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Adventa koncerts DK latviešu ev. lut draudzes baznīcā 2014. gada 7. decembrī
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
11. janvārī plkst. 12.30 DV DK apvienības vanadžu kopas sarīkojums „Riti raiti, valodiņa!”
7. februārī plkst. 3.00 mazā teātŗa sanfrancisko viesizrāde –
angļu rakstnieka Pēteŗa Kviltera luga „Žilbinoši”
28. feburārī 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

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS
ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums
Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:

Astrai Moorai
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606
Tālr.: 818-980-4748; e-pasts: astere2000@aol.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra iepriekšējā
mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības
īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā
neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž tikai rakstu rakstītāju
viedokli, kas var arī nesaskanēt ar izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā.
DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. Biedru
nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot
biedrības kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $40 gadā. DK LB
biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta biedrības
kasierei:

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green
Port Hueneme CA 93041; Tālr. 805-382-2925
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu
reizi: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi $10,
uzņēmējdarbības karti – $6.
IB metiens – 330 eks.
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DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com
Biedrības priekšnieka vietniece:
Sandra Gulbe-Puķēna; tālr.: 310-945-6632;
e-pasts: 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 – biedrības pārstāve latviešu
nama valdē, Jānis Taube, Dziesma Tetere, Vilis
Zaķis, Aija Zeltiņa-Kalniņa – biedrzine un Losandželosas latviešu skolas pārstāve
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-475-8004

1918. gada 18. novembrī II Rīgas pilsētas teātŗa (tagadējā Nacionālā teātŗa) telpās Tautas padomes priekšsēdis Gustavs Zemgals pasludināja, ka tiek dibināta neatkarīga Latvijas valsts ar nosaukumu Latvijas Republika. Latvieši visā pasaulē katru gadu pulcējas svinīgos
sarīkojumos, pieminot šo vēsturisko notikumu.
Losandželosā Latvijas valsts dibināšanas 96. gadadiena tika svinēta 16. novembrī. Dievkalpojumu baznīcā
svinību dienā vadīja mācītājs Aivars Ozoliņš. Latviešu
nama zālē svinīgi tika ienests Latvijas karogs, lūgšanas
vārdus teica mācītājs Aivars Ozoliņš,skanēja ASV himna.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekšnieks
Ivars Mičulis un Daugavas Vanagu organizācijas Dienvidkalifornijas apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins
teica īsu uzrunu.
Losandželosas latviešu skolas audzēkņu koris diriģenta Paula Berkolda vadībā nodziedāja Raimonda Paula
dziesmas „Baltijas jūra” ar Alfrēda Krūkļa vārdiem,
„Gaujai” ar Ziedoņa Purva vārdiem un latviešu tautasdziesmu „Rīga dimd”. Viļa Plūdoņa dzejoli „Daugavai”
un Broņislava Beķera dzejoli „Dzimtene” deklamēja
Dāvis Berkolds un Daina Reimane.
Noklausījāmies Latvijas valsts prezidenta Andŗa
Bērziņa svētku apsveikumu latviešiem videolentē:
Godātie tautieši tuvās un tālās zemēs!
Latvija – tie esam mēs! Katrs no savas bērnības un
skolas, no savām atmiņām, sapņiem un emōcijām, katrs

Foto: Emīls Glūdiņš

Latvija – tie esam mēs!

Latvijas karogu ienesa, no kreisās: Solvita Pastare,
Niks Bārs un Kristīne Urēna
ar savu īpašo piederības sajūtu mūsu Latvijai –
skaistākajai zemei pasaulē.
Lai arī cik tālu dzīves ceļi mūs vestu no Latvijas, ik
gadu nozīmīgākajos datumos, it sevišķi 18. novembrī,
mēs savās domās kaut uz mirkli esam Latvijā. Kas noticis mūsu Dzimtenē pa šo gadu? Kā dzīvo mūsu mīļie,
draugi un laikabiedri? Kas notiek mūsu pilsētā, novadā, pagastā? Šīs ir pirmās domas, kas ikvienam nāk
prātā, domājot par valsti, kuŗā ir sācies mūsu dzīves
ceļš.

Losandželosas latviešu skolas audzēkņu koris
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Šis gads ir bijis notikumiem pārbagāts gan starptautiski, gan iekšpolītiski. Pasaule ir mainījusies, tai līdzi
maināmies arī mēs. Drošība ir kļuvusi par vienu no
galvenajām priōritātēm Eiropā un jo īpaši Baltijas reģionā. Lai gan Latvijas ekonomiskās izaugsmes prognōzes un rādītāji joprojām ir pozitīvi, attiecību samezglojumi starp rietumiem un Krieviju ietekmē arī mūsu
uzņēmējus. Tādēļ mums jābūt tālredzīgiem un gudriem, jāprot atrast un piesaistīt alternātīvas gan enerģētikas sektorā, gan jaunu noieta tirgu meklējumos,
bet mūsu jaunievēlētajiem polītiķiem ir jāspēj domāt
cilvēku vajadzību un vērtību katēgorijās. Ja to nedarīsim un ja vēlme pēc cilvēka cienīgas dzīves dzimtenē
paliks tikai nodomu līmenī, aizbraukušo skaits turpinās pieaugt un par atgriešanos domās arvien mazāk.
Latvijas stiprums un nākotne ir mūsu prātos, darbos
un rokās, mēs to nododam saviem bērniem un bērnu
bērniem. Ko par Latviju domāsim un stāstīsim, to domās arī viņi; kā Latviju mīlēsim, tā to darīs arī nākamās paaudzes.
Šajā svētku priekšvakarā novēlu, lai mums vēl vairāk pašapziņas, gribas un apņēmības, ceļot Latviju un
ticot tās izaugsmei gan pārmaiņu, gan pārbaudījumu
laikos. Mūsu spēkos ir darīt Latviju stipru un mūžīgu!
Dievs, svētī Latviju!
Videolentes beigās skanēja kāda koŗa iedziedāta Latvijas valsts himna, kuŗai pievienojāmies. Kā jau reizēm
gadās, ieskaņojums piepeši pārtrūka, bet ne himna, jo sarīkojuma apmeklētāji dedzīgi dziedāja visi kā viens, ar
dzimtenes mīlestības un patriotismu sirdīs.
Sarīkojumā ieradās aicinātie viesi: Latvijas goda
konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis, Lietuvas goda
konsule Daiva Navarete, Igaunijas goda konsuls Jāks
Treimanis, Valta Disneja kompanijas viceprezidents
Maikls Strautmanis (Michael Strautmanis (agrāk Baraka
Obamas padomnieks, viņam kandidējot uz ASV prezidenta amatu), Togo goda konsuls Losandželosā, konsu-

Jāks Treimanis
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Daiva Navarete

lārā korpusa sekretārs Grants Gochins (Grant Gochin),
Īrijas goda konsuls, Losandželosas konsulārā korpusa
protokolu nodaļas vadītājs Finbars Hills (Finbar Hill),
Ungārijas ģenerālkonsuls Dienvidkalifornijā Laslo
Kalmans (Laszlo Kalman); Grieķijas ģenerālkonsuls un
Eiropas Savienības pārstāvis Gregorijs Karahalioss
(Gregory Karahalios), Losandželosas apriņķa pārvaldes
protokolu nodaļas vadītāja Lourda Sāba (Lourdes Saab),
Losandželosas ukraiņu apvienības pārstāvis Pauls
Budilo (Paul Budilo).
Viesi uzrunā apsveica latviešus svētkos, īsumā pieminēja svarīgus notikumus pasaulē, kuŗus nedrīkst neievērot.
Svētku runu teica Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras investīciju piesaistes nodaļas vadītāja Agnese Buša.
Viņa nosauca virkni Latvijas
veiksmīgu uzņēmumu un
Agnese Buša
parādīja daudzas slīdītes.

