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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
22. februārī  plkst. 12.30 Latviešu sabiedriskā centra biedru (ziedotāju) pilnsapulce  

28. februārī un 1. martā plkst. 10.00  starptautiskas sacensības novusā LA Spring Cup 
8. martā plkst. 12.30  DK DV apvienības Kalpaka bataljona un  

latviešu leģiona atceres sarīkojums 
22. martā plkst. 12.30  Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce 

2015. gada sagaidītāji Losandželosas latviešu namā 
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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 5. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības īsi-
nāt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā 
neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž tikai rakstu rakstītāju 
viedokli, kas var arī nesaskanēt ar izdevēju vai redaktores vie-
dokli. 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 bie-
dri, 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. 

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 svēt-
dienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā 

 

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

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

Lūdzam ziņot par adreses maiņu  
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim ir grāmata, 

kuŗā var ierakstīt izmaiņas, vai arī paziņot par tām 
biļetena redaktorei. 

DKLB biedru  
gadskārtējā pilnsapulce  

notiks svētdien,  22. martā plkst. 12.30  
latviešu nama otrā stāvā  

Ināras un Alfona Reina piemiņas telpā  
Darba kārta: 
Sapulces vadības vēlēšanas; 
2014. gada pilnsapulces protokola 

nolasīšana; 
Priekšnieka ziņojums par darbību  

2014. gadā; 
Kasieres pārskats par 2014. gadu; 
Revīzijas komisijas ziņojums; 
DKLB 2015. gada budžeta pieņemšana; 
Valdes locekļu un revīzijas komisijas 

vēlēšanas; 
Ierosinājumi.      

DKLB valde 

Nāc mūsu pulkā – DK LB valdē aicināti 
jauni  darbinieki! 

Ikviens apmeklētājs latviešu namā sirsnīgi gaidīts! 
Bāra pārzinis Jānis Taube jaunākais ar palīgiem 
laipni apkalpos, sajauks kokteili, pasniegs ūdeni vai 
kādu stiprāku dzērienu; te rit interesantas sarunas 
un notikusi viena otra liktenīga tikšanās... 

mailto:ivars11@aol.com�
mailto:sandra.gulbe@yahoo.com�
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Losandželosas latviešu namā zālē vecgada vakarā 
ieejot, bija pārsteigums – visiem krēsliem balti pārsegi, 
gluži kā kāzās! Tas radīja svinīguma sajūtu, un nav ne-
kādu šaubu – jaungada sagaidīšana ir ievērojams noti-
kums. Pegija Kalniņa Taube trīs dienas iepriekš katru 
dienu brauca uz namu, rosījās, klājot galdus, gādājot, lai 
viss izdotos.  Un izdevās arī! DK LB valdes priekšsēdis 
Ivars Mičulis pirms vecgada vakara izsūtīja aicinājumu 
piedalīties nama zāles rotāšanā. Atradās vairāki rūķīši, 
kas darbu padarīja, diemžēl dekorētājiem gadījusies 
viena otra kļūme, par kuŗu svinētāji nemaz neuzzināja, 
tikai redzēja rezultātu.  

Jaungada balles apmeklētāji 31. decembŗa vakarā sā-
ka pulcēties pirms pulksten astoņiem, pie durvīm viņus 
sagaidīja Nora Mičule, ar katru sasveicinājās, piedāvāja 
iedzert kokteili, ko varēja iegādāties bārā. Dienvidkali-
fornijas latviešu biedrības kasiere Tamāra Kalniņa sēdē-
ja pie nama ieejas durvīm, iekasēja ieejas maksu un ai-
cināja nogaršot viņas ceptos pīrāgus.  

 Jaungada ballē parasti vienmēr ir ciemiņi. No Angli-
jas bija atbraukusi Andras Jaunzemes meita  Daiga Tau-
rīte, no Arizonas – Jānis Brauķis ar dzīvesbiedri, no San-
francisko  – Ivars un Rita Bāri,  ieradās vairāki jaunieši, 
kuŗi studē citās  pavalstīs – Lāra un Kārlis Tolki, Pauls 
Puķēns no Denveras, Varis Kārkliņš. Atnāca  vairāki 
lietuvieši, jo lietuviešu namā šoreiz kopēja jaungada 
sagaidīšana nenotika. 

Vislabākie ir sarīkojumi, kuŗos piedalās jauni, veci, 
lieli, mazi. Vecgada vakarā dzīvīgumu radīja bērni, 
skraidīdami pa zāli un skatuvi. Viņi rotaļājās, mētājot 
balonus, tāpēc daudzi saplīsa pirms pusnakts. Daži par to 
mazliet sapīka, jo visiem patīk pusnaktī plēst balonus. 

 Latvijas goda konsuls Losandželosā Juris Buņķis uz-
runāja jaungada balles apmeklētājus, novēlot nākamā 
gadā veiksmi visās dzīves gaitās.  

Cienastā bija latviešu ēdienu – pelēkie zirņi, galerts, 
lasis krējuma mērcē ar dillēm, aknu pastēte, daždažādi 
salāti, sālīta siļķe, gurķīši, rupjmaize – viss gatavots ar 
lielu mīlestību. Saldēdienā – torte, ābolmaize, ļoti garda 
kafija.  

Ikvienā sarīkojumā gluži kā sporta sacensībās gaisot-
ne iesilst pamazām, sākumā tā ir pastīva, apmeklētāji at-
raisās pamazām. Vispirms dzirdējām Latvijas ansambļu 
mūziku, ko ne visi pazīst, un ir taču zināms, ka mēs mī-
lam to,  ko pazīstam. Dīdžejs, Latvijā populārās grupas 
Relicseed vadītājs Edgars Rakovskis spēlēja ģitaru un 
dziedāja vairākas dziesmas. Izrādās, ir mūziķi, kuŗi sa-
vus instrumentus vienmēr vadā līdzi – Pauls Berkolds no 
auto atnesa akordeonu, Jānis Zemjānis vijoli. Trīs mūzi-
ķu ansamblis spēlēja populāru dziesmu melōdijas, 
kuŗām pievienojās iesilušie klausītāji, un tad jau jautrī-
bas maisam gals bija vaļā.  

Jaunais gads pienāca ātri – paukšķēja šampaniešu pu-
deļu korķi, balles apmeklētāji saskandināja kausus, ap-
skāvās, samutējās, vēlēja cits citam visu to labāko.  Labi 

zināms, ka ar apskāvieniem 
daudz ko var izteikt bez vār-
diem, tie ir  tikpat kā zāles –  
rada enerģiju un emōcionālu 
pacēlumu. Tāpēc Jaunajā 
gadā mums visiem latviešu 
namā derētu apskauties bie-
žāk,  kļūt iecietīgākiem citam 
pret citu, izvairīties no sav-
starpējiem nevajadzīgiem 
strīdiem, apvainojumiem, 
asiem vārdiem...  
     Varbūt ne visi apzinās, ka 
svešumā latviešu nams ir kā 

Lai visiem laimīgs, bagāts, sekmīgs  2015. gads! 

 

Pauls Berkolds Jānis Zemjānis Edgars Rakovskis 
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otras mājas, kur var satikt domubiedrus, līdzgaitniekus, 
likteņbiedrus. Ballē ļoti pietrūka to, kuŗi neatnāca... 

Tūlīt pēc pulksten divpadsmitiem Jānis Daugavietis 
aicināja ārā pie nama durvīm no alvas liet laimes, un gri-
bētāju netrūka. Šoreiz laimes lējējus lūdza ziedot kādu 
ārtavu latviešu skolai, un pēc balles uzzinājām, ka pavi-
sam saziedots 95 dolari. 

Pirms došanās uz jaungada balli bija jāsameklē kažo-
ciņš, jo saulainajā Kalifornijā gada beigās valdīja bez-
maz vai polārs aukstums. Esam pārāk izlutināti, pieradu-
ši pie siltuma. Tovakar vietām temperātūra bija 0° un pat 
zem nulles! Tas nekavēja daudzus doties uz Pasadenu, 
apmesties Kolorado ielas malā un gaidīt, kad pulksten 
astoņos no rīta sākās dzīves svinēšana – plostu parāde, 
bezgalīgi maršētāju orķestŗi,  graciōzo zirgu demonstrē-
jumi un pēcpusdienā gadskārtējo labāko amerikāņu kol-
ledžu, šogad Oregonas universitātes Duck un Floridas 
pavalsts universitātes Seminoles futbola vienību sacensī-
bas Rose Bowl.   

Kaut arī mēdz teikt: „Ja  esi noskatījies vienu parādi, 
tad esi redzējis visas”, katru gad’ no jauna jāapbrīno 
plostu mākslinieku izdoma, talants, dalībnieku pacilātī-
ba, dzīvesprieks.  

Pasaule patlaban šķiet diezgan pabriesmīga vieta, jo 
plūst nevis gaismas, bet bēgļu straumes, it kā būtu sācies 
vai beidzies jauns pasaules kaŗš. Vai tiešām nekad nebūs 
miera zem šīs saules? 

Gribas tomēr ticēt dzejnieka Kārļa Skalbes pirms 
daudziem gadiem teiktajam: 

 

 Zvanu skaņas viļņo gaisā, 
 Vecā gada stundas drūp. 
 Cerību un sapņu biķers 
 Atkal mums uz galda kūp. 
 Cerību un sapņu biķers 
 Atkal mums šai stundā svēts. 
 Piepildīsies viss, kas dziļi 
 Dvēselē būs iecerēts.  

Jānis Daugavietis aicina laimes lējējus 

Kas labs te izlējies? 
Tā kā pele, aita, varbūt 
kaza? 
Pēc ķīniešu kalendāra 
Zirga gadam seko  
Kazas gads. 
Tas sākās 2015. gada  
19. februārī. 

Gunša Švītiņa fotodizains  

 Dienvidkalifornijas latviešu 
kopējam Ziemsvētku 

apsveikumam pievienojas 
 

Anda Andersone 
Daugavas Vanagu organizācijas  
Dienvidkalifornijas apvienība 
Rūta un Rons Deksteri (Dexter) 
Māra un Juris Eglāji 
Dace un Valdis Pavlovski 
Kate un Juris Riekstiņi  
Viesturs Žagars 
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 Lūgums ziedot izcilo valodnieku 
piemineklim Rīgā 

2013. gadā  pagāja 160 gadu, kopš dzimis Kārlis Mī-
lenbachs un 140 gadu kopš Jāņa Endzelīna dzimšanas! 

Vai līdz Latvijas valsts  dibināšanas 100 gadu atcerei  
2018. gadā būs gatava abu mūsu valodas dižgaru cienīgu 
piemiņas vieta –  piemineklis iepretī Latvijas universitā-
tes 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 Latvie-
šu biedrības un Nacionālās kultūras attīstības fondā, 
reģistrācijas nr. 40008036307, konta numurs: 
LV33UNLA0002056469469, SEB Bankas Rīdzenes 
filiāle, UNLALV2X 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes lo-
cekļi  nolēma nosūtīt šim fondam saņemtos ziedoju-
mus Rūdolfa Hofmaņa piemiņai. 

ALAs Stipendiju fonds aicina  
latviešu studentus ASV pieteikties 

stipendijām   
ALAs pārziņā  ir vairāki stipendiju fondi, paredzēti 

studentu atbalstam dažādās nozarēs.  Aicinām studentus, 
kuŗi aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties sti-
pendijām 2015./2016. mācību gadam. Studenti var sa-
ņemt ALAs stipendiju, ja beiguši viena pilna akadēmis-
kā gada studijas universitātē vai kolledžā un turpinās 
mācības kādā ASV universitātē vai kolledžā bakalaura 
vai maģistra grada iegūšanai. Studenti stipendiju saņem 
ne ilgāk kā trīs gadus. Studentiem no Latvijas jāparaksta 
solījums pēc studiju pabeigšanas atgriezties Latvijā, pre-
tējā 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, kas liecina par 
studenta centību, un augstskolas atzīmes (transcript).  

Stipendiju lūgumus izskata reizi gadā, jūnijā.  Piešķir-
tās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta 
skolas adrese un apliecinājums par studiju sākšanu. 

ALAs Stipendiju komisijas vadītāja Andra Zommere 
e-pasts azommers@sbcglobal.net 

Nama uzturēšanai ziedojuši:  
Gunta Airlande – $100;  Jānis Ripa  – $50  

Nama kluba biedru maksu par 2014. gadu 
iesūtīja: Egils Ozoliņš;  Gunta Airlande (Ireland) 

Daugavpils latviešu biedrība sirsnīgi sveic 
Ziemsvētkos un novēl laimīgu 2015. gadu! 

Daugavpils latviešu biedrības valdes 
vārdā Ilze Onzule  Ilze.onzule@inbox.lv 

Ziedojumi  DK latviešu biedrībai 
ar biedru gada maksu 

Lolita  Bola (Ball) – $50; Aleksandrs & Ilma Briškas 
– $450; Diāna Citrona – $25; Lisa Edmondsone –  $40; 
Lidija Dubova – $300; Lilita Dzirkale – $20;  Jānis Gro-
te – $15;  Kārlis Ķilkuts – $50;  Inta Kipere (Kipper) – 
$25; Jānis Kļaviņš – $15; Rainis Krīgens – $25; Kazi-
mirs Laurs – $15; Liene Linde – $50;  Astra Moora – 
$277; Omula Pence – $25; Velta Purmale – $15; Ināra 
Reine – $15; Jānis Ripa – $100; Mārīte Rosentāla – $15; 
Pēteris Simsons – $50; Biruta Šulca – $65; Modris Veis-
manis – $40; Aira Veisa – $25; Maiga Volfa (Wolf)  – 
$200.              Biedrības valde pateicas par ziedojumiem 

PATEICĪBA 
Losandželosas latviešu nama pārvalde sirsnīgi patei-

cas visiem, kuŗi piedalījās tradicionālajā Ziemsvētku un 
Jaungada apsveikumā. Ziemsvētku kartītes vāka zīmēju-
ma autors – Eriks Jerumanis. Kartītes pavairoja Pēteris 
Brecko spiestuvē Landmark Printing. Kopējo Ziemsvēt-
ku apsveikuma kartīti decembrī saņēma apmēram 700 
latviešu, draugu un atbalstītāju Dienvidkalifornijā un 
citās pavalstīs. Īpaši dāsnus ziedojumus atsūtīja Jānis 
Celms, Anna Ābele, Aleksandrs un Ilma Briškas, Maira 
Dižgalve, Mārtiņš Leikarts. Ļoti atvainojamies tiem, ku-
ŗi sūtīja ziedojumu, bet savu vārdu kopējā Ziemsvētku 
kartītē neatrada. Šos ziedojumus saņēmām, kad kartīte 
jau bija iespiesta. Ziemsvētkos Losandželosas latviešu 
sabiedriskajam centram Maija un Tālivaldis Paegle 
papildus dāvāja īpašu ziedojumu – $500. Visu ziedotāju 
atbalsts Losandželosas latviešu namam ir ļoti nozīmīgs. 
Ikviena devumu atzinīgi novērtējam.   

