību gada absolventes, no labās: Annija Tetere, Ance Trapse,
Liāna Berkolde, Aija Reimane, Krista Hadada (Haddad), klases audzinātāja Ilze Nagaine
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Dziesmu svētki – latviešu tautas mūžīga tradicija
XVI rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki
tuvojas, dalībnieki mācās dziesmas, dejas, savukārt skatītāji pasūtina biļetes. Tiem, kuŗi jau
nopirkuši sarīkojumu biļetes, kuŗi vēl tikai plāno savu braucienu, un arī tiem, kuŗi vēl mazliet
šaubās, vai doties uz svētkiem, noderētu papildziņas, ko varēsim dzirdēt un redzēt svētkos
Silīcija ielejas galvaspilsētā Sanhosē šī gada septembrī.
Svētku atklāšana notiks ceturtdien, 3. septembrī, tajā
dziedās 1997. gadā dibinātais Losandželosas vīru koris
„Uzdziedāsim brāļi!”. Vakarā – iepazīšanās balle.
Piektdien, 4. septembrī, mūzikālā komēdijā „Precies,
māsiņ!” piedalīsies Latvijas aktieŗi Jānis Jarāns, Raimonda Vazdika un latviešu slavenās rokgrupas „Credo”
sōlists Guntis Veits. Paredzētas divas izrādes, jo skatītājiem droši vien būs liela interese par Latvijas aktieŗu
jautro, optimistisko viesizrādi.
Piektdien divas izrādes būs arī Losandželosas mākslinieku koncertam „Te nu mēs esam!”. Uzveduma mākslinieciskie vadītāji: komponiste, Emmy balvas laureāte
Lolita Ritmanis, aktrise, režisore un dziedone Andra
Staško, kā arī aktieris, autors un sōlists Artūrs Rūsis. Uz
skatuves redzēsim arī Māru Zommeri, Jūliju Plostnieci,
Edvīnu Rūsi, Ēriku Kīnu, Ati Zakatistovu, kā arī Losandželosas vokālo ansambli, orķestri un dejotājus.
Pusseptiņos vakarā atklās mūsu vecākās un jaunās
paaudzes mākslinieku darbu izstādi par tematu „Vakar,
šodien un rīt”.
Sestdien, 5. septembrī, pulksten desmitos no rīta bērni kopā ar vecākiem gaidīti uz bērnu rītu, kuŗā būs iespēja gan pašiem izveidot savu Lielvārdes jostu, gan tradicionālu „māla” ķipīti, gan padejot un parotaļāties.
Garīgās mūzikas koncerts notiks Pirmās unitārās
baznīcas namā, kas celta 19. gadsimta beigās. Programmā – P. Vaska, D. Aperānes, Ē. Ešenvalda, E. Melngaiļa, P. Dambja, O. Šepska, V. Baštika un A. Purva skaņdarbi. Koncertā piedalīsies īpaši viesi – komponists Pēteris Vasks, kā arī koris Cantus Forte no Latvijas diriģenta Ivara Cinkusa vadībā. Todien lielākais sarīkojums
būs tautasdeju uzvedums „Caur mūžiņu izdejoju” ar
krāšņiem deju aranžējumiem tautas mūzikas pavadījumā, enerģiskiem dejotājiem no Amerikas un Eiropas.
Sestdienas vakarā – Latvijas komponista un aktieŗa
Lauŗa Reinika autorkoncerts „Es skrienu”. Lauris savas
prasmes papildinājis aktieŗu skolā Losandželosā. Viņš
laidis klajā astoņus tvartus, saņēmis vairāk nekā 20 nacionāla mēroga balvas, viņam izdevies gūt ievērojamus
panākumus starptautiskā mērogā, īpaši Baltijas valstīs.
2010. gadā izdotais albums „Es skrienu” saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu katēgrijā „Labākais

popalbums”, un mums būs lieliskā iespēja klausīties Lauŗa Reinika albuma koncertversiju. Droši
vien pēc tautasdeju uzveduma un koncerta „Es
skrienu” arī skatītājiem gribēsies izkustināt kājas,
tāpēc tūlīt sekos jauniešu ballīte ar deju mūziku.
Uz to aicināti visi, kuŗi jūtas jauni sirdī un garā.
6. septembrī sarīkojumi sāksies ar režisores
Dzintras Gekas jaunākās dokumentārfilmas „Dieva putniņi” pirmizrādi. Tajā turpināts stāsts par Latvijas okupācijas sekām un atainoti to latviešu likteņi, kuŗi, no atkārtotās padomju okupācijas bēgot, pēc dzīves pārvietoto personu nometnēs nokļuva rietumos. Filmas tapšanas
gaitā intervēti vairāk nekā simts cilvēku, un, iespējams,
tajā redzēsit arī savus draugus, paziņas, ģimenes locekļus, kā arī vairākus latviešu sabiedrībā aktīvus un labi
pazīstamus cilvēkus. Filmai ir uzraksti angļu valodā. Pie
mums viesosies filmas režisore Dzintra Geka, viņa par
savu darbu saņēmusi daudzus apbalvojumus, 2014. gada 11. novembrī arī Latvijas Republikas valdības augstāko apbalvojumu – Ministru kabineta balvu.
Svētku lielais kopkoŗa koncerts notiks 6. septembŗa
pēcpusdienā, tajā piedalīsies latviešu koŗi no ASV, Kanadas, Latvijas, Beļģijas, Īrijas, un citām Eiropas valstīm, dziedot Jāzepa Vītola, Andreja Jurjāna, Jāņa Mediņa, Emīla Dārziņa, Volfganga Dārziņa, Bruno Skultes,
kā arī mūsdienu komponistu – Ērika Ešenvalda, Imanta
Mežaraupa, Juŗa Ķeniņa, Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Alfrēda Feila, Valentīna Bērzkalna, Andreja Cīruļa
koŗa dziesmas un tautasdziesmu apdares, tostarp komponistes Maijas Riekstiņas „Latviešu gadalaiku kantāti”.
Koncerta četru dziesmu teksta autors ir ārsts, dzejnieks,
aktīvists un nerimtīgs Dziesmu svētku idejas veicinātājs
un entuziasts Andris Ritmanis, komponistes – viņa
meitas Lolita Ritmane Matsone un Brigita Džeimsone.
Pēc koncerta visi laipni lūgti svētku vakariņās, pēc tām
sāksies lielā svētku balle. Līdz pulksten vieniem no rīta
deju mūziku ballē spēlēs iecienītais ansamblis AdamZahl
no Čikāgas.
7. septembŗa rītā vēl tiksimies atvadu brokastīs, dalīsimies izjūtās, stāstīsim piedzīvojumus, un varbūt jau
sāksim plānot nākamos Dziesmu svētkus? Visu svētku
laiku darbosies mākslas izstāde un svētku tirdziņš.
Dziesmu svētku apmeklētāji varēs atpūsties un atvilkt
elpu atpūtas telpā svētku galvenajā viesnīcā Mariott,
turpat darbosies arī informācijas un biļešu centrs.
Vairāk par svētkiem var uzzināt Dziesmu svētku
vietnē tīmeklī: http://www.latviansongfest2015.org/
Uz tikšanos Dziesmu svētkos!
Taira Zoldnere
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Godātie Dienvidkalifornijas latvieši!
Losandželosā no 25. jūlija līdz 1. augustam norisināsies Pasaules speciālās
olimpiskās spēles, kuŗās piedalīsies 7000 sportistu no 177 valstīm; viņus pavadīs
3000 treneru. Sportistiem palīdzēs apmēram 30 000 brīvprātīgo darbinieku. Šīs būs
lielākās sporta sacensības Losandželosā kopš 1984. gada olimpiskajām spēlēm.
Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija notiks Los Angeles Memorial Coliseum, kur tika atklātas arī 1932. un 1984. gada olimpiskās sporta spēles. Atklāšanas
ceremoniju klātienē vēros apmēram 80 000 skatītāju.
Olimpisko spēļu sacensības varēs noskatīties daudzās pasaules valstīs ar
ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) starpniecību.
Olimpisko spēļu goda viesu vidū būs ASV prezidents Baraks Obama
(Barack Obama) un viņa dzīvesbiedre Mišele Obama (Michelle Obama), Losandželosas pilsētas galva Eriks Garseti (Eric Garcetti) un Kalifornijas gubernātors
Džerijs Brauns (Jerry Brown).
Olimpiskajās spēlēs piedalīsies 15 Latvijas jauniešu, kuŗiem ir izcili sasniegumi dažāda mēroga sporta sacensībās Latvijā un Eiropā.
Amerikas latviešu apvienības Sporta nozares pārstāvis rietumkrastā Valdis Ķeris apņēmies vākt ziedojumus un būt sportistu un delegātu atbalstpersona. Latvijas sportistiem ir piešķirti līdzekļi, lai viņi varētu
piedalīties olimpiskajās spēlēs, bet ar tiem nepietiek. Tāpēc lūgums visiem, kuŗi ar ziedojumu vēlētos atbalstīt
Latvijas sportistus, čeku, izrakstītu: Latvian Community Center ar piezīmi Latvia Special Olympic, nosūtīt:
1955 Riverside Dr.,
Los Angeles, CA 90039
Papildinformāciju par Pasaules speciālajām olimpiskajām
spēlēm Losandželosā var atrast tīmeklī: www.solatvia.lv un oficiālajā olimpisko spēļu vietnē: http://www.la2015.org/
vai arī sazinoties ar Valdi Ķeri, tālrunis: 310-347-1385; e-pasts:
valkeris2000@yahoo.com
Cerot uz atsaucību,
Losandželosas latviešu sabiedriskā centra priekšsēdis
Aivars Jerumanis

Ziedotāji Pasaules speciālo olimpisko spēļu
dalībniekiem no Latvijas

Lietuvas sportistu atbalstpersona Aušra
Venckus un Valdis Ķeris Pasaules speciālo
olimpisko spēļu centrā Losandželosā
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DK Latviešu biedrība, DK latviešu nama pārvalde, Liene un
Guntis Lindes, Gunta Plostniece, Ieva Valdmane, Nora Mičule,
Ilze Loja, Džons Klaviņš, Rita Čenoveta (Chenoweth), Andrejs
Krūmiņš, Modris Veismanis, Artūrs Ķilkuts, Valdis un Dace Pavlovski, Jānis un Dace Taubes, Ruta Kalpiņa, Džordžs Feretsi (Ferenczi), Džons un Linda Rosentāli, Valdis un Irēna Diči, Velta
Nichola.

Amerikas latviešu apvienības 64. kongress
Kongress notika no 1. maija līdz 3. maijam Indianapolē
viesnīcā Embassy Suites Indianapolis North. Kongresā dažādas Amerikas latviešu organizācijas un atsevišķos ALAs
biedrus pārstāvēja 67 delegāti. Dienvikalifornijas latviešu
biedrības delegāti bija Ivars Mičulis un Astra Moora; Amerikas baltiešu brīvības līgas delegāts – Valdis Pavlovskis.
Kongresu atklāja Anita Bataraga, apsveicot delegātus un
nesen ievēlēto jauno archibīskapi Laumu Zušēvicu. Viņa
vadīja svētbrīdi un kopā ar LELBAs pārvaldes priekšnieku,
ASV vidienes apgabala prāvestu Gunāru Lazdiņu uzsāka
draudzes dziesmu: „Dievs Tēvs, tik vien Tava roka vada tautu
likteņus...”
Archibīskape, atgādinājot PBLA priekšnieka Jāņa Kukaiņa
vārdus, ka trešās atmodas vairs nebūs, uzsvēra, cik svarīgi
ticēt un lūgt Dievu iedrošināt palīdzēt veikt darbus, piešķirt
spārnus dvēselei, gādāt par drošību mūsu dzimtenei, augt mūsu dzimtai, latviešu tautai. Svētbrīža beigās visi kopā lūdzām,
lai Dievs sarga mūsu tēvu zemi.
Indianapoles centra padomes priekšsēdis un kongresa rīcības komitejas priekšsēdis Andris Bērziņš apsveica kongresa
delegātus, Anita Bataraga viņam pateicās par kongresa rīkošanu Indianapolē, kur ir rosīga latviešu sabiedrība. Kongresa
delegāti ar klusuma brīdi pieminēja nesen mirušos aktīvos
ALAs darbiniekus – Tālivaldi Bērziņu, Marģeru Pinni,
Arnoldu Rupertu.
ALAs 64. kongress tika rīkots zīmīgā laikā – pirms 95 gadiem 1. maijā notika 1920. gada 17. un 18. aprīlī ievēlētā
pirmā Satversmes sapulce, par kuŗas priekšsēdi ievēlēja Jāni
Čaksti; viņš kļuva par Latvijas pirmo prezidentu. Latvieši
visā pasaulē 4. maijā svinēja Latvijas neatkarības atjaunošanas 25. gadadienu. 1990. gadā no 4. līdz 6. maijam ALAs 39.

kongress notika Sanfrancisko, un PBLA valdes priekšsēdis
Jānis Kukainis, kā arī Valdis Pavlovskis atcerējās vēsturisko
dienu un emōcijas, kādas valdīja, kad Ojārs Kalniņš nolasīja
paziņojumu par neatkarības atjaunošanu – beidzot ilgus gadus
lolotais mērķis bija sasniegts!
DV organizācijas ASV priekšnieks Andris Kursietis apsveicot delegātus, atgādināja, ka nedrīkst neievērot Krievijas
nemitīgos draudus Latvijai.
Latvijas nacionālās apvienības Kanadā priekšnieks Andris
Ķesteris nodeva sveicienu no LNAK valdes un Kanadas
baltiešu federācijas, piebilstot, ka tajā strādā vairāku tautību
pārstāvji, kuŗus māc bažas par notikumiem Ukrainā.
Enerģiskā Amerikas latviešu jauniešu apvienības priekšsēde Indra Purmale uzsvēra, ka jaunieši ir nākamie karognesēji, un visiem jādarbojas vienoti, citam citu papildinot.
Bij. ALAs valdes pārstāvis Valdis Pavlovskis uzsvēra, ka
nedrīkstam būt pasīvi, gaišo noskaņu aptumšo draudi, nepārspīlējot var teikt, ka ir kaŗa laiks. Delegātus ar savu klātieni
pagodināja Latvijas Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar ārzemju latviešiem Pēteris Elferts, viņš
apsveica delegātus un novēlēja sekmīgu darbu.
Kongresa atklāšanas ceremonijas beigās mūzicēja Indianapoles tautas mūzikas ansamblis „Ezīši”.
Par kongresa vadītājiem ievēlēja Mārtiņu Andersonu (Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība), Gunāru Kancu (Latviešu
centrs Gaŗezers), Pēteri Blumbergu (ALAs valde), Intu Rupneru (Latviesu skautu kustības ASV pārstāvis), Indru Purmali
(ALJAs priekšsēde), sekretārēm – Rutu Priednieci-Zirni (Čikāgas atsevišķo biedru delegāte), Jolantu Mockus (Ņudžersijas latviešu biedrība) un Lindu Zālīti (Ņujorkas latv. ev. lut.
draudze).