Gregorijs Karahalioss

Pauls Budilo

Finbars Hills

Maikls Strautmanis

Foto: Aivars Jerumanis

DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis paziņo par
biedrības goda apbalvojuma piešķiršanu
Valdim Pavlovskim

Dzied Jūlija Plostniece un Artūrs Rūsis

Goda apbalvojumu saņem Tamāra Kalniņa

Andris Matsons atskaņo latviešu tautasdziesmu
variācijas

Lourda Sāba Latvijas goda konsulam DK Jurim
Buņķim un DK LB valdes priekšsēdim Ivaram
Mičulim pasniedz Losandželosas apriņķa pārvaldes
locekļu parakstītu rakstveida apsveikumu svētkos

DK LB valdes priekšnieks Ivars Mičulis paziņoja, ka
par ilggadēju darbu latviešu sabiedrības labā atzinības
raksti piešķirti Tamārai Kalniņai, Valdim Pavlovskim un
Astrai Moorai.
Svētku koncertu ievadīja Losandželosas latviešu
jauktais koris, sōlisti Jūlija Plostniece un Artūrs Rūsis,
dziedot Brigitas Ritmanes Džeimsones skaisto dziesmu
„Manai tautai” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem. Jaunais
talantīgais mūziķis Andris Matsons ar klavierēm atskaņoja latviešu tautasdziesmu variācijas. Ieva Džindža
deklamēja dzejoli, Kārlim Glikam spēlējot ģitaru. Abi
jaunieši ir no Valmieras, atbaukuši papildināt zināšanas,
un visiem prieks, ka viņi iesaistās šejienes latviešu sabiedrības dzīvē. Jūlija Plostniece un Artūrs Rūsis nodziedāja arī Renāra Kaupera pazīstamo un Latvijā
iemīļoto „Mana dziesma”.
Latvijā populārā, ASV un Rietumeiropā jau diezgan
labi pazīstamā ansambļa Relicseed vadītājs, vokālists
un ģitarists Edgars Rakovskis pēc grupas koncertiem
vairākās Amerikas pavalstīs vēl uzkavējas Losandželosā
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un komponē ansamblim jaunus darbus. Koncertā, spēlējot ģitaru, viņš nodziedāja Fēliksa Ķiģeļa dziesmu
„Cerību laiks”. Pauls Berkolds ar lielu sirsnību dziedāja
trīs Arvīda Žilinska dziesmas – „Vakara dziesma”,
„Manas mājas” un „Gaisma”. Koncerta izskaņā koris un
sōlists Lauris ReinIks dziedāja Ulža Stabulnieka jauko
dziesma „Tik un tā” ar Māras Zālītes vārdiem, diriģējot
Paulam Berkoldam, pavadījumu spēlēja Brigita Ritmane
Džeimsone.
Svētku programmu vadīja Ingūna Kasagrande
(Casagrande) , Aleksis Burvikovs un Lauris Reiniks.
Pēc karoga iznešanas sarīkojuma apmeklētāji vēl
pakavējās pie glāzes vīna, šampanieša un baudot DK
Latviešu biedrības valdes sagādātās uzkodas.

Dzied Pauls Berkolds, pie klavierēm – Brigita Ritmane

Anšlava Eglīša balva un Veronikas
Janelsiņas fonda balva piešķirta
Signei Baumanei

Sarīkojuma apmeklētāji ar aplausiem godināja 101 gadu
veco Kārli Ķilkutu. Viņš no Ņudžersijas nesen pārcēlies
uz dzīvi Riversaidē pie dēla, mutes un žokļu chirurga
Artūra Ķilkuta un pieciem mazbērniem. Kārlis Ķilkuts
vēlas iestāties DK latviešu biedrībā, braukt uz dievkalpojumiem un sarīkojumiem latviešu namā. Riversaide ir
patālu, dēls Artūrs Ķilkuts bieži aizņemts, tāpēc latvieši,
kuŗi dzīvo Riversaides apkaimē, aicināti palīdzēt. Kārlis
Ķilkuts kopā ar citiem Ņudžersijas latviešiem brauca uz
Filadelfiju, lai balsotu 12. Saeimas vēlēšanās, viņš ir Ņudžersijas latviešu lasītāju kluba biedrs, gaida un lasa kluba dalībnieku apspriešanai izvēlētās grāmatas. Dienvidkalifornijas latviešu biedrībā viņš būs vecākais biedrs!
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Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonds katru
gadu pārmaiņus mākslā un
literātūrā piešķiŗ balvu latviešu kultūras darbiniekiem ārzemēs, kuŗi ar savu darbu
bagātina un rosina latviešu
moderno mākslu un literātūru.
Balvas lielums – $20 000.
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balva
mākslā 2014. gadā piešķirta
pilnmetrāžas animācijas filmas „Akmeņi manās kabatās” autorei Signei Baumanei.
Latviešu animācijas filmu režisore, scēnāriste, māksliniece un grāmatu illustrātore Signe Baumane dzimusi
Aucē, beigusi Rīgas 2. vidusskolu, studējusi filozofiju
Maskavā, kopš 1995. gada dzīvo un strādā Ņujorkā,
2005. gadā kļuvusi par Academy of Motion Picture Arts
and Sciences biedri.
Latvijas Nacionālā kino centra ekspertu komisijas
locekļi Signes Baumanes filmu vienbalsīgi ieteica par
nominācijas kandidāti ASV Kinoakadēmijas balvai
„Oskars”. Balvai nominētās filmas nosauks janvāŗa vidū.
„Oskaru” pasniegšanas ceremonija notiks 22. februārī. Filmas balvai iesniegtas no 83 valstīm, no četrām –
Mauritanijas, Kosovas, Maltas un Panamas pirmo reizI
„Oskara” 87 gadu piešķiršanas vēsturē.
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fondu pārzina Gvido Augusts, Daira Cilne un Kazimirs Laurs.

Latviešu teātris trimdā no 2004. līdz 2014. gadam
„Katrā izrādē Latvija dzīvo!”
Tā saka rakstnieks un režisors Artūrs
Rubenis. Viņš ar dzīvesbiedri Ilgu dzīvo
Klīvlandē un abi turpat pusgadsimtu gādājuši, lai latviešu teātris svešumā neapsīkst. Viņš priecājas par lielām izrādēm
uz profesionālām skatuvēm un par mazām
skolas ludziņām latviešu namos, apgalvodams: „Katrā izrādē Latvija dzīvo.”
Esmu sagatavojusi īsu pārskatu par latviešu teātŗa darbību ārzemēs pēdējos desmit gados. Šim pārskatam pamatā ir mani novērojumi un
arī personīgi piedzīvojumi. Nav iespējams uzskaitīt itin
visu, kas iestudēts un izrādīts, bet mēģināšu galvenos
vilcienos parādīt teātŗu darbības un virzienus, kā arī izgaismot teātŗa mainīgo nozīmi ārzemju latviešu kultūras
dzīvē.

gan lielā skaitā, bet diemžēl pēdējā desmitgadē ārzemju latviešu iestudējumu skaits ir
sarucis – trūkst rakstnieku, scēnografu,
producentu, pietrūkst arī gribas.
Tomēr latviešu teātris ārzemēs vēl dzīvo
– Austrālijā, Amerikā, Kanadā un Eiropā.
Vēl joprojām dažas teātŗa kopas turpina
darboties čakli. Visražīgākās var atrast
Klīvlandē, Sanfrancisko, Losandželosā,
Toronto, Ņujorkā un Sidnejā.