Losandželosas latviešu sabiedriskā centra pārvaldes 
sekretāre Sandra Gulbe 

http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/�
http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/�
http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/�
http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/�
mailto:azommers@sbcglobal.net�
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     XVI Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētki notiks Silīcija 
ielejā, Sanhosē pilsētā  no 3. līdz 
6. septembrim. Viens no galve-
najiem svētkos ir koŗa koncerts. 
Tā programma jau sastādīta, un 
tajā koristi dziedās gan latviešu 
klasiskās koŗa dziesmas, gan jau-
nākas, no tām vairākas kompo-

nētas Kalifornijā. Notiks arī Garīgās mūzikas koncerts. 
Koŗa koncertu virsvadītāja ir  pieredzes bagātā Ziemeļ-
kalifornijas koŗa diriģente Zinta Zariņa, viņa  bija koŗu 
vadītāja arī iepriekšējos, XIV Rietumkrasta Dziesmu 
svētkos Sanfrancisko 2003. gadā.  

Protams, būs arī tautasdeju uzvedums. Gatavojoties 
Dziesmu svētku deju koncertam, Sanfrancisko no jauna 
atdzimusi tautasdeju kopa „Ritenītis”. Gaidām visus de-
ju entuziastus piedalīties gan deju lielkoncertā, gan parā-
dīt katras kopas īpašo priekšnesumu –  „ciemkukuļa” de-
ju. Tāpat kā iepriekšējos svētkos, deju lielkoncerta vadī-
bu uzņēmusies Aija Turaida. Apvienojot pieredzējušo 
vadītāju lietpratību ar dziedātāju un dejotāju aizrautību, 
koŗa un tautasdeju koncerti noteikti būs profesionāli sa-
gatavoti un emōciju piepildīti!  

Skatītājus iepriecinās teātŗa izrāde, kuŗā kopā ar lugas 
varoņiem varēsim gan paskumt par dzīves nedienām, 
gan pasmieties paši par sevi, gan atviegloti uzelpot „lai-
mīgās beigās”. „Kabarē” vakarā uz skatuves kāps Losan-
dželosas mūzikas zvaigznes. Jaunā paaudze un visi tie, 
kuŗi jūtas „sirdī jauni”, varēs klausīties latviešu mūsdie-

nu mūziku „Populārās mūzikas koncertā”.  
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku Mākslas izstādes 

temats ir „Vakar, šodien un rīt”. Izstādes vadītāji aicina 
pieteikt darbus, kuŗi atspoguļo latviešu mākslinieku per-
sonisko pārdzīvojumu Amerikā.  

Visu Dziesmu svētku laiku darbosies svētku tirdziņš. 
Aicinām latviešu daiļamatu meistarus piedalīties tirdzi-
ņā, lai atmiņai par svētkiem katrs varam aizvest mājās 
kādu skaistu latviešu amatnieka darbu.  

Dziesmu svētkos mūs vieno ne tikai dziesma, deja un 
māksla, bet arī atkalredzēšanās prieks, kad satiekam ga-
diem neredzētus draugus, skolasbiedrus, radus, kuŗus ik-
dienā šķiŗ lielie Amerikas attālumi.  Svētku rīkotāji  gā-
dās, lai dalībniekiem un apmeklētājiem būtu iespēja iz-
priecāties vairākās ballēs un saietos. Notiks iepazīšanās 
balle, jauniešu saiets, organizāciju pārstāvju tikšanās, 
svētku vakariņas, svētku balle un pirms mājup došanās – 
atvadu brokastis.  Nav aizmirsts arī par mazajiem svētku 
apmeklētājiem, viņus aicinās uz  „Bērnu rītu”.  

Koncertiem un citiem svētku sarīkojumiem atrastas 
plašas, skaistas telpas.  

Svētku rīkotāji gaida dziedātāju un dejotāju, aktieŗu 
un mūziķu, amatnieku un mākslinieku pieteikumus dalī-
bai XVI Rietumkrasta Dziesmu svētkiem! 

Silīcija ielejas galvaspilsēta Sanhosē ir desmitā lielā-
kā pilsēta ASV. Sanhosē  apkaimē senos laikos dzīvoja 
ohlone cilts indiāņi, viņus pamazām izspieda spāņu 
iekaŗotāji un 1777. gadā nodibināja Sanhosē (San Jose) 
pilsētu par godu Svētajam Jāzepam. Pilsēta un apkārtējās 
zemes vairākkārt manījušas piederību – vispirms šī ter-
ritorija piederēja Spānijai, pēc Meksikas neatkarības pa-

Tuvojas XVI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki   
 

Es aizgāju ozollejā / Skaistu dziesmu klausīties: 
Dziedāj' oši, dziedāj' kļavi, / Ozoliņi gavilēja. 

Sanpedro iela 

Sanhosē konferenču centrs 
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sludināšanas 1821. gadā – Meksikai. ASV-Meksikas ka-
ŗa rezultātā Kaliforniju okupēja Amerika, kopš 1850. ga-
da Sanhosē ir ASV pilsēta. Sanfrancisko ir tikai 47 jū-
džu attālumā, tajā var nokļūt nepilnas stundas laikā ar 
automašīnu vai vilcienu Caltrain. Apdzīvotais rajons 
starp abām pilsētām ir Silīcija ieleja, kur mājvieta ir 
mūsdienu technoloģijas lielajiem uzņēmumiem – Apple, 
Google, Yahoo, Facebook, Hewlett-Packard, Tesla un 
tūkstošiem citu. Tepat ir vairākas universitātes, no ku-
ŗām visvecākā un slavenākā ir Stanforda universitāte, 
kas nemitīgi „sacenšas” ar Berklija universitāti Sanfran-
cisko līča otrā pusē – kuŗai labākas sporta vienības un 
vairāk Nobela prēmijas laureātu. Vērts apskatīt vēsturis-
ko un architektoniski iespaidīgo Stanforda universitātes 
pilsētiņu, kā arī vairākus universitātes mūzejus.  

Sanhosē tuvumā ir trīs vēsturiskas spāņu misijas, di-
binātas 18. gs. beigās – San Jose, Santa Clara un Santa 
Cruz. Savukārt pilsētas centrā slejas majestātiskā Svētā 
Jāzepa bazilika, kas celta 1803. gadā, cietusi vairākās 
zemestrīcēs un vairākkārt pārbūvēta. Turpat blakus –
Sanhosē mākslas mūzejs, Technoloģiju mūzejs, Atklā-

jumu mūzejs bērniem un citi mūzeji. Mazliet tālāk no 
centra ir slavenais „Vinčestera mistēriju nams”, ko visa 
mūža gaŗumā cēlusi Vinčestera šautenes izgudrotāja 
atraitne, lai „izbēgtu no ļaunuma lāsta”.  

Tie, kuŗus vairāk interesē zinātne un daba, var doties 
uz vēsturisko Lika observātoriju Hamiltona kalna galā 
netālu no pilsētas. Observātorija dibināta 1887. gadā, un 
tā bija pirmā observātorija pasaulē, kuŗā astrologi dzīvo-
ja mēnešiem ilgi. Tagad lielākā daļa novērojumu tiek 
veikti automatiski no attāluma, tomēr vēl joprojām pie 
observātorijas dzīvo darbinieki, kuŗi rūpējas par iespai-
dīgo teleskopu darbināšanu.  

Sanhosē centrā ir vairāki teātŗi, arī Operas un baleta 
teātŗis.   

Jāpiemin arī iepirkšanās iespējas elegantajā Santana 
Row rajonā, kur var atrast greznus veikalus un lieliskus 
restorānus. Mazliet demokratiskāki ir iepirkšanās centri 
Westfield Valley Fair Mall vai Eastridge Center. Sanho-
sē iespējams izpriecātties arī neskaitāmos nakts klubos.  

Tāda, lūk, ir Sanhosē, uz kurieni  aicina Rietumkrasta 
dziesmu svētku rīkotāji. Svinēsim savus svētkus un 
baudīsim latviešu kultūru neparastā vidē, kas apvieno in-
teresantu vēsturi, iespaidīgu dabu un modernās techno-
loģijas!  

Uz skaisto Kalifornijas Silīcija ieleju sirsnīgi gaidīti 
daudzi jo daudzi skatītāji.  

Dziesmu svētku vietne tīmeklī: 
 http://www.latviansongfest2015.org/.  
Tajā ir pieteikšanās anketas, informācija par iespēju 

rezervēt viesnīcu, biļešu iegādi, jaunumiem. 
Facebook: XVI Rietumkrasta Dziesmusvētki / XVI 

WestCoastLatvianSongFestival 
Taira Zoldnere 

Sanhosē mākslas mūzejs 

Sanhosē techniskais mūzejs 

Noteikti  jāiegriežas 2003. gadā atklātā,  Dr. Martin 
Luther King, Jr.  vārdā nosauktā  jaunajā Sanhosē  

publiskā bibliotēkā,  viens no tās projekta  autoriem 
ir architekts Gunārs Birkerts 

http://www.latviansongfest2015.org/�
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Šogad pirmais mēģinājums Losandželosas latviešu 
vīru korim „Uzdziedāsim, brāļi!” notika 24. janvārī, tālo 
ceļu no Sanfrancisko bija mērojuši  brāļi Filips un Mār-
tiņš Andersoni. Vīru koris piedalīsies Dziesmu svētku 
atklāšanas koncertā 3. septembrī. Korī ir divi jauni 
dalībnieki – Eduards Reimanis un Toms Auziņš.   

Vīru koris pēc savas Latvijas turnejas 2014. gadā 
ziedoja 1000 dolaru Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu 
daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem 
bērniem Latvijā. Ziedojums ieguldīts Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) ilggadējā valdes locekļa Ērika Krūmi-
ņa vadītās „Sadarbība ar Latviju” nozares fondā un 
pārskaitīts uz Latvijas bērnu fondu.  

ALAs biroja vadītājs Raits Eglītis atsūtījis koŗa pre-
zidentam Valdim Ķerim vēstuli, kuŗā pateicās par zie-

No 25. jūlija līdz 3. augustam Losandželosā 
notiks Pasaules speciālās olimpiādes 14. vasaras 
spēles. Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
valde saņēma vēstuli  no Latvijas speciālās olim-
piādes valdes priekšsēdes Gaļinas Kaņējevas ar 
lūgumu atbalstīt sportistus, Latvijas 15 internāt-
skolu audzēkņus, bērnus un jauniešus ar īpašām 
vajadzībām kuŗi piedalīsies spēlēs – desmit bas-
ketbolistu, pieci atlēti un četri peldētāji. Līdzekļi 
nepieciešami ceļa izdevumu segšanai.  

Valdes priekšsēdes Gaļinas Kaņējevas e-pasts:  
gkanejeva@inbox.lv  tālr.: .+371 29100993 

DK LB valdes  locekļi sēdē 18. janvārī  nolē-
ma sportistu vajadzībām ziedot 1000 dolaru.   

Lūgums tos, kuŗi vēlētos un kuŗiem ir iespēja 

Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim brāļi!” sācis gatavoties 
Dziesmu svētkiem Sanhosē   

dojumu. Viņš atgādināja, 
ka ALAs „Sadarbība ar 
Latviju” nozare darbojas 
kopš 1994. gada un tās 
pamatmērķis ir latviešu 
tautas izdzīvošanas nodro-
šināšana. ASV latviešu 
ziedojumi un testamen-
tārie novēlojumi palīdz 
īstenot šo lielo un nozīmī-
go palīdzības darbu Lat-
vijā. 

atbalstīt Latvijas sportistus, sazināties ar Valdi 
Ķeri –  e-pasts: valkeris2000@yahoo.com  
tālrunis: 310-347-1385. 

Losandželosā uz spēlēm ieradīsies vairāk ne-
kā 7000 dalībnieku apm. 3000 treneŗu pavadībā 
no 170 valstīm un sacentīsies 25 sporta veidos. 
Atklāšanas ceremonija  notiks  25. jūlijā  Losan-
dželosas vēsturiskajā stadionā Memorial Coli-
seum. Pasaules speciālās olimpiskās vasaras spē-
les atklās ASV prezidents Baraks Obama. 

Pirmās Pasaules speciālās olimpiādes vasaras 
spēles notika 1968. gadā  no 19. līdz 20. jūlijam  
Čikāgā (IL). 

Latvijas speciālās olimpiādes valdes vietne 
tīmeklī:  www.solatvia.lv 

Latvijas speciālās olimpiādes valde lūdz atbalstu 

Kaspars Ozoliņš uz mēģinājumu bija atvedis savu 
mazo dēlu Ēriku; kas zina, varbūt arī viņš pēc 

gadiem iestāsies koristu rindā  

mailto:gkanejeva@inbox.lv�
mailto:valkeris2000@yahoo.com�
http://www.solatvia.lv�
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Vītolu fondu dibināja Venecuēlas latvieši Vilis un 
Marta Vītoli, fonds  reģistrēts Latvijas Republikas uzņē-
mumu reģistrā 2002. gada 4. aprīlī. Fonda mērķis ir at-
balstīt un financēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus stu-
dentus. Fonds piešķiŗ un administrē stipendijas. Fonda 
mērķis ir palīdzēt maznodrošinātiem spējīgiem jaunie-
šiem studēt Latvijas augstskolās. 

Fonds piedāvā administrēt šāda veida stipendijas: 
Gada stipendijas – €2000 (t. sk. €150 administrātīvās 

izmaksas) akadēmiskajā gadā. Mūža stipendijas – 
€100 000, ko iemaksā fonda neaizskaŗamā kapitālā; no 
kapitāla procentiem ik gadus tiek izmaksāta ziedotāja 
vārdā nosauktā stipendija. Testamentārus novēlējumus –  
tā līgumā ziedotājs norāda savas vēlmes un noteikumus, 
kuŗi precīzi tiek ievēroti.  

Ik gadu stipendijas pieprasa apmēram 450 Latvijas 

jauniešu, no tiem apmēram 250 atbilst fonda kritērijiem: 
labi mācību rezultāti, maznodrošināti, bāreņi vai ģimenē 
ir tikai māte vai tēvs, aug daudzbērnu ģimenē, panākumi 
skolēnu mācību olimpiādēs. Ar sekmīgiem stipendiātiem 
līgumi tiek pagarināti, viņiem nodrošina iespēja saņemt 
stipendiju 3-4 gadus, lai stipendiāts varētu iegūt pirmo 
izglītību.  