No kreisās: kongresa sekretāres Indra Zālīte, Ruta Priedniece-Zirne, Linda Purmale, vadītāji Pēteris Blumbergs,
Ints Rupners, sekretāre Jolanta Mockus
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Anita Bataraga pastāstīja par iepriekšējā gada darbu, tā atspoguļota „Gada darbības pārskatā”, ko izsūta visiem ALAs
biedriem un arī daudziem nebiedriem, izdevumā Latvian
Dimensions un katra mēneša infogramā tīmeklī.
ALA, sadarbojoties ar latviešu kultūras biedrību TILTS,
rīko teātŗa izrādes, rēgulāri notiek ALAs meistarsacīkstes
sportā, piešķiŗ Atzinības rakstus aktīviem organizāciju biedriem. Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Vašingtonā un Kongresa bibliotēku 2014. gada septembrī rīkota otrā Trimdas
latviešu archīvu, bibliotēku un materiālās kultūras konferenci.
ASV Kongresa bibliotēka tīmeklī publicējusi bibliotēkas
latviešu kollekciju aprakstu. Eiropas lasītavas vadītājs Grants
Harris atzinis, ka tas ir viens no pamatīgākajiem Kongresa
bibliotēku kollekciju aprakstiem, ko palīdzēja veidot Eiropas
lasītavas darbinieces, kā arī Amerikas latviešu apvienības
stipendiāte Daira Morusa. Kongresa bibliotēkā ir lielākais
latviešu iespieddarbu krājums ārpus Latvijas – tajā ir 33000
iespieddarbu, kā arī karšu, filmu, fotografiju kollekcijas.
Filadelfijā notika ALAs izglītības nozares rīkots seminārs
ārzemju latviešu skolu skolotājiem.
Kongresa laikā notika Pēteŗa Blumberga vadītas pārrunas
par Baltijas valstu drošību un Krievijas agresīvo ārpolītiku
Austrumeiropā. Pārrunās piedalījās Latvijas Ārlietu
ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar ārzemju
latviešiem Pēteris Elferts, Latvijas ārpolītikas institūta
direktors Andris Sprūds, Latvijas Republikas vēstniecības
ASV vadītāja vietnieks Juris Pogrebņaks, Radio Free Europe /Radio Liberty darbinieks Mārtiņš Zvaners. Pārrunu dalībnieki atgādināja, ka 2004. gada 29. martā Latvija kļuva par
NATO dalībvalsti, bet ļoti bīstams ir Krievijas informācijas
kaŗš, kuŗa mērķis ir sašķelt sabiedrību, un vērojams, ka tam ir
panākumi. Juris Pogrebņaks paskaidroja, ka ASV valdības
amatpersonas saprot Krievijas agresijas nopietnību un pievērš
Latvijai lielu uzmanību. Latvijas gaisa telpu apsargā NATO
dalībvalstu spēki, Baltijas jūrā patrulē NATO kuģi, ASV kaŗavīri trenējas kopā ar latviešiem, Baltijas valstīs un Polijā
tiek izveidoti komandpunkti. ASV kaŗaspēka vienības atradīsies Latvijā, cik ilgi būs vajadzīgs. Latvijas valdība palielinājusi aizsardzības budžetu, tiek palielināta Zemessardze.
Svarīgi saliedēt sabiedrību, jāstiprina robežu drošība, jācīnās
pret hibrīdkaŗu. Neatkarība jāaizstāv katru dienu.
Latvija 2004. gada 1. maijā kļuva par pilntiesīgu Eiropas
Savienības dalībvalsti. ASV prezidents Baraks Obama ir atzinis, ka sankcijās pret Krieviju galvenais ir ASV un Eiropas
vienotība. Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš nosūtījis iesniegumu Eiropas Komisijai, aicinot aktīvāk vērsties
pret Krievijas plašsaziņu līdzekļu propagandu Eiropā. Iesniegumā norādīts, ka ar negātīvajām sekām visvairāk saskaŗas
ES austrumu robežas dalībvalstis un, lai gan Latvijā un Igaunijā jau tiek apspriests jautājums par vienotu eiropisku televīzijas raidceļu krievu valodā, nepieciešama daudz plašāka
ES iesaistīšanās.
Vašingtonā, DC, 17. un 18. aprīlī notika Apvienotās Baltiešu komitejas (Joint Baltic American National Committee –
JBANC) konference History Repeated: Baltics and Eastern
Europe in Peril? Konferencē runāja par Krievijas agresiju
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Ukrainā un aktīvitātēm Baltijas valstu pierobežā, cenšoties
saprast, kādi ir Krievijas rīcības motīvi un kā ierobežot Vladimira Putina režīma agresiju Eiropas austrumos.
Pēteris Elferts atgādināja, ka ASV polītiku veido ASV pavalstnieki – ASV latvieši var runāt ar senātoriem, skaidrojot,
ka Baltijas valstis patlaban ir drošākas nekā pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā, aicināt ieguldīt, jo ekonomika sekmē labklājību, un lūgt atbalstu Baltijas valstīm.
Ārzemju latvieši līdz šim daudz darījuši skaidrojot, demonstrējot, pārliecinot, rakstot. Latviešu kaŗavīri kopā ar ASV
kaŗavīriem bijuši Irakā, Afganistānā un ir augstu novērtēti.
ASV kaŗavīri atzinuši Latvijas kaŗavīru profesionālitāti.
Jāraksta arī ASV prezidenta kandidātei Hilarijai Klintonei un
citiem kandidātiem. ALAs valdei jāizstrādā vadlīnijas, kā
rakstīt lasītāju vēstules, kā un kur rīkot demonstrācijas, kādas
atļaujas vajadzīgas, jāapzina federālo valdību ēkas, jāizdibina,
kuŗus uzņēmumus ietekmēt vai boikēt, ja tiem ir sadarbība ar
Krieviju.
M. Zvaners skaidroja, ka Radio Free Europe /Radio
Liberty raida slavu valodās.
Pēcpusienā notika atsevišķas darba grupu sēdes: Informācijas nozares darba grupu vadīja Pēteris Blumbergs; Kultūras
nozares, Latviešu institūta, ALAs kultūras fonda – Līga
Ejupe; Sporta nozares – Toms Trautmanis.
Informācijas nozares darba grupā jaunā PBLA valdes
sekretāre Ilze Garoza informēja
par otro Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu,
kas 10. jūlijā notiks Rīgā. Tā
mērķis ir stiprināt sadarbību
starp dažādu uzņēmējdarbības
nozaru profesionāļiem Latvijā un
pasaulē, veicināt finanču kapitāla
piesaisti Latvijai.
Pēc spraigas darba dienas vakarā notika bankets, kuŗā uzrunu
teica LR Ārlietu ministrijas vēstnieks sadarbībai ar ārzemju latviešiem Pēteris Elferts.
Nolausījāmies labi pazīstamas melōdijas, ko ar akordeonu
un pārnēsājamām klavierēm atskaņoja Elmārs Bērziņš un
Aina Litle (Little).
Nākamā kongresa darba diena sākās ar kongresa delegātu
ziņojumiem. Mūzeja „Latvieši pasaulē” vadītāja Maija Hinkle
rādīja nesen izdoto grāmatu „Dziesma. Svētki. Dzīve. Stāsti
par latviešu svētkiem ārzemēs”, kuŗā ir interesanti dalībnieku
stāsti, un informēja, ka tiek gatavota jauna grāmata par demonstrācijām pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Gunārs Kancs aicināja uz mazās latviešu saliņas – Gaŗezera – 50 gadu jubilejas svinībām un pateicās ALAi par
5000 dolaru ziedojumu. Gaŗezera prezidents ir Imants Ejups.
Jubileja tiks svinēta vērienīgi, būs plaša programma, notiks
sporta sacensības, ALJAs balle, rādīs filmu par Gaŗezera veidošanu, būs uguņošana, kuŗas laikā atskaņos latviešu mūziku,
mūzikas festivālā piedalīsies Latvijas un vietējās mūziķu grupas, uz atklāšanas ceremoniju ieradīsies vēstnieki. Dievkalpo-

jums notiks brīvdabas baznīcā, kuŗas architekts ir Gunārs
Birkerts.
DK LB priekšsēdis Ivars Mičulis pateicās ALAi un PBLA
par atbalstu vīru korim „Uzdziedāsim brāļi!” un pastāstīja, ka
korī ir trīs paaudžu dziedātāju, lielākā daļa runā latviski, tie,
kuŗi neprot, mācās. Koris dziedāja pērn 14. jūnijā pie Brīvības
pieminekļa un Kurzemes brāļu kapos Lestenē, pēc Daugavas
Vanagu organizācijas ASV priekšnieka lūguma koris ietvartojis DV dziesmu.
Sanfrancisko latviešu biedrības pārstāve Māra Linde aicināja uz Dziesmu svētkiem Sanhosē, pastāstīja par programmu. Uz Sanfrancisko atbrauks komponists Pēteris Vasks, koncertos piedalīsies dziedātāji no ASV, Latvijas, Īrijas un citām
valstīm, gaidīti arī atsevišķi dejotāji un dziedātāji. Viņa pateicās ALAi par atbalstu un atkārtoti lūdza visus septembŗa pirmajā nedēļu apmeklēt Napas un Silīcija ieleju.
Anita Juberte pastāstīja par ALAs ceļojumiem jauniešiem
un pieaugušiem. 2015. gadā ALA rīkos četrus izglītojošus ceļojumus uz Latviju. „Sveika, Latvija!” ceļojumi latviešu skolas absolventiem notiks no 12. līdz 26. jūnijam un no 12. līdz
26. augustam. „Heritage Latvia” ceļojumā no 8. līdz 22. jūlijam aicināti piedalīties 13-15 gadu veci latviešu jaunieši, kuŗi
runā angliski. „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” ceļojums
angļu un latviešu valodā pieaugušajiem un ģimenēm notiks
no 8. līdz 22. jūlijam. Ceļojumu koordinātores Anitas Jubertes
tālr.: 301-340-8719; e-pasts: projekti@alausa.org
Čikāgas latviešu biedrības delegāte Daina Jauntirāne pastāstīja, ka ASV kaŗavīri, kuŗi devās uz Latviju, sazinājušies
un tikušies ar latviešiem Čikāgā, lai vairāk uzzinātu par
Latviju, un bijuši gandarīti par informāciju.
Juris Bļodnieks informēja par Brāļu kapiem Katskiļos, lielāko latviešu kapsētu ārpus Latvijas, tajā reģistrētas 5300
vietu. Kapsētu uzlabo, izveidots fonds, kas palīdzēs kapus
uzturēt. Viņš nodeva sveicienu no tēva, Latviešu institūta
vadītāja un Latvijas mazpulku sakarnieka Arvīda Bļodnieka.
ALAs Sporta nozares pārstāvis rietumkrastā Valdis Ķeris
ziņoja, ka Losandželosā notiks Pasaules speciālās olimpiskās
spēles, kas šogad būs lielākais sporta notikums. Viņš arī atgādināja par Amerikas latviešu apvienības 62. sporta spēlēm
Vašingtonā, DC, no 22. līdz 23. maijam.
Maija Zaeska aicināja uz 3x3 nometni Gaŗezerā un Katskiļos, kur svinēs arī Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju.
Vija Zuntaka-Bērziņa lūdza mudināt vecākus pieteikt
bērnus 2x2 nometnei, kas no 9. līdz 17. jūlijam notiks Latvijā
Ratniekos, piebilstot, ka vēl ir divas stipendijas, ko ALA piedāvā Amerikas latviešu jauniešiem reģistrācijas maksas segšanai. Stipendiju var pieprasīt, sazinoties ar ALAs Izglītības
nozares vadītāju Andru Zommeri: azommers@sbcglobal.net
vai ALAs biroja vadītāju Raiti Eglīti: alainfo@alausa.org.
Informācija: http://www.2x2pasaule.com/
Skautu kustības pārstāvis Ints Rupners lūdza iesūtīt fotografijas grāmatai par latviešu skautu vēsturi.
Pēc delegātu ziņojumiem nominācijas komisijas loceklis
Gunārs Kancs nolasīja ALAs valdes kandidātu vārdus. Visus
kandidātus ievēlēja ar aklamāciju.
Jaunievēlētais ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs

Jaunais ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blumbergs
Amerikas latviešu apvienībā vadījis Ārējās informācijas nozari, bijis PBLA valdes loceklis, Apvienotās baltiešu komitejas
(Joint Baltic American National Committee) vadītājs, no
1999. līdz 2003. gadam PBLA Informācijas nozares vadītājs,
izvēršot plašu atbalstkampaņu Latvijas uzņemšanai NATO.
Viņš ir aktīvs Vašingtonas, D. C., latviešu ev. lut. draudzes
loceklis. P. Blumbergam ir veiksmīga karjēra, viņš vada
advokātu biroju, kuŗā strādā 20 advokātu. Pēteŗa un Lauras
Blumbergu ģimenē aug četri dēli. Pēteŗa Blumberga brālis
Roberts Blumbergs ir Latvijas goda konsuls Čikāgā. Par
aktīvu sabiedrisko darbību Pēterim Blumbergam 2014. gada
novembrī piešķirts Latvijas valsts apbalvojums – IV šķiras
Atzinības krusts.
Amerikas latviešu apvienības valdē darbu turpinās ALAs
priekšsēža vietnieks un Līdzekļu vākšanas nozares vadītājs
Andris Ramāns no Sanfrancisko, arī viņam ir četri dēli un jau
12 mazbērnu.
ALAs valdes sekretāre, ALJAs kultūras nozares vadītāja
Marisa Gudrā dzīvo Virdžīnijā, ir aktīva latviešu sabiedrībā,
dejo tautasdeju kopā „Namejs”.
Par „Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāju ievēlēja Kaiju
Petrovsku. Viņa strādā Milvoku latviešu skolā un Gaŗezerā, ir
DV organizācijas ASV valdes locekle.
Biedru nozari vadīs Vilnis Ore no Filadelfijas, viņš ir
LELBAs austrumu apgabala kasieris, čakls, darbīgs, draudzīgs.
ALAs jaunā kasiere būs Dace Spenjera (Spanier), viņa dzīvo Ņudžersijā, ir sertificēta grāmatvede, ieguvusi bakalaures
gradu grāmatvedībā Jūtas universitātē, vada pati savu grāmatvedība firmu. Dace Spenjera darbojas Ņudžersijas latviešu
skolā, viņas dzīvesbiedrs ir amerikānis un labi runā latviski.
Dacei Spenjerai palīdzēs Jānis Grāmatiņš, agrākais ALAs kasieris un palīgs līdzšinējai kasierei Vairai Rozentālei.
Kultūras nozari tāpat kā līdz šim vadīs Līga Ejupe (Čikāga), un viņa minēja trīs projektus, kuŗiem galvenokārt pievērsīs uzmanību – jauniešu prakses programmas paplašināšanai
Latvijā, trimdas archīvu glābšanai, Latvijas neatkarības 100
gadu dibināšanas atceres programmai.

9

Viņa pastāstīja, ka ALAs mūzejā Rokvilā pie vienas sienas
ir ievērojamo latviešu portreti un ziņas par viņiem. Viņu sasniegumi jāpopulārizē, un viena no vietām, kur to varētu darīt, ir Rīgas lidosta. Daudz var panākt un izdarīt arī viens cilvēks. Marta beigās Marfas pilsētā Teksasā Vilis Inde rīkoja
Raiņa dienas, izraisot lielu sabiedrības interesi.
Informācijas nozares vadītāja Taira Zoldnere (Sanfrancisko) kongresā nebija ieradusies, bet atsūtīja motīvācijas vēstuli, kuŗā rakstīja, ka patlaban galvenais – gatavošanās Dziesmu svētkiem Sanhosē.
Darbu turpinās arī Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere (Kalamazū), skolotājas darbs viņai ir sirdslieta. Savā
vietā paliek Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis (Detroita).
Revīzijas komisijā ievēlēja Mārtiņu Andersonu. Viiņš studējis Čikāgā, sācis strādāt Ņujorkā, tagad dzīvo Sanfrancisko;
Līgu Jēkabsoni, aktīvu Detroitas latviešu sabiedrības locekli,
Detroitas latviešu informācijas biļetena „Vēstis” redaktori un
un Robertu Švernu, konsultantu ASV aizsardzības ministrijas
militarā bazē Virdžīnijā.
Kultūras fondu turpinās vadīt Sanita Šūmane (Losandželosa).
Pēc iepazīstināšanas ar jaunajiem ALAs valdes kandidātiem turpinājās darba grupu sēdes. Izglītības nozares darba
grupu vadīja Anda Zommere, „Sadarbība ar Latviju” nozares
– Ēriks Krumiņš, ALAs finanču un līdzekļu vākšanas darba
grupu – Vaira Rozentāle un Jānis Grāmatiņš, Biedru nozares
darba grupu – Andris Ramāns.
Pēc pusdienām PBLA Izglītības padomes lietvede Anta
Spunde ziņoja par Latvijas valsts atbalstu ārzemju latviešiem,
galvenokārt latviešu skolām. Ņudžersijas latviešu skolas pārstāve Linda Zālīte pastāstīja, ka, pieprasot pabalstu, bijis sīki
jānorāda, kad skola dibināta, kāds tās mērķis, kā līdzekļi tiks
izlietoti.
Līdz 25. maijam varēja iesūtīt pieteikumus Sabiedrības
Integrācijas fonda izsludinātajā projektu konkursā ārzemju
latviešu organizāciju atbalstam. Pieteikumus pieņēma mikro
un makro projektu katēgorijā. Mikro projektu katēgorijā
maksimālā summa ir €15 000, makro (3 gadu projektiem) –
€100 000.
Informācijas darba grupas vadītājs Raits Eglītis ziņoja, ka
pārrunātas vairākas svarīgas rezolūcijas – balsot par atklātām
prezidenta vēlēšanām; aicināt ASV valdību nosodīt Krievijas
dezinformāciju un propagandu, atbalstīt Radio Brīvā Eiropa
un Voice of America; Latvijas valdību gādāt, lai būtu informācijas raidījumi krievu valodā; neļaut Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeju pārvietot uz „stūŗa” māju.
Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe atkārtoti pieminēja
trīs galvenos projektus: praktikantu programmu Latvijā; materiālās kultūras glābšanu, aicinot neizmest trimdas vēsturi,
bet katrā sabiedriskā centrā atrast kādu, kas meklēs un kārtos
dokumentus, sadarbosies ar archīviem un atradīs, kur tos nosūtīt; tuvojoties Latvijas valsts dibināšanas 100. gadadienai,
paredzēts cittautiešus vairāk iepazīstināt ar Latviju – būs īpašs
logo, dažāda līmeņa sarīkojumi, katru mēnesi līdz jubilejas
gada rīkos zibakcijas dažādu pilsētu ielās un laukumos.
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Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis pastāstīja, ka ik
pa trim gadiem ārzemju latviešu sportisti dodas uz Latviju un
sacenšas ar vietējo vienību sportistiem, iepazīstas ar iedzīvotājiem. Svinot Latvijas neatkarības pasludināšanas 100 gadu
jubileju, notiks sporta spēles. Latvijas stiprinieks Raimonds
Bergmanis iecerējis aicināt sportistus iestādīt koku pie Likteņdārza un iegravēt savu vārdu uz bruģakmens.
T. Trautmanis ir pārliecināts, ka „Latvijas kausu” var pielīdzināt Stenlija kausam, uz tā iegravēts katra gada uzvarētājas vienības nosaukums. ALAs sporta nozare piedāvā videofilmas par sportistu agrāko gadu ceļojumiem uz Latviju. Tā
kā kongresa dienās notika slavenās zirgu skriešanās sacīkstes
Kentacky Derby, Toms Trautmanis aicināja piedalīties izlozē,
iemaksājot tikai piecus dolarus. Izrādījās, lai laimīga roka
bijusi mūsu biedrības priekšniekam Ivaram Mičulim – sacīkstēs laimēja zirgs ar viņa izvilkto numuru 18!
Izglītības nozares darba grupas vadītāja Andra Zommere
skaidroja, ka darba grupā spriests par valodas līmeņa pārbaudījumu latviešu skolās, tālmācību tīmeklī, kā ietekmēt bērnus
runāt latviski, kultūras kalendāra veidošanu, kuŗā būtu minētas ievērojamas jubilejas.
„Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš
paskaidroja, ka nozare dibināta atmodas laikā un visi izdevumi tiek segti no ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem. Daudziem ārzemju latviešiem nozares projekti svarīgi,
viņi labprāt ziedo trūcīgo bērnu izglītībai Latvijā.
Biedru nozares un Līdzekļu nozares vadītājs Andris Ramāns uzsvēra, ka jaunajam biedrzinim būs daudz jāpiestrādā,
jāskaidro, kas ir ALA, jāaicina iestāties un paaugstināt savu
biedru pakāpi. Kongresā laikā viņš saņēma vairākus čekus.
Ienākumi no biedru maksām auguši, ir 12 jauni dzintara
biedri. Aija Kukaine piebilda, ka ALAs biedri ir visi viņu
ģimenes mazbērni un aicināja delegātus sekot viņu piemēram.
ALAs valdes līdzšinējā kasiere Vaira Rozentāle ļoti sekmīgi strādājusi piecus gadus, panākot, ka visi finanču dati ir
labāk saprotami, un pati neticami daudz iemācījusies. ALAs
pienākums ir ievērot vairākus procesus un noteikumus, ko
pieprasa IRS. Viņa atgādināja, ka var ziedot, izmantojot t. s.
maching donations, un ziedojumus ALAi var atskaitīt no
nodokļu summas, par ko jāmaksā nodokļi. Simtgades testamentārais ieguldījumu fonda mērķis nav vēl sasniegts.
Kongresā pieņēma 2015. gada budžetu – $1456 300 ienākumu, $1183 917 izdevumu.
3. maija rītā svētbrīdi vadīja Denveras latv. ev. lut. draudzes simpatiskā mācītāja Helēne Godiņa.
ALAs valde un biroja darbinieki pateicās līdzšinējai apvienības priekšsēdei Anitai Bataragai par organizācijas darba
vadīšanu trīs gadu gaŗumā, kā arī ilggadējam „Sadarbība ar
Latviju” nozares vadītājam Ērikam Krūmiņam un ALAs kasierei Vairai Rozentālei par priekšzīmīgo darbu.
Jaunievēlētais ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs, vadoties no ALAs 64. kongresā pieņemtajām rezolūcijām, pievērsa
uzmanību ALAs darbības svarīgākajiem virzieniem: arī turpmāk jānosoda Krievijas agresija Ukrainā, jāveicina ASV drošības garantijas Latvijas aizsardzībai, jāaizstāv latviešu intereses. Jāatbalsta ASV latviešu kultūras dzīve un latviešu sest-

dienas un svētdienas skolas. Ļoti svarīgi populārizēt Amerikas latviešu apvienību un sadarboties ar latviešu centriem.
ALA plāno sarīkojumus ASV lielākajās pilsētās – Ņujorkā,
Čikāgā un Losandželosā, Gaŗezera 50 gadu jubilejā un XVI
rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Sanhosē.
P. Blumbergs cer, ka visi ASV latvieši, arī jauniebraucēji,
apzināsies – ALA ir organizācija, kas viņus pārstāv.
ALAs 64. kongresā pieņēma 17 rezolūcijas:
Pateicības rezolūcijas – 64. kongresa rīcības komitejai,
īpaši tās priekšsēdim Andrim Bērziņam par priekšzīmīgi noorganizētu kongresu; LR īpašo uzdevumu vēstniekam Pēterim
Elfertam, Latvijas ārlietu institūta vadītājam Andrim Sprūdam, Latvijas vēstniecības pārstāvim Jurim Pogrebņakam,
RFE/RL pārstāvim Mārtiņam Zvaneram un PBLA izglītības
padomes lietvedei Antai Spundei par priekšlasījumiem;
Anitai Bataragai, Ērikam Krūmiņam, Vairai Rozentālei un
Mārcim Jansonam par darbu ALAs valdē.
Informācijas nozares darba grupas rezolūcijas: pauž
atbalstu Ukrainas valstij un tautai tās cīņā pret Krievijas agresiju un aicina ASV valdību sniegt visu nepieciešamo militāro
un polītisko atbalstu Ukrainai; nosoda Krievijas agresiju un
iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās un tās mēģinājumus mainīt pastāvošās robežas Eiropā; aicina Latvijas Republikas
valdību panākt Latvijas Valsts drošības un aizsardzības no-

drošināšanu un paātrināt 2% no IKP piešķiršanu aizsardzībai
valsts budžetā; atbalsta atklātas Valsts prezidenta vēlēšanas
Saeimā un aicina deputātus atkārtoti izskatīt priekšlikumus
par atklātu balsojumu Valsts prezidenta vēlēšanās; aicina
ASV kongresu un valsts prezidentu turpināt līdzšinējo atbalstu Baltijas valstu aizsardzībai, nodrošinot pastāvīgu ASV
militāro klātieni Baltijas valstīs un atbalstot European Defense Initiative līdzekļu iekļaušanu ASV aizsardzības pamatbudžetā; aicina ASV valdību atbalstīt Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP) jeb brīvās tirdzniecības līgumu starp ASV un Eiropas Savienību, lai atvērtu robežas brīvai tirdzniecībai un veicinātu ASV ieguldījumus Latvijā;
ALA atbalsta RFE/RL Voice of America centienus atspēkot
Krievijas informātīvo agresiju un aicina ASV kongresu atbalstīt augstvērtīgas informācijas gatavošanu slavu valodās un
gādāt par šis informācijas izplatīšanu; aicina ALAs valdi informēt ASV latviešus par dubultpavalstniecību; atbalsta Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja plānu celt Gunāra Birkerta
projektēto Nākotnes namu; aicina Latvijas valdību atjaunot
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvību
ASV, lai veicinātu ASV un Latvijas ekonomisko sadarbību;
pauž atzinību Apvienotās baltiešu komitejas (JBANC) darbam un aicina ALAs valdi apsvērt budžeta iespēju robežās
palielināt atbalstu ABK.