Daži piemēri
Sidnejā – Sidnejas latviešu teātrim nesen bija 50. gada svētki un iestudēta nevis maza divu personu ludziņa,
bet Šekspīra „Divpadsmitā nakts”. Sidnejas latviešu
teātris vēl aizvien ir viens no ražīgākajiem. Teātŗa kopa
2012. gada pavasarī piedalījās Austrālijas latviešu 51. teātŗa festivālā. Taču vietās, kur agrāk bija piecas vai sešas kopas, tagad ir palikušas tikai divas.
Tradicijas un konteksts
Bēgļi drīz vien saprata, ka Latvijā pēc Otrā pasaules
Beļģijā – Briseles latviešu teātris čakli darbojās Uģa
kaŗa atgriezties nevarēs un, apmetušies savās jaunajās
Skujas vadībā, katru gadu iestudējot jaunu lugu. Briseles
mītnes zemēs, sameklēja darbu, iepirka mājas un sāka
teātŗa aktieŗi braukuši viesizrādēs uz Minsteri, Vācijā,
veidot paši savu sabiedrību, cēla baznīcas, iekārtoja bib- un uz Ženevu, Šveicē. 2014. gada jauniestudējumā
liotēkas, dibināja koŗus, deju kopas un, protams, teātŗu
piedalījās 19 aktieŗi.
trupas, jo latviešiem tās no seniem laikiem bijušas svaLielbritanijā neoficiālas teātŗa kopas vēl darbojas ārrīga kultūras sastāvdaļa. Latvijā daudzi pazīstami aktieŗi pus Londonas (Līdsā, Mensfildā, Hampstedā) un pat rīko Teātŗa dienas, tās notika 2014. gada oktōbrī.
devās trimdā un arī dīpīšu nometnēs turpināja savu darKlīvlande – Klīvlandes Daugavas Vanagu 1952. gabu. Skatītāji tikai varēja priecāties par šo degsmi, to atbalstīja un jūsmoja par izcilām izrādēm. Teātŗa kopas ār- dā dibinātā teātŗa kopa arī iestudē lugas Artūra Rubeņa
zemēs dibinātas jau 1950. gada sākumā. Līdz aizritējušā vadībā. Pēdējā laikā – „Vectētiņa seši krāsainie mazbērgadsimta 60. gadu vidum darbojās vairāk nekā simts
niņi” 2010. gadā un „Atceries, atceries, kad mēs tikādažādu teātŗa kopu Ziemeļamerikā, Eiropā
mies” 2013. gadā, vienlaikus svinot apbrīun Austrālijā. Stokholmā bija pat deviņas
nojamā režisora Artūra Rubeņa 55. darbokopas! Latviešu teātŗa uzvedumiem bija
šanās gadu Klīvlandes teātrī.
Kanadā latviešu teātrim ārzemēs bijusi
augsts līmenis. Tie bija ziedu laiki.
Ko teikt par tagadni? Kas nesen noticis,
liela nozīme. Turienes kopām ir gaŗa vēskas kur notiek?
ture. Kanadā teātŗa kopas dibināja Monrealā (1949. gadā), Toronto (1951. g.),
Diemžēl pēc vairākiem ražīgiem gadu
desmitiem trimdinieku teātŗu iestudējumi ir
Londonā, Ontario (1953. g.), Vinipegā
stipri samazinājušies, gluži tāpat kā visi citi
(1952. g.) un Hamiltonā (1952. g.). No
kultūras sarīkojumi.
tām vēl darbojās tikai Daugavas Vanagu
Latvieši svešumā ir jau otrā un trešā paTeātŗa kopa Toronto. Protams, Toronto
audzē, paātrinās asimilācija. Skatītāju atiebrauca daudzi tūkstoši latviešu, tātad, kā
balsts vēl ir, bet trūkst to, kuŗi gatavi uzjau lielās pilsētās, talantu un skatītāju
ņemties lielo darbu un iestudēt izrādes.
daudz, bija liela vēlme sadarboties un pēc
Vairākās lielpilsētās ir ievērojams skaits
neilga laika arī financiālas iespējas radīt
teātŗa apmeklētāju, bet maz aktieŗu un vēl
neaizmirstamas izrādes. Toronto izveidomazāk režisoru un uzņēmīgu ļaužu, kuŗi
jās vairākas kopas – Toronto latviešu Navarētu sagatavot lielāku izrādi. Skatītāju uz
cionālais teātris, Toronto latviešu biedrīAndra Berkolda
bas drāmatiskais ansamblis un Toronto
vietējām un ceļojošām izrādēm sanāk diez7

latviešu ģimnazijas teātris, kuŗa režisors no 1965. līdz
1987. gadam bija Hugo Miķelsons.
Visilgāk un vēl tagad darbojās Daugavas Vanagu teātŗa kopa Toronto, ko dibināja 1951. gadā. Šī kopa iestudē vairākas lugas gadā, tostarp lielākas izrādes latviešu
Dziesmu svētkiem Kanadā. Tā iepriecināja skatītājus ar
ceļojošām izrādēm Kanadā, Amerikā un Latvijā, un DV
TK trīs reizes ieguva Ādolfa Alunāna ceļojošo balvu.
2014. gadā Daugavas Vanagu teātŗa kopa Toronto
Kanadas latviešu XIV Dziesmu svētkos Hamiltonā izrādīja iemīļoto dziesmuspēli „Skroderdienas Silmačos”,
režisore bija Jolante Linde-Martinsona.
Jaunas kopas
Vai ārpus Latvijas vēl teātŗa kopas tiek dibinātas? Atbilde pārsteidz un ir patīkama: jā, tas notiek.
Režisores Māras Martinskas ierosmē 2012. gadā tika
izveidota jauna teātŗa grupa – Sanfrancisko Teātŗa darbnīca. Tā jau iestudējusi divas lugas – Leldes Stumbres
„Plīvurītis ar punktiņiem” un Otari Bagaturijas lugu
„Karalis Līrs nabagmājā”. Skatītājiem šīs lugas patika,
un viņi nepacietīgi gaida nākamo iestudējumu.
Otrā zemeslodes pusē, Īrijā, kur arvien vairāk pieaug
latviešu iebraucēju skaits, nesen dibinātas divas jaunas
teātŗa kopas – „Cita Bedre” Dublinā un Leinsteres drāmatiskā kopa Intas Dreimanes-Riekstiņas vadībā.
Ziedu laiki varbūt ir pagājuši, bet mēdz teikt: kad satiekas divi latvieši, uzreiz skan dziesma. Tur, kur sanāk
trīs latvieši... tur būs teātris. Laikam jābūt kādam, kas
aplaudē!
Jauniešu teātris
Teātris sagādā ne tikai iespēju runāt latviešu valodā
un prieku būt kopā. Tas arī ir ļoti iedarbīgs mācīblīdzeklis jaunāko paaudžu pārstāvjiem valodas, kultūras un
senču tikumu apgūšanā. Mācoties lomas, visiem, īpaši
jauniešiem, aug pašapziņa, uzlabojas valodas prasme.
Ļoti ražīgi Ņujorkā darbojušās Rīgas 90. skautu un Zilā
kalna 4. gaidu vienība. Pēdējos desmit gados iestudētas
desmit teātŗa izrādes. Daži piemēri: „Raibā pasaka” –
Imanta Ziedoņa tekstu drāmatizēja Maija Laiviņa, režisors – Mārtiņs Putenis; „Čingo baba” – Vizmas Belševicas teksts, režisore – Māra Asta.
Uzņēmīgā ņujorkiete Taina Laiviņa vairākkārt pārveidojusi pasakas un citus starptautiskus literātūras darbus
par lugām, tostarp lugu „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”
un „Ķēniņa jaunais tērps”.
Kalamazū Mičiganas latviešu skolas audzēkņi iestudēja vairākas pazīstamas lugas, nesen Annas Brigaderes
„Maija un Paija”, režisore – Maira Bundža.
Man arī bijusi izdevība būt jauniešu izrāžu drāmatiķei un režisorei. Vienpadsmit gadu laikā iestudēti sep8