2014./2015. mācību gadā 173 Vītolu fonda ziedotāji 
sagādāja iespēju 610 jauniešiem sākt un turpināt studijas 
kādā Latvijas augstskolā. Ar 412 stipendiātiem līgumi 
tpagarināti, ir 198 jauni stipendiāti. 

Vītolu fonds 12 darba gados pierādījis, ka ziedotāju 
atbalsts ir nopietns ieguldījums Latvijas nākotnē. Ar 
fonda atbastu izskoloti vairāk nekā 1600 studentu.  
Vītolu fonda e-pasts: info@vitolufonds.lv   
Vietne tīmeklī:  www.vitolufonds.lv 

Aicinājums ziedot Latvijas nākotnei! 

Intermediary Bank 
(Starpbanka) 

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,  
New York (Acc. No. 04451650) 

SWIFT/BIC: BKTRUS33 

Beneficiary’s Bank: 
(Saņēmēja banka) 

SWIFT: MARA LV22 
Danske Bank, Riga, Latvia 

Beneficiary: 
(Saņēmēja klients) 

Nodibinājums „Vītolu fonds” 
Reģ.Nr.40008066477 

Konta Nr. (Acc. No.) LV55MARA0000107895700 
Lāčplēša iela 75-III, Riga, Latvia 

ASV iespējams ziedot 

Ziedotāji Vītolu fondam 
Vītola fondam ziedo trīs DK LB biedri – Nora Mičule,  

Ināra un Gunārs Reini. Ināra un Gunārs Reini agrāk 
dzīvoja Sanfrancisko, tagad ziemās Nevadā, vasarā 
Latvijā. 

Nora Mičule (dzim. Ābele) bijusi skolotāja amerikāņu 
skolā, ir ilggadēja Losandželosas latviešu skolas pārzine 
un labi zina, cik liela nozīme ikviena cilvēka dzīvē ir 
izglītībai. Tāpēc likumsakarīga ir viņas vēlēšanās palīdzēt 
iegūt augstāko izglītību kādam trūcīgam Latvijas jaunie-
tim, iemaksājot katru gadu zināmu summu Vītola fondā. 

Ābeļu ģimene Losandželosā iebrauca 1950. gada jūni-
jā, pirmā dzīvesvieta bijusi 65. ielā pie Western avenijas. 
Nora dzīvojusi arī Ohaijo, Arizonā, Ziemeļkalifornijā 
(Sanfrancisko), Mičiganā (Detroitā).  

 
Attēlā pa labi: Ābeļu ģimene ieceļošanas dienā Los-

andželosas galvenajā stacijā, no kreisās: Sarma, Māra, 
Vents, Gatis, Nora Ābeles; aizmugurē: Ernests un 
Irēna Ābeles, sponsori – dāņu mācītājs Rasmusens, 
nezināms baznīcas darbinieks 

mailto:info@vitolufonds.lv�
http://www.vitolufonds.lv�
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Pērnvasar, vairākas nedēļas uzturoties Rīgā,  radās 
iespēja aizbraukt  tūristu aģentūras IMPRO  rīkotā  trīs 
dienu ekskursijā  uz Lietuvu – Klaipēdu, Palangu, Sven-
tāju, Kuršu kāpu.  Aģentūru IMPRO  ceļotāji atzinuši 
par vienu no labākajām Latvijā.  IMPRO  birojs ir Rīgas 
latviešu biedrības ēkā Merķeļa ielā 13, ceļojuma dienā 
tur  pulksten septiņos no rīta gaidīja vairāki autobusi, arī 
mūsējais. Gīde Signe Berga sirsnīgi sagaidīja ceļotājus, 
katram iedeva Lietuvas karti,  kam otrā pusē bija īsa 
latviešu-lietuviešu vārdnīciņa ar svarīgākajiem vārdiem, 
arī  Sventājas, Palangas un Klaipēdas karti. Ceļotāji  
iepazinās cits ar citu, autobusa mikrofōnā nosaucot savu 
vārdu un kaut ko par sevi pastāstot.  Izrādījās, ka vairāki 
ir no Talsiem, pat netālu cits no cita dzīvo.  Kā jau vien-
mēr, kāds bija čakls joku un anekdotu stāstītājs, atcera-
mies vienu: „Viens draugs jautā otram: kāpēc cel apaļu 
māju, tas taču nav tik vienkārši? –  Zini, pie tā vainīga 
sievas māte, jo viņa, uzzinājusi par mājas celšanu teica: 
ceru, ka man arī tur atradīsies kāds stūrītis!” 

Pirmā pietura Lietuvā – Akmeņu mūzejs un akmens 
krāvumi Mosēdē. Akmeņu kollekciju sāka veidot ārsts 
Vaclavs Ints (Intas) 1957. gadā, kad ieradās šeit darbā. 
Vietējie iedzīvotāji sākumā ārstu dēvējuši par dīvaini, 
bet vēlāk parādīja vietas, kur atrodami neparasti akmeņi, 
palīdzēja tos atvest. Vaclavs Ints  40 gadu laikā ar akme-
ņiem izrotājis gan Mosēdes slimnīcas, gan savas viensē-
tas apkārtni un visu pilsētiņu pārvērtis par akmeņu mū-
zeju. Mosēdē 1979. gadā  nodibināts Republikāniskais 
unikālo akmeņu brīvdabas mūzejs, kuŗā  var iepazīties ar 
visdažādākajiem Lietuvā atrodamiem akmeņiem. Mosē-
dē tiek aizsargāti  Žemaitijas laukos savāktie un no ci-
tām zemēm atvestie vairāk nekā 20 000 ledus laikmeta 
laukakmeņu. Restaurētajās ūdensdzirnavās iekārtota eks-
pozīcija, kuŗā var apskatīt dažādu iežu paraugus, ģeolo-
ģiskās kartes un retus akmeņus. Mosēdes akmeņu mūze-
jā var redzēt, kā laukakmeņi izmantoti agrāk un kam tie 

noder mūsdienās.  Zemnieki no vienāda lieluma akme-
ņiem veidoja sētas, atdalot dažādu saimnieku zemes ga-
balus. Bartuvas upes salā salikti dobumakmeņi, ko pa-
gāni izmantojuši kā upuāakmeņus. Citviet parādīts, kā 
akmeņi likti uzbērumu ugunskapos. Šī ir iemīļota ceļo-
tāju atpūtas vieta, kuŗai gaŗām nevar pabraukt. Staigājot 
pa takām, apbrīnojot akmens veidojumus, kompozicijas 
un installācijas, skaidri var sajust akmens spēku un bur-
vību, to izstaroto enerģiju. 

Apskatījām skaisto pilsētiņu Palangu, kuŗā ir 17 000 
iedzīvotāju.  Latvijas-Lietuvas robežlīgumā 1921. gadā 
Palangas apgabalu ieguva Lietuva (lai būtu osta pie Bal-
tijas jūras), pretī saņemot Aknīstes, Panemūnes un Ukru 
territorijas. Redzējām Palangas apgabalā darbojošos naf-
tas sūkņus, un gīde teica, ka Latvijas pirmā ārlietu mi-
nistra un otrā Latvijas Republikas ministru prezidenta 
Zigrīda Annas Meierovica lēmums tagad rūgti jānožēlo.  

Staigājām pa Basanavičus gatvi –  galveno gājēju 
ielu, kur ir kafejnīcas, krodziņi, suvenīru pārdotuves, 
mūzikanti spēlē dažādus instrumentus, ja vēlas, var 
iestāties rindā, lai palēkātu ar gumijas virvi, vai arī tikai 
pavērot – kāda  meitene uzlidoja trīsstāvu mājas aug-
stumā. Protams, iegriezāmies kafejnīcā un ēdām gardos 
cepelīnus. 

Iegriezāmies Dzintara mūzejā grāfa Fēliksa Tiškeviču 
pilī, tas ir slavenākais Baltijā. Lielākais dzintars gabals 
sveŗ 3524 gramu. Turpat līdzās skaistas dzintara krelles, 
pēc tādām Latvijā  piepeši ir liels pieprasījums, gandrīz 
katrā laikrakstā ievietots sludinājums: pērku dzintara 
krelles par zelta cenu. Izrādās, tās iecienījuši ķīnieši, jo 
palīdzot pret visādām vainām. 

 Pilij apkārt krāšņs parks, ko 1897. gadā izveidojis 
franču ainavu architekts Eduards Fransuā Andrē.  

Ciemos pie brāļiem lietuviešiem 

Ārsta  Vaclava Inta atdusas vieta   
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Parkā ir skulptūra „ Egle – zalkšu karaliene”, to 1960. 
gadā veidojis Roberts Antinis, viņu ietekmējusi lietuvie-
šu tautas teiksma: kādiem vecīšiem bijuši divpadsmit 
dēlu un trīs meitas. Meitas reiz aizgājušas peldēties un, 
kad jaunākā gribējusi uzvilkt savas drēbes, viņa tajās 
ieraudzījusi zalkti un nav varējusi to aizdzīt. Zalktis tei-
cis, lai nāk pie viņa par sievu, meitene apsolījusi, un 
zalktis aizrāpojis. Pēc gada, kad jau solījums gandrīz 
aizmirsies, sētā ieripojusi lepna kariete, no kuŗas izkāpis 
zalkšu ķēniņš un aizvedis līgavu uz pazemes pili. Pagā-
juši deviņi gadi, un sieva lūgusi zalktim, lai atlaiž viņu 
un bērnus –  dēlus  Ozolu, Osi un Bērzu un meitu Apsīti 
apciemot savējos. Zalktis piekritis, bet noteicis, ka ne-
viens nedrīkst nosaukt viņa vārdu.  Tomēr Apsīte izpau-
dusi mātes brāļiem zalkša vārdu, viņi ar izkaptīm aizgā-
juši pie jūras, saukuši zalkti,  un, kad viņš iznācis, brāļi 
padarīja savu melno darbu. Egle aiz bēdām pārvērta sa-
vus bērnus par kokiem un pārvērtās arī pati. 

Pils tuvumā ir Birutes kalns – sena svētnīca. Te dzī-
vojusi lietuviešu teiksmās pieminētā zalkšu karaliene 
Egle un svētās uguns sargātāja Birute, kas apprecējās ar  
Lietuvas valdnieka Vītauta Dižā dēlu Ķēstuti. Birutes 
kalna pakājē ir „Mazā Lurda”, tur novietota Svētās Jau-
navas statuja, kas spējot darīt brīnumus. Pirms apmēram 
100 gadiem statuja atvest no Lurdas, laika gaitā gājusi 
bojā, tagad izgatavota no jauna.  

Otrā ceļojuma dienā no Klaipēdas (senāk Mēmele) ar 
prāmi pārcēlāmies uz Baltijas jūras pussalu, Kuršu kāpu 
–  98 km gaŗo un  0,4-4 km  plato  zemes strēli, ko no 
cietzemes atdala 1600 km² plašais Kuršu līcis. Kuršu 
kāpa iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, tā 
raksturota: Lietuvas  dārgums „Sahāra”,  jūras, vēja un 
smilšu radīts  dabas brīnums, unikāls veidojums.  Lietu-
vai  pieder Kuršu kāpas ziemeļu daļa apmēram 50 km 
gaŗumā  (no Kāpugala līdz Nidai),  dienvidos no Nidas  

Galvenā gājēju iela Palangā – Basanavičus gatve 

Dzintaru mūzejs  

Dzintara mūzejs atvērts  
1963. gadā, tajā ir apmē-
ram 5000 eksponātu ar 

kukaiņu un rāpuļu ieslē-
gumiem; fondos glabājas 
28 000 dažkrāsu dzintaru 

Izstādē  „Dzintars: mīti un zinātne” Paula Stradiņa Medi-
cīnas vēstures mūzejā Rīgā laimējās redzēt Lietuvas māk-
slinieku Aļģinas Žalimienes un Rolanda Žalima no ma-

ziem dzintara gabaliņiem pēc senas aušanas technoloģijas 
darināto kleitu, darbs ildzis 3000 stundu, izmantoti 4,5 kg 
dzintara; Lietuvas paviljonā pasaules izstādē World Expo 

2012 Dienvidkorejā kleita guvusi lielu ievērību 



12  

ir robeža ar Krieviju, Kaļiņingradas apgabala territorijā 
kāpa savienojas ar cietzemi. 

Vispirms delfinārijā noskatījāmies interesantu delfīnu 
izrādi. Te joprojām notiek būvdarbi, ir iecere izveidot 
delfīnterapijas centru. Saskarsme ar lielajiem, gudrajiem 
un labestīgajiem dzīvniekiem bērniem palīdzot ārstēt 
neurōzes, pēctraumu spriedzi, psīchiskos un runas attīs-
tības traucējumus.  

Bijām Jūras mūzejā un akvārijā – tas iekārtots bijušā 
Kāpugala cietoksnī, vecā 19. gs. forta ēkā. Akvārijs nav 
mazāk iespaidīgs kā Sandiego. Lai visu kārtīgi apskatītu, 
vajadzētu veselu dienu vai pat vairākas.  

Devāmies uz nelielo pilsētiņu Nidu. Tā ir ļoti kopta, 
visas ēkas skaisti nokrāsotas,  daudz mazu viesnīcu.  Ap-
skatījām kapus, uz kopiņām krusti veidoti kā seni orna-
menti. Jūrniekiem bija ļoti svarīgs vēja virziens, senāk 
pie katrām mājām bija vēja rādītāji, tagad tos var apska-
tīt vienkopus.  

Vasarās Nidā no 1930. līdz 1932. gadam dzīvoja vā-
cu rakstnieks Tomass Manns, te viņš sāka rakstīt romānu  
„Jāzeps un viņa brāļi”. Šajā ēkā tagad ir kultūras centrs, 
iekārtota izstāde Tomasa Manna piemiņai, notiek rakst-
nieku tikšanās, lasījumi. Tomasam Mannam patikusi šī 

vieta, jo  no augstas kāpas paveŗas skats uz jūru, un tā ir 
vienīgā vieta, kur redzams, kā  saule no rīta iznirst no 
jūras un vakarā atkal noriet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netālu no Jodkrantes ciema izkāpām no autobusa 
pavērot „Mirušo mežu”. Te ir apmēram 6500 Baltijas 
pelēko gārņu un kormorānu jeb jūraskraukļu ligzdošanas 
vieta. Pelikānveidīgo kārtas putni  Eiropas Savienībā  ir 
aizsargājami, bet šeit tie tik ļoti  savairojušies, ka lielākā 
daļa koku nokaltuši no putnu mēsliem.  Jūraskraukļi 
apēd arī ļoti daudz zivju. Te uzcelta platforma, uz kuŗas 
uzkāpjot, var redzēt kormorānu ligzdas. IMPRO brošūrā 
bija pat ieteikums uz „Mirušo mežu” ņemt līdzi lietus-
sargus, lai pasargātos no putnu mēsliem. Par laimi putni 
mierīgi sēdēja kokos, lietussargs nebija vajadzīgs.  