Jaunās ALAs valdes locekļi Indianapoles latviešu centrā
Priekšā no kr.: Sporta nozares vadītājs Toms Trautmanis un Revīzijas komisijas loceklis Roberts Šverns; aizmugurē:
Revīzijas komisijas loceklis Mārtiņš Andersons, ALAs valdes sekretāre Marisa Gudrā, Kultūras nozares vadītāja Līga
Ejupe, ALAs priekšsēža vietnieks un Līdzekļu vākšanas nozares vadītājs Andris Ramāns, Izglītības nozares vadītāja
Andra Zommere, ALAs kasieres palīgs Jānis Grāmatiņš, Sadarbība ar Latviju nozares vadītāja Kaija Petrovska,
ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Revīzijas komisijas locekle Līga Jēkabsone, ALAs kasiere Dace Spenjera (nav
Informācijas nozares vadītājas Tairas Zoldneres un Biedru nozares vadītāja Viļņa Ores)
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SAL darba grupas rezolūcijas: SAL nozarei turpināt
pašreizējās trīs „Drošā tilta” palīdzības programmas Latvijas
trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm, bērniem, studentiem bāreņiem un studentiem no daudzbērnu ģimenēm.
Kultūras darba grupas rezolūcija: aicina ALA valdi
iespēju robežās nodrošināt financējumu un lietpratīgu atbalstu
trimdas archīvu saglabāšanas programmai ASV.
Izglītības darba grupas rezolūcija: aicina LR Izglītības
un zinātnes ministriju veidot piemērotu tālmācības programmu ārzemju latviešu bērniem, ievērojot ASV latviešu skolu
skolotāju un bērnu vajadzības.
Finanču, Līdzekļu un Biedru nozares darba grupu
ieteikumi: ALAs biedriem izsūtīt atsevišķu atgādinājumu par
iespēju ziedot ar Combined Federal Campaign (CFC) starpniecību; veicināt sadarbību ar ASV labdarības fondiem, uzrakstot motīvētu vēstuli Warren Buffett Foundation, Bill
Gates Foundation u. c.; aktīvāk aicināt ALAs biedrus ziedot
no darbavietām, izmantojot Matching Gifts programmu.
Vakariņās 2. maijā devāmies uz Indianapoles latviešu
sabiedrisko centru. Uzrunu, apsveicot viesus, teica latviešu
centra priekšnieks Andris Bērziņš. Priekšnesumus bija sagatavojuši deju kopa „Jautrais pāris” dalībnieki un latviešu skolas
audzēkņi, daudzas dziesmas dziedāja Modris Laizāns, sōlists
no Latvijas, ansamblim „Letiņi un draugi” spēlējot dažādus
instrumentus. Pārsteidza un iepriecināja Latvijas saksofōnists
Zintis Žvarts. Pēc vakariņām sākās dejas, un orķestris spēlēja
burtiski bez pārtraukuma! Tovakar 99 gadu jubileja bija talavietim Eiženam Salmiņam, vienam no Indianapoles latviešu
sabiedriskā nama cēlājiem. Viņu apsveica, visiem pieceļoties
kājās, dziedot, vēlot daudz baltu dieniņu. Pārējie talavieši
kopā ar viņu nofotografējās.
Gribu piebilst, ka ALAs kongress nav izprieca, kā citiem

Ivars Mičulis un Valdis Ķeris Indianapoles lidostā pie
1933 Stuzt DV-32 Hollywood Sedan
varbūt liekas. Kongresa delegāti redz tikai lidostu un viesnīcu
(šoreiz arī latviešu sabiedrisko centru), ceļā jāpavada divas
dienas, kongresa laikā no rīta līdz vakaram notiek sēdes, un
nebūt nav viegli visu aprakstīt un pierakstīt. Protams, ir prieks
satikties ar sen neredzētiem paziņām, iegūt jaunus draugus,
uzzināt, kas notiek citos latviešu centros. Tāpēc ikviens
Dienvidalifornijas latvietis aicināts kļūt par ALAs biedru, lai
biedrība uz kongresu var sūtīt vairāk delegātu. Reizēm šķiet,
ka arī daudzi šejienieši nezina, kas ir ALA un ko organizācija
dara.
ALAs valdes locekļi labprāt vēlētos, lai 65. kongress notiktu rietumkrastā. Losandželosā līdz šim rīkoti divi kongresi
– 3. kongress 1981. gadā un 55. kongress 2006. gadā. Mēs
taču varam sarīkot vēl vienu kongresu!? Liels labums, ka
nevienam nekur nebūs jābrauc, visi brauks pie mums!
Astra Moora

Ballē Indianapoles latviešu sabiedriskajā centrā spēlēja ansamblis „Letiņi un draugi”
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Vērtīgs papildinājums latviešu sabiedrībai
Dienvikalifornijas latviešu biedrības biedru saimei
pievienojusies Ingrīda Dženninga (Jennings). Viņa dzimusi Sentluisā, Misūri pavalstī (St. Louis, MO) un uzauga Indianapolē. Astoņu gadu vecumā Ingrīda sāka dziedāt Indianapoles latviešu biedrības korī, kuŗa diriģente
bija un vēl aizvien ir Ingrīdas māte Aija Brugmane.
Ingrīda mācījusies baleta studijā, piedalījusies izrādēs
Indianapoles baleta teātŗa izrādēs un modernā deju grupā
Dance Kaleidoscope. Vasaras pavadītas bērnu nometnē
Gaŗezerā, Ingrīda tur mācījusies arī vasaras vidusskolā,
bijusi virtuves strādniece, vēlāk bērnu nometnes audzinātāja, skolotāja vasaras vidusskolā, palīgdiriģente. Vēl
būdama vidusskolniece, viņa sāka dziedāt Indianapoles
Daugavas Vanagu apvienības sieviešu ansamblī
IDVASA.
Ksavjēra universitātē (Xavier University) Ohaijo
pavalsts pilsētā Sinsinati Ingrīda studēja Montesori paidagoģiju un mūziku. Beigusi skolu, viņa dabūja darbu
Valta Disneja kompanijā Orlando, Floridā. Pēc četriem
gadiem Ingrīda ar dzīvesbiedru Brendanu Dženningu
(Jennings) pārcēlās uz Čikāgu, kur Brendans Džennings
bija aktieris slavenajā Second City komēdiju teātrī. Čikāgā Ingrīda gandrīz desmit gadu bija Ciānas ev. lut. draudzes koŗa diriģente. Viņa bijusi virsdiriģente XII vispārējos latviešu Dziesmu svētkos ASV 2007. gadā Indianapolē un XIII vispārējos latviešu Dziesmu svētkos
2012. gadā Milvokos, kā arī Dziesmu dienās Gaŗezerā.

Dženningu ģimene
Pērnā gada pavasarī Brendanam Dženningam piedāvāja darbu Dienvidkalifornijā, un ģimene ar trim bērniem pārcēlās uz dzīvi Pasadenā. Eidenam (Aidan) ir
septiņi gadi, Emmetam (Emmet) pieci un Lailai trīs gadiņi. Visi mācās Losandželosas latviešu skolā. Ingrīda
Dženninga tūlīt iesaistījās latviešu skolas darbā, mūzicē
ansamblī „Lāčkāja” un palīdz visur, kur nepieciešams.

Melānijas Vanagas grāmata „Veļupes krastā" angļu valodā
Rakstnieces Melānijas Vanagas
(1905-1997) pazīstamākā grāmata
„Veļupes krastā” tulkota un izdota
angļu valodā. Ar Kanadas apgāda
Friesen Press atbalstu darbu izdevusi tulkotāja Maruta VoitkusLūkina, un tā nosaukums angļu
valodā ir „Suddenly, a Criminal:
Sixteen Years in Siberia”.
M. Vanagas darbs, kas tulkojuma pēcvārdā pamatoti nodēvēts
par latviešu mūsdienu klasiku, ir
monumentāls vēstījums par autores un daudzu deportācijās cietušo likteni sešpadsmit
izsūtījumā Sibirijā pavadītajos gados (1941-1957) – nepamatotiem, cietsirdīgiem arestiem, dzīvi bez pajumtes,
nāvējošu salu, badu, nežēlīgiem pazemojumiem, un
vienlaikus dziļu labestību, cilvēciskumu un neaptveŗami
stipru ticība gara brīvībai un mīlestībai. Pēc „Veļupes

krastā” motīviem top Latvijas, Somijas, Vācijas kopražojuma filma „Melānijas chronika” („Chronicles of
Melanie”). Filmas režisors Viesturs Kairišs vairākkārt
atzinis, ka Melānijas Vanagas grāmata viņu dziļi ietekmējusi.
Grāmatas tulkotāja Maruta Voitkus-Lūkina pārdzīvojusi bēgļu gaitas Vācijā un uzaugusi trimdā Kanadā, kur
ieguvusi maģistra gradu angļu literātūrā Toronto universitātē. M. Voitkus-Lūkina ir publiciste, dievturības skolotāja, daudzu semināru un nometņu vadītāja.
M. Vanagas dokumentārās prōzas darbs „Veļupes
krastā” Roalda Dorovenska tulkojumā 2014. gada rudenī
publicēts krievu valodā (izdevējs – biedrība „Amatas
novada attīstības fonds”).
Grāmatu „Suddenly, a Criminal: Sixteen Years in
Siberia” gan iespiestā, gan elektroniskā formātā
iespējams iegādāties tīmekļa vietnē Amazon.
http://upnorth.eu/classic-work-of-the-gulag-now-inenglish/
13

Latviešu ārsti Dienvidkalifornijā
Pēteris Andersons
Eisenhower Medical Center
Emergency Medicine
39000 Bob Hope Dr.
Rancho Mirage, CA 92270
760-340-3911

Leonīds Ratermanis
Surgical Specialist
Magnolia Center
3660 Arlington Ave
Riverside, CA 92506
951-782-5110

Ilze Andrejeva-Hika (Hicks)
Harbor UCLA Medical Center
1000 W Carson Street
Torrance, CA 90502-2004
310-222-2345

Andris Ritmanis (pensionējies), 818-386-0319

Irēna Baumane
Anesthesiology
18300 Roscoe Blvd
Northridge, CA 91325
818-885-5375
Sandis Bojārs
General Dentistry
2930 Coronado Ave Ste C
San Diego, CA 92154
619-423-3602
Juris Buņķis
Plastic surgeon
4501 Birch St,
Newport Beach, CA 92660
949-888-9700
Artūrs Ķilkuts
Oral Surgeon
914 Washburn Ave Ste 3
Corona, CA 92882
951-736-8133
Pauls Koro (pensionējies); 858-646-0908
Pēteris Laimiņš
Orthopedics Department
13652 Cantara St.
Panorama City, CA 91402
818-375-1737
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Jānis Rozentāls
Neurologist (brain, nervous system)
914 W Foothill Blvd Ste A
Upland, CA 91786
714-981-8022
Boriss Simkovics
Assistant Professor Department of Medicine
Keck School of Medicine USC
Los Angeles, CA
213-977-4194
Kārlis Ullis
Sports Medicine Physician
900 Wilshire Blvd Ste 425
Santa Monica, CA 90405
310-452-1990
Dzintris Vallis
Internal Medicine
Saddleback Medical Group, Inc.
24411 Health Center Drive, Suite 460
Laguna Hills, CA 92653
949-334-8200
Harijs Vinters
Neuropathology
UCLA Path & Lab Med
BOX 951732, 18-170B NPI
Los Angeles, CA 90095-1732
310-825-6191
E-mail: hvinters@mednet.ucla.edu
Jānis Zemjānis
Specializes in Emergency Medicine

Juris Priedkalns
Specializes in Anesthesiology
Los Robles Hospital & Medical Center
215 W Janss Rd., Thousand Oaks, CA 91360
310-471-5852

Beach Medical Clinic
5025 8th St.
Carpinteria, CA 93013
805-566-1358

Vadims Puķēns
Anatomic Pathology & Clinical Pathology
1104 N Mission Rd. Ste 200
Los Angeles, CA 90033
323-343-0520

Sarakstā minēti Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības biedri un citi zināmie latviešu ārsti
Dienvidkalifornijā. Lūgums iesūtīt redaktorei
papildinājumus un labojumus.

Jāņus svinēsim
20. jūnijā
pie Baltakmeņu ezera
White Rock Lake,
(10645 Soledad Canyon Rd.)

