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Valta Disneja koncertzālē 7. martā notika Amerikas jauniešu simfōniskā orķestŗa
koncerts; Aija Matsone ir orķestŗa dalībniece
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
3. maijā plkst. 12.30 DK DV apvienības Kurzemes cietokšņa cīņu atceres sarīkojums
17. maijā Losandželosas latviešu skolas mācību gada beigu sarīkojums
17. maijā no plkst. 12.00 līdz 6.00 European Heritage Festival ukraiņu kultūras centrā
23. maijā plkst. 6.30 saviesīgs vakars ar priekšnesumiem un vakariņām, koŗiem un deju
kopām gatavojoties XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkiem Sanhosē
30. maijā novusa turnīrs Sandiego
31. maijā plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes gada pilnsapulce
20. jūnijā Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera

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

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.orangecountyplasticsurgery.com
www.mdperformance.com
www.facebook.com/OCPlasticSurgery
www.facebook.com/MDPerformance
www.facebook.com/LatvianConsul
www.twitter.com/OCPS
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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 vietniece:
Sandra Gulbe
1161 Winchester Ave Apt. #2; Glendale, CA 91201
Tālr.: 310-945-6632; sandra.gulbe@yahoo.com
DK LB valdes locekļi: Jānis Daugavietis, Inguna
Galviņa, Tamāra Kalniņa – kasiere, Valdis Ķeris,
Ieva Liepniece, Nora Mičule, Astra Moora – sekretāre, Valdis Pavlovskis, Pēteris Staško, Dace Taube,
Jānis Taube, Dziesma Tetere, Vilis Zaķis, Aija
Zeltiņa-Kalniņa – Losandželosas latviešu skolas pārstāve
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa

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

Losandželosas latviešu sabiedriskā centra biedru (ziedotāju) pilnsapulce
Losandželosas latviešu sabiedriskā centra biedru pilnsapulce 22. februārī sākās pulksten vienos. Pilnsapulcē
piedalījās 27 sabiedriskā centra biedri. Par sapulces vadītāju ievēlēja Aivaru Jerumani, sekretāri – Sandru
Gulbi. Viņa nolasīja 2014. gadā 16. februārī notikušās
pilnsapulces protokolu, ko pieņēma, kā nolasīts.
Aivars Jerumanis lūdza ar klusuma brīdi pieminēt
iepriekšējā gadā mirušos nama darbiniekus – Rūdolfu
Hofmani un Guntaru Šulcu.
Nama pārvaldes priekšnieks nolasīja ziņojumu par
darbību 2014. gadā.
Notikušas 11 nama pārvaldes sēdes, katra mēneša pirmajā trešdienā, izņemot jūliju.
Nama pārvaldē aktīvi darbojās: sekretāre Sandra
Gulbe, kasiere Vita Volkovska, telpas izīrēja Jānis Taube vecākais, bāra pārzinis Jānis Taube jaunākais, DK latviešu ev. lut. draudzes pārstāve Liene Linde, DK latviešu biedrības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, DK DV
apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins, vanadžu
priekšniece Inguna Galviņa, vīru koŗa „Uzdziedāsim,
brāļi!” prezidents Valdis Ķeris, Valdis Pavlovskis, Dace
Taube, Valdis Volkovskis, Tālis Paegle, Ieva Liepniece.
2014. gada 18. oktōbrī notika latviešu nama 41. gada
svētki „Fiesta”, mūzicēja meksikāņu orķestris, piedalījās
vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!” un tautasdeju kopa
„Pērkonītis”. Sarīkojumā ieradās daudz apmeklētāju,

saimnieces cienāja ar gardām vakariņām.
Gadskārtējo Ziemsvētku tirdziņu rīkoja Pegija Taube.
Tirgotāji ziedoja namam 10% no ieņēmumiem. Dzintra
Janava, Lolita Bola (Ball), Ilga Jankovska un Maira Dižgalve pārdeva Ērikas Bastjānes mantojuma priekšmetus,
visu ieņemto summu – 1330 dolaru ziedojot namam, kā
arī trīs gleznas. Tālivaldis Paegle ziedoja 500 dolaru ceļa
remontam.
Tāpat kā iepriekšējos gados uzturēt namu palīdzēja
cittautieši, to īrējot, pērn tādējādi ieņemts 11 830 dolaru.
Lielākie izdevumi bijuši par elektrību un gāzi, kopā
10 260 dolaru. Atjaunoti eletktrības skaitītāji, lai varētu
labāk kontrolēt elektrības patēriņu.
Sarežģīta bijusi nama noguldījuma Citibank atgūšana.
Kalifornijas pavalsts kontolieri 2011. gada aprīlī paziņoja, ka divi nama noguldījumu konti, kopā 42 465 dolari un 65 centi, atzīti par unclaimed property. Atgūt šos
līdzekļus uzticēja kasierei Vitai Volkovskai. Viņa iesniedza visus nepieciešamos dokumentus, un saņemts paziņojums, ka pēc visu formālitāšu nokārtošanas un jauna
bankas konta atvēršanas nauda tajā tiks ieskaitīta š. g.
aprīlī.
Aivars Jerumanis pateicās visiem valdes locekļiem –
Sandrai Gulbei par kopējās Ziemsvētku kartītes izsūtīšanu, kasierei Vitai Volkovskai par grāmatvedes darbu un
rēķinu kārtošanu, Pegijai Taubei un Jānim Taubem jr.

Nama biedru pilnsapulcē, sēž (no kreisās): Jānis Ripa, Anna Ābele, Dace Taube, Tālivaldis Paegle,
Nora Mičule, Vita Volkovska, Sandra Gulbe; stāv: Aivars Jerumanis, Guna Jostsone, Ieva Liepniece,
Ilze Strazdiņa, Jānis Taube vecākais, Jānis Taube jaunākais, Kārlis Millers, Valdis Ķeris, Maija Paegle,
Valdis Volkovskis, Teodors Lilienšteins, Antons Švarcs
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par apkalpošanu pie bāra ne tikai latviešu, bet arī cittautiešu sarīkojumos, kad viņi īrē nama telpas. Īpašu pateicību pelnījis Jānis Taube vecākais, viņš gadiem ilgi kalpojis latviešu sabiedrībai, būdams gan nama pārvaldes
priekšsēdis, gan izīrējis telpas. Nākamā darbības gadā
pietrūks arī Ievas Liepnieces līdzdalības.
Uz nama gada svētkiem tika atjaunots automašīnu novietošanas laukums, iekrāsotas baltās auto novietošanas
vietu līnijas. Automašīnu īpašnieki lūgti, spēkratus novietojot, aizņemt tikai vienu vietu, lai citiem auto nav jāatstāj uz ielas. Mazāku izmēru auto īpašniekiem ir īpaši
norādītas vietas.
Aivars Jerumanis aicināja ikvienu padomāt un nama
pārvaldes locekļiem ieteikt, kā padarīt namu pievilcīgāku, patīkamāku un omulīgāku.
Kasiere Vita Volkovska bija sagatavojusi latviešu
sabiedriskā centra kases pārskatu. Iepriekšējā darbības
gada ienākumi – $47 856; izdevumi – $47 096,45; atlikums
– $759,55.

Nama kluba biedru gada maksa ir 50 dolaru, diemžēl
šie maksājumi, salīdzinot ar 2013. gadu, sarukuši par
20%; par 21% samazinājušies ziedojumi namam un par
21% arī ienākumi no kopējās Ziemsvētku apsveikuma
kartītes. Toties, sakārtojot bāra uzskaites sistēmu un
mainot bāra dzērienu sortimentu, bāra peļņa, salīdzinot
ar 2013. gadu, pieaugusi par 13%.
Nama kasiere lūdza organizāciju pārstāvjus gādāt, lai
maksājumi par telpu īri tiktu saņemti pirms sarīkojuma

2x2 nometne Latvijā
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
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vai sarīkojuma dienā, lai varētu izveidot pareizu grāmatvedības atkaiti. Kasiere aicina nākamās sēdēs izlemt, kuŗas personas atvērs jaunu bankas kontu un parakstīs kases grāmatas un čekus.
Revīzijas komisijas loceklis Jānis Lejnieks nolasīja
revīzijas komisijas ziņojumu. Revīzijas komisijas locekļi
Jānis Lejnieks, Jānis Lācis un Sandra Tolka pārbaudīja
kases grāmatas un secināja, ka visi ieraksti saskan ar
dokumentiem.
Pilnsapulcē pieņēma 2015. gada budžetu – $47 300
izdevumu un tikpat ienākumu.
Nama pārvaldē vairs nevēlas darboties Dace Taube,
Jānis Taube vecākais un Sandra Gulbe; kasiere Vita
Volkovska kasieres amatu plāno atstāt pēc gada. Tātad
nama pārvaldē ir vairākas vakantas vietas – tiek meklēta
sekretāre, nama sarīkojumu koordinātors un telpu izīrētājs cittautiešiem.
Nama pārvaldē darbosies: Aivars Jerumanis – Latviešu sabiedriskā centra pārvaldes priekšnieks; Vita Volkovska – kasiere; Ivars Mičulis – DK LB pārstāvis;
Liene Linde vai Anna Ābele – DK latv. ev. lut. draudzes
pārstāves; Dziesma Tetere vai Ilze Nagaine – tautasdeju
kopas „Pērkonītis” pārstāves; Jānis Taube jaunākais –
bāra pārzinis; Ilze Strazdiņa – nama pārzine; Jānis Daugavietis – Novuss USA pārstāvis; Valdis Ķeris – Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” un
ALAs Sporta nozares pārstāvis DK; Valdis Pavlovskis,
Tālivaldis Paegle, Valdis Volkovskis, Jānis Ripa.

Brush up on your LATVIAN at BALSSI
Summer Institute
Instructors from University of Washington:
Iveta Grīnberga & Indra Ekmane
The University of Pittsburgh’s Slavic, East
European, and Near Eastern Summer
Language Institute proudly hosts
The Baltic Studies Summer Institute
June 8 – July 17, 2015
Beginning and intermediate
Estonian, Latvian and Lithuanian
6-week, 6-credit classes cover an academic
year’s worth of study
Open to students of all levels (high school,
undergraduate, graduate, post-grad)
Classes held at University of Pittsburgh
www.sli.pitt.edu

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce
Gadskārtējā Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pilnsapulce notika
22. martā Alfona un Ināras Reinu piemiņas telpā latviešu nama otrā stāvā, kur
bija klāts bagātīgs kafijas galds ar dažādām gardām uzkodām. Daudz kas palika pāri, jo bija
paredzēts, ka apmeklētāju būs vairāk.
Sapulce sākās pulksten 12.40, biedrības valdes
priekšsēdis Ivars Mičulis, atklājot sapulci, pateicās visiem valdes locekļiem un biedriem, arī tiem, kuŗi nebija
ieradušies.
Par sapulces vadītāju ievēlēja Ivaru Mičuli, sekretāri
– Tamāru Kalniņu.
Kopsapulcē piedalījās 14 DK biedrības biedru: Ivars
Mičulis, Jānis Taube jaunākais, Nora Mičule, Jānis
Daugavietis, Aivars Jerumanis, Jānis Taube vecākais,
Dace Taube, Jānis Ripa, Tamāra Kalniņa, Inguna Galviņa, Tālivaldis Paegle, Andris Blāķis, Miķelis Cilnis,
Guna Jostsone.
Dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties astoņi valdes
locekļi un viens revīzijas loceklis.
Nora Mičule nolasīja 2014. gada martā notikušās
pilnsapulces protokolu, ko pieņēma, kā nolasīts.
Ivars Mičulis bija sagatavojis ziņojumu par iepriekšējā gada darbu. Biedrības biedru skaits ir nedaudz samazinājies. Iepriekšējos gados biedrībā bija vairāk nekā
300 biedru, tagad ir mazāk par 300. Pērn miruši vairāki
aktīvi biedri, un pilnsapulcē viņus pieminēja ar klusuma
brīdi.
Sapulces vadītājs uzsvēra, ka biedrības darbs bijis
rosīgs. Biedrība atbalstījusi vairākus sarīkojumus. Ik
gadus biedrība atbalsta latviešu skolu, piešķiŗ stipendijas
jauniešiem mācībām Kursas un Gaŗezera vasaras vidusskolā un bērnu nometnēs. Stipendijas piešķiŗ visiem,
kuŗi tās lūdz, savukārt biedrības valdes locekļi lūdz, lai
bērnu vecāki būtu biedrības biedri. Biedrībā jāiestājas
visiem latviešu skolas bērnu vecākiem, jo biedrība financiāli atbalsta latviešu skolu. Pērn biedrība skolai ziedoja 500 dolaru un uzdāvināja jaunas tāfeles gandrīz
600 dolaru vērtībā, kā arī $61,26. samaksāja par drukātāja remontu.
Vīru korim, dodoties koncertturnejā pa Latviju, biedrība ziedoja 4330 dolaru plūs ieņēmumus par vīru koŗa
koncertu latviešu namā pirms brauciena uz Latviju –
1670 dolaru. Katrs koŗa dalībnieks ziedo ne tikai brīvo
laiku, bet paši sedza izdevumus – par lidojuma biļeti,
nakšņošanu viesnīcā. Ar savām dziesmām viņi aizkustināja iedzīvotājus daudzviet Latvijā, koncertos nebija
tukšu sēdvietu, apmeklētāji, koristiem iesoļojot zālē ar