Mūsu apmešanās vieta bija Sventājā, nesen uzceltā 
jaunā viesnīcā Amber Palace apmēram 100 metru no 
jūras. Pagrabstāvā bija burbuļvanna un peldbaseins, bet 
izvēlējāmies peldēties jūrā. Viesnīcas apkārtni rotā ak-
mens skulptūras. Pāris dienas šajā pašā viesnīcā uzturē-
jās Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, un daži mūsu 
grupas dalībnieki viņu bija redzējuši. 

Delfinārijs 

Kuršu kāpa – Lietuvas dabas brīnums Vācu rakstnieka Tomasa Manna māja Nidā 
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Sventājas apkaimē senos laikos dzīvojuši kurši  jeb  
kursenieki, arī vācieši. Kursenieki lielākoties nodarboju-
šies ar zvejniecību, runājuši valodā, kas tuva latviešu 
valodai. Otrā pasaules kaŗa beigās viņi kopā ar vācie-
šiem izbraukuši uz Vāciju. Kuršu kāpās daži iedzīvotāji 
vēl runājot kursenieku valodā, bet mums nevienu tādu 
nelaimējās satikt. 

Pēdējā  ceļojuma dienā devāmies uz Klaipēdu, apska-
tījām vecpilsētu, kuŗā saglabājušās18.-19.gs. koka pild-
režģu ēkas, Danas upes krastmalu ar vecajām noliktavu 
ēkām, upē noenkuroto burinieku, kur iekārtots restorāns. 

Jūtams, ka pilsētas amatpersonas domā, kā  piesaistīt 
tūristus. Jaunlaulātie savu nesaraujamo saišu apliecinā-
šanai pie tiltu margām pieslēdz pamatīgu priekškaramo 
atslēgu, atslēdziņu iemetot upē (Rīgas kanāļu tilti noka-
rināti no vienas vietas). Klaipēdas centrā izveidota 
zemeslode, pie kuŗas var karināt atslēgas.  

Jodkrantē  izstaigājām Raganu kalnu, kuŗā  izveidots 
savdabīgs Lietuvai raksturīgo koka skulptūru an-

samblis – dievību, mošķu, dabas un cilvēku tēli 

Agrāk ar 1948. gadā Somijā būvēto trīsmastu  
burinieku „Meridiāns” Klaipēdas jūrskolas kursanti 

brauca atklātā jūrā  

Klaipēdas vecpilsētā uz kādas 
ēkas jumta sēž skursteņslauķis, 
pie ēkas sienas ir Laimes poga, 
pie kuŗas pieliekot plaukstu un 
kaut ko vēloties, vēlēšanās pie-
pildīšoties. Kādu īpašu vēlēša-
nos var iečukstēt ausī Laimes 
pelītei. Ir arī pilsētas kaķis. 

Pildrežģu ēka  

Šachistiem te grūti pretoties kār-
dinājumam pakavēties, lai pre-

tiniekam pieteiktu šachu un matu  

Kuršu kāpas galā –  simbolisks Saules pulkstenis  
ar baltiešu zīmēm un saulgriežu laikiem  

dažādās pasaules vietās  
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Pēdējā mūsu pieturas vieta bija Ginesa rekordu  grā-
matā ierakstītais iespaidīgais Krusta kalns. Pats pirmais 
krusts Jurgaiču pilskalnā novietots 1850. gadā, iespē-
jams tradicijas dēļ, jo Lietuvā skaistākajās vietās ceļa 
malās un citur ir krusti. Padomju okupācijas laikā tur 
krustus likt aizliedza, kalnu apsargāja, bet, vienalga, 
daudzi naktīs nolika savus krustus, lūdzot Dieva svētību. 
Krusta kalnu 1993. gadā apmeklēja Romas pāvests Jānis 
Pāvils II.  

Arī mēs Krusta kalnā nolikām savus krustiņus, vēlē-
damās, lai pasaulē būtu vairāk tīru ūdeņu.  

Lietuvieši tajās dienās dzīvoja eiru gaidās, veikalos 
cenas jau bija norādītas litos un jaunajā valūtā. Mājup 
vedām lietuviešu cepumu – šakotis. To gan var nopirkt 
arī Rīgā lielajos Maxima veikalos. Atpakaļpceļā gīde  
pārbaudīja, cik uzmanīgi esam klausījušies viņas stāstī-
jumā – izdalīja lapas ar  20 jautājumiem, no katra trim 
atbildēm bija jāizvēlas pareizā. Uzvarētāji saņēma ne-
lielas IMPRO dāvanas. 

Visas trīs ceļojuma dienas laiks bija jauks, ceļabiedri 
patīkami, iztikām bez strīdiem. Galvenais – uzzinājām 
daudz jauna par saviem tuvākajiem kaimiņiem. 

Indra Kore 
Astra Moora 

Teātŗa laukumā pie Klaipēdas drāmas teātŗa  ir piemi-
neklis Austrumprūsijas dzejniekam Simonam Dacham 
(1605-1659), viņš sarakstījis apmēram 1000 dzejoļu, stu-
dējis teoloģiju un senās valodas Kēnigsbergā, vēlāk tu-
rienes universitātē  bijis profesors. Tāravas mācītāja 
meitas Annas Neanderas kāzās viņš iemīlējās līgavā un 
savas jūtas izteica dzejolī, kas kļuva par populāru dzies-
mu. Tēlnieks Alfrēds Kūns 1912. gadā izveidoja strūkla-
ku ar bronzā lietu S. Dacha  dzejolī apjūsmotās Tāravas 
Anniņas figūru. 1939. gadā tā pārcelta  uz citurieni, pa-
domju okupācijas laikā tās vietā novietots tanks un Ļe-
ņina statuja, savā  vietā tā atgriezās 1989. gadā.  

1819. gadā  celtajā Klaipēdas drāmas teātrī  viesojies 
Richards Vāgners; pēc Klaipēdas novada pievienošanas 
Vācijai 1939. gadā  23. martā  ar kreiseri Deutschland  
atbraukušais Ādolfs Hitlers teicis runu no teātŗa balkona.  

Simbolisks tēlnieka A. Sakalauska  granīta monuments 
„Arka” (lielākais Lietuvā: 8,5 m augsts, sver 150 tonnu) 
Danes krastā  laukumā  pie Biržas tilta:  mazā kolonna 
(no sarkanā granīta) ataino Mazo Lietuvu,  lielā (pelēkā) 
– Lielo Lietuvu. Augšā iekalti rakstnieces Ievas Simo-
naitītes vārdi: „Mēs esam viena tauta, viena zeme, viena 
Lietuva”. 2005. gadā pagāja  80 gadu,  kopš Klaipēdas 
apgabals (Mazā Lietuva) apvienots ar Lietuvu. 
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Jānis Ripa Wormhole posing as a nanotube (akrils, finieris, 4x8 pēdas)  

ASV, Kanadas, Austrālijas un Eiropas mākslinieku 
apmēram 350 darbu.  

Ievērojumus līdzekļus šim projektam ziedojusi Ripu 
ģimene, un vienai PLMC galerijai  ir Ripu ģimenes 
vārds. Architekts un mākslinieks  Jānis Ripa ir aktīvs 
mūsu biedrības biedrs, viņš bieži apmeklē sarīkojumus, 
ziedo dažādiem mērķiem.  

Zemāk redzamais Jāņa Ripas interesantais mākslas 
darbs rotā viņa dzīvokļa sienu. 

Astrīdas Prestonas darbu izstāde Ziemeļkalifornijā 

Descanso Lake Reflections" (eļļa, koks, 38 x 52 collas) 

Mākslinieces Astrīdas Prestonas darbu izstāde no 10. janvāŗa līdz 28. februārim bija atvērta   
R. B. STEVENSON GALLERY (7661 Girard Ave., Suite 201, La Jolla,  California 92037) 

Pasaules latviešu mākslas centra izveide Cēsīs ir pē-
dējo gadu plašākais ārzemju latviešu  projekts Latvijā, 
ko varēja īstenot ar ziedojumu palīdzību. Savu ārtavu 
ziedojusi Latvijas Ārlietu ministrija.  

PLMC valdes locekle  Lelde Kalmīte aicina atbalstīt 
projektu, kuŗa mērķis ir saglabāt ārzemju latviešu māk-
slinieku veikumu nākamām paaudzēm un rūpēties par 
iekļaušanu Latvijas kultūras apritē. Viņa lūdz ziedot arī 
mākslas darbus PLMC  kollekcijai, kuŗā patlaban ir 

Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs vajadzīgi ziedojumi 
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Losandželosas latviešu jauktais koris un tautasdeju kopa „Pērkonītis” 
gatavojas Dziesmu svētkiem Sanhosē 

Mēginājumi diriģenta Paula Berkolda vadībā  notiek 
katru otrdienu plkst. 7:30  latviešu namā 

Mēģinājumi tautasdeju kopai „Pērkonītis”:  
1. martā no plkst. 10.00 līdz 3.00 
12. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 1.00 
19. aprīlī no plkst. 11.00  līdz 3.00 
3. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 
23. -25 maijā visām rietumu apgabala deju kopām 

No 14. līdz 18. janvārim  Losandželosas Convention 
Center notika gadskārtējā starptautiskā mākslas darbu 
izstāde LA Art Show. Rotu izstādē piedalījās Latvijas 
māksliniece Anita Sondore. Rotkalšanu māksliniece mā-
cījusies Latvijā un Italijā. Viņa darina greznas, diman-
tiem un citiem  dārgmetalliem  rotātas zelta un sudraba 
rotas ar latviešu etnografiskiem rakstiem.   

Pērn  desmit labāko jauno dizaineru izstādē  Ņujorkā  
New Designer Gallery  (Jewelers of America New York 
Summer Show 2014)  varēja  apskatīt Anitas Sondores  
rotu kollekciju  Sounds of Silence  (Klusuma skaņas). 

Anitas Sondores rotas var iegādāties: Galleria Riga 
Dzirnavu iela 67, Centra rajons, Rīga, LV-1011 

Māksliniece  meklē sadarbības partneŗus un juvelieŗ-
izstrādājumu izplatītājus.  

Informācija: www.anitasondore.com 

Mākslas skatē Losandželosā piedalījās Latvijas rotkale Anita Sondore  

KOPKOŖA DZIESMAS 

Māksliniece par sevi saka: „Es gleznoju laiku, cil-
vēku, notikumu, emōciju sejas un sirdis. Mani rīki nav 
parasti. Esmu kalēja mazmeita un grebju, dedzinu, vir-
pinu metallā, sudrabā, zeltā, asfaltā, dzintarā un smarag-
dos. Mana misija ir raudzīties apkārt un it visā ieraudzīt 
iedvesmas avotu. Varu atklāt arī, kas ir acīm, ausīm, mē-
lei un taustei apslēpts – sirdis un dvēseles, raksturus un 
nodomus.”  

http://www.anitasondore.com�
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Mūzicē ansamblis „Lāčkāja” 

Vanadžu ziemas saulgriežu sarīkojums „Riti raiti, valodiņa” 
DK DV apvienības vanadžu kopas vadītāja Inguna 

Galviņa aicināja uz gadskārtējo ziemas saulgriežu sarī-
kojumu 11. janvārī. Mūs cienāja ar siltu viru, uz kafijas 
galda netrūka nenieka. Dzirdējām asprātīgus sakāmvār-
dus, kopā minējām mīklas un, protams, dziedājām. Bija 
liels un jauks pārsteigums – mūzicēja Paula Berkolda 
izveidotais jaunais mūzikas ansamblis „Lāčkāja”.  Tajā 
iesaistījušies vairāki studenti no augstskolas California 
Institute of the Arts, kur  Pauls Berkolds ir mācībspēks. 
Viņi spēlēja dažādus mūzikas instrumentus un bija labi 
iemācījušies piecas latviešu tautasdziesmas. Mūziķiem 
pievienojās daži sarīkojuma apmeklētāji, arī uz laiku no 
Latvijas iebraukušie studenti. Pauls Berkolds uz vietas 
mums iemācīja  dziesmas „Tumsa, tumsa, kas par 
tumsu” mazāk pazīstamu un retāk dzirdētu variāciju. 
Viņš teica, ka studentiem patīk latviešu sabiedrība, un 
prieks bija abpusējs. 

Todien uz namu bija atnākusi pensionētā tiesnese 
Karola Hallovica (Carol I. Hallowitz). Viņa martā dosies 
uz Rīgu un divas nedēļas lasīs lekcijas Latvijas universi-
tātes Juridiskās fakultātes studentiem. K. Hallovicai bija 
pazīstams tiesneses Dzintras Janavas vārds, bet nezināja, 
ka viņa ir latviete. Ziņas par šejienes latviešu sabiedrību 
Karola Hallovica bija sameklējusi tīmeklī un priecājās 
par iespēju iepazīties. Kopā ar Gretu un Arnoldu Stan-
toniem Karola Hallovica piedalījās Noras Mičules vadī-
tajā  latviešu valodas mācībstundā, uzzināja, kā latviski 
sasveicinās un atvadās,  apguva vēl citas svarīgas  ikdie-

nā vajadzīgas frazes, ar interesi izpētīja grāmatu par 
Rīgu, bija pateicīga par uzdāvināto latviešu valodas 
mācībgrāmatu un  Ilmāra Šalta grāmatu „Nolaupītā 
bērnība” angļu valodā. K. Hallovica solīja sameklēt arī 
grāmatas par Latvijas vēsturi, jo pirms braukšanas uz 
Latviju grib labi sagatavoties. Karola Hallovica ir daudz 
ceļojusi, bet uz Latviju dosies pirmoreiz.   
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Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes,  
pokera un novusa spēles turnīros;  

Izziņas:  pegijat@inbox.lv  vai 
jetaube@earthlink.net 

Katru ceturtdienu no plkst. 2.00 līdz 4.00 Irvine Lake-
view Senior Center (20 Lake Road, Irvine, CA 92604,  
tālr.: 949-724-6900) notiek deju pēcpusdienas, kuŗās 
spēlē profesionāls orķestris. Divi tā dalībnieki ir latvieši, 
divi Sašas – Aleksandrs Graps un Aleksandrs Briška.  
Edvīns Rūsis jau bija aizbraucis izlūkos, bet bez deju 
partneres. 