Jāņabērni var ierasties
no plkst. 3 pēcpusdienā
Būs iespēja uzspēlēt novusu un
laimēt kādu jauku balvu
Līgošana, apdziedāšanās,
Jāņu nakti nezināju, Kuŗa māte, kuŗa meita:
Alus, cūkas cepetis, jāņusiers,
Saulītei noejot, Visām ziedu vainadziņi.
var ņemt līdzi groziņus
Iespēja palikt visu nakti un
papardes ziedu meklēt līdz rīta
ausmai, Tikai jāpaņem līdzi
teltis, guļammaisi, segas (nakts
var būt vēsa)
Dalības maksa $25 (auto novietošana, cūkas cepetis, mūzika) + $5
parka ieeja, bērniem $5;
jaunākiem par 12 gadiem nav jāmaksā

Sandiego Jāņu svinības notiks
sestdien, 27. jūnijā plkst. 12.00
Ineses PavĀres Menvielles mājās
(11877 Meriden Lane, San Diego, CA 92128)
Cienasti un dzērieni: BBQ, Desiņas, Latvijas
rupjmaize, limonāde, vienreizējie lietošanas trauki
būs sagādāti; Salātus, dārzeņus, augļus vai saldo
ēdienu lūdzam ņemt līdzi.
Vēlams paņemt arī plūdmales krēslu, pretiedegumu krēmu, cepuri,
saulessargu!
Dalības maksa par $20 ziedojumu, atlikums tiks ziedots Sandiego
latviešu ev. lut, draudzes darbam. Informāciju var iegūt,
zvanot vai rakstot Jānim Legzdiņam
tālr.: 858-598-5451; kabatas tālr: 619-851-2358;
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com

Piniet meitas, vijiet meitas ozoliņa vainadziņu,

Jānīts brauca katru gadu, atved ziedu vezumiņu,

Še Saujiņa, te saujiņa, lai zied visa pasaulīte;

Savijušas vainadziņu lieciet Jāņa galviņā.
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Golden State Pops Orchestra koncertā skanēja Lolitas Ritmanes mūzika

Lolita Ritmane 18. aprīlī koncertā Superhero
Soundtracks Sanpedro pilsētas Warner Grand Theatre
diriģēja Emmy godalgai nominētos pašas komponētos
skaņdarbus filmām Justice League Theme, Mystery of
the Batwomen, The Brave and the Bold, Mayhem of
the Music Meistar, ko atskaņoja The Golden State
Pops Orchestra orķestris. (Teātŗa ēka celta 1931. gadā
Art Deco stilā, agrāk bija kinoteātris, pēc atjaunošanas
1995. gadā te notiek koncerti un izrādes)

Pēc koncerta, no kreisās: mūziķis aranžētājs Viktors
Pesavento (Victor Pesavento), komponists un
diriģents Kreigs Sefans (Craig Safan) sōliste Ajana
Heviva (Ayana Haviv), komponiste Lolita Ritmane,
komponists un diriģents Kristofers Lennerts
(Christopher Lennertz), komponists un diriģents
Stīvens Alens Fokss (Steven Allen Fox)

Pēc koncerta ar latviešu draugiem un radiem; no kreisās: Andris Ritmanis, Aija Matsone, Lolita Ritmane,
Brigita Džeimsone, Nora Mičule, Astra Moora, Marks Matsons, Maija Ozoliņa, Dāvis Reins,
Magita Ritmane, Pauls Džeimsons, Andra Staško, Kaija Staško, Pēteris Staško
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Rothko in Jazz Kenedija centrā
Vašingtonā, DC, Džona
F. Kenedija mākslas centrā
(John F. Kennedy Center for
the Performing Arts) 29. aprīlī notika Rothko in Jazz
pirmatskaņojums, kuŗā piedalījās Māŗa Briežkalna
kvintets, tā dalībnieki –
taustiņinstrumentālists
Viktors Ritovs, saksofōnists
Gints Pabērzs, kontrabasists
Edvīns Ozols, bundzinieks
Māris Briežkalns un Raimonds Macats, viņš spēlē
elektrisko čellu un mutes
harmonikas. Projektam
iedvesma rasta Daugavpilī dzimušā mākslinieka Marka
Rotko (1903-1970) darbos. Tā pamatā ir mūzikas un
mākslas darbu sinerģija, atspoguļojot abstraktā ekspresionista M. Rotko darbu noskaņu, ko pats meistars
dēvējis par „dvēseļu stāvokļu portretējumiem”. Mūzikas
skaņdarbu autori – desmit latviešu komponistu: Richards
Dubra, Ēriks Ēšenvalds, Jēkabs Jančevskis, Arturs Maskats, Jēkabs Nīmanis, Raimonds Pauls, Georgs Pelēcis,
Lolita Ritmane, Vilnis Šmīdbergs, Pēteris Vasks, un
katrs no desmit džeza mūzikas skaņdarbiem bija saskaņots ar kādu konkrētu Marka Rotko mākslas darbu. Lai
paspilgtinātu šo sintēzi, programmas atskaņošanas laikā
koncertā projicēja Marka Rotko darbus.

Koncertā mūziķi atskaņoja Lolitas Ritmanes
„Pret straumi”

No kreisās: Raimonds Macats, Viktors Ritovs, Gints Pabērzs, Edvīns Ozols,
Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, Lolita Ritmane, Māris Briežkalns
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Augstu laim’ un prieku!

Ērika Unta 12. aprīlī Santamonikā svinēja 80. dzimumdienu; viņai pasniedza torti, jubilāri apsveica
draugi, kā arī Huntington Park dzīvesvietas agrākie
kaimiņi Gabriels Gonzaless (Gabriel Gonzalez) un
viņa dēls Cēzars Gonzaless (Caesar Gonzalez)

„Sanfrancisko teātŗa darbnīcas”
jauniestudējums
Sanfrancisko latviešu draudzes namā „Sanfrancisko
teātŗa darbnīcas” aktieŗi 25. aprīlī izrādīja Rūdolfa Blaumaņa joku lugu „No saldenās pudeles”. Kalpa Taukšķa
lomu tēloja Mārtiņš Zinbergš, viņš no Losandželosas uz
mēģinājumiem brauca tālu ceļu. Vai „Sanfrancisko teātŗa darbnīcas” aktieŗi atbrauks arī pie mums? Mēs taču
ļoti gribētu nobaudīt gardo vīnu no saldenās pudeles!
Mārtiņš Zinbergs ir ne tikai izcils kōmiķis, bet arī
kaislīgs riteņbraucējs. 16. maijā viņš piedalījās 46. gadskārtējās Davis Double Century riteņbraukšanas sacensībās un 200 jūdzes pa skaistiem kalniem un ielejām
pievārēja astoņās stundās, 42 minūtēs, deviņās sekundēs.

Lai ir balta tā dzīvīte
Kuŗā būs jādzīvo!

Līvas un Dāvida Raitu (Wright) ģimenē 12. maijā
Ņuheivenā (CT) piedzima Dzintars Aivars
(svars 3,36 kg jeb 7,7 mārciņas, gaŗums 36,5 cm);
jaunie vecāki ir DK latviešu biedrības biedri,
kaut arī dzīvo Konektikutā

Sirsnīgi apsveicam!
Adele Nagaine uzņemta Dave
University un rudenī sāks studijas. Viņa vēlas kļūt par veterinārārsti.
Adele beigusi Loandželosas
latviešu svētdienas skolu. Mācoties vidusskolā, viņa brīvprātīgi
strādā vairākās dzīvnieku patversmēs, kā arī Gibonu aizsardzības
centrā Santaklaritā. Viņa meklē
pastāvīgas mājvietas patversmē
nokļuvušajiem suņiem un
kaķiem un nesen sekmīgi atrada vairākas ģimenes, kuŗas
pieņēma trīs jaukus mincīšus.

Galerija Baltic Crossroads
3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029
Tālr.: 323-664-6216; www.baltic-crossroads.com
Galerijā var iegādāties baltiešu rotas, grāmatas,
gleznas, plakātus, fotografijas
Vidū Mārtiņš Zinbergs (Taukšķis), viņu aiz auklas
velk Elīna Dugana (saimniekmeita Marija), pie sola
sēž Marta Mannenbacha (kalpone Auce), guļ Miķelis
Munters (jaunākais kalps Pičuks)
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Galerija atvērta katru dienu; mēneša pēdējā
piektdienā plkst. 8.00 vakarā saviesīgs vakars
29. maijā galerijā mūzicēja Paula Berkolda nesen
dibinātais tautiskās mūzikas ansamblis „Lāčkāja”

Latvijas Nacionālā archīvā
saņemta DK latviešu kartotēka
Kārlis Kalējs gadiem ilgi veidoja Dienvidkalifornijas
latviešu kartotēku, galvenokārt Daugavas Vanagu apvienības vajadzībām, lai varētu izsūtīt paziņojumus par
sarīkojumiem. Kartotēka, kas ietilpa nelielā čemodānā,
februārī ar Latvian American Shiping Line starpniecību
tika nosūtīta uz Latvijas valsts archīvu. Archīva darbiniece Inese Kalniņa raksta: „Šāda kartotēka ir ļoti
vērtīga, katrai kartītei ir savs stāsts.”
Bieži vien radinieki Latvijā meklē savus radiniekus,
rakstot DK LB priekšniekam, sekretārei un archīvam
Latvijā. Varbūt vienam otram atrast tuviniekus palīdzēs
arī Kārļa Kalēja kartotēka.

„Kursa” aicina un gaida!

Šogad vasaras vidusskolā mācības notiks no 5. jūlija
līdz 1. augustam. Gan vecāki, gan latviešu sabiedrība
vēlas, lai jaunieši pavada vasaru latviskā vidē.
„Kursai” ļoti nepieciešami labvēļu ziedojumi!
Rietumkrasta latviešu izglītības centrs ir bezpeļņas
organizācija. Ziedojumus var atvilkt no ienākumu
summas, par kuŗu jāmaksā nodokļi: IRS #91-1185144.
Čeki jāizraksta West Coast Latvian Education Center
un jānosūta: WCLEC – Kursa c/o Valdis Atvars
9032 – 170th Ave NE, Redmond, WA 98052
Kursas direktors Kārlis Žols: kursa@kursa.org
Sekretāre Olga Griķe: sekretare@kursa.org
Kasieris Valdis Atvars: kasieris@kursa.org
Rietumkrasta latviešu izglītības centra vietne tīmeklī:
http://rklic.com
Informācija par Kursu: www.kursa.org

Latvijā jābūt uzmanīgiem!
Foto: Guntis Švītiņš, 2015.gada 24.aprīlī

Latvijas Nacionālā archīva Latvijas Valsts archīva
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas
speciālistes; no kreisās: Silva Norenberga, Everita
Tamme, Iluta Kristapsone, nodaļas vadītāja Inese
Kalniņa, sēž Ligita Zandovska

Union Station un metro mākslas
darbu apskates ekskursijas
Ekskursija notiks: 14. jūnijā no plkst. 10.30-12.30.
Pieteikties nav nepieciešams; satikšanās vieta: pie informācijas kioska stacijas ēkā, ieejot no Alameda ielas.
Pieredzējuši gīdi vada ekskursijas, iepazīstinot ar
metro mākslu, katra mēneša pirmajā sestdienā un
svētdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00; satikšanās vieta
Holivudas bulvārī uz ielas pie Hollywood/Highland
ieejas pazemes stacijā.
Informācija: 213-922-2738 vai tīmeklī: Art Tours
Ceļa norādes: Metro's Trip Planner vai zvanot:
323-466-3876

Ir jauki ceļot, tikties ar radiem un draugiem, apmeklēt
kultūras sarīkojumus, bet vienmēr ieteicams turēt acis
vaļā, būt piesardzīgiem, uzmanīties no laupītājiem, jo
tādu nekur netrūkst. Pēdējā laikā zināmi vairāki gadījumi, kuŗos cietuši ārzemju latvieši – viņi nežēlīgi piekauti un apzagti. Teātŗa izrādes un citi sarīkojumi bieži
beidzas vēlu vakarā, tāpēc ieteicams tos apmeklēt vairākiem kopā, jo ir dzirdēts, ka vieniniekam seko un pēc
izkāpšanas no tramvaja uzbrūk.
P&C Insurance Company Ltd. informācija liecina, ka
kopš gada sākuma Latvijā ievērojami palielinājies auto
zādzību skaits. Laikā no janvāra līdz maija sākumam
zādzību skaits, salīdzinot ar 2014. gada pirmajiem
mēnešiem, palielinājies gandrīz par70%. Visbiežāk
zādzības reģistrētas Rīgā un Pierīgas rajonos – Baložos,
Ķekavā un Mārupē.
Sākoties pavasaŗa sezonai, aktīvāki kļūst arī divriteņu
zagļi, un policisti aicina riteņbraucējus sagādāt drošu
slēdzeni; viņi ieteic pieslēgt divriteni novietnēs, kur ir
statīvi, kas izturīgi pret bojājumiem. Ja tuvumā divriteņu
novietnes nav, policisti ieteic divriteni pieslēgt videonovērošanas kameru darbības zōnā.
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Korporācijas Gersicania biedri atgūst tiesības
lietot baltvioletizaļās galvassegas
Korporācija Gersicania dibināta 1947. gadā Baltijas
Universitātē Pinebergā ar krāsām balts, violets, zaļš, un
tādā secībā bija arī krāsas tās galvassegai, korporāciju
valodā „deķelim”.
Baltijas Universitāti slēdza 1949. gadā, studenti izklīda pa mītnes zemēm, un no kādas korporāciju augstākās
instances pienāca prasība, ka Gersicaniai esot jāmaina
galvassegu krāsas uz violets, balts, zaļš, citādi Gersicaniu neuzņemšot korporāciju saimē. Tanīs juku laikos nebija laika argumentēšanai. Piekrišana tika dota. Gersicania tika uzņemta korporāciju saimē, un visu trimdas
laiku gersikāņi ir bijuši pazīstami ar violetbaltzaļām
galvassegām.
Ar tādām galvassegām Gersicania tika aizvesta mājās
uz Latviju, un Jersikas pilskalnā Gersicanias baltvioletzaļais karogs tika nodots Latvijas gersikāņiem. Senais
Jersikas karalis Visvaldis par to ar prieka asarām
bagātīgi aplaistīja visus klātesošos.