dziesmu un koncertam beidzoties, aplaudēja, pieceļoties
kājās, daudzi, klausoties kaŗavīru dziesmas par atvadīšanos no dzimtenes, Rīgas, mīļotās meitenes, slaucīja
asaras. Koncertu ienākumus koristi ziedoja Latvijas bērnu namiem, Lestenes baznīcas remontam un Kurzemes
Brāļu kapiem Lestenē. Tātad var teikt, ka koncertturneja
bija palīdzība Latvijai. Pateicībā par atbalstu koris ziedoja arī biedrībai.
Biedrība ziedoja lielveikala Maxima traģēdijā cietušajiem un Rūdolfa Homaņa piemiņai saziedoto summu –
1060 dolaru valodnieku Jāņa Endzelīna un Kārļa Mīlenbacha pieminekļa celtniecībai Rīgā pie universitātes.
Kasiere pirms pārskata nolasīšanas izdalīja ieņēmumu
un izdevumu pārskatu par 2014. gadu. Pērn izdevumi
bijuši lielāki par ieņēmumiem, izdots 6305,07 dolaru
vairāk, nekā plānots.
Revīzijas komisijas locekļi atzina, ka visi ieraksti saskan ar dokumentiem. Revīzijas locekļu darbu atviegloja
kasieres labi iegrāmatotie dati par ieņēmumiem un
izdevumiem.
Kasiere rēgulāri raksta un pateicas biedriem, kuŗi atsūta biedru naudu un ziedojumus, aicina iestāties jaunus
biedrus, jo, lai biedrība darbu varētu sekmīgi turpināt,
vajadzīgi biedri, kuŗi piedalās sarīkojumos, atbalsta
biedrības darbu.
Laikam ritot, pieaugusi dārdzība – ievērojami lielāki
ir pasta izdevumi, bet kasiere uzsvēra, ka svarīgi turpināt
izdot biedrības informācijas biļetenu, jo arī tie, kuŗi uz
namu paši vairs nenāk, biļetenu lasot, uzzina, kas notiks
un noticis šejienes latviešu sabiedrībā.
Biedrības valde aicina ikvienu Dienvidkalifornijas
latvieti kļūst par biedrības biedru.
Jānis Daugavietis pateicās biedrībai par atbalstu
novusa turnīriem.
Pilnsapulcē pieņēma 2015. gada budžetu – 19 500 dolaru izdevumu un tikpat ienākumu.
Līdzšinējie valdes locekļi bija ar mieru arī turpmāk
darboties valdē un apsolīja strādāt no sirds.
Valdē būs vairāki jauni locekļi – Miķelis Cilnis,
Andris Blāķis, Jānis Taube jaunākais un Guna Jostsone.
Katru svētdienu, kad skolas saime – skolēni, skolotāji un
vecāki pulcējas nama zālē pirms stundu sākuma, Guna
aizlūdz par mums visiem un pateicas Dievam. Viņa
vadījusi lūgšanas brīžus baznīcā, viņas klātiene labvēlīgi
ietekmē gaisotni.
Pilnsapulces apmeklētāji bija draudzīgi un sirsnīgi
noskaņoti. Ir prieks, ka biedrība pastāv, daudz dara,
ziedo, atbalsta.
Valdes locekļu amatus sadalīs valdes sēdē 19. aprīlī.
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Demonstrācija Vašingtonā, atbalstot Ukrainu

No labās: JBANC praktikante Alise Krapāne, Vašingtonas (D. C.) latviešu draudzes locekle Ināra Apine,
draudzes priekšnieks Jānis Vītols, PBLA kasieris Jānis Grāmatiņš, Vašingtonas (D. C.) latviešu draudzes
loceklis Kaspars Videnieks, Latviešu organizācijas Vašingtonā (D. C.) kasieris Kaspars Krēsliņš,
DK LB biedrs Edgars Andersons no Losandželosas
Amerikas latviešu apvienības pārstāvji un Vašingtonas, D. C., apkaimes latvieši latvieši 26. martā pievienojās demonstrantiem pie Baltā nama Ukrainas
atbalstam. Demonstrācijas dalībnieki uzsvēra, ka,
ukraiņiem patlaban ASV un pārējās starptautiskās
sabiedrības atbalsts ir ļoti svarīgs. Demonstrācijas
dalībnieki aicināja ASV valdību un Kongresu vairāk
palīdzēt ukraiņiem cīņā pret Krievijas atbalstītajiem,
separātistiem, Ukrainas austrumos.
Attēlā pa labi: Edgars B. Andersons 26. martā pie
Komūnistu upuŗu pieminekļa Vašingtonā. Pieminekļa
celtniecību atbalstīja Komūnisma upuŗu piemiņas
fonds. Vašingtonā plānots celt arī Komūnistu upuŗu
mūzeju, kam nepieciešams atbalsts.
Informācija:
http://victimsofcommunism.org/initiative/the-memorial/
http://victimsofcommunism.org/
http://buildthemuseum.com/
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Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceres sarīkojumā
Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības
priekšnieks Teodors Lilienšteins katru gadu laikus izsūta
paziņojumus, aicinot uz Kalpaka bataljona un Latviešu
leģiona cīņu atceres sarīkojumu. Šogad tas notika Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā. Teodors Lilienšteins
šiem sarīkojumiem vienmēr rūpīgi gatavojas, aicina mūziķus, lūdz vanadzes sagatavot cienastu, un sarīkojumā
ierodas tie, kuŗi vēlas atcerēties Latvijai svarīgos pagātnes notikumus.
Lūgšanas brīdi vadīja Aivars Jerumanis. Inguna Galviņa ar palīgiem iepriekšējā vakarā līdz pusnaktij bija
sagatavojušas spinātu, puķukāpostu, sīpolu, kartupeļu
viru, ar kādu varētu cienāt pat karaļus, netrūka pīrāgu, jo
tos ēst latviešiem nekad neapnīk. Un saldajā bija īpašs
kārums – rupjmaizes kārtojums. Kuŗš atceras, kad tādu
ēda?
ASV un Latvijas himnai pavadījumu spēlēja Līga
Ceriņa, sarīkojuma dalībnieki, tās, kā vienmēr, dziedāja,
ar dziļu pateicību sirdī. Teodora Lilienšteina runa nebija
gaŗa, bet iedvesmīga. Viņš pieminēja Oskara Kalpaka
bataljona cīņu nozīmīgumu un pretrunīgos viedokļus par
Latviešu leģionu. Nedrīkst aizmirst faktu, ka vācieši ignorēja 1907. gada Hāgas konvenciju, kas aizliedza okupētājvalstīm mobilizēt iekaŗoto zemju iedzīvotājus.

Sarīkojumā mūzicēja vijolniece Monta Zaļkalne un
pianiste Līga Ceriņa

DK DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins
Vēsturnieks Uldis Neiburgs grāmatā „Divas puses.
Latviešu kaŗa stāsti” raksta: „… liela daļa leģionāru savu
atrašanos leģionā saprata kā cīņu par Latvijas brīvību,
neraugoties uz to, ka tā notika Vācijas bruņoto spēku
rindās, jo cita militāra spēka, kas varētu aizkavēt padomju okupācijas atgriešanos, vienkārši nebija. Latviešu leģionāri, kaut arī to vairākums bija mobilizēti, cīnījās pret
tās valsts kaŗaspēku, kas bija likvidējusi Latvijas neatkarību, iznīcinājusi tās armiju un veikusi represijas pret civiliedzīvotājiem un vēlāk draudēja to okupēt atkārtoti.”
Brīvprātīgo pieplūdums policijas bataljonos apsīka
1942. gada vasarā, kad kļuva skaidrs, ka vācieši nemaz
nedomā atjaunot Latvijas armiju un tikai izmanto latviešu kaŗavīrus saviem mērķiem.
Pētījumi liecina, ka laikā no 1943. gada marta līdz
1944. gada februārim reģistrēto iesaucamo kopskaits
Latvijā bijis 101 918, taču leģiona iesaukšanas punktos
ieradās 85 869, tātad 18 156 jeb 17,8% izvairījās.
Skaistu koncerta programmu bija sagatavojušas vijolniece Monta Zaļkalne un pianiste Līga Ceriņa. Apmeklētāji noklausījās Vitorio Monti skaņdarbu „Čardašs”, trīs
latviešu komponista Māŗa Lasmaņa kompozicijas –
„Valsītis”, „Elēģija”, „Polka Monta”. Māris Lasmanis
bijis Montas Zaļkalnes skolotājs, un skaņdarbu „Polka
Monta” veltījis īpaši savai skolniecei. Saviļņoja smeldzīgā Jāzepa Vītola „Melōdija” (op. 2, Nr. 1), un Raimonda
Paula „Kerijas dziesmai” no dziesmuspēles „Māsa
Kerija” gribējās dziedāt līdzi.
Mūziķes saņēma puķes Latvijas karoga krāsās un
Līga Ceriņa no drauga Lauŗa Lauriņa vēl arī skaistu
violetu ceriņu pušķi.
Sarīkojuma beigās skanēja „Daugavas Vanagu dziesma”. Tās vārdos svarīgi ieklausīties – ja tēvija sauks
„mēs steigsim tūlīt pret arklu un izkapti zobenu mīt!”
Latvija vēl aizvien ir apdraudēta, īpaši pēdējā laikā.
Mums vienmēr jābūt modriem!
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XVI RIETUMKRASTA LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI
SANHOSĒ, 2015. gadā no 3. līdz 7. septembrim
CETURTDIEN, 3. SEPTEMBRĪ
SVĒTKU ATKLĀŠANA plkst. 6.00 Montgomery Theater
Apsveikumi un Losandželosas vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts
IEPAZĪŠANĀS BALLE plkst. 9.00 Marriott Grand Ballroom
Būs iespēja tikties ar sen neredzētiem draugiem un iepazīt jaunus! Dīdžeja atskaņota mūzika, karaoke,
būs Kalifornijas vīni, kokteiļi
PIEKTDIEN, 4. SEPTEMBRĪ
KOMĒDIJA „Precies, māsiņ!” plkst. 12.00 un 3.00 Montgomery Theater
Lomās: aktieŗi no Latvijas – Raimonda Vazdika, Jānis Jarāns, Guntis Veits
KONCERTUZVEDUMS „Te nu mēs esam”
Lolitas Ritmanes, Artūra Rūša un Andras Staško mākslinieciskā vadībā;
divas izrādes – plkst. 3.00 un 8.00 Marriott Grand Ballroom
MĀKSLAS IZSTĀDES „Vakar, šodien un rīt” atklāšana plkst. 6.30 Marriott San Carlos
SESTDIEN, 5. SEPTEMBRĪ
BĒRNU RĪTS no plkst. 10.00 līdz 12.00 Hilton
GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS plkst. 11.00 First Unitarian Church of San Jose; kopkoris dziedās latviešu
komponistu dziesmas, piedalīsies jauktais koris Cantus Forte diriģenta Ivara Cinkusa vadībā.
TAUTASDEJU UZVEDUMS „Caur mūžiņu izdejoju”,
plkst. 3.00 City National Civic Auditorium, piedalīsies dejotāji no ASV un Eiropas
LAUŖA REINIKA KONCERTS „Es skrienu” plkst. 8.00 Marriott Grand Ballroom
JAUNIEŠU BALLĪTE plkst. 10.00 Marriott Grand Ballroom
SVĒTDIEN, 6. SEPTEMBRĪ
no plkst. 9.00 līdz 12.00 Marriot un Hilton telpās organizāciju saieti;
pārstāvji lūgti sūtīt pieteikumus a.ramans@comcast.net
FILMAS IZRĀDE „Dieva putniņi” plkst. 12.00 Hilton
Režisores Dzintras Gekas dokumentārfilma par latviešiem, kuŗi, bēgot no okupētās Latvijas,
pēc dzīves pārvietoto personu nometnēs nokļuva rietumos
KOPKOŖA KONCERTS plkst. 3.00 National Civic Auditorium
SVĒTKU VAKARIŅAS plkst. 7.00 Marriott Grand Ballroom (biļetes varēs iegādāties tikai iepriekšpārdošanā)
SVĒTKU BALLE
plkst. 9.00 Marriott Grand Ballroom, mūziku atskaņos Čikāgas ansamblis AdamZahl
PIRMDIEN, 7. SEPTEMBRĪ
ATVADU BROKASTIS plkst. 9.00 Marriott (biļetes varēs iegādāties tikai iepriekšpārdošanā)
SVĒTKU LAIKĀ DARBOSIES: mākslas izstāde, svētku tirdziņš, informācijas un biļešu centrs, atpūtas telpa
SVĒTKU NORISES VIETAS:
MARRIOTT SAN JOSE, svētku galvenā viesnīca (301 S Market Street, San Jose, CA 95113)
HILTON SAN JOSE (300 Almaden Boulevard, San Jose, CA 95110)
CITY NATIONAL CIVIC AUDITORIUM (135 W. San Carlos Street, San Jose, CA 95113)
MONTGOMERY THEATER (271 South Market Street, San Jose, CA 95113)
FIRST UNITARIAN CHURCH OF SAN JOSE (160 North Third Street, San Jose, CA 95112)
INFORMĀCIJA PAR SVĒTKIEM: www.latviansongfest2015.org
9