tiņi jaundarbi, no tiem pieci jauniešiem. Šie darbi tika
īpaši pielāgoti Amerikas latviešu jauniešu valodas prasmei un interesēm, un tie atspoguļo jauniešu jautājumus
par viņu patību, jeb, kā tagad saka, par „identitāti”, par
pretrunām ar Latvijā dzimušiem vecākiem, kā arī Otro
pasaules kaŗu. Lugās darbojas vēsturiski tēli, piemēram
Lāčplēsis un Kārlis Ulmanis. Šie darbi arī uzsveŗ kopīgo
kultūras mantojumu, piemēram, „Kuplā eglīte”, „Gudrais padomiņš”, „Vasaras balvas” un „Meža viesi”.
Rietumkrasta latviešu XIV Dziesmu svētkos, kuŗi
2003. gadā notika Sanfrancisko, sadarbojos ar Lolitu
Ritmani, veidojot dziesmuspēli „Gudrais padomiņš”,
kuŗā piedalījās Losandželosas latviešu skolas bērni.
Pirms pāris gadiem latviešu centra Gaŗezera mācību
programmu bērni, pusaudži, audzinātāji un skolotāji
iestudēja manu lugu „Brīnumu medības”. Šai divcēlienu
komēdijai pamatā divi Rūdolfa Blaumaņa stāsti. Vienu
stāstu modernizēju, lai darbība risinātos mūsdienu ezermalas pilsētiņā un otra Blaumaņa laikā.
Man bija iespēja 2006. gadā vadīt režiju Andreja Jansona dziesmuspēlei „Sprīdītis”, kuŗā piedalījās 150 Gaŗezera audzēkņu.
Latviešu skolās un skautu sarīkojumu laikā Kanadā,
Amerikā un Austrālijā iestudē nelielas izrādes. Tajās
pārsvarā piedalās jaunāki bērni, un tās iestudētas par
godu gadalaikiem un citiem svarīgiem gadījumiem. Tās
nevar gluži saukt par teātŗa izrādēm, bet iepriekš pieminēto Ņujorkas vienību jauniešu teātŗa iestudējumi ir
patiešām apbrīnojami.
Jaunrade
Juris Ķeniņš teicis, ka Dziesmu svētki veicina mūzikas jaundarbu komponēšanu. Tas attiecas arī uz teātri.
Pēdējos gados jaundarbi un jauni iestudējumi visbiežāk pieprasīti Dziesmu svētkos. Šie uzvedumi ir sagatavoti, ievērojot vietējo dalībnieku skaitu un spējas, un
tajos piedalās piedzīvojuši aktieŗi, pusprofesionāļi, amatieŗi un bērni. Bieži vien tās ir jautra rakstura lugas vai
dziesmuspēles. Svētkus apmeklē tūkstošiem teātŗa cienītāju, un izrādēm parasti ir liela piekrišana.
Reizēm īpaši svētkiem gatavotām izrādēm ir gaŗāks
mūžs. Dziesmuspēli „Eslingena” iestudēja Kanadas latviešu XII Dziesmu svētkiem Toronto 2004. gadā, un pēc
tam tā aizceļoja uz Rīgu, kur guva lielu atsaucību. Šī izrāde sākas kā Čikāgas piecīša Alberta Legzdiņa atmiņu
stāstījums. Viņš izceļoja no Latvijas 1944. gadā un vairākus gadus pavadīja bēgļu nometnē Eslingā. Atceroties
satiktos cilvēkus un viņu stāstus, radās vēlme tos saglabāt, un viņš aicināja talkā literātu Andri Ritmani un
komponisti Lolitu Ritmani Matsoni. Gala iznākums bija
jautrs dziesmu, tēlu un iespaidu vijums ap mīlestības
stāstu. Lomas tēloja profesionālie aktieŗi Laimonis un

Brigita Siliņi, kā arī vairāki talantīgi amatieŗi. Iestudējuma režisors bija Gunārs Vērenieks. Biļetes uz izrādēm
Latvijas Nacionālā teātrī bija izpārdotas, un latviešiem
Latvijā radās liela interese par vēsturisko posmu bēgļu
dzīvē pēc Otrā pasaules kaŗa.
Bēgļu pieredze un viņu bērnu dzīve daudz gadu vēlāk
atspoguļota citā dziesmuspēlē, Lolitas Ritmanes „Vēstulē no Losas”, ko iestudēja ASV Rietumkrasta latviešu
XV Dziesmu svētkiem Ventūrā 2008. gadā. Režisore –
Andra Staško. Izrādei bija astoņi tekstu un dziesmu vārdu autori, tajā piedalījās vairāk nekā 50 visu gadagājumu
aktieŗu.
Dziesmu svētki un Kultūras dienas joprojām sagādā
lieliskas iespējas izrādīt lugas. Iemīļotā Anšlava Eglīša
romāna „Homo Novus” drāmatizējums tika izrādīts
XII vispārējos latviešu Dziesmu svētkos ASV Indianpolē 2007. gadā, režisore – Dace Micāne-Zālīte, mūziku
komponēja Andrejs Jansons. Piedalījās bērni, jaunieši,
kā arī vecāka gadagājuma aktieŗi. Galveno lomu tēloja
Nacionāla teātŗa aktieris Ivars Stoniņš.
Tomēr ārzemju latviešu radīto jaundarbu skaits samazinās. Ir maz rīkotāju un režisoru, kā arī jaunu drāmatiķu
darbu.
Izņēmums ir Sanfrancisko rakstnieks Raimonds Staprāns. Lugā „Četras dienas jūlijā” (1989. g.) viņš centies
atklāt Latvijas neseno sāpīgo pagātni, savukārt lugā
„Gūsteknis pilī” (2011. g.) atspoguļoti Kārļa Ulmaņa pēdējie brīži Rīgas pilī. Luga „Gūsteknis pilī” iestudēta
Dailes teātrī Rīgā.
Mana dziesmuspēle „Hotel Paradiso” (komponiste –
Dace Aperāne) tika izrādīta ASV Rietumkrasta latviešu
XV Dziesmu svētkos Ventūrā 2008. gadā. „Hotel Paradiso” bija angļu veida farss latviešu valodā. To izrādīja
arī XIII vispārējos latviešu Dziesmu svētkos ASV Milvokos 2012. gadā. Galvenās lomas tēloja Pauls Berkolds, Laila Saliņa, Juris Žvikovs, Brigita un Laimonis
Siliņi.
Autore un režisore Dace Micāne-Zālīte dzīvo Masačusetā un arī raksta jaunus darbus. Viņa uzaugusi Latvijā, studējusi drāmaturģiju un režiju Jeila universitātē.
Viņas nesenais oriģināldarbs angļu valodā Where to
Find Shambhala tika lasīts festivālā International
Association of Theater for Children and Young People
Klīvlandē, Ohaijo, 2013. gadā. Lugā autore aicina panākt mieru pasaulē ar kultūras palīdzību.
Skats nākotnē
Vairākos ārzemju latviešu centros vēl aizvien tiek gatavotas izrādes – režisore Ilona Brūvere iestudēja dziesmuspēli „Burvis no Oza Zemes” Kultūras dienām Sidnejā 2014. gadā un ļoti iespējams, būs jauna izrāde XVI
Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētkos Sanhosē, Zie-

meļkalifornijā, 2015. gadā. Austrālijas latviešu teātris
Melburnā jau pieteicis izrādi nākamām Kultūras dienām
2016. gadā.
Latviešu sabiedrība ārzemēs plauks un zels, ja visi,
bet galvenokārt jaunieši, piedalīsies kultūras sarīkojumos, īpaši teātŗa izrādēs. Teātris vieno un saista dalībniekus un klausītājus, vienalga, kāds ir viņu vecums un
valodas prasme. Teātris attīsta valodu, palīdz apzināties
vērtības, idejas, attieksmi pret sevi un citiem, izprast
vēsturiskos notikumus un laikmetus.
Teātŗa izrādēs piedalās bēgļu trešās paaudzes atvases
kopā ar jauniebraucējiem no Latvijas. Teātris sagādā izdevību pavadīt kopā laiku latviskā vidū, domājot līdzīgi.
Ir svarīgi, lai latvieši turpina atbalstīt šos sarīkojumus,
bet nepieciešams meklēt jaunus darbiniekus – rakstniekus, drāmatiķus, režisorus, aktieŗus un producentus, kuŗi
turpinās bagātināt latviešu tautas mantojumu.
Jo katrā izrādē Latvija dzīvo!
Andra Berkolda
Referāts nolasīts 2014. gada 6. oktōbrī konferencē
„Latvija ārpus Latvijas” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