Rīgā 2014. gada 4. novembrī notika Prezidiju konvents, kuŗā visas korporācijas ar divu trešdaļu vairākumu
nobalsoja, ka Gersicanias galvassegu krāsas ir balts,
violets, zaļš, kā tas bija korporācijas dibināšanas laikā.
Šis lēmums darīts zināms ārzemju korporāciju jumta
organizācijai LKA.
2015. gada 1. februārī Melburnas latviešu ciema sarīkojumu namā pulcējās Melburnas gersikāņi, lai noklausītos Gersicanias konventa pārstāvja stāstu par notikušo, un saņēma formālu Gersicanias konventa dokumentu notikušā apstiprināšanai. Viņš bija atvedis
Gersicanias Filistru fonda dāvanu Melburnas gersikāņiem – jaunās galvassegas. Tās viņš katram uzlika galvā,
sākot ar vecāko, kā korporācijās parasts. Viņi nodziedāja
dziesmu „Lai dziesmoti aust jauni rīti”.
Gersikāņi pavadīja jauku pēcpusdienu.
Jēkabs Ziedars
Melburnā, Austrālijā

Foto: A. Vējiņš

Gersicanias konventa pārstāvis filistrs Dainis Kaņeps uzlicis balto galvassegu filistram dibinātājam Jēkabam
Ziedaram; savu kārtu gaida: no kreisās filistrs Viktors Švarcs, filistrs Visvaldis Sniedze, filistrs Arnis Vējiņš
un filistrs Andris Ziedars (fotografijā nav redzams)
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Par bērnu darbu
Piekrītu, ka strādāt jāsāk mācīties jau bērnībā. Diemžēl mūsu mītnes zemē raibajā citu tautību sabiedrībā ir
vecāki, kuŗi izglītību neprot novērtēt. Viņi mudina bērnus ātrāk izstāties no skolas, atrast kādu darbu, lai ar
bērnu algu pakuplinātu ģimenes ienākumus. Šķiet, ka
latvieši tā nerīkojas.
Aizritējušā gadsimta 50. gados, mēs, jauniebraucēji –
vecmāmiņa, māsiņa un es vasarās dzīvojām pie latviešu
paziņām Vašingtonas pavalstī. Lasījām zemenes. Vecmāmiņa strādāja visu dienu, nezinu, kā viņas ceļgali un
mugura to izturēja. Mums, meitenēm, pietika jau ap launaga laiku. Patiesībā labāk būtu bijis, ja mēs tiktu vairāk
uzraudzītas. Kopā ar citiem bērniem dauzījāmies un darījām sīkus nedarbus. Nemazgātās zemenes saēdāmies
līdz zobu sāpēm. Jāpiemin, ka mums, tāpat kā bērniem
zileņu lasītājiem līdz ar ogām vēderā nokļuva nezin kādas indes. Saprotams, ka nopelnītā naudiņa palika mūsu
kabatās. Nez vai kādā latviešu ģimenē vecāki pieprasīja
no bērna nopelnīto naudu. Amerikā tā notiek.
Mana mātei Marijai Maučei (1911-2005) jau no pusaudzes gadiem bija jāārstē mugura. Tam iemesls bija
smagās kannas, kuŗas viņa no pienotavas stiepa uz vecmāmiņas sīko preču veikaliņu Jūrmalas ielā. Viņai būtu
palīdzējis Latvijas Ministru kabineta 2002. gada noteikums.
Vecmāmiņa Līze Pupaine (1886-1977) sešu gadu vecumā tika sūtīta strādāt pie attāliem radiem. Tēvs radiniekam bija parādā un nespēja atmaksāt. Radiem bija
piedzimis bērns ar Dauna sindromu, kas kliedza caurām
naktīm. Līzītei vajadzēja zīdainīti pa nakti auklēt. Pa
dienu viņu sūtīja ganīt cūkas. Droši vien ne tikai es domāju, ka tā bija sešus gadus veca bērna ekspluatācija.
Laukos bērnus nodarbināt nav grūti, protams, tas jādara

Lisa Edmondsone un Rolands Strolis 1951. gadā
darbā zemeņu laukā Vašingtonas pavalstī

ar mēru. Cik daudzi tagad dzīvo laukos? Skolās ir prasība, lai bērni jau no sestās klases noteiktas stundas strādātu Community Service bezpeļņas iestādēs. Kādreiz
grūti to nokārtot, jo šajos laikos vienmēr jādomā par apdrošināšanu.
Vēlētos piebilst, ka organizācija www.larabbits.org
vienmēr ar prieku sagaida brīvprātīgos darbiniekus, arī
bērnus.
Lisa Edmondsone

Citāts no Viļa Lapenieka grāmatas
„Dullā Daukas piezīmes”
Cilvēks nu reiz ir tāds radījums, kuŗš nevar gulēt kā
āpsis alā – viņam vajag arī ēst. Vismaz gabalu maizes
vajag. Bet tā bija tik reta manta, ka bieži to neredzējām
dienām ilgi. Māte ar ratiņu vērpa pagasta lielajiem saimniekiem linus un dziju. Par to kā samaksu saņēma maizi.
Žēl tikai, ka to nevarēja ēst, cik gribas, bet tikai tik, cik
māte katram iedalīja.
Būs daži, kas, lasot šīs rindas, teiks: „Nu gan lej! Nevar būt, ka Latvijā kaut kur cilvēki ir dzīvojuši tādu dzīvi. Tas jau izklausās tikpat baigi, kā izsūtīto stāsti no Sibirijas.” Domāju, ka nekādas lielas starpības tiešām nebūs. Vēlākos gados man pašam šis laiks likās kā ļauns
murgs. Ja kāds cits to stāstīstu, es arī varbūt lāgā neticētu. Bet, kad pats to piedzīvo, jātic vien ir.
Latviešiem ir teiciens – suņa dzīve. Tāda tiešām ir.
Savā bērnībā es pats ar to iepazinos. Lai kaut cik atvieglotu mūsu stāvokli, mani kā vecāko dēlu (8 gadu vecumā) nodeva peļņā, proti, salīga pie kāda saimnieka par
ganu. Tā tiešām bija suņa dzīve. Ne jau manam sunim,
bet man pašam.
Pusdienas laikā, kamēr govis gulēja, arī suns kaut kur
paēnā nosnaudās. Man turpretim bija jādara vēl visādi
darbi – jāgrūž lopu ēdienam lapas, jāravē dārzs utt. Gadījās, ka aiz miega bada turpat vagā biju aizmidzis. Kad
skolā lasīju dzejnieku apjūsmoto ganiņu dzīvi, man gribējās kliegt! Var jau būt, ka citiem ganiem viņu gaitas
bija vieglākas, man tā bija suņa dzīve.
(Grāmata izdota ASV, apgādā „Gauja” 1977. gadā)
Piezīme: Vilis Lapenieks grāmatā apraksta savu kalpa zēna dzīvi Liezēres pagastā, kur vecāki nopirka zemi
dziļi mežos apgabalā, ko sauca par „Mandžūriju”. Sākoties Pirmajam pasaules kaŗam, tēvu iesauca armijā, viņš
gāja bojā. Mātei vienai bija jāgādā par diviem puikām.
Dzīve kaŗa laikā un pēc tam bijusi grūta, bet Vilis
Lapenieks varbūt nekļūtu par izcilu režisoru Latvijā un
vēlāk Holivudā, ja nebūtu rūdījies grūtībās.
A.M.
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Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrība
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146
Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā –
Mārtiņš Andersons, tālr: 415-359-1886;
kabatas tālr: 917-821-0440

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA,
PĀRDOŠANA UN IZĪRĒŠANA
Mājas vērtības noteikšana un sagatavošana
pārdošanai; Konsultācija par tirgus tendencēm un
mājas uzlabošanu; Investment īpašumi;
Executor of Trust/Estate pakalpojumi;
Kvalifikācija aizņēmumiem māju iegādei;
Pārfinancēšana u. c.
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
EKSPERTS:
MĀRTIŅŠ LEIKARTS, MBA
Shorewood Realtors – Achiever’s Circle

Tālr.: 310-717-7577;
e-pasts: mleikarts@gmail.com

PĀRDOD ZEMGALES TAUTASTĒRPU
Brunči ar rozītēm, apakšsvārki, linu krekls, rūsas
krāsas ņieburs ar piecām sudraba pogām, josta,
izšūta balta sievas aube, sarkans ciets vainags,
mazāks mīksts sarkans vainags, zaļš lakats ar
bārkstīm, villaine ar bārkstīm, trīs mazas sudraba
saktiņas. Izmērs: 10-12 (ASV). Cena $500
Piedāvāju pirkt arī Kārļa Grenciona darinātas
sudraba zīļu krelles, apm. 29 collas (25 zīles), $700.
Tālr.: 760-565-6135

Piedāvāju gatavot cienastu un
klāt galdus kāzās, piemiņas
dienās, jubilejās; var pasūtināt
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem
jebkuŗā laikā un jebkuŗam
sarīkojumam; par cenu
sazināties, zvanot Pegijai,
tālr.: 310-908-6993
1700 Malcolm Ave. #102,
Los Angeles, CA 90024
e-pasts: pegijat@inbox.lv
vai: pegijakalninataube@yahoo.com
22

Vai šovasar gaidāt
ciemiņus no ārzemēm?
Vai jūsu viesiem neradīsies lieli medicīniski izdevumi, ja vizītes laikā viņi
piepeši saslims vai būs kāds nelaimes
gadījums? ALPF apdrošinājums ciemiņiem no ārzemēm
var pasargāt jūsu viesus no lieliem rēķiniem par medicīniskiem pakalpojumiem saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kamēr viņi viesojas ASV. Šis apdrošinājums ir
ļoti svarīgs, jo reizēm pat par visvienkāršākajiem neatliekamās palīdzības pakalpojumiem jāmaksā astronomiskas summas.
Apdrošinājumu ALP fonda dalībnieki saviem draugiem un radiniekiem var iegādāties par ļoti mērenām cenām, jo tas nav vispārējs veselības apdrošinājums, bet
gan pagaidu apdrošinājums nelaimes gadījumos. Apdrošinājuma cena pieaugušajiem ir no $45 mēnesī, bērniem
– $25 mēnesī. Papildinformācija par apdrošinājumu:
http://lrfa.org/benefits/emergency/emergency.shtml
Apdrošinājuma pieteikuma forma atrodama:
http://lrfa.org/forms/pdfs/F-101.pdf
Ja plānojat doties uz ārzemēm atvaļinājumā vai darba
komandējumā, neaizmirstiet iegādāties sev ALPF
starptautisko ceļojuma apdrošinājumu!
http://lrfa.org/benefits/travel/travel.shtml
Vēlam visiem jauku vasaru!
ALPF
Tālr.: 215-635-4137; e-pasts: info@lrfa.org

AICINĀJUMS

2x2 nometne Latvijā

Iecerētai grāmatai par Latvijas „klusajiem varoņiem” meklējam labi dokumentētus (liecības, dienasgrāmatas, vēstules, dokumentus, fotografijas u. c.)
stāstus par cilvēkiem, kuŗi PSRS un nacistiskās
okupācijas gados, riskēdami ar savu dzīvību, glāba
apdraudētus līdzcilvēkus (mežabrāļus, bēgļus, dezertieŗus no okupantu armijām, ebrējus, čigānus u. c.)
Tautībai, ticībai vai polītiskai pārliecībai nav
nozīmes. Materiālus iesūtīt: klusievaroni@inbox.lv

Šovasar 2x2 nometne no 9. līdz 17. jūlijam notiks
Latvijā – Latvijas universitātes lauku īpašumā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā, Vidzemē, Gaujas Nacionālā
parka territorijā. Dalībnieki varēs izvēlēties ievirzi un
projektu, ko vadīs lietpratēji, Ikvienam būs iespēja
iepazīties ar latviešiem no visām pasaules malām. Notiks lekcijas, ekskursijas, būs interesantas vakara programmas. Informācija un pieteikšanās:
www.2x2pasaule.com
***
No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā notiks Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu svētki;
8. jūlijā Rīgā – Junior-PLEIF (Pasaules latviešu
ekonomikas un inovāciju forums jauniešiem);
No 17. līdz 19. jūlijam – Salacgrīvā Positivus
festivāls (lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā)

vai Pēterim Bolšaitim: p. k. 31, Rīga, LV-1011

Anna Žīgure, Eduards Anderss, Pēteris Bolšaitis
Latviešu valodu var mācīties:
www.learnlatvianonline.com

Latviešu sabiedriskajam centram
ziedojuši
Jordisa Teriņa, Ivette Ķere Meade

Informācija: http://www.alausa.org/lv/alasnozares/kulturas-nozare/
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JOCIŅI

Eiropā mīl kaķus

Pēc dievkalpojuma mācītājs draudzes locekļiem paziņo: „Man ir viena laba un viena slikta ziņa. Labā ziņa
ir, ka mums ir pietiekami daudz naudas jaunajai izglītības programmai. Sliktā ziņa – nauda vēl aizvien atrodas
jūsu kabatās.”
***
Kaķis un pele ieskrien konditorejā. Pele viesmīlei
nopīkst: „Man lūdzu aveņu torti ar krējumu.”
Viesmīle pievēršas kaķim: „Un jums?”
„Man tikai mazliet krējuma.”
***
Viens kaķis aiziet pie otra un lepni stāsta: „Es nopirku naudas skapi. Tā kombinācija sastāv tikai no nullēm,
bet es neteikšu, kādā secībā.”