XVI RIETUMKRASTA LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI SANHOSĒ
2015. gadā no 3. līdz 7. septembrim
IEEJAS BIĻEŠU PASŪTINĀJUMS

Vārds, uzvārds
Tālruņa numurs

Pilsēta, pavalsts, pasta nodaļas kōds

Lūgums ievērot: bērniem un jauniešiem jāpasūtina brīvbiļetes

Teātŗa izrāde „Precies, māsiņ!” - 1

Teātŗa izrāde „Precies, māsiņ!”- 2

15.00 Koncerts „Te nu mēs esam” - 1
20.00 Koncerts „Te nu mēs esam” - 2

Lauŗa Reinika koncerts + ballīte

Filma „Dieva putniņi” ar uzrakstiem
angļu valodā
Koŗa koncerts

Piezīmes: līdz 1. maijam biļešu pasūtinājumiem atlaides!
Maksājot ar kreditkarti, lūdzu pie kopsummas pieskaitīt 3,50% un norādīt:

Čeku izrakstīt:
un kopā ar biļešu pasūtinājuma lapu nosūtīt:
Pārdotās biļetes netiks mainītas vai pieņemtas atpakaļ. Pēc 1. jūlija pasūtinātās biļetes neizsūtīs, tās varēs saņemt viesnīcā Marriott
Lūgums zvanīt: 650-302-7990, ja ir kādi jautājumi, vai rakstīt: siatautiete@gmail.com
Sarīkojumu norises vietas
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Losandželosas koŗi un deju kopa gatavojas Dziesmu svētkiem Sanhosē

Nora Mičule citiem koristiem rāda laikraksta
„Laiks” lappusi, kuŗ ievietota intervija ar jauktā
koŗa diriģentu Paulu Berkoldu, viņam viesojoties
Latvijā

Kamēr jauktā koŗa diriģents Pauls Berkolds uzturējās Latvijā, mēģinājumus vadīja Lolita Ritmane,
dziesmas mācīja un klavieŗpavadījumu spēlēja
Brigita Ritmane-Džeimsone

Mēģinājumi Losandželosas latviešu
jauktajam korim
Otrdien, 5. maijā plkst. 7.30
Otrdien, 12. maijā plkst. 7.30
Otrdien, 19. maijā plkst. 7.30
Sestdien, 23. maijā plkst. 9.00 brokastis,
mēģinājumi līdz plkst. 6.00;
Svētdien, 24. maijā plkst. 9.00 brokastis;
mēģinājumi līdz plkst. 4.30
Informācija: Dāvis Reins, davis@admtechusa.com

Mēģinājumi tautasdeju kopai „Pērkonītis”
Svētdien, 3. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00
23.-25 maijā visām rietumu apgabala deju kopām
Informācija: Dziesma Tetere, dziesma1@gmail.com

Tamāra Kalniņa
Mūs tik jaunus kā ziedoņa dienu
Nevar vētras, ne negaisi gūt.
Mēs zem Latvijas zvaigznēm arvienu
Varam dziedāt un laimīgi būt.
Mūsu dziesmas lai spēcīgi veļas
Un par dzirkstošām zvaigznītēm kļūst.
Līdz pat saulei šīs dziesmas lai ceļas
Līdz pat sirdij šīs dziesmas lai plūst.
Un lai kādā es tālumā esmu,
Kāda valoda apkārt man skan.
Latvju valodu sirdī sev nesu,
Jo nav dārgākas valodas man.
Piedziedājums:
Ak, Latvija, tu dārga man
Kā jūra tava balss lai skan.
Kā māmuļa tu mīļa man.
Ātri vien gadi skrien, arvien.
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Tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki centīgi vingrinās Dziesmas Teteres vadībā; pēc mēginājumiem
visiem dejotājiem ir slapja mugura
Vīru korim „Uzdziedāsim, brāļi!” mēģinājumi notiek
reizi mēnesī, kādā no sestdienām. Uz mēģinājumiem tālu ceļu mēro vairāki vīri no Sanfrancisko, martā no Latvijas bija atbraucis Francis Dižgalvis. Mēģinājumi notiek no pulksten četriem pēcpusdienā līdz desmitiem
vakarā. Pārtraukuma laikā Tamāra Kalniņa vīrus palutina, cienā ar vakariņām – viru, otro ēdienu un saldo. Viņa
kūpinājusi arī vistas, gatavojusi debesmannu, atved pat
balzamu ar upeņu garšu, Latvijā ražotu šampanieti un
alu! Pēc tāda cienasta dziesmas skan vēl labāk!
Vīru koris dziedās pirmajā dienā, Dziesmu svētku atklāšanā, tātad korim un tā diriģentei Laurai Rokpelnei
Mičulei uzticēts atbildīgs uzdevums.
Droši vien daudzi ar nepacietību gaida, kad varēs noskatīties koncertuzvedumu „Te nu mēs esam”, ko gatavo
mums labi pazīstamie talantīgie mūziķi un mākslinieki –
Lolita Ritmane, Edvīns Rūsis, Andris Matsons, Artūrs
Rūsis, Andra Staško, Brigita Džeimsone, Aija Matsone,
Māra Zommere, Pauls Džeimsons, Jūlija Plostniece, Ilze
Matsone, Daira Papalardo, Marks Matsons, viesmākslinieki: Ēriks Kīns no Čikāgas,
Atis Zakatistovs no Latvijas.
Nav ne mazāko šaubu, ka
koncerta apmeklētāji piedzīvos
ne vienu vien pārsteigumu, viņi
dzirdēs gan jau pazīstamas
dziesmas, gan jaunas, turklāt ar
mūsdienu technoloģiju palīdzību varēs pakavēties atmiņās,
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atgriezties pagātnē, pavērot iepriekšējo Rietumkrasta
latviešu Dziesmu svētku ainas. Ikviens ansambļa dalībnieks apveltīts ar īpašu talantu. Koncertuzvedumā tiks
iesaistīti arī Losandželosas latviešu jauktā koŗa dziedātāji.
Noteikti daudziem vēl labā atmiņā Dienvidkalifornijas latviešu ar lielu mīlestību agrāk iestudētās dziesmuspēles – „Vēstule no Losas”, „Eslingena”, interesantie
uzvedumi „Kabarremonts”, „Turp un atpakaļ” un citas
izrādes. Arī šoreiz skatītājiem nebūs gaŗlaicīgi nevienu
brīdi. Un varbūt šejieniešiem pat nebūs jāgaida līdz
Dziesmu svētkiem, iespējams, vasaras beigās viņus aicinās uz ģenerālmēģinājumu latviešu namā.
Vairāku ansambļa dalībnieku
darbaspējas ir vairāk nekā apbrīnojamas – Jūlija Plostniece
12. aprīļa vakarā aicināja uz
Ziemeļholivudas „HAHA”
kafejnīcas komēdiju kluba izrādi,
kuŗā viņa piedalījās, un Lolita
Ritmane 18. aprīlī Sanpedro
Warner Grand Theatre izrādē
Superhero Soundtracks diriģēja
The Golden State Pops Orchestra, kas atskaņoja viņas komponēto godalgai Emmy nominēto
filmu Justice League, Mystery of
the Batwoman, Batman the Brave
and the Bold mūziku.

Jauna grāmata par Dziesmu svētkiem
Mūzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē” izdevis atmiņu stāstu grāmatu „Dziesma. Svētki. Dzīve. Atmiņas
par Dziesmu svētkiem ārpus Latvijas”,
kuŗā sakopoti dažādu paaudžu dalībnieku (dejotāju, dziedātāju, skatītāju) unikāli un aizrāvīgi atmiņu stāsti par piedzīvoto Dziesmu svētkos, Dziesmu
dienās un Kultūras dienās Vācijā, ASV,
Kanadā, Austrālijā, Lielbritanijā un
Zviedrijā.
Grāmatā nav minēti visu pazīstamāko ārzemju latviešu Dziesmu svētku rīkotāju vārdi un nopelni, jo V. Bērzkalna
„Latviešu dziesmu svētki trimdā, 19461965”, V. Dulmaņa „Latviešu kultūras
dienas Austrālijā 1950-1970”, M. Biezaites „Latviešu kultūras dienas Austrālijā 1971-1991”
un citās ir sīka informāciju par ārpus Latvijas notikušajiem Dziesmu svētkiem un kultūras dienām, to rīkotājiem, norises vietām un aktīvitātēm.
Atmiņu stāstus grāmatā papildina Maijas Hinkles sagatavotais vēsturiskais pārskats par Dziesmu svētkiem

ārpus Latvijas no 1946. līdz 2014. gadam
un to nozīmi ārzemju latviešu dzīvē. Beigās ir grāmatā pieminēto personu, vietu un
organizāciju rādītājs.
Šo izdevumu sagatavoja „Latvieši pasaulē darbinieki, biedri un atbalstītāji:
Marianna Auliciema, Kristīne Jansone,
Maija Hinkle, Ināra Reine, Arta Savdona,
Ieva Vītola, Brigita Tamuža un Juris
Zalāns. Grāmatas vākam izmantoti attēli
un fotografijas no mūzeja „Latvieši pasaulē” krājuma, Ādolfa Avena, Andra
Matīsa un Astrīdes Sīles archīviem. Vāka
dizaina autors: Džeremijs Smēde.
Izdevuma publicēšanu atbalstīja Valsts
Kultūrkapitāla fonds un ALAs Kultūras
fonds. Grāmatas klajā laišanas svētki notika 2015. gada 9. aprīlī plkst. 7.00 tautas mūzikas klubā
„Folkklubs ALA Pagrabs” Vecrīgā, Peldu ielā 19.
Grāmatu varēs iegādāties Latvijas grāmatnīcās un
pasūtināt mūzeja „Latvieši pasaulē” vietnē tīmeklī:
www.lapamuzejs.lv

Ansamblis „Lāčkāja” pārstāvēs latviešus European Heritage festival
ukraiņu kultūras centrā