mazā teātŗa sanfrancisko
jauna izrāde
mazais teātris sanfrancisko savā 48. darbības gadā iestudējis angļu autora Pēteŗa Kviltera lugu „Žilbinoši”. Lugas pamatā ir patiess stāsts par dziedātājas Florenses Fosteres Dženkinas pēdējo dzīves posmu. F. Dženkina mūzikālo izglītību
ieguva bērnībā, un viņai radās vēlēšanās kļūt par dziedātāju.
Tēvs atteicās maksāt par studijām, meita aizbēga no vecāku
mājām un salaulājās ar Filadelfijas ārstu Franku Dženkinu.
Laulība pēc septiņiem gadiem šķirta, Florense iztiku pelnīja,
strādājot par klavieŗskolotāja. Tēvs testamentā viņai atstāja
lielu mantojumu, un 41 gada vecumā F. Dženkina varēja sākt
dziedātājas karjēru, kā arī kļūt par Ņujorkas augstākās sabiedrības locekli, jaunu talantīgu mūziķu atbalstītāju un vairāku
dāmu klubu aktīvu locekli. F. Dženkina vēlējās, lai cilvēki ir
laimīgi, un visus savu koncertu ienākumus veltīja labdarībai,
iemantojot daudzu paziņu mīlestību. Mūzikas kritiķi dziedoni
pēla, bet biļetes uz viņas solokoncertiem vienmēr bija pārdotas, uz tiem nāca gan labvēļi, gan nelabvēļi, Enriko Karūzo
sūtīja puķes.
F. Dženkina bijas pārliecināta par savu talantu, un viņas
lielākā vēlēšanās bija dziedāt Kārnegija zālē.
Izrādes pirmizrāde Sanfrancisko notika 2014. gada
30. novembrī, režisors – Laimonis Siliņš. Dekorātors –
Armīns Staprāns, mūzikālos ieskaņojumus sagādāja Kārlis
Veilands, tērpus – Sallija Filitsa un Brigita Siliņa.
Losandželosas latviešu namā šo lugu redzēsim 7. februārī.
F. Dženkinu tēlo Brigita Siliņa, viņas pianistu – Kārlis
Veilands. Pārējās lomās: Taira Zoldnere – F. Dženkinas
draudzene Doroteja, Andrejs Gulbis – aktieris un F. Dženkinas ilggadējs draugs, Sallija Filitsa – F. Dženkinas
ienaidniece, Rūta Brūniņa – kalpone.
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mazais teātŗis sanfrancisko
viesojas Losandželosā ar

Pētera Kviltera
divcēlienu komēdiju
Tas ir patiess stāsts par
Florensi Fosteri Dženkinsu,
sliktāko dziedātāju pasaulē...
Režisors: Laimonis Siliņš
Lomās:
Brigita Siliņa
Kārlis Veilands
Andrejs Gulbis
Taira Zoldnere
Rūta Brūniņa
Sallija Filitsa
Sestdien, 2015. gada 7. februārī
pkst. 3.00 pēcpusdienā
Biļešu cena: $25
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Pauls Berkolds – vokālists Grammy
balvai nominētā ansambļa Partch tvartā
Amerikāņu komponists, ievērojamais avangarda mūziķis Harijs Pārčs
(Harry Partch, 1901-1974) aizritējušā
gadsimta 30. gados, izmantojot grieķu
mūzikas teōriju, uz dabiskā skaņojuma
bazes saskaldīja oktāvu, attīstot 43 toņu skālu. Visu toņu izspēlēšanai bija
nepieciešams modificēt esošos instrumentus vai būvēt jaunus, un viņš radīja
virkni neparastu instrumentu. H. Pārčs
1947. gadā publicēja grāmatu Genesis
of Music. Orīģinālie H. Pārča instrumenti atrodas
Montklēras universitātē, arī Losandželosā ir pilns šo
instrumentu komplekts. Losandželosā darbojas ansamblis Partch, ko jau desmit gadu vada ģitarists Džons
Šneiders (John Schneider), pazīstams Harija Pārča mūzikas speciālists. Ansamblis rēgulāri spēlē Losandželosas MicroFest koncertserijās. Reizēm, kad ansamblim
kāda darba atskaņošanai vajadzīgs baritons, Džons Šneiders aicina dziedāt Paulu Berkoldu. Pēdējos gados Pauls
Berkolds gan angļu valodā, gan franču valodā dziedājis
Harija Pārča 1952. gadā komponētā darba Plectra and
Percussion Dances atskaņojumos, būdams vienīgais
vokālists. Skaņdarbam ir trīs galvenās daļas: Castor and
Pollux, Ring Around the Moon un Even Wild Horses,
atskaņošanas ilgums – nepilnas 40 minūtes. Sōlists dzied
tikai trešā daļā ar franču dzejnieka Artura Rembo tekstu
A Season in Hell. Pirms pusotra gada Džons Šneiders
nolēma šo skaņdarbu ieskaņot, pirms pāris mēnešiem
Bridge Records laida klajā tvartu, un 2014. gada 5. decembrī Džons Šneiders uzzināja, ka tas nominēts gada
Grammy balvai divās katēgorijās – Best Chamber
Music/Small Ensemble Performance un Best Classical
Compendium. Balvai katēgorijā Best Classical Compendium nominēti vēl četri kandidāti, tostarp vijolnieks un
diriģents Gidons Krēmers un kamerorķestris Kremerata
Baltica par Mečislava Veinberga darbu ieskaņojumu.
Apbalvošanas ceremonijas 2015. gada 8. februārī
notiks divās vietās pēcpusdienā – Nokia Theater, vakarā
– Staple Center. Balvas pasniegs 57. reizi 83 nominācijās. Grammy balvas kopš 1959. gada piešķiŗ ASV Nacionālā skaņu ierakstu mākslas un zinātnes akadēmija
(National Academy of Recording Arts and Sciences) par
izciliem sasniegumiem mūzikas ierakstu industrijā.
Grammy balvu 2014. gadā nominācijā „labākais koŗa priekšnesums” saņēma igauņu diriģents Tenu Kaljuste
par Arvo Perta opusa Adam's Lament atskaņojumu, kuŗā piedalījās arī Latvijas radio koris un kameroŗkestris
Sinfonietta Rīga.

Lolita Ritmane ar kollēgām
nominēta Annie Award
Latvijā 2014. gada novembrī notika jauniestudējuma pirmizrāde Alberta Legzdiņa, Lolitas Ritmanes un
Andŗa Ritmaņa dziesmuspēlei „Eslingena” un operai
„Kartupeļu ceļojums”, kuŗai sešas dziesmas komponēja
Lolita Ritmane. Viņa devās uz Rīgu, lai piedzīvotu šo
ievērojamo notikumu, un e-pasta vēstulē rakstīja, ka
Losandželosā atgriezusies kultūrāli un emōcionāli piepildīta. Mājās viņu gaidīja jauna priecīga vēsts.
Apvienības Dynamic Music Partners trīs komponisti
– Lolita Ritmane, Maikls Makkviščins
(Michail McCuistion) un Kristofers
Kārters (Cristopher Carter) nominēti
gada balvai Annie Award par mūziku
televīzijas animācijas seriālam Marvel's Avengers Assemble („Atriebēji,
esiet gatavi!”).
Komponisti Lolita Ritmane, Maikls
Makkviščins un Kristofers Kārters
pretendē uz šo balvu individuālo sasniegumu nominācijā: Outstanding
Achievement, Music in an Animated
TV/Broadcast Production, viņiem ir
četri konkurenti. (Informācija: www.annieawards.org)
Žūrijas komisijas locekļi par laureātiem balsos
2015. gada janvārī, un apbalvošanas ceremonija notiks
31. janvārī, Losandželosā, UCLA zālē Royce Hall.
Annie Awards, ko kopš 1972. gada piešķiŗ Starptautiskā animācijas filmu asociācija, ir ASV mēroga balva
par sasniegumiem televīzijas animācijas filmās. Par
mūziku animācijas seriālam Batman Beyond Lolita
Ritmane 2002. gadā saņēma Emmy balvu.