No kreisās: Edvīns Rūsis, Aleksandrs Briška   

Brauksim  uzdejot!  

Senioru profesionālā orķestŗa dalībnieki, vidū stāv (no kreisās) Aleksandrs Briška un Aleksandrs Graps 

„Mēs visi esam muļķi, vienalga, dejojam vai ne, 
nu tad  labāk dejojam.”  (Japāņu sakāmvārds) 

„Ja mājas saimnieks spēlē tamburīnu, mājinie-
kiem jādanco.”  (Austrumu gudrība) 

mailto:pegijat@inbox.lv�
mailto:jetaube@earthlink.net�
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Pirms 95 gadiem krita pulkvedis Oskars Kalpaks un 
pirms 70 gadiem Latviešu leģiona 15. un 19. divīzijas 
kaŗavīri kopā cīnījās smagās kaujās.  Vērojot attēlu uz 
sarīkojuma programmas vāka, šķiet, ka pulkvedis Oskars 
Kalpaks mierīgi sēž ierakumā kopā ar leģionāriem. Viņš  
iedvesmoja kaŗavīrus ar savu mierpilno raksturu un paš-
pārliecību. O. Kalpaka militārās zināšanas vienmēr lika 
viņam būt kaujas gatavībā. Šķietami bezcerīgā militāri 
polītiskā juku laikā, kad augstākie virsnieki bēga uz 
rietumiem, Kārļa Ulmaņa pagaidu valdība uzticējās 
pulkvedim Kalpakam, aicinot viņu izveidot  jaunās Lat-
vijas armiju un ieceļot viņu par virspavēlnieku. Kalpaka 
batajons bija pakļauts vācu ģenerālim Rīdegeram fon  
der Golcam, kopā ar vāciešu zemessargu jeb landesvēra 
vienībām, Vācijas armijas tā saukto dzelzdivīziju un 
vienu vietējo krievu rotu, 1918. gada decembrī cīnoties 
pret iebrūkošo padomju Krievijas sarkanarmiju. Vācu 
priekšniecība rēķinājās ar Kalpaka viedokli un aicināja 
viņu piedalīties apspriedēs par plānoto kaŗadarbību. Arī 
kalpakieši paļāvās uz sava komandieŗa kaujas spējām, 
drosmi un ticību Latvijas neatkarībai. 

Pēc atkāpšanās un pirmajām uzvarām pie Ventas 
krastiem, 1919. gada 3. martā ar papildinātiem latviešu 
un vācu apvienotiem spēkiem sākās pretuzbrukums boļ-
ševiku armijai visā Kurzemes frontē. Kalpaka bataljons, 
sekmīgi veicot kaujas uzdevumu, neatlaidīgi vajāja pre-
tinieku, kas atkāpās pa Skrundas-Saldus lielceļu. Sasnie-
dzot Airītes, mežainajā apvidū iedegās jauna kauja.      
Oskars Kalpaks ar nūjiņu rokā mierīgi soļoja pa lielceļu. 
Pulkveža stāba virsnieki vairākas reizes mēģināja viņu 
pierunāt pārdrošajās kaujās būt piesardzīgākam. Šoreiz 
liktenis viņu nesaudzēja. Lodes šāviens vēderā  6. martā 
izdzēsa pulkveža Oskara Kalpaka dzīvību viņa mūža 37. 
gadā.  

Krita arī studentu rotas komandieris Nikolajs Grund-
manis, jātnieku nodaļas virsleitnants Pēteris Krievs un 
vācu artilērijas baterijas leitnants Hans Johans Šrinders. 
Bija noticis traģisks pārpratums. Vācu dzelzsdivīzijas 
Borkes bataljona kareivji bija pavirzījušies kalpakiešiem 
priekšā un domāja, ka viņiem uzbrūk sarkanarmieši, kuŗi 
atkāpjas, un sagaidīja viņus ar uguni. 

Kritušos kalpakiešus apbedīja 11. martā Liepājas 
Lielajos kapos. Pēdējā gaitā viņus pavadīja lielas ļaužu 
masas, valdības locekļi un ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis. Kalpaka bataljona pārstāvis pie pulkveža zārka 
teica: „Mēs atvadāmies, lai dotos atpakaļ izpildīt tavu 
pavēli.” 

Ģenerālis Rīdegers Golcs bija monarchists, viņa plā-
nos Baltijā neietilpa Latvijas neatkarības idejas īsteno-

šana, tomēr savā pavēlē viņš rakstīja: „Priekšzīmīgā un 
enerģiskā vienības komandieŗa pulkveža Kalpaka nāves 
gadījumā izsaku patiesu līdzjutību. Es pazinu un cienīju 
Kalpaku, viņš bija priekšzīmīgs vīrs un liela personība, 
un dziļi nožēloju, ka viņš izrauts no mūsu vidus brīdī, 
kad veda uzbrukumā savu kaŗaspēku. Viņa kaŗaspēka 
rīcība šajā kaujā komandierim var būt gandarījums un 
pēdējais prieks.” 

Kalpaka bataljona vadību pārņēma pulkvedis Jānis 
Balodis. Spēkiem pieaugot, bataljonu  pārformēja par 
brigādi. Pēc Latvijas atbrīvošanas pulkveža Oskara 
Kalpaka mirstīgās atliekas pārbedīja viņa dzimtā pagasta 
Meirānu Visagalas kapos. 

„Mēs atvadāmies, lai dotos atpakaļ izpildīt tavu 
pavēli...” 

Pavēles pildīšana nebeidzās ar Latvijas neatkarības 
cīņām. Tā turpinājās nākamā paaudzē, latviešu leģionā-
riem aizstāvot savu tautu un tēvzemi Latviju no tā paša 
ienaidnieka, vienalga, vai tā bija padomju Krievija vai 
Padomju Savienība. 

Ir dzirdēts teiciens – ja nebūtu baigā gada, nebūtu 
bijis Latvijas leģiona. Arturs Silgailis savas grāmatas 
„Latviešu leģions” pirmajā rindkopā nepārprotami rak-
sturo leģiona nozīmi: „Latviešu leģions, ar kuŗa vārdu 
Otrā pasaules kaŗā bija saistītas latvju tautas pēdējās 
cerības novērst Latvijas otrreizējo nokļūšanu Padomju 
Savienības verdzībā un atgūt dzimtenei brīvību, ir latvju 
dēlu lielās tēvzemes mīlestības, pašaizliedzības un 
varonīgas visspilgtākais apliecinājums.” 

Latviešu leģions oficiāli dibināts pēc Hitlera un 
Himlera pavēles 1943. gada 8. februarī, sākotnēji  safor-
mēts no latviešu kārtībnieku bataljoniem. Pēc mobilizā-
cijas tajā bija 165 000 vīru, 15. un 19. divīzijā – 31 446.  
Divīzijas komandieŗi bija vācieši, zemākas pakāpes ko-
mandieŗi – latvieši.  

Pirmās kaujas kristības Latviešu leģionam bija  Ļe-
ņingradas frontē 18. martā. Topošo 2. brigādi pārvietoja 
uz pozicijām Volchovas purvos, kur tā noturējās līdz 
1944. gada janvārim, kad krievi iesāka lieluzbrukumu 
visā frontē, lai ielenktu un iznīcinātu vācu 18. armiju, 
kuŗā ietilpa arī latviešu brigāde. Vācu divīzijām atkāp-
joties, 2. brigādes uzdevums bija to segt, iesaistoties 
smagās, asiņainās cīņās aukstumā, dziļā sniegā, bezceļu 
apvidū, bez pārtikas un gandrīz ik dienas  piedzīvojot 
partizānu uzbrukumus. Brigāde 29. februārī beidzot sa-
sniedza 200 km attālās labi izbūvētās tā dēvētās Panteras 
pozicijas austrumos no Pleskavas. Pēc atpūtas brigādi 
pārveda uz aizstāvēšanās pozicijām Veļikajas upes kras-
tā dienvidrietumos no Ostrovas, apmēram 30 jūdžu no 

Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona cīņu atcere 
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Latvijas robežas. Tur Latviešu leģionu papildināja ar 
kājniekiem, ko atveda no Rīgas, un pārdēvēja par 19. di-
vīziju.  

Līdzās stājās 15. divīzija, ko sāka formēt 1943. gada  
23. martā. Ārkārtīgi grūtos apstākļos, izcīnot smagas 
kaujas, tā bija atkāpusies no Staraja Rusas. No 16. līdz 
19. martam abu latviešu divīziju kaŗavīri pirmo un vienī-
go reizi kaŗa laikā sekmīgi cīnījās plecu pie pleca latvie-
šu virsnieku vadībā. Taču divīzijām bija ļoti smagi zau-
dējumi. 

Galvenās kaujas bija par augstienēm 82.6 un 93.4 – tā 
sauca stratēģiski svarīgus 82,6 m un 93,4 m augstus kal-
nus, ko krievi par katru cenu gribēja noturēt. Savukārt 
vācieši par katru cenu tos gribēja iegūt. Augstienes gāja 
no rokas rokā. Šajās cīņās Veļikajas upes krastos dzīvību 
zaudēja apmēram 2000 latviešu leģionāru. Gūstekņi 
stāstīja, ka pret abām latviešu divīzijam bija sakoncen-
trētas deviņas kājnieku un vairākas tanku divīzijas, kā 
arī daudzkārt spēcīgā artilērija.  

Par spīti pretrunām, kādas Latvijā radušās pēdējos 
gados, 16. marts ir Latviešu leģiona piemiņas diena.  

Pēc daudzajām ciešanām 15. un 19. divīziju pārvie-
toja uz mierīgāko Bardovas-Kudeveras iecirkni austru-
mos no Opočkas. 1944. gada 22. jūnijā padomju armijas 
sāktā lielā ofensīva beidzās ar austrumu frontes pārrāvu-
mu. 15. un 19. divīzijas vienības atkāpās un 17. jūlijā 
pārgāja Latvijas robežu pie Kārsavas.  

Vairāk cietušo 15. divīziju pārveda uz Vāciju, lai tur 
papildinātu, apmācītu un formētu par jaunu kā kaujas 
spējīgu vienību. 19. divīzijas pulku komandieŗi nolēma 
palikt Latvijā un turpināt cīņas pēc vienības papildināju-
miem un pārkārtošanas. 

„Mēs atvadāmies, lai dotos atpakaļ izpildīt tavu 
pavēli...”  

Un kāda tad bija šī pavēle?  
„Jātnieki, – uz priekšu!” pavēlēja pulkvedis Kalpaks, 

pirms viņu nāvīgi ievainoja. 
Uz priekšu! 
Dievs, svētī Latviju! 

Teodors Lilienšteins 
Referāts nolasīts Kalpaka bataljona un Latviešu 

leģiona piemiņas sarīkojumā 2014. gada 9. martā 
Losandželosas latviešu namā 

Pēteŗa Vaska „Vientuļais eņģelis”  
sajūsmināja klausītājus Glendālē 
Losandželosas kamerorķestŗa  programmā  24. janvā-

rī Glendālē Alex Theater bija iekļauts arī  Pētera Vaska 
skaņdarbs  stīgu orķestrim „Vientuļais eņģelis”. 

Vijoles sōlo atskaņoja  jaunā, talantīgā vijolniece 
Karina Kanellaka  (Canellakis). Koncertu noklausījās 
Brigita un Aivars Jerumaņi, viņu vērtējums: „Žilbinoši!”  
Diemžēl  komponists  aizņemtības dēļ nevarēja atbraukt. 

Izcilu atsauksmi uzrakstījis kritiķis Marks Svēde 
(Mark  Swed), tā ievietota  laikraksta Los Angeles Times 
27. janvārī. Atzinīgi vārdi veltīti gan orķestrim, Pēterim 
Vaskam, sōlistei:  

„Peteris Vasks' "Lonely Angel" followed. The Latvian 
composer calls his short solo for violin and strings from 
2006 a meditation. The program note suggested that the 
long, arching solo may be meant as the voice of an 
angel. Vasks, though, is not a sentimental composer. His 
music is dark, depressing, mournful and deeply beautiful 
in its spiritually gloom-ridden way.  

Here Canellakis' tone changed to something fuller. 
The strings that accompanied provided little more than 
harmonic cushion with soft tremolos and a rich 
supporting base line. Again, the performance was pure 
chamber music. Canellakis' solo sang eloquently. She 
gave the U.S. premiere of the score in Toledo last year.” 

Komponists Pēteris Vasks 

„Mūzika izsaka visu, ko nevar pateikt vārdos un par 
ko neiespējami klusēt.” 

Viktors Igo 
„Mūzika ir kaislību valoda.” 

Richards Vāgners 
„Labākais mūzikā nav notīs.” 

Gustavs Mālers 
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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 

Var pieteikt kandidātus PBLA KF  
apbalvojumiem un  līdzekļu 

piešķīrumiem 
Līdz  2015. gada  1. aprīlim var pieteikt  kandidātus 

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda 
(PBLA KF) 2015. gada līdzekļu piešķīrumiem un KF 
apbalvojumiem humānitāro un sociālo zinātņu, lietiskās 
mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, 
deju, teātŗa un tēlotājmākslas nozarē, kā arī  apbalvoju-
miem technisko un dabaszinātņu nozarē.  

Pieteikuma forma atrodama tīmeklī PBLA vietnē   
KF sadaļā: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/ 

Vasara nav aiz kalniem! 
Rietumkrasta izglītības centra ( RKLIC)  vasaras 

vidusskolas „Kursa” direktors 2015. gadā būs  mācītājs 
Kārlis Žols. Mācības  skolā notiks četras nedēļas jūlijā. 
Vecāki aicināti  laikus padomāt par iespēju bērnus sūtīt 
uz „Kursu” mācīties, izklaidēties, sadraudzēties!  

Union Station un metro mākslas 
darbu apskates ekskursijas 

Losandželosas galvenā dzelz-
ceļa stacija celta pirms 75 gadiem. 
Stacijā ir daudz mākslas darbu, tos 
var apskatīt mākslas zinātnieku 
vadībā.  

Ekskursijas notiks: 8. martā; 
12. aprīlī; 14. jūnijā no plkst. 
10.30-12.30 

Pieteikties nav nepieciešams; 
satikšanās vieta: pie informācijas 
kioska stacijas ēkā, ieejot no Ala-
meda 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  

Ziemsvētku tirdziņa ienākumi 
Ziemsvētku tirdziņā 2014. gada 7. decembrī nebija 

tik daudz pārdevēju un pircēju kā citus gadus. Tirgotāji 
no  ienākumiem vienmēr 10% ziedo namam. Šoreiz 
viņu ziedojums bija 500 dolaru un 30 centu.  Tirdziņā 
Lolita Bola (Ball), Dzintra Janava un Ilga Jankovska 
pārdeva nelaiķes Erikas Bastjānes mantas – skaistas 
rotaslietas, traukus, mazus mākslas darbus. Visu ieņem-
to summu – 1300 dolaru – viņas atdeva namam. Tātad 
kopējais ienākums namam no Ziemsvētku tirdziņa – 
1800 dolaru un 30 centu. 