Eiropas Mājdzīvnieku barības federācijas ikgadējā
pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā aptuveni 460 000
ģimenēs mājdzīvnieks ir kaķis. Suns ģimenes mīlulis ir
260 000 mājsaimniecībās. Igaunijā kaķi par savu mājdzīvnieku izvēlējušās 248 000 ģimeņu, suni – 180 000.
Lietuvā suņi ir ģimenes mīluļi 740 000 ģimenēs, kaķi –
670 000. Arī citur Eiropā ģimenes par saviem mājdzīvniekiem biežāk izvēlas kaķus.

Foto: Dāvis Reins
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Nelaime nenāk brēkdama
Šis sakāmvārds mums vienmēr jāatceras, jo dzīvojam
apgabalā, kur iespējamas zemestrīces. Vai esam tādiem
gadījumiem sagatavojušies? Atcerēsimies, ka laikus jāsagādā pirmās nepieciešamības preces – baterijas, radio,
segas, pirmās palīdzības komplekts, dzeŗamais ūdens,
pārtika un medikamenti aptuveni divām nedēļām. Jābūt
instrumentiem, lai atslēgtu gāzi, ūdeni un elektrību.
Mājoklī smagākos priekšmetus ieteicams novietot uz
zemākiem plauktiem un plīstošus ielikt skapī ar aiztaisāmām durvīm. Smagus priekšmetus, piemēram, ūdens sildītāju, ledusskapi, grāmatplauktu, nevag īpaši piestiprināt, bet viegli uzliesmojošus – novietot tālāk no varbūtējas uzliesmošanas vietas.
Zemestrīču pētnieku ieteikumi: ja, sākoties zemestrīcei, atrodaties telpās, palieciet tur. Ātri pārvietojieties uz
drošāku vietu istabā, piemēram, zem masīva galda, pie
iekšējās sienas vai durvju ailē. Tādējādi var pasargāt sevi no krītošiem priekšmetiem. Izvairieties atrasties stūŗos pie logiem, lieliem spoguļiem, smagām mēbelēm,
kamīniem un krāsnīm; ja gatavojat ēst, atslēdziet plīti un
paslēpieties. Ja atrodaties ārpus mājas, pārvietojaties uz
atklātu territoriju, kur krītoši objekti nevarētu jūs aizskart. Pārvietojieties prom no ēkām, elektrības līnijām
un kokiem. Nekādā gadījumā zemestrīces laikā nedrīkst
mēģināt izkļūt no ēkas, jo krītošās ēkas daļas kāpņu telpā vai brūkošās trepes var savainot vai nogalināt. Tikai
pašā zemestrīces sākumā tiem, kuŗi atrodas tuvu ārējām
izejas durvīm, vajadzētu censties ātri izkļūt no ēkas un
patverties pēc iespējas lielākā klajumā. Ja atrodaties
vietā, kur ir daudz cilvēku, nepakļaujieties pānikai un
nesteidzieties uz izeju. Notupstieties un apsedziet galvu
un kaklu ar rokām un plaukstām. Ja braucat automašīnā,
lēnām samaziniet braukšanas ātrumu un apstājieties ielas
malā. Izvairieties no apstāšanās uz un zem tiltiem un ceļu pārvadiem, zem elektrības līnijām, kokiem un lielām
izkārtnēm. Palieciet automašīnā!
Lasītāji aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules,
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!

Draudzes Ziņas

Archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācija 2015. gada 19. aprīlī
Kungs, vadi mūs, lai mēs visā pazemībā, lēnībā, un pacietībā panestu cits citu mīlestībā un tā mūsu vidū
būtu vienotība un svētā Gara sadraudzībā. (Pēc apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4:2)

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS
Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
Kasiere Dace Pavlovska: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063

949-443-2150
323-255-4215
949-443-5170
310-396-5244
805-522-0185

*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība
Baznīcas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
7. jūnijā plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu otrā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītāja Helēne Godiņa
Plkst. 12:30 viras pusdienas lejas zālē
21. jūnijā plkst. 11:00 dievkalpojums ceturtā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītājs Aivars Ozoliņš
19. jūlijā plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu astotā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
prāveste Daira Cilne
2. augustā plkst. 11:00 dievkalpojums desmitā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
mācītājs Aivars Ozoliņš

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums
Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums Bērni
26. aprīlis
24
$610
$25.42
10. maijs
29
20
$546
$18.83
2

Piezīmes
māc. Aivars Ozoliņš
māc. Mārtiņš Rubenis

Sveicam mūsu draudzes jauno locekli Solveigu Ērmani!

LŪGUMS
Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2015. gadu! Draudzes nodeva – $250; studentiem – $60
________________________________________________
(uzvārds, vārds)

$__________

Ziedojums draudzes vajadzībām

$__________

Ziedojums draudzes dievnama remontiem

$__________

Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā

$__________

Ziedojums Neretas bērnu pusdienām

$__________

Ziedojums Archibīskapa algas fondam ($50)

$__________

KOPĀ $__________
Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., nosūtīt:
Dacei Pavlovskai 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065
IR ĻOTI SVARĪGI, KA KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50
ARCHIBĪSKAPA FONDĀ. LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDS NAV SASNIEDZIS
IECERĒTO SUMMU, TĀPĒC LELBĀL LŪDZ ĀRKĀRTĒJUS
PAPILDZIEDOJUMUS.
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Archibīskapes Laumas Zusēvičas konsekrācija

Milvokos ierados jau 16. aprīlī uz LELBĀL virsvaldes plenārsēdi. Pagājušā gada septembrī Rietumu apgabala konferencē mani ievēlēja par LELBĀL Rietumu
apgabala virsvaldes pārstāvi, un katru trešo gadu notiek
plenārsēde. Sēdi atklājot, pirmā rītā aizdedzinājām svecītes, un katram bija priekšā nolikts lasījums no Bībeles par gaismu. Aizvadījām dienu spraigās pārrunās, un
daudz kas tika atrisināts. Milvoku draudze mūs sirsnīgi
uzņēma, un dāmu komitejas locekles bagātīgi pacienāja.
Nākamā dienā no rīta turpinājām pārrunas, pēcpusdienā notika konsekrācijas mēģinājums. Mācītāja Sarma Eglīte no Klīvlandes daudz piestrādāja, izdomājot
konsekrācijas norisi un to vadot. LELBĀL virsvaldes
locekļi, vietējās ELCAs organizācijas, Pasaules luterāņu
federācijas ielūgtie viesi, bīskapi no Upsalas, Dublinas
un Daugavpils vakariņoja restorānā Mičiganas ezermalā
līdzās Milvoku skaistajam mūzejam. Vakariņu laikā
klausījāmies tālo viesu sirsnīgos apsveikumu vārdus.

Nākamā rīta pirms konsekrācijas visi bija aicināti
Milvoku latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes
dievnamā uz klusām lūgšanām mūzikas pavadījumā.
Dr. Anita Gaide spēlēja ērģeles, viņa arī atskaņoja pavadījumu Brusubāržu ģimenes stīgu ansamblim un
trompētistam Benjamiņam Aļļem. Mūzika mūs garīgi
pacilāja, gatavojoties archibīskapes konsekrācijai. Pēcpusdienā devāmies uz Mt. Zion luterāņu baznīcu, ko
milvokieši bija noīrējuši, gaidot daudz apmeklētāju. Tā
arī bija – viņi atbrauca vairākos autobusos no Kalamazū, Čikāgas, Mineapoles, Indianapoles un Klīvlandes.
Šajā baznīcā altārs novietots pašā vidū, apmeklētāji cits
citu var labi redzēt. Tā kā esmu virsvaldes locekle, baznīcā iegāju tūlīt aiz augstajiem viesiem un LELBĀL
garīdzniekiem. Palīdzēju pie dievgalda, dalot vīnu no
biķera. Īpašs brīdis bija, kad garīdznieki uzlika rokas uz
archibīskapes Laumas Zušēvicas galvas,visi sadevās
rokās, un balkonā stāvošie turējās pie tautiskās jostas,
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kas sniedzās lejup. Tobrīd visi jutāmies vienoti.
Jaunajai archibīskapei bija sagādāts liels pārsteigums
– viņa nezināja, ka vidienes apgabala pārstāvji izsludinājuši konsekrācijas dziesmu konkursu un izvēlējušies
Viļa Koma dziesmu ar nosaukumu „Lauma”. Tas bija
skaists vidienes apgabala veltījums un skanēja vareni.
Vidienes apgabala koristi nodziedāja divas dziesmas
Ernesta Brusubārža III un Māras Vārpas vadībā. Pēc
konsekrācijas archibīskape Lauma Zušēvica atstāja
baznīcu, sekojot meitai, kas nesa krustu. Visi bija aicināti pakavēties pie glāzes vīna. Draudžu dāmas tika
lūgtas izcept pīrāgus, un pa visām kopā viņas izcepa
vairāk nekā 2000! Konsekrācijas dievkalpojuma
ziedojumus atvēlēs LELBĀL misijas fondam.
Vārdi no arch. Laumas Zušēvicas grāmatas „Enkurs
un spārni” – „Katram ticības svētceļojumam noder gan
enkurs, gan spārni! Vai dienas vētrainas, vai miera,
prieka un pateicības svētītas, Dieva Vārds stāv klāt” –
apliecina, ka vienalga, kas archibīskapi Laumu Zušēvicu gaida, vadot LELBĀL, mēs zinām, ka Dievs viņai
stāvēs klāt. Novēlam archibīskapei Laumai Zušēvica
ticību, cerību un mīlestību.
Tamāra Rūse
Archibīskapes Laumas Zusēvičas konsekrācijas
dievkalpojumā piedalījās arī mūsu draudzes locekles
Anna Ābele un Daina Ābele. Viņas labprāt dalījās
iespaidos.
Anna Ābele:
Man bija liels pārdzīvojums otro reizi būt
aculieciniecei, kad mūsu Baznīcā ārpus Latvijas, LELBĀL, amatā ievadīja jaunu archibīskapu. Pirmā reize bija 1994. gadā Toronto, toreiz konsekrācijas dievkalpojumā par
mūsu Baznīcas virsganu kļuva archibīskaps
Elmārs E. Rozītis Apmēram tajā pašā laikā
Latvijā amatā ievadīja archibīskapu Jāni
Vanagu, un viņš ieradās Toronto pārstāvēt
Baznīcu Latvijā, apsveikt amata brāli un
novēlēt visu to vislabāko Latviešu ev. lut
Baznīcai ārpus Latvijas.
Milvokos 19. aprīlī pirmo reizi Baznīcas
konsekrācijas dievkalpojumā augstajā amatā
ievadīja sieviešu kārtas mācītāju Laumu
Zušēvicu. Tas ir sevišķi liels un ievērojams
notikums. Mūsu jaunā archibīskape izstaro
mieru un mīlestību. Viņa tiešām mūsu
Baznīcai ir par lielu svētību, un tas tika
uzsvērts vairākos apsveikumos.
Veltām sirsnīgas pateicības un mīlestības
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pilnus vārdus archibīskapam Elmāram Rozītim par visu
labo, ko viņš 21 gada laikā paveicis. Konsekrācijas
dievkalpojumā piedalījās arī archibīskaps Jānis Vanags
un visus sirsnīgi sveica.
Daina Ābele:
Man bija vienreizēja iespēja būt klāt tik vēsturiskā
dienā! Viss notika ļoti svinīgi! Īpaši man patika, ka visi
bija iesaistīti, lai stiprinātu un atbalstītu mūsu jauno archibīskapi – no paša dievkalpojuma sākuma, kad viņas
vecākā meita ienesa lielo krustu baznīcā kopā ar visiem
mācītājiem un baznīcas virsvaldes locekļiem, līdz beidzamam brīdim, kad viņas jaunākā meita iznesa lielo
krustu. Pārliecinājāmies, cik svarīga Laumai ir ģimene
un tās mīlestība.
Nekad neaizmirsīšu, kā emeritētais archibīskaps
Elmārs Rozītis uzrunā lūdza, lai Laumas vīrs un ģimene
pieceļas kājās, pēc tam Laumas amata māsas, viņas
amata brāļi, tad LELBĀL virsvaldes, Milvoku draudzes
padomes un draudze locekļi un pēc tam citu draudžu
pārstāvji no visām pasaules malām, tādējādi parādot,
cik daudz cilvēku sadarbosies un atbalstīs mūsu jauno
archibīskapi. Ne tikai mēs, klātesošie, bet ticīgie citās
pasaules malās tika aicināti aizlūgt par Laumu un viņas
darbu.
Tiem, kuŗi nevarēja būt Milvokos, bija sagādāta
iespēja noskatīties konsekrācijas dievkalpojumu tiešraidē. Ziedojumus nodos LELBĀL misijas fondam. Lai
Dievs stāv klāt Laumai un mums visiem, kuŗi strādā
Viņam par godu!