No kreisās: Maikls Makkviščins, animāciju filmu,
tostarp Batman producents Eriks Radomskis, Lolita
Ritmane, Kristofers Kārters
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PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt kandidātus 2015. gada
apbalvojumiem un līdzekļu piešķīrumiem
Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds
(PBLA KF) aicina pieteikt kandidātus 2015. gada līdzekļu piešķīrumiem un KF apbalvojumiem humānitāro
un sociālo zinātņu, lietiskās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa un tēlotājmākslas
nozarē. Pieteikumus pieņem arī apbalvojumiem technisko un dabaszinātņu nozarē.
Latviešu kultūras darbinieki un organizācijas, grāmatizdevēji un autori, komponisti u. tml. aicināti pieteikt
kandidātus PBLA KF apbalvojumam līdz 2015. gada
1. aprīlim. Pieteikumi jāiesūta attiecīgās nozares vadītājam, rakstveidā pamatojot šī kandidāta sasniegumus un
pievienojot divas atsauksmes vēstules. Pieteikuma forma
atrodama tīmeklī PBLA vietnē Kultūras fonda sadaļā:
http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/
Apbalvojumam pieteiktajiem darbiem rakstniecības,
humānitāro un sociālo zinātņu nozarē jābūt publicētiem
pēdējo divu gadu laikā. Darbi jāiesniedz piecos, bet ne
mazāk kā četros eksemplāros. Pirms darbu nosūtīšanas
vēlams sazināties ar attiecīgās nozares vadītāju, lai precīzētu, tieši kam darbi nosūtāmi. Iesniegtajiem sacerējumiem mūzikas nozarē jābūt publicētiem vai pirmatskaņotiem pēdējos divos kalendāra gados. PBLA KF apbalvojumam var pieteikt arī izcilus veikumus skaņu vai
teātŗa mākslā, kas notikuši divu pēdējo gadu laikā. Zinātniskie darbi humānitāro un sociālo zinātņu vai technisko un dabas zinātņu laukā var būt uzrakstīti svešvalodā, bet tādā gadījumā jāpievieno kopsavilkums latviešu valodā.
Par PBLA Kultūras fonda godalgas kandidātiem piesakāmi panākumiem bagāti latviešu autori, mākslinieki,

komponisti, kultūras, izglītības un jaunatnes darbinieki,
kuŗi dzīvo ārpus Latvijas, kā arī cittautieši, kuŗi veicina
latviešu kultūras atpazīstamību ārpus Latvijas. Atsevišķos gadījumos kandidāti var arī būt personas, kas dzīvo
Latvijā, par īpašu ieguldījumu ārzemju latviešu kultūras
dzīvē.
PBLA KF apbalvojumi tiek piešķirti šādās katēgorijās: PBLA KF goda balvas ($2000), goda diplomi (bez
naudas balvas), kas atzinības ziņā pielīdzināmi goda
balvām, Kr. Barona prēmijas ($1000) un atzinības raksti,
vadoties no darba kvalitātes, attiecīgās nozares vadītāja
un referentu atzinuma un PBLA KF priekšsēdes un valdes apstiprinājuma. PBLA KF noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tajā pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim gadiem, bet otru balvu citā
nozarē var piešķirt pēc diviem gadiem.
Savukārt līdzekļu pieprasījumi kultūras, izglītības un
jaunatnes projektu atbalstam iesūtāmi elektroniski
PBLA birojam ASV: pblaasv@verizon.net un Vijai
Zuntakai Bērziņai: vija@berzinsdesign.com līdz
2015. gada 1. martam. Gadījumā, ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz ASV $1000, iesniegumam jāpievieno
sīkāks izdevumu apraksts. Visiem pieprasījumiem obligāti jāpievieno vismaz divas atsauksmes vēstules.
Gan apbalvojumu pieteikumu, gan līdzekļu pieprasījumu veidlapas, kā arī PBLA KF Nozaru vadītāju kontaktinformācija atrodama PBLA vietnē tīmeklī Kultūras
fonda sadaļā. Informācija iegūstama, sazinoties ar PBLA
KF priekšsēdi Viju Zuntaku Bērziņu, pasta adrese:
58 Dix Woods Dr., Melville, NY, 11747, USA,
e-pasts: vija@berzinsdesign.com

Vasara nemaz nav tik tālu!

Ziedojumi DK latviešu biedrībai

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!

Gatis Ābele – $15; Astrīda Chiales – $50;
Jānis Legzdiņš – $10; Georgs Lapiņš – $65;
Ausma Murphy – $15; Aristīds Ratermanis –
$10; Līlija Raisjāne – $10; Juris Ūdris – $15;
Viesturs Žagars – $10.
Šie ziedojumi saņemti līdz 2014. g. 21. decembrim.
Latviešu valodu var mācīties:
www.learnlatvianonline.com
Valoda ir pilsēta, kuŗas uzcelšanā ikviens cilvēks
iemūrējis savu akmeni.
(Ralfs Valdo Emersons, 1803-1881)
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Iepazīsim Latvijas novadus!
Grāmata „Latvijas novadu
dārgumi” stāstīts par lietām,
vietām, notikumiem, cilvēkiem
73 novados no to pirmsākumiem
līdz XXI gadsimtam, tādējādi interesantā veidā atklājot arī Latvijas vēsturi. Novadu izvēlētie
dārgumi simbolizē dažādus gadsimtus un laikmetus. Vissenākās
relikvijas no VII līdz VIII gadsimtam ir skandinavu rotas, kas
atrastas Grobiņas novadā. No
XII līdz XIII gadsimtam – izrakumos Ludzas apkaimes Kivtu
kapulaukā uzietias bronzas zirdziņš, kas uziets. No XVI gadsimta – Aizputes grāmata,
kuŗas orīģināls kaŗa laikā aizceļojis uz Vāciju. XVII un
XVIII gadsimtu raksturo astoņi dārgumi, bet XIX gadsimta nacionālās vērtības – divdesmit novadus. Visvairāk
retumu saglabājies no pagājušā gadsimta – daudzi ar skarbu, nežēlīgu stāstu par lielinieku varasdarbiem 1919. gadā, par padomju varas rīkotajām deportācijām, nacionālo
partizānu iznīcināšanu. XX gadsimta Latvijas brīvvalsts
dzīvi atspoguļo Ādažu armijas poligona, Ķeguma spēkstacijas vēsture, Oskara Kalpaka piemiņas kopšana un citu
notikumu apraksti.
Grāmatas ievadā rakstniece Anna Žīgure raksta:
„Patiesībā šī ir Latvijas pagastu dižošanās krustu šķērsu
pār visai valstij un cauri laikiem, no senatnes līdz
šodienai”.
Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes,
pokera un novusa spēles turnīros;
Izziņas: pegijat@inbox.lv vai
jetaube@earthlink.net

Piedāvāju gatavot cienastu un
klāt galdus kāzās, piemiņas
dienās, jubilejās; var pasūtināt
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem
jebkuŗā laikā un jebkuŗam
sarīkojumam; par cenu
sazināties, zvanot Pegijai,
tālr.: 310-908-6993
1700 Malcolm Ave. #102,
Los Angeles, CA 90024
e-pasts: pegijat@inbox.lv
vai: pegijakalninataube@yahoo.com
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Arvien vairāk ar HIV un STI inficēto
Unaids (The Joint United Nations Programme on
HIV and AIDS) pārstāvji izplatījuši ziņojumu, ka ar
HIV, imūndeficīta vīrusu, inficējušies 35 miljoni vīriešu,
sieviešu un bērnu pasaulē (Eiropā un Krievijā 2013. gadā inficējušies vairāk nekā 130 000 cilvēku). Pēc Roberta Kocha institūta datiem Vācijā 2013. gadā ar HIV
vīrusu inficējušies 3200 cilvēku, no tiem 2700 vīriešu.
Ar AIDS katru gadu pasaulē mirst 1,5 miljoni cilvēku.
Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un
epidemioloģijas katedras lektore Andra Karnīte žurnālistiem 2014. gada 10. oktōbrī paziņoja, ka Latvijā pieaugusi jauniešu saslimstība ar HIV un citām seksuāli
transmisīvajām infekcijām (STI) vecumgrupā no 18 līdz
29 gadiem. HIV izplatība 18-29 gadu vecām sievietēm ir
gandrīz tikpat augsta kā 30-39 gadu vecumgrupā. HIV
izplatība 2013. gadā jaunām sievietēm bija 23,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, jauniem vīriešiem – 25,4
gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.
Kopš 2008. gada visbiežāk ar HIV inficējas dzimumattiecību ceļā, šādā veidā 2013. gadā notika vairāk nekā
puse inficēšanās gadījumu 15-24 gadu veciem jauniešiem. Līdz 2008. gadam visvairāk inficējās, injicējot
narkōtikas.
Daudz jauniešu slimo ar citām STI – 46% cilvēku,
kuŗi slimo ar chlamidiozi, ir līdz 25 gadu veci, sifilisu –
18%, gonoreju – 34%, anoģenitālā herpes vīrusa infekcija jauniešiem līdz 25 gadiem – 46% no visām saslimšanām. Iespējams, ka to skaits ir lielāks, jo šie ir tikai
reģistrētie gadījumi.
A. Karnītes viedoklis – Latvijā „nodarbojas ar
ugunsgrēku dzēšanu”, nevis ar profilaksi, kam būtu
jāpievērš lielāka uzmanība, jo ilgtermiņā tas izmaksā
mazāk. Piemēram, chlamidioze izraisa neauglību, ja to
ilgstoši neārstē, bet nodrošināt šīs infekcijas skrīningu ir
lētāk nekā pēc tam ārstēt neauglību. Jauniešu saslimšanu ar STI izdotos ierobežot, jauniešiem izdalot kondomus. Vairāk par STI jārunā skolās un ģimenē. Biedrība „Papardes zieds”, reaģējot uz jauniešu pieaugošo inficēšanos ar STI un HIV, sagatavojusi izglītojošu īsfilmu „Kā sevi pasargāt mīlējoties?” par minēto slimību
profilaksi. Īsfilmu iespējams noskatīties Youtube.
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra
(ECDC) pētījums liecina, ka Latvijā 22,2% prostitūtu
inficētas ar HIV, kas ir augstākais rādītājs starp pētījumā minētajām 22 Eiropas valstīm un piecām Vidusāzijas valstīm. Ukrainā ar HIV inficētas 9% prostitūtu, Portugālē – 8,9%, Lietuvā – 6,7%, Igaunijā – 6,2%. Vīriešiem un transseksuāļiem, kuŗi nodarbināti seksa pakalpojumu nozarē, HIV izplatība ir augstāka – 20% Vācijā,
16,9% – Spānijā, 13,5% – Portugālē, 9,1% – Beļģijā.