Asambli dibināja Kalifornijas mākslu un mūzikas institūta (CalArts) Vokālās katedras vadītājs
Pauls Berkolds, dalībnieku sastāvs tajā ir mainīgs – ir vairāki Pauls Berkolda studenti, bet ansamblī iesaistās
mūziķi no Latvijas, kuŗi uz laiku mācās Dienvidkalifornijā, atbraukuši strādāt vai tūrisma ceļojuā,
pievienojas arī vietējie koristi un latviešu skolas skolotāji
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Gada dzīvnieks, koks, augs, sēne, putns, kukainis, ģeovieta
2015. gada dzīvnieks – mežacūka
Latvijas Dabas mūzeja darbinieki par
2015. gada dzīvnieku izvēlējās mežacūku
(Sus scrofa), kas ir lielākais cūku dzimtas
pārstāvis pasaulē. Mežacūkas Latvijas territorijā parādījās vairāk nekā pirms 9000
gadu. To izplatība Latvijā strauji augusi 20. gadsimta otrajā
pusē.
Gada koks – klinšrozīte
Latvijas Dendrologu biedrība par 2015.
gada koku izvēlējusies krūmu čužu (Pentaphylloides fruticosa), kas dārzkopības
katalogos nereti sastopama arī ar vārdu
klinšrozīte. Latvijā savvaļā krūmu čuža ir viens no retākajiem
un apdraudētākajiem augiem. Krūmu čuža ir līdz 1,5 metrus
augsts, dekorātīvs rožu dzimtas krūms, kas visu vasaru bagātīgi zied dzelteniem ziediem.
Gada bezmugurkaulnieks – grēvis
Latvijas Entomoloģijas biedrība par
gada bezmugurkaulnieku izvēlējusies
grēvi. Grēvis (Saduria entomon) ir vienādkājvēzis, kas dzīvo jūras gultnē un raksturo Baltijas jūras vides kvalitāti, kā arī ir svarīgs barības ķēdes
posms un nozīmīga zivju barības baze. Vēža populāciju negātīvi ietekmē upju ieskalotā lielā barības vielu (fosfora un slāpekļa) koncentrācija un skābekļa deficīts piegrunts slānī.
Gada sēne – pergamentsēne
Latvijas Mikologu biedrība par gada
sēni nominējusi lielo pergamentsēni. Šī
sēne nav ēdama, nav arī aizsargājama,
taču tai ir liela saimnieciskā nozīme. Lielā
pergamentsēne aizsargā mežus pret citu
sēni – trupi izraisošo sakņu piepi. Mežaudzēs, kur biežāk sastopama lielā pergamentsēne, sakņu piepes infekcija celmos ir
daudz mazāka. Šī sēne bieži atrodama uz divus trīs gadus
veciem nozāģētu vai izgāztu skuju koku stumbriem, celmiem
un lielas dimensijas ciršanas atliekām. Tās augļķermenis var
sasniegt līdz 70 cm gaŗumā un 15-20 cm platumā. Šīs sugas
sēnes parasti aug uz priedes augsnes, bet nelabvēlīgos apstākļos arī uz egles. Sēnes micēlijam attīstoties, koksnē veidojas oranžbrūns krāsojums. Sēne izraisa skuju koku balto
trupi, bet tā nebojā dzīvus kokus.
Gada putns – dzeltenais tārtiņš
Latvijas Ornitoloģijas biedrība par
2015. gada putnu izvēlējusies dzelteno
tārtiņu (Pluvialis apricaria). Šis putns
ligzdo klajos augstajos purvos, bet lielākā
skaitā Latvijā sastopams migrācijas laikā
pavasarī un rudenī. Dzeltenie tārtiņi ligzdo tundrā un mežu
zōnā – klajos augstajos purvos, sākot no Grenlandes dienvidaustrumiem un Ziemeļeiropas līdz austrumiem Taimirā. Latvijā ligzdo 260-460 pāŗu, Igaunijā – 3000-4000 pāŗu, Somijā
– 120 000-150 000, Lietuvā – tikai 35-45. Pluvialis nozīmē

„lietains”. Tautā mēdz teikt, ka „tārtiņš sasauc lietu”.
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Gada kukainis – lielais mārsilu zilenītis
Latvijas Entomoloģijas biedrība par
2015. gada kukaini izvēlējusies tauriņu –
lielo mārsilu zilenīti. Tā ir Eiropā aizsargājama dienas tauriņu suga, kuŗas populācijas lielums turpina sarukt. Zilenītis mēdz
apdzīvot aizsargājamus biotopus – pelēkās kāpas, smiltāju zālājus, virsājus ar mārsiliem. Pieaugušie tauriņi ir apputeksnētāji, kāpuri sākumā barojas ar mārsilu, vēlāk tie ir plēsonīgi
skudru ligzdās. Šīs sugas tauriņš ir viens no lielākajiem zilenīšiem, tauriņa spārnu plētums sasniedz 4-5 centimetrus. Lielais mārsilu zilenītis ir īpaši aizsargājama suga Eiropas mērogā. Tā izplatības areāls sarūk, jo to apdzīvotie biotopi aizaug.
Latvijā tauriņš sastopams galvenokārt Piejūras zemienē, bet ir
ziņas par tās atrašanu iekšzemes biotopos – pie Daugavpils un
Viļakas, kur ir sausi priežu meži, smiltāju pļavas un virsāji.
Gada augs – čemuru palēks
Latvijas Botāniķu biedrība par šā gada
augu izvēlējusies daudzgadīgo ziemciešu
puskrūmu – čemuru palēku. Čemuru palēks ir daudzgadīgs ziemciešu dzimtas
puskrūms ar zobainām, ādainām lapām,
kas satuvinātas rozetē. No jūnija līdz augustam palēkam ir skaisti rozā ziedi, kas
sakārtoti skrajā čemurā un nolīkuši uz leju,
tādēļ ziedu čemurs dažkārt atgādina smalki veidotu lietussardziņu. Augs ir ierakstīts Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā
un vairāku valstu aizsargājamo sugu sarakstos, bet pašlaik
nav iekļauts Latvijas īpaši aizsargājamu sugu sarakstos, kaut
arī sastopams samērā reti. Čemuru palēks ir plaši izplatīts
Ziemeļu puslodē Eirāzijā un Ziemeļamerikā. Tas ir ārstniecības augs, ko iecienījuši Ziemeļamerikas indiāņi. Vairākās valstīs to izmanto cistīta, nieŗakmeņu un urīnpūšļa, prostatas, tuberkulōzes un audzēju ārstēšanā. Auga saknes un lapas Amerikas indiāņi izmantoja tonizējoša dzēriena pagatavošanai.
Gada „ģeovieta” – Staiceles dzelzs avoti Ziemeļvidzemē
Biedrības „Ziemeļvidzemes ģeoparks” pārstāvji par gada
„ģeovietu” nosaukuši Staiceles dzelzs avotus Ziemeļvidzemē,
lai populārizētu ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus.
Staiceles dzelzs avoti atrodas Alojas novada Staiceles pagastā, Salacas kreisajā krastā augšpus Staiceles. Šie avoti ir unikāli dabas veidojumi, kur var novērot nepārtrauktu dzelzs savienojumu nogulsnēšanās procesu. Tas avota izplūdes vietās
veido krāsainu un neparastu ainavu.

American Youth Symphony orķestra koncerts Disneja zālē
Amerikas jauniešu simfōniskā orķestrī (American
Youth Symphony – AYS) spēlē jaunieši, kuŗu vecums ir
no 15 līdz 27 gadiem. Pērn par tā dalībnieci kļuva Aija
Matsone (Mattson).
Orķestri 1964. gadā dibināja Meli Meta (Mehli
Metha), slavenā diriģenta Zubana Metas tēvs un agrākais
Anglijas pilsētas Mančesteras Hallé Orchestra koncertmeistars. Piecdesmit gadu laikā AYS orķestrī spēlējuši
vairāk nekā 2500 mūziķu, kuŗiem tagad ir sekmīga karjēra simfōniskos orķestŗos, mūzikas skolās, ierakstu studijās, vairāki guvuši ievērojamus panākumus dažādās
sacensībās un konkursos.
Orķestŗi kopš 1998. gada vada Aleksandrs Tregers
(Alexander Treger) – vijolnieks, skolotājs un diriģents.
A. Tregers dzimis Krievijā, mācījies Maskavas konser-

Ar radiem un draugiem pēc koncerta; piekšā Aija Matsone, stāv (no kreisās): Lolita Ritmane-Matsone,
Eriks Hovels (Erick Jovel), Asja Ritmane, Andris Ritmanis, Astra Moora, Dzintra Janava,
Dāvis Reins, Nora Mičule, Pauls Džeimsons (Jameson), Brigita Ritmane Džeimsone,
Andris Matsons, Marks Matsons, Ilze Matsone
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vātorijā, 1974. gadā viņš pārcēlās uz dzīvi ASV un kļuva par Losandželosas filharmonijas orķestŗa dalībnieku.
Koncertserijas Sounds About Town AYS oŗkestŗa
koncertu 7. martā Valta Disneja zālē ievadīja jaunā komponista Paula Dūleja (Paul Dooley) šogad tapušā astoņu
minūšu skaņdarba Mavericks pirmatskaņojums pasaulē.
Pauls Dūlejs dzimis 1983. gadā, Dienvidkalifornijas universitātē studējis matēmatiku un mūziku, doktora gradu
ieguvis Mičiganas universitātē. Iespējams, drīz varēsim
noskatīties viņa operu Gate of Ivory Gate of Horn, tās
libreta autori ir Kamerons Džeksons (Cameron Jackson)
un Džesika Koksa (Jessica Cox).
Sergeja Rachmaņinova 2. klavierkoncertu atskaņoja
pianiste Valentīna Ļisicja. Viņa dzimusi 1973. gadā Kijevā, Ukrainā, klavieres spēlēt sākusi mācīties trīs gadu
vecumā, studējusi Ļisenko mūzikas skolā un Kijevas
konservātorijā. Valentīna Ļisicja koncertējusi pasaules
slavenākās koncertzālēs. Viņa ir viena no iecienītākajām
klasiskās mūzikas atskaņotājām You Tube.
Pēc starpbrīža AYS orķestris atskaņoja krievu komponista Dmitrija Šostakoviča 6. simfōniju.
Latviešu klausītāju acis koncerta laikā meklēja un bija pievērstas Aijai Matsonei. Losandželosas filharmonijas koncertprogrammā bija minēti visu orķestŗa dalībnieku vārdi. Orķestrī mežragu spēlē četri mūziķi, Aijas tituls ir – Assistent Principal. AYS oŗkestrī spēlēt ir liels

gods, tajā uzņem talantīgākos jaunos mūziķus. Spēlēt
Valta Disneja koncertzālē uzaicina tikai labākos no
labākajiem.
Aija Matsone nu jau četrus gadus mācījusies Kalifornijas universitātē Losandželosā (UCLA), un 9. maijā
plkst. 1.00 viņa aicina uz absolventes koncertu, programmā būs Richarda Štrausa, Karla Fīlipa Emanuela
Bacha, Roberta Šūmaņa skaņdarbi, kuŗiem klavieŗpavadījumu spēlēs Džeimss Lents (James Lent). Aija atskaņos arī latviešu tautasdziesmu mūziku sava brāļa Andra
Matsona klavieŗpavadījumā un beigās kopā ar Kalifornijas universitātes Losandželosā pūtēju orķestŗa (USCA
Symphonie Brass) dalībniekiem franču komponista
Jūdžīna Bodzas (Eugene Bozza) sarežģīto skaņdarbu
En Foret Fila Snedekora (Phil Snedecor) aranžējumā.
Koncerts notiks St. Alban’s Episcopal Church (580 Hilgard Ave, Los Angeles, CA 90024)
Aijai Matsonei izlaidums būs 13. jūnijā, viņai piešķirta Dienvidkalifornijas universitātes (USC) stipendija
maģistra gradam USC Thornton School Of Music.
Aija bērnībā vasaras pavadīja Vašingtonas pavalsts
Rietumkrasta latviešu izglītības centra bērnu nometnē
„Mežotne”, viņa beigusi Kursas vasaras vidusskolu un
vairākus gadus bērnu nometnē „Mežotne” bijusi audzinātāja. Novēlam jaunajai mūziķei Aijai Matsonei labas
sekmes un panākumus turpmākajās studijās.
Mājās, kuŗās skan mūzika valda sirsnība un mīlestība,
to iemītnieki ir draudzīgi un dzīvespriecīgi.
A.M.
Bez mūzikas dzīve būtu vieni vienīgi maldi.
Frīdrichs Vilhelms Nīče
Mūzika ir jūtu stenografija.
Ļevs Tolstojs
Noskumušu cilvēku vislabāk iepriecina mūzika.
Mārtiņš Luters
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Violas un Jāņa Lāču laulību 60 gadu jubileja
Violu Brakovsku un Jāni Lāci mācītājs
Kārlis Kronis salaulāja Konektikutas
pavalsts pilsētā Vilimantikā Brakovsku
ģimenes mājā 1954. gada 31. decembrī.
Pērnā gada nogalē Jānis un Viola Lāči
Lasvegās svinēja savu laulību 60 gadu
jubileju. Ģimenes 28 locekļi dzīvo septiņās
ASV pavalstīs, un vairāki dažādu iemeslu
svinībās nevarēja ierasties.
Viola un Jānis Lāči ir pateicīgi Dievam
par svētību viņu ģimenei – viņiem ir divi
dēli un viena meita, pieci mazdēli un trīs
mazmeitas, četri mazmazdēli un trīs
mazmeitas. Visi dzīvo labi un ir kārtīgi,
apzinīgi, centīgi, izglītoti.