...tie bagāti Ziemas svētki...   
Pēc svētkiem daudzviet ielas malās allaž mētājas 

Ziemsvētku eglītes, žēl uz tām skatīties.  Dace 
Reimane aicināja  uz tradicionālo eglīšu dedzināšanu  

3. janvārī  plkst. 4.00  Dockweiler Beach, kur  
sadedzinātas 35 eglītes. Laiks bijis pavēss, bet varēja 

sasildīties draugu  klātienē un pie ugunskura.  
Attēlā:  Pegija Kalnina Taube (pa kreisi) un  

Dace Reimane 

Ilgi nāca, drīz aizgāja... 

mailto:latviancu@global.net�
http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/�
mailto:lashenickb@metro.net?subject=I%27d%20like%20more%20information%20about%20tours�
http://www.metro.net/�
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Ardievas Mirdzai Lapeniecei 
   Saņemta sēru vēsts –  2014. ga-
da 11. decembrī mirusi  mūsu 
biedrības biedre Mirdza Laim-
dota Lapeniece (dz. Rumbacha), 
ilggadēja Losandželosas tautas-
deju kopas „Pērkonītis” māksli-
nieciskā vadītāja. 
     Mirdza Lapeniece dzimusi 
1928. gada 4. janvārī Daugavpilī. 
Tēvs Augusts Rumbachs bija 
Daugavpils cietoksnī dislocētās 
Latvijas armijas Zemgales divī-

zijas Virspavēlnieka stāba loceklis, viņu 1941. gada 26. 
jūnijā nošāva sarkanarmieši.   

Mirdza jau agrā bērnībā sāka dejot tautasdejas, un tās 
kļuva par viņas mūža mīlestību. Viņa vēl negāja skolā, 
bet jau prata dejot  „Mugurdanci”, „Kamoliņdeju”, 
„Plaukstiņpolku”, „Brālīt’s māsiņu dancot veda”,  „Sud-
maliņas”. Mirdzas, viņas brāļu Laimona un Voldemāra 
pirmā tautasdeju skolotāja bija māte. Mirdza mācījās 
Daugavpils Cietokšņa pamatskolā un, beigusi Daugav-
pils valsts pamatskolu, 1942. gada rudenī iestājās Dau-
gavpils valsts komercskolā. Otrā pasaules kaŗa beigās 
Mirdza devās bēgļu gaitās, 1945. gada maijā viņa  no-
kļuva  Vestfāles Blombergā, angļu zōnā. Īsā laikā tur 
izveidojās latviešu mākslinieku nometne, tās koman-
dants bija filmu režisors Vilis Lapenieks. Mirdza izglī-
tību turpināja Blombergas latviešu ģimnazijā un sāka 
dejot tautasdeju instruktora Arvīda Luča  dibinātajā 
tautasdeju ansamblī, ko aicināja dejot dažādos svētkos, 
arī  ārpus Blombergas. Beigusi Blombergas ģimnaziju, 
Mirdza 1947. gadā beidza  Kristīgo jauniešu apvienības 
(YMCA/YWCA) vasaras nometņu vadītāju kursus un 19 
gadu vecumā kļuva par prezidenti Apvienoto Nāciju or-
ganizācijas atbalstītajā Izerlonas (Iserlohn) vasaras no-
metnē, kuŗas dalībnieki bija jaunieši no Latvijas, Igauni-
jas, Lietuvas, Polijas, Čechoslovakijas, Dienvidslavijas. 
Mirdza palīdzēja latviešu jauniešiem iemācīties tautas-
dejas programmai pie ugunskura. 1948. gada vasarā viņa 
bija prezidente līdzīgā nometnē Oldenburgā; 1949. gada 
vasarā – vadītāja skautu un gaidu nometnē Augustdorfas  
tuvumā.  Kopš 1947. gada rudens Mirdza strādāja arī 
sabiedrībā „Rīgas Filma”, iepazinās un apprecējās ar 
režisora Viļa Lapenieka vecāko dēlu Robertu Dzintaru. 

Blombergas nometni slēdza 1950. gada pavasarī, 
1950. gada jūnijā Mirdza ieceļoja ASV un pēc neilgas 
uzturēšanās Ņudžersijā, Čikāgā, Bahamu salās un Mai-
ami 1952. gadā ar ģimeni apmetās uz dzīvi Losandželo-
sā. Maiami Mirdzas un Dzintara Lapenieku ģimenē 
piedzima meita Sarma.  

Losandželosā 1958. gadā  tika dibināta Losandželosas 
latviešu tautasdeju kopa „Pērkonītis”,  Mirdza Lapeniece 
uzņēmās tautasdeju mācīšanu, pirmais koncerts notika 
1959. gada maijā.  Viņas dzīvesbiedra māte Milda Lape-
niece ierosināja veidot tautiskus uzvedumus par dažā-
diem tematiem – 1960. gadā par senlatviešu kāzām, ar to 
tautasdeju kopa viesojās arī Sanfrancisko; 1961. gadā  – 
„Skaista mana tēvu zeme”; 1961. gadā „Pērkonītis” de-
joja III Kanadas latviešu Dziesmu svētkos, 1962. gadā 
Čikāgā II jaunatnes svētkos; 1963. gadā tapa uzvedums 
par ģimeni „Es savai māmiņai”,1964. gadā – par latviešu 
tikumiem „Balta nāca tautumeita”, ko izrādīja arī II Rie-
tumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Portlandē, Oregonā, 
1965. gadā. „Pērkonītis” 1967. gadā piedalījās III Rie-
tumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Sanfrancisko, 1970. 
gadā – IV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Lo-
sandželosā, 1973. gadā – ASV Latviešu V Dziesmu 
svētkos Klīvlandē, Ohaijo, kur jaundeju sacensībās parā-
dīja Mirdzas Lapenieces choreografēto deju „Stūŗu stū-
ŗiem tēvu zeme”, ko žūrija atzina par labāko. „Pērkonī-
tis” piedalījās VI Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos 
Sietlā, Vašingtonas pavalstī, kā arī dažādos festivālos 
Beikersfīldā, Longbīčā, Losandželosas universitātēs, 
Ziemsvētkos Disnejlendā. VII Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos 1977. gadā Mirdza Lapeniece bija va-
dītāja tautasdeju skatei, kuŗā piedalījās apmēram 300 
ASV rietumkrasta, austrumkrasta un vidienes  dejotāju.   

Aktieris Ansis Tipāns „Pērkonīša” tautiskos uzve-
dumus dēvēja par tautas svētkiem skatītājiem, tādi tie 
bija arī dejotājiem. Svētku satavošanai bija vajadzīgi 
daudzi palīgi, un viņi visi darbus veica ar lielu mīlestību, 
negaidot nekādu atlīdzību.  

 

Tautasdeju kopa „Pērkonītis” dejo Mirdzas 
Lapenieces iestudēto „Sarabumbals” 
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Grāmatā „11 draudzes dziesmas” ir  Guntara Geduļa 
komponēto dziesmu notis; tekstu autori:  Nikolajs Kal-
niņš, Alberts Galiņš, Valda Mora, Kārlis Skalbe, Arnolds 
Lūsis, Ludis Bērziņš, Jānis Luksis, Jānis Ērmanis, Edgars 
Rumba, Bernhards Kasars, Edgars Ķiploks.  
Cena $3 plūs sūtīšanas izdevumi. Pasūtināt, rakstot 
Guntaram Gedulim:  guntars.gedulis@gmail.com    

Pārtraukusi  mācīt tautasdejas, Mirdza Lapeniece 
daudz palīdzēja „Anaheimas baleta” vadītājiem – meitai 
Sarmai un znotam Lorensam Rosenbergiem, sūtīja ziņo-
jumus  presei par gaidāmajām baleta izrādēm, aprakstīja 
baleta  starptautisko festivālu sarīkojumus. Viņa dievinā-
ja savus mazbērnus Evanu, Ariju un Elanu, lepojās ar 
viņu panākumiem.  

Agrākie „Pērkonīša” dalībnieki atzinīgi novērtē 
Mirdzas Lapenieces paveikto Losandželosas latviešu 
sabiedrības labā.  

Nora Mičule: „Mirdza Lapeniece bija talantīga pai-
dagoģe, deju kopas dalībnieki ļoti daudz iemācījās.”  

Ēriks Teteris: „Viņa bija stingra skolotāja, dejotājiem 
iemācīja labu stāju.”  

Loma Kārkliņa: „Mirdza Lapeniece nepielūdzami 
pieprasīja, lai dejotāji valkātu tautastērpu ar cieņu un 
pareizi, apzinātos katra novada tautastērpa īpatnības.”   

Mirdza Lapeniece interesējās par deju kopām Latvijā, 
pazina labākās, vēroja Dziesmu svētku koncertus 
tīmeklī, nesaudzīgi kritizēja, ja kas nepatika, bet nevil-
cinājās arī uzslavēt labu veikumu. Mirdza Lapeniece bija 
prasīga pret sevi un citiem, viņu raksturo rūpīgs darbs, 
un viņa vēlējās, lai arī citi vienmēr darbotos ar pilnu 
atdevi.   

 

Visu dzīvi mācos 
Kuŗu vien dzīvē 
satieku 
Patīk vai ne  
Tie mani māca 
Tie mani dzen 
Kā ūdens dzirnavās 
Neatgriežos 
Uz priekšu triecos 
Visu dzīvi 
MĀCOS 
Gar dzīves 
krastiem 
Brāžos 
Patīk vai ne  

Šie dzīves skolotāji  
Augstie zemie krasti 
Kas manā ceļā stāv  
AIZVIEN 
Patīk vai ne  
Skolojos... 
Skalojos gar tiem 
Es atkal drāžos 
...tik paliek jautājums 
Vai nonākšu  
Pie vietas 
Kur reiz es biju 
...sācies 
 
 

Rudīte Godfreja (Godfrey) 

Rakstnieks mūs atstāja 1993. gada 3. martā. Būdams 
ilggadējs Holivudas ārzemju preses apvienības biedrs, 
Anšlavs Eglītis līdz ar citiem vietējiem žurnālistiem 
lēma, kuŗas filmas un aktieŗi pelnījuši gadskārtējo „Zelta 
globu”. Neaizmirstami ir viņa filmu apraksti presē. 

 

Anšlavu Eglīti pieminot 

Mākslinieces Māras Rikmanes darinātā grāmatzīme 
Anšlavam Eglītim 

mailto:guntars.gedulis@gmail.com�
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Dāvis Reins arī šogad devās Lasvegām, kad tur noti-
ka pasaules technoloģiju izstāde Consumer Electronics 
Show (CES).  

 Izstādē CES 2015 Latvijas uzņēmuma SIA Helico 
Aerospace Industries  bezpilota lidaparāts  AirDog, kas 
autonomi seko sportistam un filmē to ar GoPro sporta 
kameru, atzīts par labāko robotu un ieguvis otro vietu 
Best of CES Awards 2015 balsojumā.  

AirDog idejas autors  ir Edgars Rozentāls. No Latvi-
jas CES 2015 izstādē piedalījās vienīgi AirDog. Izstādes 
stends tapis Latvijā uzņēmumā Mindworks Ramps. 

AirDog  panākumi technoloģiju izstādē CES 2015 

 CES 2015 bija apmēram 4000 dalībnieku, izstādē 
ieradās apmēram 140 000 apmeklētāju un gandrīz 7000 
žurnālistu.  

SIA Helico Aerospace Industries, kas nodarbojas ar 
bezpilota lidaparātu technoloģiju attīstīšanu, dibināts 
2012. gadā, uzņēmuma īpašnieks ir SIA Innovatio 
Capital. Pērn uzņēmuma apgrozījums bijis  €43 504. 
Kompanijā darbojas inženieŗi, uzņēmēji, aviācijas un 
programmēšanas eksperti, kuŗus vieno un aizrauj aktīvs 
dzīvesveids un ekstrēmie sporta veidi.  

Uzņēmums atrodas Rīgā, tajā strādā 20 darbinieku. 

Foto: Dāvis Reins 

Latvijas mūziķu ansambļa The Quinters vijolniece 
Monta Zaļkalne ciemojas pie radiem Losandželosā, viņa 
vēlas iepazīties ar šejienes latviešiem un labprāt mūzicē-
tu sarīkojumos. Monta Zaļkalne mācās Liepājas univer-
sitātē, viņa grib būt mūzikas terapeute. Montai jau ir pie-
redze šajā laukā, strādājot Ropažos un Rīgā. 

Grupa  The Quinters  dibināta  2011. gada novembrī,  
tās  nosaukums  radies, apvienojot vārdus quintet  un 
winter, kas norāda uz grupas sākotnējo sastāvu (kvintets) 
un koncertrepertuāru. Grupā ir deviņi profesionāli mūzi-
ķi un mūzikas paidagogi. Viņi atskaņo dažāda rakstura 
mūziku, rīkojuši daudzus koncertus, piedalījušies Dailes 
teātŗa izrādēs, vācu-šveiciešu teātŗa kompanijas Rimini 
Protokoll izrādē VEF kultūras pilī,  Miera ielas svētkos,  
„Valpurģu nakts”, „Zemes stunda” sarīkojumos u. c.   

The Quinters  dalībniekus iedvesmo klausītāji, draugi, 
ģimene, notikumi un pārdzīvojumi. Viņi ir draugi dzīvē, 
uz skatuves un klausītājiem, cenšoties atbalstīt cits citu 
un izplatīt pozitīvu enerģiju, kas nāk no sirds. Mūziķi 

spēlē, kur vien vēlas viņus dzirdēt, jo  klausītāju atbalsts, 
aplausi rada milzīgu enerģijas vilni 

 Ansambļa vietnes tīmeklī: twitter.com/TheQuinters  
www.facebook.com/TheQuinters  
www.draugiem.lv/thequinters/  
www.youtube.com/user/TheQuintersLV  

Losandželosā viesojas jaunā, talantīgā vijolniece  Monta Zaļkalne 

https://twitter.com/TheQuinters�
http://www.facebook.com/TheQuinters�
http://www.draugiem.lv/thequinters/�
http://www.youtube.com/user/TheQuintersLVhttp:/www.youtube.com/user/TheQuintersLV�


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

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  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 

Latviešu valodu var mācīties: 
www.learnlatvianonline.com 

 
Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. 

Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.  
Jānis Klīdzējs  

Vēstule no Latvijas 
Paldies par apsveikumu! 

Sveiciens visiem rietumkrasta latviešiem no manis 
un Ilzes. Vēl nezinu kad, bet kaut noteikti aizbrauk-
sim apciemot.    Francis Dižgalvis  

Mūsu ievērojamie vecvieglatlēti 
World Masters Athletics statistiķa Džona Seto pasau-

les 2014. gada labāko vecvieglatlētu  sarakstā ir divi  
Dienvidkalifornijas latvieši.   

Guntis Linde, dzimis 1928. gada 14. jūlijā,  vīriešu 
85-89 gadu vecumgrupā:  

1. vietā pasaulē 1 jūdzes  skrējienā (sacensības notika 
16. februārī Santanā) – 8:13.49 minūtes (jauns ASV 
rekords); 

1. vietā pasaulē 3000 m skrējienā – 17:07.78 minūtes 
(3. maijā Santanā);  

1. vietā 10 000 m skrējienā – 1:03:49.21 st. (17. maijā 
Pasadenā);  

2. vietā 1500 m skrējienā – 7:53.43 minūtes (21. sep-
tembrī Mūrparkā);  

2. vietā 5000 m skrējienā – 29:42.70 minūtes (21. un 
22. jūnijā Pasadenā);  

4. vietā  800 m skrējienā – 3:47.72 min. (6. jūlijā Los-
andželosā).  

Juris Tērauds, dzimis 1936. gada 15. oktōbrī Jelga-
vā:  30. vietā pasaulē vīriešu 75-79 gadu vecumgrupā 
500 g šķēpa mešanā – 30.01 m (sacensības notika       
21. septembrī Sandiego)  

ASV mērogā: 
Guntis Linde –  1. vietā (Best in Nation) sešās 

distancēs  –  800 m, 1500 m, 1 jūdzes, 3000 m, 5000 m 
un 10 000 m skrējienā  vīriešu 85- 89 gadu vecumgrupā.  

Juris Tērauds  –  12. vietā  500 g šķēpa mešanā 
vīriešu 75-79 gadu vecumgrupā.  

Mūsu biedrības biedres Lisas 
Edmondsones lasītāja vēstule 
publicēta laikraksta The Los 
Angeles Times  2014. gada   
26. decembŗa izdevumā. 
Lisa ir dedzīga dzīvnieku 
aizstāve, viņa savā mājā 
devusi patvērumu gan 
trušiem, gan kaķiem. 
Lieldienās Lisa atved savus 
mīluļus – trušus Pērlīti un 
Flafsīti uz namu, un skolēni 
ar lielu prieku tos apskata un 
samīļo.  
Lisa interesējas, kā dzīvnieku 
aizsardzība notiek Latvijā, 
lasa Latvija presi, sazinās ar 
Rīgas zooloģiskā dārza 
darbiniekiem. 
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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, apmēram 29 collas (25 zīles), $700  
Tālr.: 760-565-6135  

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniņa 
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta: 
252 East Garden Green, Port Hueneme,  
CA 93041-1912) 
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Pavlovska (čeki 
jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un 
jāsūta:  3911 Scandia Way, Los Angeles, CA  90065) 

Lasītāji  aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, 
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

JOCIŅI 
Ārsts piezvana Kalniņam un saka: „Kalniņa kungs, 

jūsu čeks atnāca atpakaļ.” 
Kalniņa atbilde: „Mans artrīts arī!” 

*** 
Ārsts pacientam: „Jūs dzīvosit līdz 60 gadiem!” 
Pacients: „Man ir 60 gadu!” 
Ārsts: „Nu redzat! Ko es teicu?” 

 *** 
Ģimenē ienākot bērniem, jūs atkal sākat lūgt saviem 

vecākiem, lai viņi jūs kaut kur palaiž. 
*** 

Kārlis  ar motociklu joņo pa ielu. Viņu aptur poli-
cists. „Vai zināt, ka braucat ar 130 km ātrumu stundā?”  

„Vai tas nav labs sasniegums? Es tikai pirms sešām 
stundām dabūju braukšanas atļauju!” Kārlis lepni atbild. 

 *** 
„Ārsta kungs, vai pēc operācijas es saglabāšu savu 

balsi?” pacients uztraukti jautā. „Protams, tā taču ir 
tikai vēdera operācija,” mierina ārsts. 

„Jā, bet pēc profesijas es esmu vēderrunātājs.”  
    *** 

Latviešu svētdienas skolā skolotāja, izlasījusi sacerē-
jumus, Jānim saka: „Tavs darbs ir labs, bet vārds vārdā  
tāds pats kā Miķelim. Ko es no tā varu secināt?”  

Jānis nav  uz mutes kritis un atbild: „To, ka Miķeļa 
sacerējums arī ir labs!” 

*** 
Mārīte, aizgājusi uz skolu, uztraukti stāsta: „Mūsu 

kaķim ir mazuļi!” 
Skolotāja jautā: „Vai viņus audzēsit?”  
Mārīte atbild: „Nē, mēs gribam, lai viņi aug paši!” 

*** 
Tēvs bērniem skaidro, kāda ir atšķirība starp kaķi un 

suni: „Kaķis ir maģiska būtne, kas ar vienu ņau no tevis 
var iegūt to, kā dēļ sunim jālēkā, jāpasniedz čības, 
jāskrien pēc kociņa un jāsargā māja.” 

Uz  ārvalstīm no Latvijas   
2014. gadā adoptēti 178 bērni 

Labklājības ministrijas informācija liecina, ka pērn uz ār-
valstīm no Latvijas adoptēti 178 bērni,  par 37 bērniem vairāk 
nekā 2013. gadā. Latvijas iedzīvotāji 2014. gadā  adoptēja 
120 bērnu,  2013. gadā  – 112 bērnu. 

Latvijā adoptētāji biežāk izvēlas adoptēt jaunākus bērnus – 
pērn 109 adoptētie bērni bija vecumā līdz deviņiem gadiem, 
11 bērnu 10-18 gadu veci.  Ārvalstnieki  2014. gadā  adoptēja  
81 bērnu līdz deviņu gadu vecumam, 17 bērnu 9-10 gadu 
vecumā un 80 desmit līdz 18 gadu vecus bērnus. 

Š. g. 1. janvārī  bija ziņas  par 1319 bērniem, kuŗiem jā-
meklē adoptētāji:  879 bērni ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem. 
Patlaban adopcijai pieteikušies 119 personas no Latvijas un 
63 no ārvalstīm. No visiem adoptējamiem bērniem 631 bērnu 
var adoptēt uz ārvalstīm, bet 387 bērni to nevēlas vai arī viņu 
brāļi vai māsas nepiekrīt viņu šķiršanai adopcijas gadījumā. 

 

Izmet pārāk daudz ēdiena   
Latvijā (un arī ASV) katrs piektais iedzīvotājs nopērk vai-

rāk, nekā spēj apēst, bet tieši tikpat daudziem ēdiena nepie-
tiek. Romas pāvests Francisks, uzrunājot Eiroparlamenta de-
putātus un žurnālistus, pērn teica: „Ir jāpievērš uzmanība re-
sursiem, ko Dievs mums devis, un jāsaimnieko prātīgi. Ir ne-
taisnīgi, ka miljoniem cilvēku visur pasaulē mirst no bada, bet 
tajā pašā laikā tonnām ēdiena ik dienu tiek izsviests atkritu-
mos.” 
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Draudzes Ziņas 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS 
 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677          949-443-2150 
Kasiere Dace Pavlovska: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065        323-255-4215 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672      949-443-5170 
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291    310-396-5244 
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063     805-522-0185 

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

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

   

Bet ļaudis, kas gāja Viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: Ozianna Dāvida dēlam, 
slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā! Ozianna visaugstākās debesīs! (Mateja ev. 21, 9) 
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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  

 
 
 
 
 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
29. martā  plkst. 11:00  Pūpolsvētdienas dievkalpojums; mācītājs Aivars Ozoliņš 

 5. aprīlī plkst. 9:00  Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums (vadīs draudzes laji);  
pēc dievkalpojuma  dāmu komitejas Lieldienas brokastis plkst. 10:00 baznīcas lejas zālē 

26. aprīlī  plkst. 11:00  Lieldienu laika ceturtās svētdienas dievkalpojums;  
          māc. Aivars Ozoliņš 

No 16.-20. aprīlim LELBĀL virsvaldes plenārsēde Milvokos;  
19. aprīlī prāv. Laumu Zušēvicu ievadīs archibīskapes amatā 

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. 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
 

   Datums   Dalībnieki Dievgaldnieki  Kollekte  Caurmēra devums    Bērni      Piezīmes 

 

21. dec. 61 46 $1057             $17.33          Prāv. Kārlis Žols   

24. dec. 92   $1000              $10.87         Laju vadīts dievkalpojums   

5.  janv. 59 43 $994 $16.85 16     Prāv. Daira Cilne 
25 janv. 29   $612 $21.10      Māc. Aivars Ozoliņš 

21. dec. 61 46 $1057             $17.33          Prāv. Kārlis Žols   

24. dec. 92   $1000              $10.87         Laju vadīts dievkalpojums   

5.  janv. 59 43 $994 $16.85 16     Prāv. Daira Cilne 
25 janv. 29   $612 $21.10      Māc. Aivars Ozoliņš 

MĀSU DRAUDZES 
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes vārdā decembŗa sākumā nosūtīju visām mūsu astoņām māsu 

draudzēm Ziemsvētku apsveikumu kartītes.  Esam saņēmuši vairākus Ziemsvētku sveicienus, un kartītes 
piespraustas pie īpašā paziņojumu dēļa mūsu baznīcas priekštelpā.     Anna Ābele 
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Baznīcai vēl aizvien nav krusta 
Mūsu baznīcai trūkst ārējā 

krusta. Esam iecerējuši sagādāt 
piemērotu krustu un saņēmuši 
ziedojumus šim mērķim.  

Meklējam kādu draudzes 
locekli vai labvēli, kam ir zinā-
šanas un vajadzīgie sakari, kā šo 
ieceri īstenot. Lūgums pieteikties, zvanot draudzes 
priekšniecei Tamārai Rūsei, tālr.: 949-443-2150. 

BAZNĪCAS GADA GRĀMATA  
2015. GADAM  DABŪJAMA NO DRAUDZES 

DARBNIEKIEM PIRMS VAI PĒC 
DIEVKALPOJUMIEM  

Cena $20 

PĀRDOMĀM 
No  prāv. Laumas Zušēvicas grāmatas „Enkurs un 

spārni” – Lūgšana Pūpolsvētdienai. 
Mēs Tevi lūdzam, Tēvs, māci arī mums raudzīties uz 

Kristus krustu un to saprast.  Tāpat, mūžīgais Tēvs, ļauj 
mums Kristus krustā saskatīt Tavu žēlastību:  Tu esi tik 
ļoti pasauli mīlējis, ka upurējis savu vienīgo Dēlu. Tad 
arī mums ikvienam krusts kļūs par svētību, un mēs no tā 
mantosim to mīlestību, kas pacieš visu, un to ticību, 
kuŗa vēl aiz krusta redz jaunu dienu un augšamcelšanās 
rītu. (A. Briedis) 

Svētais Dievs, Tu esi mīlestība, kas nekas nebeidzas.  
Turpini mani pārveidot lai es arvien pilnīgāks kļūtu par 
Tavas mīlestības atspulgu.  Es lūdzu ņem pie rokas... un 
pasargi... 

Mūsu Tēvs debesīs... Āmen. 

 
„Lūdziet, tad jums tiks dots,  
meklējiet, un jūs atradīsit, 

klaudziniet, un jums 
atvērs.”  (Mt. ev. 7:7) 

Mīļās māsas un brāļi Kristū! 
Jaunajā gadā lūgšanās un domās 

esmu ar jums vienota. Jūtos, ka dzī-
voju starp gadiem un  amatiem, bet 
gribu  aicināt kopā ar jums lūgt:  

• Lai Dievs stiprina visus, kuŗi cieš bailes, palikuši 
bez mājām Sīrijā un tik daudzās citās kaŗa un terrora, 
nedrošības un naida plosītās vietās. Kaut Kristus žēlas-
tība un žēlsirdība viņus sasniegtu ar to cilvēku starp-
niecību,  kuŗi tur kalpo visbīstamākajās vietās. Lūgsim 
par viņiem.  

• Lai Dievs pasargā un iedrošina tos, kuŗi cīnās pret 

ļaunām slimībām un ir kopā ar tiem, kas aiziet mūžībā 
ebolas vīrusa, malārijas, vēža vai citas slimības dēļ, 
liekot tik daudziem sērot.  

• Lai Dieva miera, gudrības, taisnības un patiesības 
Gars vadītu visus, kuŗi uzņēmiešies atbildību par val-
dībām, vai tas būtu Latvijā, vai jebkuŗā citā pasaules 
valstī.   

• Lai Dievs pasargā no ekonomikas krizēm un neie-
robežotās mantkārības grēka sekām, īpaši tos, kam vis-
grūtāk sagādāt visu nepieciešamo, lai nebūtu bada vai 
trūkuma.   

Un  gribu aicināt kopā lūgt:  
• Lai Dievs svētī darbu, ko darīs prāvests Gunārs 

Lazdiņš, dodoties uz Austrāliju, mācot latviešu jaunie-
šus, apliecinot mūsu Baznīcas vienotību.  

• Lai Dievs pasargā mūsu tēvzemi, Latviju, lai jau-
najā gadā varētu dzīvot bez apdraudējumiem un strādāt 
par godu Dievam un svētību mums visiem.   

• Par mūsu draudzēm un katru locekli, jaunu vai ga-
diem svētītu! Pateicībā lūgsim arī par tiem, kuŗi kalpo 
mūsu  draudzēs un sludina Dieva vārdu, dala Viņa sak-
ramentu un cits citu stiprina Kristus mīlestībā un ieprie-
cina cits citu Svētā Gara sadraudzībā! 

Ir vēl tik daudz, par ko mēs varētu lūgt. Varbūt varat 
pievienot savu lūgšanu.  Varbūt ir kāda īpaša vajadzība?  
Kas par svētību, ja esam kopā Viņā dzīvi un varam tā 
dalīties. Pateicos Dievam par jums! Lai Viņš svētī un 
iedvesmo ikkatru dienu un darbu 2015. gadā!   