Sōliste Maija Kovaļevska Gvadalaharā dziedāja operā „Karmena”
Gvadalahara ir otrā lielākā pilsēta Meksikā, dibināta
pirms 460 gadiem. Tajā ir pusotra miljona iedzīvotāju.
Pilsētas centrā daudz vēsturisku ēku un lielu laukumu.
Katedrāle, kas celta 50 gadu un aizņem veselu kvartālu,
pabeigta 1618. gadā. Tur rēgulāri notiek dievkalpojumi,
un tā atvērta vienmēr, lai katrs var ieiet un pielūgt Dievu. Pretī katedrālei otrā laukuma galā ir slavenais
Degollado teātris, celts līdzīgi Milānas La Scala teātrim.
Degollado teātrī karjēru sācis pasaulslavenais dziedonis
Plasido Domingo, un novembrī tajā dziedāja Latvijas
zvaigzne Maija Kovaļevska, operā „Karmena” tēlojot
Mikaēlas lomu.
Gvadalaharā patlaban nav operas, bet ir lielisks koris,
bērnu koris un simfōniskais orķestris. Tā diriģents ir
enerģisks kanadietis ar lielu interesi par operu un tās
nākotni. Pilsētā tiek būvēti divi operas nami – viens pie
universitātes, otrs ļoti liels, pie kuŗa būs arī mūzikas skola, studijas, amfiteātris ar 5000 sēdvietiem, viesnīcu,
telpām izstādēm.
Publikas atsaucība operas izrādēm bija neaprakstāma.
Biļetes uz visām izrādēm bija pārdotas, izrādes beigās
skatuvi klāja puķes, un klausītāji ilgi kavējās gan uz skatuves, gan ārā pie skatuves durvīm, suminot dziedātājus
un mūziķus. Tā kā dzīvoju vienā viesnīcā ar dziedātājiem, man bija izdevība tikties ar viņiem, viņu brīvajā
laikā iepazīties tuvāk ar viņu dzīvi, kādu es nevēlētos.
Tā ir dzīve bez mājām, nepārtraukti ceļojot no vienas
pasaules malas uz citu.
Maija Kovaļevska ieradās Meksikā no Vīnes. Atpakaļceļš veda uz Vīni, Milānu, Londonu. No Londonas
tālāk uz Austrāliju, kur viņa uzturēsies apmēram sešas
nedēļas un dziedās Sidnejas operā. Tad atpakaļ uz Londonu, kur sāksies turneja ar simfōnisko orķestri, dziedot
Džuzepes Verdi „Rekviemā” Anglijā, Spānijā un Francijā. Mājās, Latvijā, Maija piedalīsies operas svētkos
jūnijā.
Ir skaisti dzirdēt aplausus un ovācijas, tikt apbērtai ar
puķēm, bet cena par to ir vientulība un ģimenes siltuma
trūkums.
Biruta Šulca

Maija Kovaļevska un Biruta Šulca Gvadalaharā

Maija Kovaļevska pateicas operas apmeklētājiem

Biruta Šulca pie Gvadalaharas katedrāles
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Ziemas saulgriežu svinības Losandželosas latviešu skolā

Skolas audzēkņi un skolotāji sūta Ziemsvētku sveicienus
un labas veselības vēlējumus Magnusam Kaļiņam
Losandželosas latviešu skolas audzēkņi, viņu vecāki
un skolotāji 14. decembrī aicināja uz Saulgriežu svinībām – visapkārt zālei novietotie saimes galdi bija skaisti klāti, dega sveces, valdīja omulība, un ciemiņu sanāca
daudz, pat pietrūka sēdvietu. Visi jūsmīgie pievienojās
Ziemsvētku dziesmai ar piedziedājumu „kaladū, kaladū!”. Varēja redzēt, ka bluķis ir ļoti smags, jo Dāvis
Berkolds un Marks Edvards to apkārt zālei vilka ar lielu
piepūli. Vienam otram pat gribējās iet viņiem palīgā.
Mūziķiem līksmi spēlējot, tika dziedātas vēl citas dziesmas – „Gauži raud saulīte”, „Adat, meitas, ko adati”,
„Danco, lāci”. Rotaļās iesaistījās visi skolas audzēkņi,
viņiem piebiedrojās vairāki tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki, dažiem bija maskas, tā ka daži mazāki
bērni mazliet sabijās. Taču bailes ātri pārgāja, jo visi
tikai pajokojās, neviens neuzbruka.
Maltīte, kā parasti, pārspēja visu gaidīto – Vilnis
Auziņš atkal bija uzvārījis tik gardu miežu putru, ka varēja vai mēli norīt, netrūka pelēko zirņu, vecāku gatavoto un sanesto gardumu – galerta, piparkūku, cepumu,
16

Kaļiņu ģimene – no kreisās: Ēriks, Magnuss, Anna,
Zane. Saulgriežu svinībās Magnuss bieži tika
pieminēts, jo atrodas slimnīcā. Artūrs Rūsis
vēlējumus ieskaņoja un nosūtīs Magnusa vecākiem.
Visi no sirds vēl viņam drīz izveseļoties.

Mūzikanti, no kreisās: Māra Zommere,
Ieva Džindža, Artūrs Rūsis, Pauls Berkolds,
Ingrīda Dženninga (nav redzams Kārlis Gliks)

Dāvis Berkolds un Marks Edvards pirms
sarīkojuma sākuma izmēģināja bluķa vilkšanu

speķa pīrāgu, ābolmaizes, sklandaraušu, daždažādu salātu, gardas limonādes. Visu nemaz nebija iespējams nogaršot!
Ziemsvētku vecītis ieradās, vilkdams ragavas ar lielu
dāvanu maisu, viņam palīdzēja čakls rūķītis – Dziesma
Tetere. Šoreiz dāvānu gaidītāji un saņēmēji bija sagatavojuši kopīgu priekšnesumu – jautru deju, ko skatītāji
pieprasīja atkārtot. Daži bērni nodeklamēja pa kādam
dzejolītim, Kārlis Kalvāns un Elza Brecko spēlēja vijoli,
Annija Tetere – flautu. Gabriela Damroze brīnišķīgi
ndziedāja skaisto Ziemsvētku dziesmu „Klusa nakts,
svēta nakts, izpelnoties ilgus un skaļus aplausus. Katram

bērnam piemīt kāds īpašs talants, ko vecāki cenšas attīstīt un veicināt. Tomēr gribētos, lai viņi līdz nākamam
Saulgriežu sarīkojumam savām atvasītēm iemācītu jaunus Ziemsvētku dzejolīšus. Ziemsvētku vecītim ir laba
atmiņa, viņš atcerējās, ka vienu otru dzejoli jau dzirdējis,
kad viesojās mūsu namā iepriekšējo reizi, un pabrīdināja, lai nākamreiz to vairs neatkārto. Dainu skapī var
atrast neskaitāmas tautasdziesmas par Ziemsvētkiem,
atliek tikai pameklēt.
Mazliet skumji skanēja pēdējā kopdziesma „Pie Dieviņa gaŗi galdi”, varbūt tāpēc, ka jāšķiŗas. Latviešu skolas saime sirsnīgi pateicas visiem par atbalstu.