Viola un Jānis Lācis ar ģimenes locekļiem laulību 60 gadu jubilejas svinībās Lasvegās
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Rīgas Geto mūzejs nominēts
Webby Awards balvai
Starptautiskā digitālo mākslu un zinātnes akadēmija
prēmijai Webby Awards katēgorijā „Kultūras iestādes”
nominējusi Mineapoles latvieša, Olson reklāmas aģentūras darbinieka Korija Makleoda (Cory McLeod) vadīto
projektu – Rīgas Geto un Latvijas Holokausta mūzeja
virtuālo vietni tīmeklī.
Olson aģentūra šo projektu pēc Korija Makleoda
ieteikuma īstenoja kā bezatlīdzības projektu.
Webby Award ir augstākā starptautiskā atzinība virtuālām vietnēm tīmekī, tāds kā tīmekļa Oskars.
Geto mūzejs konkursā nominēts divām godalgām –
Webby Award un Webby Award Tautas balss (People's
Choice Award).
Webby Award uzvarētājus izvēlas akadēmijas žūrija,
Webby Tautas balss balvas uzvarētājus – plašāka
sabiedrība.
Balsot Webby Award Tautas balss iespējams:
http://pv.webbyawards.com/2015/web/generalwebsite/cultural-institutions

Rīgas Geto mūzejs

Visas pasaules jelgavnieki gaidīti
pilsētas 750 gadu svētkos

Pirms 750 gadiem Livonijas ordeņa mestrs Konrāds
no Mandernas pavēlēja celt krustnešu pili uz salas starp
Driksu un Lielupi, lai izveidotu krusta kaŗotāju atbalstpunktu cīņai ar nepakļāvīgajām zemgaļu ciltīm. Pils uzcelšana 1265. gadā tiek uzskatīta par Jelgavas sākumu.
Jelgava pilsētas tiesības ieguva 1573. gadā un ilgu
laiku bijusi Kurzemes un Zemgales hercogistes (vēlāk
Kurzemes guberņas) galvaspilsēta. Jelgavas vēsturiskais
nosaukums ir Mītava (Mitau). Otrā pasaules kaŗa laikā
pilsēta tika stipri nopostīta, gāja bojā gandrīz visa vēsturiskā apbūve.
Gadsimtiem ilgi Jelgava bijusi Zemgales ekonomikas, izglītības, zinātnes un kultūras centrs. Tā ir pilsēta,
kas nepārtraukti mainās un aug, saglabājot savu vēsturisko mantojumu un misiju.
2015. gada 1. janvārī Jelgavā bija 61 961 iedzīvotājs.
Jelgavā nozīmīgo 750 gadu jubileju svinēs īpaši – tā
būšot krāšņa, skanīga un neaizmirstama.
„Latvijas pasts”
par godu Jelgavas
750 jubilejai izdevis
īpašu pastmarku. Uz
pastmarkas košās
krāsās attēlota stilizēta Jelgavas pilsētas
kontūra, kas simbolizē piecus elementus
– vēsturi, ūdeni, dabu, smiltis un cilvēku. Pastmarkas
metiens – 100 000 eksemplāru, to iekāro kollekcionāri,
tā ir oriģināls piemiņas suvenīrs no Jelgavas.
Visas pasaules jelgavnieki aicināti apskatīt sarīkojumu plānu vietnē www.jelgava.lv un ierasties uz svētkiem! Vairāk informācijas var iegūt, rakstot:
redaktors@dome.jelgava.lv
Svinību kulminācija būs maija pēdējā nedēļā, kad notiks pilsētas svētki, mākslinieki veidos smilšu skulptūras,
būs dažādi uzvedumi un Jelgavas Dziesmu svētki:
http://www.jelgava.lv/viesiem/musu-svetki/mususvetki-20101/lielakie-pasakumi-2015-gada/
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Pavadi vasaru Latvijā!
Kā uzlabot latviešu valodas zināšanas un iepazīt savu
senču dzimteni un kultūru, ja ne pavadot laiku Latvijā?
Kā stiprināt profesionālās iemaņas un kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū, ja ne uzkrājot vērtīgu pieredzi
darbā?
Amerikas latviešu apvienības (ALA) Kultūras un Izglītības nozare sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju piedāvā stipendijas vasaras praktikantu
darbiem divpadsmit Latvijas kultūras iestādēs:
Nacionālajā bibliotēkā
Latvijas Nacionālajā mākslas mūzejā
Latvijas Etnografiskajā brīvdabas mūzejā
Rakstniecības un mūzikas mūzejā
Latvijas Okupācijas mūzejā
Nacionālajā kinocentrā
Latvijas Kultūras akadēmijā
Mazsalacas kultūras centrā
Rundāles pils mūzejā
Turaidas mūzejrezervātā
Latvieši Pasaulē (LaPa) mūzejā
Latvijas Nacionālajā archīvā
ALAs prakses programma sagādā vienreizēju iespēju
jauniešiem pavadīt vasaru Latvijā un iesaistīties lietderīgā, mērķtiecīgā darbā, kas vēlāk noderēs akadēmiskā un
profesionālā dzīvē. Pavadot vasaru Latvijā, būs iespēja
savienot praksi ar līdzdalību citos nozīmīgos notikumos
Latvijas kultūras dzīvē:
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 9. līdz 17. jūlijam – 2x2 nometne;
No 17. līdz 19. jūlijam – Salacgrīvā Positivus
festivāls (lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā)
Informācija: http://www.alausa.org/lv/alasnozares/kulturas-nozare/

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
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ALAs Stipendiju fonds aicina
latviešu studentus ASV pieteikties
stipendijām
ALAs pārziņā ir vairāki stipendiju fondi studentu
atbalstam dažādās nozarēs. Aicinām aktīvus latviešu studentus, pieteikties stipendijām 2015./2016. mācību gadam. Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja
beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātē vai kolledžā un turpinās mācības kādā ASV universitātē vai kolledžā bakalaura vai maģistra grada iegūšanai.
Studenti stipendiju drīkst saņemt ne vairāk kā trīs gadus.
Studentiem no Latvijas jāparaksta solījums pēc studiju
pabeigšanas atgriezties Latvijā, pretējā gadījumā piešķirtā stipendija jāatmaksā ALAi sešu mēnešu laikā.
Stipendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas tīmeklī
ALAs vietnē: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/
izglitibas-nozare/alas-stipendijas/
Kandidātiem līdz 1. jūnijam ALAs Izglītības nozarei
jāiesūta: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes
vēstules no skolotāja vai darba devēja un augstskolas
atzīmes (transcript). Stipendiju lūgumus izskata un uz
tiem atbild reizi gadā, jūnijā. Piešķirtās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un
apliecinājums par studiju sākšanu.
ALAs Stipendiju komisijas vadītāja Andra Zommere
e-pasts azommers@sbcglobal.net

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

Anna Žīgure
Eduards Anderss
Pēteris Bolšaitis

Ziedojumi DK LB biedrībai
Rita Ābele – $25; Maija Daņilova-Reznika – $20;
Dzidra un Pēteris Freimaņi – $10; Loma un Matīss
Kārkliņi – $50; Aivars Ozoliņš – $100; Mārtiņš
Saulespurens – $100; Arnis un Sandra Tolki – $50

„Kursa” aicina un gaida!

ALAs Sporta nozares meistarsacīkstes
Gadskārtējās Ziemeļamerikas latviešu ALAs Sporta
nozares rīkotās meistarsacīkstes notiks 23. un 24. maijā
Vašingtonā, D.C. Sportisti sacentīsies volejbolā,
basketbolā, hokejā.
Sīkāka informācija: www.meistarsacikstes.com

Guntim Lindem atkal 1. vieta!
Rietumkrasta vasaras vidusskola „Kursa” nesen
svinēja 40 gadu jubileju. Vasaras vidusskolā 13-17 gadu
veci jaunieši iegūst dzīvē noderīgas zināšanas. Mācības
ilgst četras nedēļas, un „Kursā” nodibinātās draudzības
bieži ir uz mūžu. 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

Gadskārtējās ASV vieglatlētu nacionālās 8 km
meistarsacensībās (USATF Masters National 8K
Championships), kas 22. februārī 24. gadu pēc kārtas
notika Brea pilsētā, vairāk nekā 260 dalībnieku vidū
bija arī Guntis Linde. Viņš dzimis 1928. gada 14. jūlijā.
Vīriešu 85-89 gadu vecumgrupā viņš bez konkurences
ieguva pirmo vietu ar rezultātu 58,40 minūtes.

Mona Godfreja strādā Anglijā
Mona Godfreja aizbraukusi uz Londonu un aicina
apmeklēt jogas nodarbības The Power Yoga Company
(11-12 Lettice Street) katru pirmdienas pēcpusdienu no
plkst. 6.30 līdz 8.30 un piektdienās plkst. 8.15 no rīta.

Lūgums ziedot izcilo valodnieku
piemineklim Rīgā
2013. gadā pagāja 160 gadu, kopš dzimis Kārlis Mīlenbachs un 140 gadu kopš Jāņa Endzelīna dzimšanas!
Vai līdz Latvijas valsts dibināšanas 100 gadu atcerei
2018. gadā būs gatava abu mūsu valodas dižgaru cienīga
piemiņas vieta – piemineklis iepretī Latvijas universitātes galvenajai ieejai? Rīgas latviešu biedrība sadarbībā
ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas universitāti
jau vairākus gadus cenšas šo ieceri īstenot. Ja izdosies,
tad pie Brīvības pieminekļa un tā tuvumā būs godavieta
diviem mūsu valsts drošākajiem pamatakmeņiem –
valsts neatkarībai un latviešu valodai! Pieminekļa tapšanai vēl nepieciešams saziedot apmēram €75 000.
Ziedojumus (ar piezīmi „ziedojums Mīlenbacha un
Endzelīna piemineklim”) lūdzam iemaksāt Rīgas Latviešu biedrības un Nacionālās kultūras attīstības fondā, reģistrācijas nr. 40008036307, konta numurs:
LV33UNLA0002056469469, SEB Bankas Rīdzenes
filiāle, UNLALV2X

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
Galerija atvērta katru
dienu; mēneša pēdējā
piektdienā plkst. 8.00
vakarā saviesīgs vakars
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Strādāt jāsāk mācīties jau bērnībā
Nesen laikrakstos un tīmeklī tika pelta sieviete, kas
savam deviņus gadus vecajam dēlam vienam atļāva
braukt ar metro, kā arī vecāki, kuŗi bija atļāvuši bērniem
vieniem aiziet līdz rotaļlaukumam. Televīzijā gaŗi un
plaši sprieda par bērnu „ekspluatāciju” zileņu farmā. Vai
tad lasīt zilenes ir grūts darbs? Svaigā gaisā stāvēt pie
krūma un lasīt ogas, kuŗas var saēsties pilnu vēderu, drīzāk ir izprieca. Turklāt par darbu vēl samaksā, kaut arī
nedaudz.
Toties pārsteidz, ka Viskonsinas pavalstī kā pieaugušās tiks tiesātas divas 12 gadu vecas meitenes, kuŗas, salasījušās pasakas un saskatījušās televīzijas filmas, nespēja atšķirt iztēloto no īstenības un nežēlīgi sadūra savu
skolasbiedreni, lai izpatiktu iedomātam tēlam.
Latviešu literātūrā ir neskaitāmi stāsti, kuŗos atspoguļotas mazo ganiņu gaitas – cik grūti bijis agri celties,
vienalga, kāds laiks, ganiņiem bieži bija kailas kājas, tās
sasildīt varēja tikai govs pļeckā. Amerikā rīta avīzes agrāk izvadāja skolas puikas, braucot ar divriteni, tagad tas
aizliegts.
Latvijas Ministru kabineta 2002. gada 8. janvāŗa noteikumos Nr.10: „Noteikumi par darbiem, kuŗos atļauts
nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem” minēti darbi,
kādos atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem ar
vecāku rakstveida piekrišanu. Piemēram, dārzu ravēšana
un laistīšana, tīras veļas šķiŗošana un gludināšana, preču
iesaiņošana, laukumu sakopšana, pārtikas un dažādu preču pārdošana uz ielām. Bērnus, kuŗi sasnieguši 13 gadu
vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām
dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks. Aizliegts nepilngadīgas personas
nodarbināt nakts darbā un brīvdienās. Bērniem un pusaudžiem noteikta piecu dienu darba nedēļa. Pusaudžus
nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un
ne vairāk par 35 stundām nedēļā.
Latvijas presē lasāms, ka vairāk nekā 50 000 Latvijas
jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Mazāk nekā puse no šiem jauniešiem saņem atbalstu darba meklēšanā. Galvenie šķēršļi,
kas traucē jauniešiem iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis.
Šādas problēmas ir arī citās Eiropas Savienības valstīs.
Skolotāji sūdzas, ka skolēni kļuvuši agresīvāki un
bravūrīgāki, arvien biežāk runā par savām tiesībām,
aizmirstot par pienākumiem. Izglītības kvalitātes valsts
dienestam (IKVD) iesniegtas vairākas sūdzības par skolēnu konfliktsituācijām izglītības iestādēs.
Pasaules veselības organizācijas pārstāvības Latvijā
vadītāja Aiga Rūrāne konferencē „Liekā svara problēmas bērniem” ziņoja, ka katram ceturtajam bērnam Lat22