Dieva žēlastība lai ir ar mums visiem. 
Kristus mīlestībā,  Jūsu māsa Kristū    

Lauma Zušēvica 

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTA  
MŪSU DRAUDZES LOCEKLE 

Valija Rubene 
dzimusi 1942. gada 22. jūnijā Rēzeknē, Latvijā, 

mirusi 2015. gada 2. februārī West Hollywood, CA  
 

Pie rokas ņem un vadi, Kungs, mani pats... 
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ZIEDOJUMI 
ARCHIBĪSKAPA FONDAM: I. Kalviste – $50; J. Kļaviņš – $25; 
G. Krūmiņš – $50; J.&V. Lāči – $100; B.&P. Malduši – $50;         
V. Purmale – $50; P.&V. Simsoni – $50; S. Upeniece – $50 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM: J. Kļaviņš – $250;  
V. Purmale –$200; T.&M. Paegles – $500; A.&A. Ritmaņi – $20;  
M. Rosentāla  – $50; P.&V. Simsoni – $100; S. Upeniece – $25 
KRUSTA FONDAM: A. Moora – $250; A.&D. Švarci – $200 
MĀSU DRAUDZĒM: J. Kļaviņš – $25; G. Krūmiņš – $50;  
V. Purmale – $100; S. Upeniece – $25 
 NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM: J. Kļaviņš – $25;  
V. Purmale – $100; L. Strunga – $250; S. Upeniece – $25 
REMONTIEM: I. Kalviste – $50; J. Kļaviņs – $50;  
V. Purmale – $100; S. Upeniece – $25 
ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI: D. Ābele – $200; R. Ābele – $25;  
A. Andersone – $25; J.&A. Avoti – $100; V.&J. Bangas – $50;  
A. Blūmentāls – $350;  Z. Cīrule – $100; R.&R. Deksteri – $100;  
K. Freiberga – $50; P. D. Freimaņi – $100; E.&S. Jēkabsoni – $30; 
K.&K. Kalēji – $100; V. Ķeris – $25; J.&V. Lāči  – $200; M. Las-
mane – $50; K. Laurs – $50; G.&L. Lindes – $150; I. Mičulis – $35;  
P.&B. Malduši – $40; B. Meiere (Mayer) – $50; N. Mičule –$25; M. 
Makpartlande (McPartland) – $50; K.&S. Milleri – $25;  
A. Mērfija (Murphy) – $50; E. Ozoliņš – $250; N. Priedīte – $100; 
P.&S. Purmaļi – $50; V. Purmale – $50; J. Ripa – $100; J.&L. Ro-
sentāli – $250; E.&T. Rūši – $200; P.&V. Simsoni – $100; B. Šulca 
– $100; H. Skuja – $50; A.&G. Stantoni – $539; S. Šūmane-Karami 
& K. Karami – $50; I.&R. Teteri – $40; A.&D. Tūbeļi – $100;     
O.&C. Tūbeļi – $1000; D.&S. Vaļļi – $100; E. Vanags – $100; 
H. Vinters – $200; V.&A. Vītoli – $100; V. Žagars – $25;  
J.&I. Zemjāņi – $100 
ZVANNIEKIEM: L. Edmondsone $35, A. Andersone $75 
 
Paldies Sigrīdai Upeniecei par $100 ziedojumu Ziemsvētku 
ziediem. 
(Minētie ziedojumi saņemti līdz 2015. g. 5. februāram) 
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru „Zvannieku 
cūciņā” baznīcas priekštelpā.  

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 

Atvadoties no viena prāvesta, 
 sveicam otru 

No emeritētā prāvesta Kārļa Žola atvadījāmies 21. 
decembrī svētku gaisotnē. Ar dziesmām un sirsnīgiem 
atvadu vārdiem pateicāmies Kārlim par viņa kalpošana 
mūsu draudzei apmēram reizi mēnesī un arī par viņa 
Rietumu apgabala prāvesta darbu. Novēlam Kārlim 
Žolam visu labāko un Dieva svētību,  uzsākot nākamo 
dzīves posmu atkal Latvijā. Paldies Pegijai Taubei par 
gardajām pusdienām.  

APRĪLĪ DZIMUŠIE  
DRAUDZES  LOCEKĻI   

    1.  Liene Zemjāne 
     6.  Sandra Tolka 
   10. Annija Tetere 
   11. Dzintra Švarca 
   15. Tālivaldis Dumpis 
   18. Anita Circene, Aira Veisa 
   21. Sarma Zemjāne 
   26. Jānis Janavs 
   27. Aleksandrs Berkolds, Gunārs Krūmiņš 
   29. Velta Nichola, Valdis Pavlovskis   

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!  
Draudzes  padome  

Lūdzu ziņot Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei, ja kāds 
nav pieminēts 

Pērn oktōbrī  LELBAs sinodē amatā ievadīja jaun-
ievēlēto Rietumu apgabala prāvesti Dairu Cilni. Vi-
ņa mūsu draudzi apciemoja 18. janvārī. Draudze ar 
lielu sajūsmu sagaidīja mūsu agrāko iemīļoto koŗa 
diriģenti. Novēlam Dairai Dieva palīgu, vadot mūsu 
Rietumu apgabalu. 
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Sandiego draudzes locekļi  Grace Lutheran Church  pēc mācītāja Kārļa Žola vadītā Ziemsvētku 
dievkalpojuma 20. decembrī.  Šis bija pēdējis dievkalpojums baznīcā, kur latvieši pulcējušies vairāk nekā    

63 gadus; turpmāk latviešu dievkalpojumi notiks Debesbraukšanas luterāņu baznīcā –  
Ascension Lutheran Church;  adrese: 5106 Zion Ave, San Diego, CA 92120 

Nākamie dievkalpojumi:  21. februārī, mācītājs Mārtiņš Rubenis;  
28. martā (ar dievgaldu), prāveste Daira Cilne; dievkalpojumi sākas plkst. 12.00 

Draudzes labdarības brokastis  
Svētdien, 25. janvārī pēc 

dievkalpojuma Dienvidkalifor-
nijas draudze aicināja uz pan-
kūku brokastīm baznīcas lejas 
zālē, lūdzot ziedojumus Kaļiņu 
ģimenei. 

Mazais Magnuss Kaļiņš kopš 
pērnā gada novembŗa bija 
Losandželosas bērnu slimnīcā, 
bet 22. janvārī viņš atvadījās no 
ārstiem un māsiņām un atstāja 
slimnīcu pēc ilgās leikēmijas 
ārstēšanās un kaulu smadzeņu 
transplantācijas. Kaļiņu ģimene kādu laiku dzīvos 
Ronald McDonald House pirms dosies uz savām 
mājām. 

Iepriekšējās svētdienas dievkalpojums un sprediķis 
mums lika pārdomāt un īstenot vārdus „Ja tev dots, tev 
jādod tālāk". Kaļiņu ģimenei varējām nosūtīt $2600 
ziedojumu.   

Saņemta ziņu, ka Sietlas draudzē Pūpolsvētdienā 
notiks labdarības pusdienas un ziedojumus nosūtīs 
Kaļiņu ģimenei.  

Turpināsim aizlūgt par Magnusu. Novēlam viņam 
veseļoties un Dieva svētību visai ģimenei. 

DA 

Foto: Mārīte Rosentāla 
Aivaru Valli viņa 85 gadu jubilejas dienā ar 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes dāvāto 
skaisto orchideju apsveica Mārīte Rosentāla  
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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! 
(nevajadzīgo svītrot) 

 
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 

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

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

NON-PROFIT. ORG. 
U.S POSTAGE PAID 

PERMIT No. 178 
VAN NUYS CA 91409-9998 

http://www.biletens.com/�

	SARĪKOJUMU KALENDĀRS
	22. februārī  plkst. 12.30 Latviešu sabiedriskā centra biedru (ziedotāju) pilnsapulce 
	28. februārī un 1. martā plkst. 10.00  starptautiskas sacensības novusā LA Spring Cup
	8. martā plkst. 12.30  DK DV apvienības Kalpaka bataljona un 
	latviešu leģiona atceres sarīkojums
	22. martā plkst. 12.30  Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce
	Nāc mūsu pulkā – DK LB valdē aicināti jauni  darbinieki!
	Losandželosas latviešu namā zālē vecgada vakarā ieejot, bija pārsteigums – visiem krēsliem balti pārsegi, gluži kā kāzās! Tas radīja svinīguma sajūtu, un nav ne-kādu šaubu – jaungada sagaidīšana ir ievērojams noti-kums. Pegija Kalniņa Taube trīs dienas iepriekš katru dienu brauca uz namu, rosījās, klājot galdus, gādājot, lai viss izdotos.  Un izdevās arī! DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis pirms vecgada vakara izsūtīja aicinājumu piedalīties nama zāles rotāšanā. Atradās vairāki rūķīši, kas darbu padarīja, diemžēl dekorētājiem gadījusies viena otra kļūme, par kuŗu svinētāji nemaz neuzzināja, tikai redzēja rezultātu. 
	Jaungada balles apmeklētāji 31. decembŗa vakarā sā-ka pulcēties pirms pulksten astoņiem, pie durvīm viņus sagaidīja Nora Mičule, ar katru sasveicinājās, piedāvāja iedzert kokteili, ko varēja iegādāties bārā. Dienvidkali-fornijas latviešu biedrības kasiere Tamāra Kalniņa sēdē-ja pie nama ieejas durvīm, iekasēja ieejas maksu un ai-cināja nogaršot viņas ceptos pīrāgus. 
	 Jaungada ballē parasti vienmēr ir ciemiņi. No Angli-jas bija atbraukusi Andras Jaunzemes meita  Daiga Tau-rīte, no Arizonas – Jānis Brauķis ar dzīvesbiedri, no San-francisko  – Ivars un Rita Bāri,  ieradās vairāki jaunieši, kuŗi studē citās  pavalstīs – Lāra un Kārlis Tolki, Pauls Puķēns no Denveras, Varis Kārkliņš. Atnāca  vairāki lietuvieši, jo lietuviešu namā šoreiz kopēja jaungada sagaidīšana nenotika.
	Vislabākie ir sarīkojumi, kuŗos piedalās jauni, veci, lieli, mazi. Vecgada vakarā dzīvīgumu radīja bērni, skraidīdami pa zāli un skatuvi. Viņi rotaļājās, mētājot balonus, tāpēc daudzi saplīsa pirms pusnakts. Daži par to mazliet sapīka, jo visiem patīk pusnaktī plēst balonus.
	 Latvijas goda konsuls Losandželosā Juris Buņķis uz-runāja jaungada balles apmeklētājus, novēlot nākamā gadā veiksmi visās dzīves gaitās. 
	Cienastā bija latviešu ēdienu – pelēkie zirņi, galerts, lasis krējuma mērcē ar dillēm, aknu pastēte, daždažādi salāti, sālīta siļķe, gurķīši, rupjmaize – viss gatavots ar lielu mīlestību. Saldēdienā – torte, ābolmaize, ļoti garda kafija. 
	Ikvienā sarīkojumā gluži kā sporta sacensībās gaisot-ne iesilst pamazām, sākumā tā ir pastīva, apmeklētāji at-raisās pamazām. Vispirms dzirdējām Latvijas ansambļu mūziku, ko ne visi pazīst, un ir taču zināms, ka mēs mī-lam to,  ko pazīstam. Dīdžejs, Latvijā populārās grupas Relicseed vadītājs Edgars Rakovskis spēlēja ģitaru un dziedāja vairākas dziesmas. Izrādās, ir mūziķi, kuŗi sa-vus instrumentus vienmēr vadā līdzi – Pauls Berkolds no auto atnesa akordeonu, Jānis Zemjānis vijoli. Trīs mūzi-ķu ansamblis spēlēja populāru dziesmu melōdijas, kuŗām pievienojās iesilušie klausītāji, un tad jau jautrī-bas maisam gals bija vaļā. 
	Jaunais gads pienāca ātri – paukšķēja šampaniešu pu-deļu korķi, balles apmeklētāji saskandināja kausus, ap-skāvās, samutējās, vēlēja cits citam visu to labāko.  Labi zināms, ka ar apskāvieniem daudz ko var izteikt bez vār-diem, tie ir  tikpat kā zāles –  rada enerģiju un emōcionālu pacēlumu. Tāpēc Jaunajā gadā mums visiem latviešu namā derētu apskauties bie-žāk,  kļūt iecietīgākiem citam pret citu, izvairīties no sav-starpējiem nevajadzīgiem strīdiem, apvainojumiem, asiem vārdiem... 
	Lai visiem laimīgs, bagāts, sekmīgs  2015. gads!
	otras mājas, kur var satikt domubiedrus, līdzgaitniekus, likteņbiedrus. Ballē ļoti pietrūka to, kuŗi neatnāca...
	Tūlīt pēc pulksten divpadsmitiem Jānis Daugavietis aicināja ārā pie nama durvīm no alvas liet laimes, un gri-bētāju netrūka. Šoreiz laimes lējējus lūdza ziedot kādu ārtavu latviešu skolai, un pēc balles uzzinājām, ka pavi-sam saziedots 95 dolari.
	Pirms došanās uz jaungada balli bija jāsameklē kažo-ciņš, jo saulainajā Kalifornijā gada beigās valdīja bez-maz vai polārs aukstums. Esam pārāk izlutināti, pieradu-ši pie siltuma. Tovakar vietām temperātūra bija 0° un pat zem nulles! Tas nekavēja daudzus doties uz Pasadenu, apmesties Kolorado ielas malā un gaidīt, kad pulksten astoņos no rīta sākās dzīves svinēšana – plostu parāde, bezgalīgi maršētāju orķestŗi,  graciōzo zirgu demonstrē-jumi un pēcpusdienā gadskārtējo labāko amerikāņu kol-ledžu, šogad Oregonas universitātes Duck un Floridas pavalsts universitātes Seminoles futbola vienību sacensī-bas Rose Bowl.  
	Kaut arī mēdz teikt: „Ja  esi noskatījies vienu parādi, tad esi redzējis visas”, katru gad’ no jauna jāapbrīno plostu mākslinieku izdoma, talants, dalībnieku pacilātī-ba, dzīvesprieks. 
	Pasaule patlaban šķiet diezgan pabriesmīga vieta, jo plūst nevis gaismas, bet bēgļu straumes, it kā būtu sācies vai beidzies jauns pasaules kaŗš. Vai tiešām nekad nebūs miera zem šīs saules?
	Gribas tomēr ticēt dzejnieka Kārļa Skalbes pirms daudziem gadiem teiktajam:
	AirDog  panākumi technoloģiju izstādē CES 2015
	Uz  ārvalstīm no Latvijas  
	2014. gadā adoptēti 178 bērni
	Draudzes Ziņas
	DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI
		Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs; 
		nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu   par  20___.  gadu  –  $ 35.00
	Nosūtu abonēšanas maksu				      	par  20___. gadu  – $ 40.00
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