Archibīskapes Laimas Zusēvičas konsekrācijas dievkalpojumā;
no kreisās: Anna Ābele, Ilze Runka (Grandrapidu latv. ev. lut.
draudze, MI), Māra Dāve (Detroitas latv. ev. lut. draudze, MI),
Tamāra Rūse, Daina Ābele

Mīļās māsas un brāļi Kristū, mīļie draugi,
Šīs dienas pagājušas kāda īpaša Spēka nestas.
LELBĀL virsvaldes plenārsēdes darbs beidzās pirmdien, 20. aprīlī. Dievnamā vairs neviena nebija, bet tas
nebija tukšs. Likās, to vēl pildīja svētdienas rīta
mūzikas skaņas un klusās lūgšanas. Uz mirkli apstājos
izbrīnā par visu, kas noticis. Es pateicos Dievam par
žēlastību un mīlestību, ko biju piedzīvojusi, kā arī par
mieru, kas tiešām ir augstāks par visu saprašanu. Un
es pateicos par jums. Paldies, ka bijāt klāt. Katrā jūsu
sejā ierakstīta maza daļa no mana dzīvesstāsta.
Nespēju Dievam pietiekami pateikties par katru vārdu,
ko jūs esat tajā ierakstījuši. Tik daudzi atbrauca, tik
daudzi skatījās konskekrācijas dievkalpojumu
tiešraidē. Mēs bijām vienoti Kristū kā zari vienā vīna kokā!
Svētdien nevarēju jums visiem mīļi pateikties. Paldies, ka
braucāt tālus ceļus, pārvarējāt vētras.
Paldies par labajiem vārdiem, dāvanām, ziedojumiem
LELBĀL misijas fondam, par visiem tiem gadiem, ko Dieva
mīlestības spēkā kopā esam kalpojuši mūsu Kungam Jēzum
Kristum. Paldies LELBĀL virsvaldes locekļiem, prāvestiem,
amata māsām un brāļiem, LELBAs pārvaldei, revidentiem,
katrai draudzei, kas pasaules malu malās kopā ir mūsu Baznīca un nes augļus par godu Dievam un par svētību mums un
latvju tautai!
Īpaši pateicos arch. emer. Elmāram Ernestam Rozītim par
viņa lielo pacietību, gudrību, kristīgo mīlestību, sagatavojot
mani konsekrācijas dienai. Mēs visi kopā pateicamies par
viņa tik uzticīgo kalpošanu ilgāk par 21 gadu. Kristus žēlastības garā un patiesā sirsnībā viņš mūs ir vadījis, iedrošinājis,
mierinājis un atgādinājis, ko nozīmē kalpot ar prieku arī, kad
nav viegli. Konsekrācijas dievkalpojuma laikā zināju, ka
nebūšu viena. Kā vienmēr, ja ko prasīšu, būs padoms, dzirdēšu iedrošinājumu. Paldies mācītājai Dr. Sarmai Eglītei! Viņas ārkārtīgi lielais darbs, gādājot par dievkalpojuma norisi,
jaunām dziesmām, lapiņām, un viņas vadītais mēģinājums
iedrošināja paļauties, ka viss būs labi! No sirds pateicos arī
Tijai Abulai par neskaitāmiem darbiem, iedrošinātājiem
vārdiem un viņas nenogurdināmo enerģiju. Kas par svētību!
Torīt latviešu dievnamā baudījām izcilu „Laiku klusām lūgšanām mūzikas pavadījumā”. Pateicos Dr. Astrīdai Kaugarai par lielo darbu, visu noorganizējot, kā
arī māksliniekiem – ērģeļniekiem māc.
Dr. Anitai Gaidei un Ernestam Brusubārdim III, trompētistam Dr. Benjamiņam
Aļļem, Brusubāržu ģimenei – viņi visi
konsekrācijas dievkalpojumu svētīja!
Paldies ikvienam, kas tik brīnišķīgi korī
dziedāja diriģentu Māras Vārpas un
Ernesta Brusubārža II vadībā! Pateicos
visiem, kas piedalījās LELBAs vidienes
draudzes rīkotajā jaunas dziesmas konkursā par ko, patiesi, itin neko nezināju!
Pietrūkst vārdu, lai pateiktos Vilim

Kolmam par skaisto dziesmu, kas vēl aizvien skan sirdī.
Paldies LELBAi par dāvāto archibīskapes tērpu un Dr.
Ģirtam Kaugaram par žižļa novietnes sagatavošanu.
Paldies prāv. emer. Ivaram Gaidem par dziesmas veltījumu un par vairāku dziesmu vārdu tulkojumiem angļu
valodā. No sirds pateicos viņam un visiem, kas piedalījās
gājienā un tā turpināja nest svētību manai dzīvei! Kas par
svētību visai Baznīcai, kad Ēriks Kākulis ar vietējās
draudzes palīgiem izkārtoja dievkalpojuma livestreaming!
Paldies viņam par gatavību tik ātri un labi visu veikt!
Paldies viesiem, kas atbrauca no citām Baznīcām
Amerikā, Latvijā, Vācijā, Zviedrijā, Īrijā.
Kā pietiekami pateikties visiem mīļajiem Milvoku
latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes locekļiem? Un
priekšniecei Sandrai Kalvei par visu? Viņa kopā ar Ingu
Serafimu (Seraphim), Intu Veldri un palīgiem gādāja, lai pēc
rīta lūgšanas stundām visi tiktu pacienāti latviešu dievnama
lejas telpās. Tik daudzi draudzes valdes un padomes locekļi
pelnījuši pateicību! Paldies apbrīnojamām dāmu komitejas
loceklēm un priekšniecei Kaijai Petrovskai! Paldies visiem
pērminderiem! Jūs lieliski paveicāt visus darbus. Mīļš paldies Pulkveža Oskara Kalpaka skolas vecākiem un bērniem,
fotografam Edvīnam Erkmanim, kas visur bija klāt! Bez visu
jūsu darba mēs nebūtu varējuši tā gavilēt! Pateicos jums, jo
jūs gādājāt, ka konsekrācijas diena bija tik skaista un
LELBĀL virsvaldes locekļi un ciemiņi te jutās labi!
Mīlestībā pateicos par jums un par visiem kopā kalpotiem
gadiem! Jūsu pašaizliedzīgā ticība ir iedvesmojusi mani un
citus! Mt. Zion dievnama lejas telpās mums bija iespēja
baudīt dāvinātos pīrāgus! Paldies visām dāmām no tik
daudzām pilsētām par gardajiem pīrāgiem!
Paldies saku māmiņai par dzeltenmaizi! Dāvidam
Indriksonam ar palīgiem par gardumiem. Visi jutāmies kā
viena ģimene! Paldies Laurai Beldavai, viņa kopā ar Ainu
Ventu veidoja ziedu dekorācijas. Paldies Betei un Andrejam
Jungiem, Intai Upītei, Frankam Karram (Frank Carr) un palīgiem, kā arī visiem bērniņiem par zvaigznītēm un lielo pacietību, strādājot kopā ar vecākiem. Pēc visiem pārdzīvojumiem devos mājās, kur mana ģimene. Nevaru iedomāties dzīvi bez vīra Ivara atbalsta
un palīdzības, bez viņa un mūsu meitu Zīlītes
un Kaijiņas mīlestības! Viņi ir liela Dieva
svētība! Pateicos par viņiem un Kārli,
mazdēliņiem Paulīti un Nikolaiju, manu mīļo
māmiņu un Indri, māsām Vairu un Noru,
brāļiem Pēteri un Daini, Ildzi, visiem, visiem
ģimenes locekļiem!
Kavējos atmiņās, pārsteigta par visu, ko
piedzīvoju, kad jaunas rindas tika ierakstītas
manā dzīves stāstā caur jums un tomēr Dieva
rokrakstā. Rīt nāks jauni darbi, būs vēl ko
rakstīt, šobrīd palieku ticībā, cerībā, mīlestībā vienota ar jums Kristū.
Jūsu archibīskape Lauma Zusēviča
2015. gada 21. aprīlī
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PĀRDOMĀM
19. aprīlī archibīskapes amatā ievadīja Laumu
Zušēvicu. Atvadoties no līdzšinējā archibīskapa,
izvēlējos rindas no 2013. Baznīcas gada grāmatas, kuŗā
arch. emer. Elmārs Rozītis atbild uz jautājumu:
„Pastāstiet, lūdzu, kādu liecību no savas dzīves, kas
apliecina jūsu kristīgo sūtību vai misiju!”
„Kā daudziem, tā arī manu dzīves izpratni ietekmējuši laiks un apstākļi, kādos augu. Tā bija trimda ar
saviem ierobežojumiem un savu pašapziņu. Vairums
latviešu toreiz domāja un juta tāpat kā es: mēs neesam
ne lielāki, nedz varenāki par vidi, kuŗā dzīvojam, arī ne
vienmēr labāki, bet mēs esam, kas esam, un stāvam par
to, ko mīlam un kas pēc mūsu pārliecības ir pareizi.
Nedalāma no nacionālās pašapziņas bija reliģiskā.
„Tev pietiek ar manu žēlastību” (2. Kor. 12:9a) – šie
vārdi bija manas ordinācijas dienas sprediķa teksts.
Cik jauki, ka mums ir kaut kas dāvāts un uzticēts, ar
ko patiesi pietiek, ar ko esam bagātīgāki par šīs
pasaules bagātniekiem.”

ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
A. Ābele – $250; Z. Cīrule – $100; N. Mičule – $10;
L. & M. Ratermaņi – $500
MĀSU DRAUDZĒM
A. Ābele – $200; N. Mičule – $10; M. & L. Ratermaņi
– $200
ARCHIBĪSKAPES FONDAM
A. Ābele – $200; Z. Cīrule – $50; I. Karge –$50;
N. Mičule – $10; L. & M. Ratermaņi – $50
REMONTIEM
N. Mičule – $10; L. & M. Ratermaņi – $500
ZVANNIEKIEM
B. Meijere (Mayer) – $5
LIELDIENU ZIEDOJUMI (turpinājums)
E. Brauķe – $25; Z. Cīrule – $50; T. & Z. Dumpji –100;
E. Dumpe – $100; I. Jankovska – $20; K. Kalējs –
$100; P. & B. Malduši – $40; B. Meijere (Mayer) –
$50; M. Makpartlande (McPartland) – $50; V. Ķeris –
$20; O. Pence – $50; V. Purmale – $50; I. & J. Šterni –
$50; I. Tetere – $40; A. & D. Tūbeļi – $200;
D. & S. Vaļļi – $25; M. Volfa (Wolf) – $200
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2015. g. 10. maijam.)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!
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DRAUDZES LOCEKĻU
DZIMUMDIENAS
JŪLIJĀ
5. Zīle Dumpe
12. Pauls Berkolds
14. Guntis Linde
21. Milda Krastiņa
22. Daina Reimane
23. Ingrīda Sterna, Dace Taube
24. Diāna Zaķe
25. Kārlis Freimanis, Sigita ŠulcaHadada (Haddad)
29. Inese Tīsiņa
AUGUSTĀ
4. Dace Pavlovska
5. Dzintra Janava
10. Rita Ābele, Aleks Zaķis
15. Helēna Skuja
17. Gunārs Rēpiņš
18. Solveiga Ērmane
21. Varis Kārkliņš
23. Evelīna Blāķe
25. Antons Švarcs
28. Valtrauta Simsone
30. Rota Boršteina
SEPTEMBRĪ
1. Vilis Zaķis
2. Biruta Šulca (Schultz)
6. Edīte Brauķe
11. James Stern
14. Leonīds Ratermanis
17. Lāra Pence, Asja Ritmane
19. Maija Volfa (Wolf)
20. Luīze Gonia
21. Džeimija Giba (Jamie Gibas)
26. Juris Priedkalns
27. Ilga Mellupe
28. Dace Reimane
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes padome
Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot Tamārai Rūsei
vai Dainai Ābelei

Daudz baltu dieniņu!

Draudzes locekli Tālivaldi Paegli apsveicām
80 gadu jubilejā, nodziedājām apsveikuma dziesmu
un pasniedzām kliņģeri

Grāmata par Zvanniekiem
Latvijā apgādā Nordik
izdota Tatjanas ŽagaresVītiņas grāmata par alternātīvo ģimenes māju
Zvanniekiem, kuŗā mitinās
30 bērnu. Zvanniekos uzņem ģimenes, kuŗām vajadzīga palīdzība bērnu audzināšanā, kā arī garīgs atbalsts. Zvannieku mājās
valda kopienas princips –
kopīga dzīvošana, darbs,
maltītes, saimniecība,
atpūta, savstarpējs atbalsts, mācīšanās uzticēties un kalpot citiem.

Foto: Valdis Ķeris
Ērika Kārtere (Carter) 18. maijā svinēja 90 gadu
jubileju; Ģimenes dienā baznīcā etnisko saietu
dāmas viņu apsveica un pasniedza skaistu orchideju

Pateicos
Liels paldies par pārsteigumu, ko man sagādāja
etnisko saietu dāmas pēc dievkalpojuma 10. maijā
baznīcā, pasniedzot orchideju un nodziedot „Augstu
laim' un prieku” un „Lai dzīvo sveiks!”.
Biju tik aizkustināta, ka gandrīz izplūdu asarās!
Paldies Tamārai, Maijai, Annelei, Dainai, Birutai,
Lienei, abām Ivetām, Rotai, Valtrautai, Marutai,
Mārītei, Solveigai.
Ē. C.

Pateicamies draudzes priekšniecei

Tamārai Rūsei
par sagādāto Ģimenes dienas
kafijas galdu!
Draudzes padome
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Skaitlis aiz adresāta vārda un uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai samaksāta biedru nauda vai maksāts
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu.
b nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; a nozīmē «IB abonents»;
s nozīmē «students»; p nozīmē «paraugeksemplārs».

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

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

Čekus lūdzam izrakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF. un nosūtīt:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041
Nama uzraugu tālrunis: 323-371-4499; 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