vijā jeb aptuveni 25% ir lieks svars. Dienvideiropas valstīs pārāk tuklu bērnu ir pat līdz divām reizēm vairāk –
Grieķijā, Italijā, Spānijā gandrīz 50% 6-8 gadu veciem
zēniem vērojamas aptaukošanās pazīmes. Latvijā, Lietuvā, Čechijā, Zviedrijā un Beļģijā liekais svars ir
apmēram 23-25% bērnu.
Latvijā bērni ir mazaktīvi, tikai 23% zēnu un 17,7%
meiteņu vienu stundu dienā nodarbojas ar sportu. Aptaukošanās rada risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām, bērniem ar lieko svaru ir grūtāk elpot, rodas psīchiskas problēmas – zems pašvērtējums, kas pusaudža
vecumā ir īpaši svarīgi.
Cēsu slimnīcas dzemdību nodaļas vecmāte Iveta
Reķe intervijā ar virsrakstu „Bankā trīs miljoni” žurnālā „Ieva” 2012. gada 7. novembŗa numurā žurnālistei Līgai Blauai stāsta: „Jaunībā, kad sāku strādāt, mātes
bija fiziski veselākas. Dzemdības noritēja vieglāk, tagad
atvien biežāk ir sarežģījumi un smagas radības. Jaunās
meitenes nav strādājušas fiziski smagu darbu, kāds tas
bija mums, lauku bērniem. Arī ar sportu daudzas nenodarbojas. Skolā bijušas atbrīvotas no sporta stundām. Šo
paaudzi jūtami ietekmējusi pārtika: hamburgeri, čipi,
bulciņas, kola. Arī ģērbšanās stils: stringi, zemās jostasvietas, apžņaugtas džīnas, plika mugura un vēders. Kaut
meitenes apzinātos, cik tas viss ir veselībai kaitīgi! Kad
viņas guļ ginaikoloģiskajā nodaļā ar olnīcu iekaisumu un
dažādām grūtniecības problēmām, jau ir par vēlu mācīt.
To vajadzēja darīt mātei ģimenē, aizrādīt skolā.”
Bostonas latvietis Arturs Veidiņš (1902-2008) savā
„Atmiņu stāstā” apraksta, kā tēva lauku saimniecībā pie
Alūksnes četru gadu vecumā sācis ravēt burkānus: „Mani pirksti daudzreiz dega un sāpēja kā apdeguši, jo starp
nezālēm bija daudz nātru, kuŗas sauca par dzelzenēm,
kas stipri dzēla pirkstos, āda kļuva pumpaina, un drīz
manas roķeles neatšķīrās no dārzā esošiem krupīšiem.
Man bija jāravē ne tikai sakņu dārzs, bet arī labības
lauks, un te es atkal biju kā radīts šim darbam, jo manas
mazās kājiņas aizņēma mazāku vietu uz zemes un nenomīdīja tik daudz labības kā liela kāja, un tur es nevarēju
rāpot kā sakņu dārzā, bet bija jāliek kājas kā baletu dejojot, uz pirkstu galiem un kur augstāks laukumiņš, tad
jāsaņem usne pie saknes un jāvelk ārā ar visu sakni. Izrautās usnes jāieliek kaklā pakārtajā panarā un, kad tas
pilns, jāiznes lauka malā, lai izbarotu lopiem, kuŗi tās
kāri ēda, nemaz neievērojot ušņu asumus. Ušņu bija savairojies daudz, jo iepriekšējā gadā zeme nebija aparta.
Pirms Jāņiem man radās atkal jauns darbs. Tētis man
iedeva vecu grābekļa kātu, pats paņēma grābekli, un abi
nogājām uz pļavu, kur pa rīta cēlienu tētis bija sapļāvis
zāles vālus. Mani apmācīja rīkoties ar grābekļa kātu.

Sapļautais vāls bija jāizjauc, spēcīgi kustinot grābekļa
kātu uz vienu un otru pusi, lai nopļautā zāle plānākā
kārtā ātrāk izkalstu. Ārdītājam bija jāiet atmuguriski, un
manas basās kājas uz asākiem zāļu ciņiem tika ieskrambātas un ļoti sāpēja, un es pat nevarēju redzēt, cik vaina
liela. Man ārdīšana neveicās, no rasas slapjā zāle bija
cieši sagulusi, un mans spēks bija par mazu, tā pagaidām no manis liels palīgs neiznāca.
Pienāca laiks pļaut labību. Tur man nebija daudz ko
darīt, bet, kad miežu lauks nopļauts un savākts, man bija
jāsalasa nolūzušās un pļaujot nocirstās miežu vārpas,
kuŗas ar grābekli nebija varēts savākt. Pēc labības novākšanas vajadzēja lasīt kartupeļus, kur es atkal biju
liels palīgs. Es lasīju tos kartupeļus, kuŗi izartajā vagā
bija redzami virs zemes, un metu tos tēta grozā, bet tētis
tupēja uz ceļgaliem un ar abām rokām meklēja zemē paslēpušos. Grozu pielasījuši pilnu, tētis to aiznesa un turpat uz tīruma izbēra kaudzē. Kaudze bija daudz augstāka
par mani. Pie vakara vienā un otrā pusē kaudzei iesita
kokus un ar kartupeļu lakstiem noklāja kaudzes virspusi,
lai kartupeļi nesamirkst, ja naktī uznāktu lietus. Pēc tam
nāca kartupeļu šķirošana – sēklas kartupeļi, pašu ēšanai
un lopbarībai. Sēklai izvēlējās glītus, vidēja lieluma, pašu ēšanai lielākus nekā sēklai, un lopiem domātos parasti
sadalīja divās daļās – bojātos kartupeļus, kas ātrāk jāizlieto, un pārējos veselos kartupeļus vēlākai lietošanai.
Visi kartupeļi tika iebērti atsevišķos nodalījumos pagrabā vai uz lauka bedrē.
Pirms zeme sasalst, bija jānovāc saknes. Es satvēru
burkānus aiz lakstiem, vilku ārā no zemes un liku rindveidīgos čupriņos pret saulīti. Pēcpusdienā burkāniem
tika nogriezti laksti un likti atsevišķā kaudzītē. Arī burkānus novietoja pagrabā, tāpat darīja ar kāļiem, runkuļiem un turnipšiem. Kāpostus savācam rijā, dažus ar visām saknēm, jo tie bija domāti svaigai zupai ziemas mēnešos. Tiklīdz viss bija savākts zem jumta, uz pēdām sekoja ziema. No sākuma naktī uzsniga plāns sniedziņš un
dienā nokusa. Vēlāk nāca sniegi gan dienās, gan naktīs,
daudzreiz ar stipru vēju, un aukstā laikā vējš dzenāja
sniegus no vienas vietas uz citu, un ap māju dažus soļus no sienas izveidojās valnis, kas ar katru sniegaino
dienu kļuva augstāks, bet siltākās dienās sniega sega saplaka, un tad es vēlu sniega pikas un cēlu no tām sev
mājas. Iekšpusi mājām ar lāpstu nogludināju, jo ziemā
man daudz darba nebija. Vienīgais rēgulārais darbs man
bija mātei virtuves kaktā pienest žagaru malku plīts
kurināšanai.”
Reizēm šķiet, ka mūsdienās tiek audzināti baltrocīši,
kuŗi domā, ka dzīve būs rožu dārzs – viņus gaida vienas vienīgas izpriecas un nebeidzamas rotaļas.
Žurnālā „Ieva” 2011. gada 14. decembŗa numurā
lasāms aktrises Baibas Indriksones viedoklis: „Daudzi

šausminās par biešu vagām, kuŗas jāravē bērnībā. Es
atkal domāju, ka nav labākas rakstura pārbaudes par šo.
Ravēšana ieaudzina rakstura stingrību un pienākuma
apziņu.”
Latvijā pēc kaŗa dzīve nebija viegla, vajadzēja ganīt
govis, grābt sienu, ravēt gaŗas biešu vagas. Pat pirmās
klases bērni gāja kilometriem tālu uz skolu. Rudenī
skolēnus rudenī sūtīja ražas novākšanās talkās kolchozos. Beigusi 8. klasi, 14 gadu vecumā kopā ar vēl pāris
pusaudzēm sāku strādāt kūdras purvā, tā bija mana pirmā darbavieta. Netālu no Saldus atradās Cieceres spirta
rūpnīca, apkurei un ražošanai izmantoja kūdru, ko raka
tuvējā purvā. No slīdošās lentes nocēlām mitros kūdras
ķieģelīšus un krāvām „zaķīšos”, lai tie izžūst. Katrā „zaķītī” bija 25 ķieģelīši. No attāluma šīs kūdras čupiņas
patiešām atgādināja mazus tupošus zaķīšus. Pēc tam,
kad ķieģelīši bija izžuvuši, tie bija jākrauj ķerrā un jāved
uz šķūnīšiem. To jumtu stūŗos balstīja četri stabi, bet sienas veidojām no kārtīgi sakrautiem kūdras ķieģelīšiem.
Ķerras stūmām pa purvā izliktiem dēļiem, nereti tās noslīdēja no laipas un bija ļoti grūti uzdabūt atkal atpakaļ
uz šaurā celiņa. Vajadzēja stumt ar visu ķermeni, ciskas
mums bija vienās švīkās. Lietus laikā kūdras purvā nestrādājām, mums ierādīja citu darbu – līdām milzīgā cisternai līdzīgā apaļā katlā un ar kaltu no tā sienām dauzījām kaļķakmeni. Cik par to maksāja, vairs neatceros,
bet nelielu algu saņēmām.
Nākamās vasarās skolotāji aicināja skolēnus palīdzēt
remontēt skolas telpas, mazgājām no sienām veco krāsu,
iemācījāmies špaktelēt – aizķitēt sienās plaisas, krāsot
grīdas un griestus. Tā bija laba pieredze un prakse. Pārcēlusies uz dzīvi Amerikā, varēju izremontēt mājā istabas, nokrāsot sienas, pielīmēt tapetes, noraut paklājus,
kas bija pienagloti pie parketa, rūpīgi ar smilšpapīru to
noberzt, aizdrīvēt naglu caurumus, nolakot.
Ir teiciens: „Bērniem jāmāca došana, jo ņemšanu viņi
paši iemācīsies.” Mēdz arī teikt, ka labākais, ko vecāki
bērnam var iemācīt – tā ir patstāvība. Un ļoti svarīgi, lai
bērni iespējami drīz uzzina, ka dzīve nav tāda, kādu to
rāda televīzijas raidījumos – nevarēs augu dienu sēdēt
kafejnīcās, vasaras nebūs brīvas, kā tas bija skolas laikā,
bet cauru gadu būs smagi jāstrādā, reizēm darot varbūt
sirdij ne visai tīkamu darbu, turklāt arī peļņa nebūs tāda,
ka varēs iegādāties visu, ko vien sirds vai acis iekāro.
Bērniem patīk darboties kopā ar vecākiem, viņi priecājas, ja tiek uzslavēti par labi paveiktu mazu darbiņu.
Tiesa, reizēm bērns darbā arī traucē, bet vecāki darīs pareizi, ja viņu neatraidīs: „tu tam esi par mazu” un ieteiks
viņam labāk spēlēt kādu spēlīti datorā. Gadījies, ka reizē, kad bērna palīdzība bija nepieciešama un viņam atņēma datoru, notika traģēdija.
Astra Moora
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2014. gada vārds, nevārds
spārnotais teiciens
RLB latviešu valodas attīstības kopā ar partneŗiem – Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju un Latvijas
Rakstnieku savienību kopš 2003. gada izvēlas gada vārdu,
nevārdu un spārnoto teicienu.
2014. gada vārds ir „ausīši”, nevārds – „aplikācija”, spārnotais teiciens „Nē, tā es neesmu. – Tu zini, kas es esmu!?”
Gada vārdu „ausīši" izdomājusi kāda maza meitene. Tas ir
īss, trāpīgs vārds ausu sildītājiem. Par 2014. gada nevārdu
„aplikācija” kā lietotne datorvidē izvēlēta tāpēc, ka jau ir
aplikāciju papīrs, aplikācijas no koku lapām un aplikācijas kā
kompreses.
Par 2014. gada spārnoto teicienu kļuva 12 Saeimas deputātes Ingunas Sudrabas apgalvojums „Nē, tā es neesmu” (lai
gan viņa videofilmā redzama iekāpjam privātā lidmašīnā uz
Maskavu) kopā Artusa Kaimiņa (arī 12. Saeimas deputāta)
bravūrīgo teicienu bāra apsargam „Tu zini, kas es esmu?”, lai
uzsvērtu savu statusu un dzērumā tiktu cauri sveikā.

Latvijā vairāk noziegumu
Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers prokurātūras gada
pārskata sanāksmē paziņoja, ka 2014. gadā Latvijā reģistrēti
48 477 noziedzīgi nodarījumi, par 916 jeb 1,9% vairāk nekā
2013. gadā. Visvairāk noziegumu bijuši Pierīgā un Rīgas apkaimē. Rīgas apkaimē tiesībsargi 2014. gadā reģistrēja par
1034 jeb 5,2% vairāk noziedzīgo nodarījumu nekā 2013. gadā. Rīgas apkaimē pērn reģistrēti 21 090 noziegumu.
Arī Ventspilī 2014. gadā palielinājies reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, toties samazinājušies Liepājā. Noziegumu skaits pieaudzis Jūrmalā – 2013. gadā reģistrēti 847
noziegumi, 2014. gadā – 1244.
Latvijā 2013. gadā reģistrēti 1939 sevišķi smagi noziegumi, 2014 gadā – 2227 jeb gandrīz par 15% vairāk; arī mazāk
smagu noziegumu skaits pērn pieaudzis par 13%. Pērn pastrādātas 85 tīšas slepkavības, par desmit vairāk nekā pirms
gada.
Ir vairāk dzimumnoziegumu, 2014. gadā reģistrēti 75 izvarošanas gadījumi.
2014. gadā reģistrēti 2659 noziedzīgi narkōtisko un psīchotropo vielu iegādāšanās, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas un pārdošanas gadījumi; 2013. gadā tādu bija krietni
mazāk – 1637 noziegumi.
Policija Latvijā likvidējusi visas 40 līdzšinējās narkōtiku
tirdzniecības vietas. Sākti 38 kriminālprocesi par psīchoaktīvu
vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu un pārdošanu, kā arī viens kriminālprocess par psīchoaktīvu vielu lietošanu. Latvijā ar likumu aizliegtas vairāk nekā 200 psīchoaktīvo vielu.
2013. gadā reģistrēti 83 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legālizēšanas gadījumi, 2014. gadā – 88.
Valstī netiek pievērsta pienācīga uzmanība arī autortiesību
aizsardzībai, pērn reģistrēti 35 intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzības pārkāpšanas noziegumi, 2013. gadā – 50.
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ALPF ceļojumu
apdrošinājumi
Sākas atvaļinājumu un tūrisma
sezona, tātad laiks gatavoties ceļojumiem. Daudzi no mums apzinās nepieciešamību apdrošināt māju, automašīnu, dzīvību, veselību, arī darba nespēju, bet aizmirst vai pat nedomā par ceļojumu apdrošinājumu.
Diemžēl ikviens ceļojums ir saistīts ar zināmu risku. Ilgi
gaidīto un rūpīgi plānoto atpūtu vai darba komandējumu
var aptumšot negaidīta slimība vai trauma. Jums atrodoties ārzemēs, vairumā gadījumu pamata veselības apdrošinājums nav spēkā. Lieli izdevumi var rasties, pat maksājot par vienkāršiem medicīniskiem pakalpojumiem,
nemaz nerunājot par izmaksām, ja nepieciešams uzturēties slimnīcā.
ALPF starptautisko ceļojumu apdrošinājums ir labākais veids, kā ceļojuma laikā sevi pasargāt no neplānotiem izdevumiem pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā.
• Cena par apdrošinājumu – sākot no 18 dolariem par
15 dienu ceļojumu;
• Apdrošinājums ir spēkā 24 stundas diennaktī;
• Apdrošinājums sedz ārstēšanās rēķinus, ja nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība;
• Apdrošinājumam nav vecuma ierobežojumu;
• Apdrošina ceļojumus ārpus ASV uz jebkuŗu valsti.
Pieteikšanās apdrošinājumam ir vienkārša un ātra –
gadījumā, ja pirms ceļojuma steigā jums piemirsies iegādāties apdrošinājumu, to var izdarīt pat vienu dienu
pirms došanās ceļā ALPF vietnē tīmeklī:
http://www.lrfa.org/benefits/travel/travel.shtml
Ceļojumiem jābūt bezrūpīgiem un skaistiem. Neatkarīgi no ceļojuma galamērķa, plānojot atpūtas braucienu vai darba komandējumu, izvēlieties ALPF starptautisko ceļojumu apdrošinājumu. Atļaujiet mums rūpēties
par jums! Pieprasiet informāciju un piesakieties
apdrošinājumam:
http://www.lrfa.org/benefits/travel/travel.shtml
ALPF tālr.: 215-6354137; e-pasts: info@lrfa.org

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

Nepalaidīsim gaŗām iespēju
apskatīt neparastu izstādi

Nāves jūras rokraksti tika atrasti Kumrānas alās pie
Nāves jūras laikā no 1947. līdz 1956. gadam. Pergamenta un papirusa tīstokļos ir rokraksti ebrēju, grieķu
un aramiešu valodā, kā arī daži no agrākajiem reliģiskajiem tekstiem, tostarp agrākais atrastais desmit baušļu
uzskaitījums. Vecākie raksti ir no 3. gadsimta pr. Kr.,
jaunākie no AD 70. gada.
Tīmekļa vietnē deadseascrolls.org.il Izraēlas senlietu pārvalde publicējusi vairāk nekā 2000 gadu senos
Nāves jūras rokrakstus.

Mākslinieces Astrīdas Prestones
izstādē Santamonikā

Union Station mākslas darbu
apskates ekskursijas
Losandželosas galvenā dzelzceļa stacija celta pirms
75 gadiem. Stacijā ir daudz mākslas darbu, tos var
apskatīt mākslas zinātnieku vadībā.
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

Jāņa Jaunsudrabiņa
„Baltā grāmata”
Pērn pagāja 100 gadu, kopš pirmo reizi izdota Jāņa
Jaunsudrabiņa „Baltā grāmata”. „Baltā grāmata” izdota
vairāk nekā 60 reizes – vienā grāmatā, atsevišķās burtnīcās, divās daļās, saīsinātos izdevumos, kopoto rakstu izdevumā, tulkojumos utt. Visi tēlojumi vienā grāmatā
pirmo reizi Rīgā izdoti 1942., jaunākajā izdevumā –
2007. gadā. Jāņa Jaunsudrabiņa illustrācijas iekļautas
Latvijas kultūras kanonā. Latvijas televīzijas raidījumā
„Lielā lasīšana” 100 visvairāk iecienīto grāmatu vērtējumā „Baltā grāmata” ieguva 27. vietu.
Par godu „Baltās grāmatas” 100 gadu jubilejai Jāņa
Jaunsudrabiņa mūzejā „Riekstiņi” notika dažādi sarīkojumi. Latvijas Banka laida apgrozībā Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltajai grāmatai” veltītu 5 eiru sudraba kollekcijas
monētu. Monētas māksliniece – Sandra Krastiņa, monēta kalta Nīderlandes kaltuvē Koninklijke Nederlandse
Munt. Uz monētas redzams grāmatas vāka atveids un
Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” illustrācijas. Monētas
cena Latvijas Bankā – €51.65.

Māksliniece Astrīda Prestone (pa kreisi) ar māsu
Rūtu Deksteri Craig Krull Gallery (Bergamot
Station, 2525 Michigan Avenue, Building B3)
Santamonikā, kur no 7. marta līdz 11. aprīlim bija
viņas darbu izstāde
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Par mūsu valodu

JOCIŅI
Kāds mācītājs atstāja auto uz ielas vietā, kur tas aizliegts. Zem loga tīrītāja viņš novietoja zīmīti: „Desmit
reizes es riņķoju apkārt kvartālam, bet neatradu nevienu
brīvu vietu. Nedrīkstu nokavēt svarīgu tikšanos. Piedod
mums mūsu pārkāpumus.”
Atgriezies viņš atrada policista izrakstītu kvīti par
soda naudu ar piezīmi: „Šo kvartālu es apbraukāju desmit gadu. Varu zaudēt darbu, ja neizrakstīšu kvīti.
Neieved mūs kārdināšanā.”
***
Kad māceklis jau trešo reizi nedēļā ierodas darbā ar
nokavēšanos, priekšnieks viņam jautā: „Vai tad tev
mājās nav modinātāja?”
„Ir gan, bet tas vienmēr zvana, kad es vēl guļu.”
***
Profesora sieva sūdzas: „Mans vīrs kļūst arvien izklaidīgāks. Šodien viņš noskūpstīja brokastu olu un
man iesita ar karoti pa galvu.”
***
Kalniņa kundze uzaicinājusi jaunu mājas tīrītāju, un
viņa jau pirmajā dienā sasit grīdas vāzi. „Šī vāze ir četrsimt gadu veca!” dusmīgi iesaucas mājasmāte.
„Kāda laime! Un es jau nobijos, jo domāju, ka tā ir
jauna!” atbild kalpone.
***
Kaķu izstādē apmeklētājs apstājas pie kāda stenda
un ieinteresēts jautā īpašniekam: „Kas tie ir par
kaķiem!”
„Siāmas,” lepni atbild dzīvnieku saimnieks.
„Kāds brīnums – tik labi atdalīti!”
***
Jauns lauva stepē trenkā tūristus. Viņa māte dusmīgi
uzsauc: „Vai es tev jau vairākkārt neesmu teikusi, ka ar
ēdienu nedrīkst spēlēties?”

Aizrautīgs vai aizrāvīgs?
Adjektīvus ar -īgs darina no verbu pagātnes celma
(paļauties – paļāvīgs); tā no verba „aizrauties” adj. var
skanēt tikai „aizrāvīgs”. Adjektīvs „aizrautīgs” laikam
darināts blakus substantīvam „aizrautība”, jo substantīviem ar -ība bieži blakus adjektīvi ar -īgs. „Aizrautība” nozīmes ziņā neatbilst substantīviem ar -ība, tādēļ
der lietāt substantīvu „aizraušanās”.
Izraksts no 1938. gada 10. martā notikušās
prof. J. Endzelīna vadītās Rīgas latviešu biedrības
463. Valodas nodaļas sēdes protokola („Profesora J.
Endzelīna atbildes”, 149. lpp., Ramave, 2002. g.)

Latviešu valodu var mācīties:
www.learnlatvianonline.com
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

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

Foto: Gunna Diksone
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Lasītāji aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules,
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!

Draudzes Ziņas

Remontdarbi Ērberģes baznīcā
Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā. (Rm. 6:23)
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
10. maijā, plkst. 11:00 Lieldienu laika sestās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;
mācītājs Mārtiņš Rubenis
31. maijā, plkst. 11:00 Trīsvienības svētku dievkalpojums; mācītājs Aivars Ozoliņš
Pēc dievkalpojuma draudzes gada sapulce plkst. 12.15 lejas zālē
7. jūnijā, plkst. 11:00 otrās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums ar dievgaldu;
mācītāja Helēne Godiņa
Pēc dievkalpojuma viras pusdienas plkst. 12.30 lejas zālē
21. jūnijā, plkst. 11:00 Ceturtās svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums;
mācītājs Aivars Ozoliņš

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums
29. marts
5. aprīlis

Dalībnieki
30
90

Kollekte

Caurmēra devums

$836
$908

Bērni

$27.87
$10.09
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Piezīmes
Mācītājs Aivars Ozoliņš
Laju vadīts dievkalpojums

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 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
ARCHIBĪSKAPA AMATĀ IEVĒLĒTA LAUMA ZUŠĒVICA. IR ĻOTI SVARĪGI, KA
KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50 ARCHIBĪSKAPA FONDĀ.
LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDS NAV SASNIEDZIS IECERĒTO SUMMU,
TĀPĒC LELBĀL LŪDZ ĀRKĀRTĒJUS PAPILDZIEDOJUMUS.
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PĀRDOMĀM
Es visu spēju viņā, kas man dod spēku. (Flp. 4:13)
Šos vārdus mēs visi piedzīvojam katru dienu ikdienišķās lietās, tāpat arī redzam citus, to īstenojot. Ir taču
tikai pareizi palīdzēt trūkumcietējiem vai mudināt cilvēkus darīt labu bez lielām pārdomāma vai šaubām.
Šaubas rodas, kad sākam analizēt, vai mums pietiks
gribas vai spēju, kā izskatīsimies citu acīs vai kas mums
pārpaliks no labdarības utt. Tādos gadījumos domas jau
aizklīdušas uz to, kas attiecas tikai uz mums pašiem.
Pāvils šos vārdus vēstulē filipiešiem rakstīja, pats
atrazdamies vietā, kas romiešu laikā bija ļoti barga, bīstama un bezcerīga – cietumā. Tomēr viņš priecājās par
filipiešiem un viņu draudzību un devumu. Viņš mudināja viņus neraizēties, bet priecāties un pielūgt Dievu
ar pateicību. Pāvils atgādināja, ka kopā ar Dievu viss ir
iespējams. Dieva Vārds un labie darbi turpināja izplatīties arī, kad Pāvils bija apcietinājumā.
Lūgšanās un arī dievkalpojumos mēs apliecinām citiem un atgādinām paši sev, ka Dievs ir mūsu visu valdītājs, debess un zemes radītājs, kuŗa spēks ir neierobežots un neaptveŗams. Pāvila vārdi atgādina mums par
ticību, ka Dieva griba un spēks caur Viņu (un mums)
spēj visu. Pāvils mūs, ne tikai filipiešus, uzrunā darīt
to, kas ir taisns, godājams, patiess un šķīsts.
Dievs dos spēku un spēju caur mums piepildīt Viņa
gribu, ja mēs paši uzdrošināsimies to saņemt.
Laicīgais pārstāvis Baznīcas virsvaldē
Uldis Dāboliņš
(Baznīcas 2015. Gada grāmata)

JŪNIJĀ DZIMUŠIE DRAUDZES
LOCEKĻI
4. Pēteris Freimanis
5. Alma Ezerniece, Deins (Dane) Purmalis
11. Māra Rozentāle
12. Anniņa Zemjāne-Kaļiņa
15. Eduards Reimanis
16. Sigrīda Upeniece
17. Jānis Ripa, Anna Tetere
18. Kārlis Kalvāns
19. Maruta Dankere, Biruta Maldute
23. Kārlis Kalējs
27. Māra Sidlere
28. Irēne Gnerlicha, Silvija Kurmiņa
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes padome
Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot Tamārai Rūsei vai
Dainai Ābelei

DK EV. LUT. DRAUDZES GADA
SAPULCE
Svētdien, 2015. gada 31. maijā plkst. 12.15
1927 Riverside Dr., Losandželosā (baznīcas zālē)
Darba gaita:
1. Sapulces amatpersonu izraudzīšana;
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana;
3. Draudzes amatpersonu ziņojumi;
4. Latviešu nama pārvaldes ziņojumi;
5. 2014. gada budžetu (padomes un dāmu komitejas)
izpildījums;
6. Revīzijas komisijas ziņojumi;
7. 2015. gada budžetu projektu apstiprināšana;
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas;
9. Dažādi jautājumi, ierosinājumi un priekšlikumi.
Ja izziņotajā laikā, plkst. 12.15, nebūs statūtos noteiktā kvōruma (1/6 balstiesīgu draudzes locekļu), tad
sapulce sāksies stundu vēlāk, plkst. 1.15 dienā ar tādu
pašu darba gaitu, un tās dalībnieki būs tiesīgi lemt par
visiem jautājumiem, neatkarīgi no ieradušos skaita.
Piezīme: balstiesīgs ir katrs iesvētīts draudzes loceklis, kas nokārtojis maksājumus draudzei par 2014. gadu,
kā arī 2015. gadā no jauna iestājušies locekļi.
Lūdzam draudzes locekļus piedalīties sapulcē kuplā
skaitā.
Draudzes padome
Dāmu komiteja gada sapulces dienas dalībniekus
laipni aicina atnest groziņus.

ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM: G. & R. Boršteini – $150;
J. & I. Šterni – $200; J. & D. Taubes – $250
MĀSU DRAUDZĒM: J. & I. Šterni – $50; A. Veisa – $50
ARCHIBĪSKAPA FONDAM: J & A. Avoti – $50;
J. & I. Šterni – $150
REMONTIEM: R. Ābele – $40; J. & I. Šterni – $150
KRUSTA FONDAM: J. & V. Lāči – $250
ZIEDOJUMI LIELDIENĀS
A. Ābele – $200; D. Ābele – $100; J.&A. Avoti – $50;
P.&A. Berkoldi – $25; A.&I. Briškas – $250; P.&G. Freimaņi –
$100; G. Jostsone – $50: K. Karami & S. Šūmane-Karami –$50;
J.&V. Lāči – $200; A. Millere – $30; K. Millers – $25; S. Millere
– $50; I. Mičulis – $50; N. Mičule – $25; T.&M. Paegles – $100;
V.&D. Pavlovski – $100; J.&K. Riekstiņi – $50; E.&T. Rūši –
$200; P.&V. Simsoni – $25; B. Šulca –$200; J.&D. Taubes – $75;
A.& S.Tolki – $420; V.&D. Zaķi – $50; A. Zeltiņa – $50
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2015. g. 10. aprīlim)
Pateicamies Sigrīdai Upeniecei par $100 ziedojumu Lieldienu
līlijām.
Atvainojamies, ka 2015. gada janvāŗa un februāŗa Draudzes
Ziņās aizmirsām paziņot par A. Ābeles $300 Ziemsvētku
ziedojumu.
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru „Zvannieku
cūciņā” baznīcas priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!
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MĀSU DRAUDŽU ZIŅAS
Gan Ziemsvētkos, gan Lieldienās visām māsu draudzēm tika nosūtītas svētku apsveikuma kartītes. Šoreiz
kartītēs ierakstīju savu e-pasta adresi, cerēdama uz labāku, ātrāku un lētāku sazināšanās veidu ar visām mūsu
astoņām māsu draudzēm. Līdz šim e-pastu lietoju, tikai
sazinoties ar Neretas draudzi par bērnu pusdienām.
Nesen saņēmu pirmo e-pasta vēstuli no mazās
Ērberģes draudzes:
Cien. Anna Ābeles kundze! Vissirsnīgākie sveicieni
Jums un mūsu mīļajai Dienvidkalifornijas latviešu ev.
lut. draudzei no Ērberģes draudzes! Ar prieku gribam
Jums pastāstīt, ka pēc ļoti kritiskas situācijas pārvarēšanas 2012. gada Vasarsvētkos, kad likās, draudze būs
jālikvidē, 2015. gads ir sagaidīts ar lielu prieku un pacilātību. Esam kļuvuši bagātāki – mums ir desmit jaunu
draudzes locekļu un līdzšinējie kļuvuši daudz aktīvāki
dievkalpojumu apmeklētāji. Notiek talkas, ekskursijas,
pagastā sarīkojām pat lūgšanu brokastis. Nosūtīšu Jums
dažus attēlus. Esam cītīgi ierosinājuši projektus un saņēmām naudu balkona margu restaurācijas darbiem –
€4500. LELB konsistorija piešķīra €1200 centrālo vārtu restaurācijai, un vietējie saziedoja naudu jaunai baznīcas grīdai. Pats lielākais notikums – Rundāles pils
direktors Imants Lancmanis līdz 2016. gadam apsolījis
uzgleznot mūsu baznīcai jaunu altāŗgleznu!
Šogad 19. jūlijā svinēsim mūsu baznīcas 315. gadadienu un būsim ļoti priecīgi sagaidīt pārstāvjus no Jūsu
draudzes, ja izlemsit braukt ciemos uz Latviju! Lūdzu
pastāstiet, kas notiek Jūsu draudzē. Pateicamies par
skaistajiem apsveikumiem svētkos!
Ērberģes draudzes vārdā, Dieva svētību visiem vēlot,
Anita Krūze
E-pasta vēstule no Saukas draudzes:
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt
Un pašiem arī mīlestību paust.
Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!
Lai skaistas Lieldienas!
Valdis Piekuss
Neretas draudzei šogad saziedotā nauda bērnu pusdienām vēl nav nosūtīta, jo par šo projektu radusies neskaidrība. Tā kā Neretas pašvaldība piešķiŗ naudu par
viras pusdienām, mūsu ziedojumi izmantoti, atbalstot
daudzbērnu ģimenes vai bērnudārza vajadzīgām. Līdz
šim mūsu starpnieks neretnieku atbalstam bija Aldis
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Pavlovičs. Viņš lūdza uzņemties atbildību draudzes
priekšnieci Sandru Andersonu. Sadarbība ar viņu bija
ļoti laba, viņa ar mūsu saziedoto naudu saimniekoja līdz
š. g. februārim. Tagad veselības pasliktināšanās dēļ
viņa atsakās no amata.
Labdien cien. Anna Ābele!
Sirsnīgi pateicamies par Jūsu rūpēm, gādājot līdzekļus bērnu ēdināšanai. Ēdināšanai paredzēto naudu saņēma draudzes daudzbērnu ģimenes, arī tās ģimenes, kuŗām nepietiek līdzekļu, lai norēķinātos par ēdienreizēm
bērnudārzā. Februārī par ēdināšanu samaksāti pēdējie
€25. Mums ir norēķinu kvītis par ēdināšanas izmaksām, kas tika iegrāmatotas, kā arī vecāku paraksti par
saņemto naudu bērnu ēdināšanai. Šis ģimenes no sirds
pateicas par atbalstu.
Piedalījos pašvaldības sociālās komitejas sēdē, kuŗā
sprieda par trūcīgo ģimeņu skolas un bērnudārza audzēkņu ēdināšanu. Vienā no ģimenēm, ko līdz šim ar
Jūsu palīdzību atbalstījām, gaidāms sestais bērniņš. Sociālais dienests palīdz ļoti daudzām trūcīgajām ģimenēm, bet visām nav iespējams, turklāt novadam ir savi
noteikumi. Jūsu draudzes atbalsts ir daudz lielāks – bērni, kuŗu vecāki samaksā par ēdināšanu, dienas pavada
siltā bērnudārzā un apgūst vecumam atbilstošu mācību
programmu.
Patlaban mūsu draudzē ir pārmaiņas. Mana veselība
ir pasliktinājusies, drīzumā pārvēlēs draudzes priekšnieku. Mūsu mācītājs Aldis Pavlovičs līdz septembrim ir
atvaļinājumā. Draudze cer uz turpmāku sadarbību. Ar
dievpalīgu!
Visu labu vēlot, draudzes priekšniece
Sandra Andersone
Kamēr viss noskaidrosies un mums nav zināms atbildīgās kontakpersonas vārds, nauda uz Neretu netiks
sūtīta. Patlaban saziedoto naudu šim mērķim uzkrāsim,
nelūdzot papildziedojumus, līdz uzzināsim ko vairāk
par apstākļiem Neretā.
Māsu draudžu koordinātore Anna Ābele

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTA MŪSU
DRAUDZES LOCEKLE

ZENTA LEJIŅA
dzimusi 1913. gada 12. jūlijā Latvijā,
mirusi 2015. gada 21. martā Escondido,
Kalifornijā
Augšā aiz zvaigznēm...

Lieldienu brokastis
Pēc Kristus Augšāmcelšanās laju vadītā dievkalpojuma 5. aprīlī baznīcas lejas zālē notika Lieldienu brokastis. Galds bija bagātīgi klāts – jāpateicas visiem, kuŗi
ziedoja vai atnesa ēdienus. Arī Lieldienu zaķis bija
ieradies, un bērni meklēja krāsainās olas. Liels paldies
Lienei Lindei un Dzidrai Freimanei par lielo darbu, lai
brokastis labi izdotos.

Violas un Jāņa Lāču pieci mazmazbērni Lieldienu
rītā 2015. gada 5. aprīlī Reisterstovnā, Merilendā
(Reisterstown, MD)

SANDIEGO LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZE

Viras pusdienas Sietlas latviešu
draudzē
Pūpolsvētdienā Sietlas latviešu draudzes dāmu komiteja rīkoja viras pusdienas. Dāmu komitejas locekles
izvāra dažādas viras un ieņemto naudu ziedo bērnu vajadzībām. Šoreiz pēc prāvestes Dairas Cilnes aicinājuma pusdienotāji ziedoja Kaļiņu ģimenei. Magnuss
Kaļiņš pēc kaulu smadzeņu transplantācijas atveseļojas
Losandželosas bērnu slimnīcā. Viņš ārstējas kopš
2014. gada novembŗa.
Sietlas dāmu komiteja ieņēma $1330, un LELBAs
Rietumu apgabala valde ziedoja $2000. Liels paldies
Sietlas draudzei un LELBAs Rietumu apgabala valdei
par svētīgo dāvanu Kaļiņu ģimenei.

No kr: Ingrīda Dohertija (Doherty), Maija Atvara,
Daina Kusina, Ingrīda Kalniņa, Māra Bērziņa

Ascension Luteran Church
http://www.ascension-church.com/index.html
5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
Mācītājs Mārtiņš Rubenis

9. maijā plkst. 12.00 dievkalpojums;
pēc dievk. draudzes pilnsapulce
Draudzes priekšnieks: Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road, San Diego, CA 92123
Tālr.: 858-598-5451; e-pasts: jlegzdins@san.rr.com
Kasiere Antra Priede Berger. tālr.: 619-225-0817
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107
Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus
izrakstīt: Antra Priede Berger
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņš, tālr.: 619-702-8077
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847
Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com
Directions: Take the Waring Rd exit from I-8 E/W.
Continue on Waring Rd for 1 mile. Turn Left onto Zion
Ave, drive two blocks and turn Right onto 51st Street.
Turn Right into Parking lot in front of the church.
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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