Ziemsvētku vecīša maiss iztukšots, bērni priecājas par saņemtajām dāvanām
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Uzvar Ādama Blāķa trenētā
ūdenspolo vienība
Ādams Blāķis jau vairāk nekā 25 gadus ir peldētāju un
ūdenspolo vienību treneris (UC Riverside, St. Monica’s
High, Crespi High, Chabot Community College, Santa
Monica College, Palisades-Malibu YMCA). Viņš 2012.
gadā tika atzīts par labāko ūdenspolo treneri – 2012 LA
City Water Polo Coach of the Year. 2014. gada 19. novembrī Ādama Blāķa trenētā Palisades vidusskolas zēnu
ūdenspolo vienība uzvarēja Birmingemas vidusskolas
(Van Nuys) vienību ar rezultātu 11-9. Sacensības notika
East Valley High School telpās Ziemeļholivudā.
Ādams Blāķis ir viens no Westside Aquatics treneŗiem,
un viņi visi ir USA Swimmings vai USA Water Polo, kā arī
American Swim Coaches Association (ASCA) biedri, nokārtojuši eksāmenus un ieguvuši nepieciešamās apliecības.
Ā. Blāķis ūdenpolo sāka spēlēt, mācoties Santamonikas vidusskolā, turpināja Kalifornijas universitātē Riversaidē, ko beidza ar bakalaura gradu vēsturē.

Kas vēl tā var?

Mona Lisa Godfreja Indonēzijas Gili Melno salā
eksōtiskā kūrortā apmāca tūristus jogas mākslā;
gaidām viņu atgriežamies Losandželosā

Juris Zinbergs sasniedzis atzīstamu meistarību,
trenējoties tepat Kalifornijā
„Kostīmu

kausa” sacensības – vislabāk
glabātais noslēpums?

Ādams Blāķis pacēlis meistarsacīkšu
uzvarētāju plāksni
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2014. gada decembŗa biļetenā rakstīts, ka gadu gaitā
jau septīto reizi Losandželosā notikušas „Kostīmu
kausa” sacensības. Šķiet, tas ir vislabāk glabātais
noslēpums, jo līdz šim par to nekas nekur nekad nebija
ziņots. Labprāt būtu aizbraucis sacensības noskatīties vai
pat piedalītos, jo bieži ciemojos pie amerikāņu draugiem
Hermosa Beach.
Ilmārs Grēvis

Juris Tērauds iegūst 2. vietu
Ar Juri Tēraudu 2014. gada 27. septembrī tikāmies
sportam veltītā sarīkojumā Losandželosas latviešu namā. Tajā pašā nedēļā, 21. septembrī, viņš bija piedalījies gadskārtējās San Diego Senior Olympics vieglatlētikas sacensībās, kas notika San Diego Mesa Community
College, un 75-79 gadu vīriešu vecumgrupā triju šķēpmetēju konkurencē ar rezultātu 30,01 metrs ieguva otro
vietu. Pirmo vietu, aizmetot šķēpu 35,43 metrus, ieguva Lorencs Berijs. Juris Tērauds ir 12. vietā (no 61
šķēpmetēja) 2014. gada ASV labāko vecvieglatlētu
sarakstā un 30. vietā pasaulē.

Apsveicam
Franci un Ilzi Dižgalvjus,
kopēju dzīves ceļu sākot

Pūres šokolāde ir arī veikalos ASV
Pure Chocolate ir Latvijā mērķtiecīgs un strauji augošs ģimenes uzņēmums, dibināts 2007. gadā Pūrē,
netālu no Rīgas.
Pure Chocolate misija ir kļūt par
visstraujāk augošo šokolādes trifeļu
uzņēmumu pasaulē, lai tā produkciju
varētu iegādāties ikviens pircējs.
Pure Chocolate trifeles ir gatavotas no augstas kvalitātes beļģu šokolādes ar dabiskiem un kvalitātīviem pildījumiem un rotātas ar dabiskiem dekoriem.
Pūres šokolāde tiek eksportēta uz ASV, sadarbojoties
ar uzņēmumu Baltic Marketing Inc. Mūsu noliktava atrodas Ņudžersijā, no turienes produktus sūta uz Kaliforniju, Mičiganu, Ilinoju, Masačusetu. Ar Tj Max un
Marshalls starpniecību
Pūres šokolādes produkti
nopērkami daudzās ASV
pavalstīs.
Kalifornijā to var iegādāties Fresh & Easy,
Bristol Farms un Gelson’s
Markets lielveikalos.
Vēlamies, lai katram
latvietim ASV būtu iespēja
nogaršot Latvijā ražotās
šokolādes trifeles!
Papildinformācija: export@purechocolate.lv

Losandželosas
latviešu vīru koŗa
„Uzdziedāsim, brāļi!” dalībnieks
Francis Dižgalvis
pirms pāris gadiem
pārcēlās uz dzīvi
Igaunijas galvaspilsētā Tallinā. Viņš
piedalījās vīru koŗa
koncertos 2014. gada jūnijā un 18. oktōbrī aicināja uz savām kāzām. Francis
un Ilze Dižgalvji
kāzu ceļojumā devās
uz Tenerifi, lielāko
no Kanāriju salām. Ilze Bulgača Dižgalve absolvējusi
Latvijas universitātes Uzņēmējdarbības vadības fakultāti. Viņa beigusi arī mūzikas skolu, spēlē klavieres.
Varbūt viņi atbrauks ciemos uz Losandželosu?
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MĀRAS CELLES
jaunākā grāmata

MEITENE NO
MEŽAPARKA
izdota serijā „Laika grāmata”;
199 lpp., daudz fotografiju
Grāmatu ASV var iegādāties,
rakstot Sarmai Liepiņai
27 Highland Rd.,
Boxford, MA 01921
Cena $20, plūs $5 pasta izdevumi;
čeki izrakstāmi: Sarma Liepiņš
Annas Brigaderes autobiografiskā
triloģija izdota angļu valodā

THE ANNELE TRILOGY
A BOOK FOR
YOUNG AND OLD
Tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller
Džemmas Skulmes ilustrācijas,
Lindas Treijas vāks
Cena $27 US
Grāmatu var iegādāties, sazinoties
ar Māru Kļaviņu-Rosentāli, tālr.: 626-864-9307

SANDIEGO LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZE
Dievkalpojumi turpmāk notiks citā baznīcā –
Ascension Luteran Church
5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
Mācītājs – Mārtiņš Rubenis
Dievkalpojumi: 24. janvārī un 21. februārī
plkst. 12.00; pēc dievk. kafijas galds

Gaida viesus!
Viesi, kuŗi ierodas Rīgā, aicināti nakšņot ērtās istabās
viesnīcā NB Hotel, kur ir viesmīlīga apkalpošana un
mājīga gaisotne. Piedāvājam īpašas cenas.
NB Hotel viesnīcā ir 72 istabas, tā atrodas tikai
četru kilometru attālumā no Rīgas centra un 8 km no
lidostas. Viesnīcai ir plašs bezmaksas auto novietošanas laukums, ar 5. tramvaju, kas apstājas pie viesnīcas
durvīm, iespējams nokļūt tieši Vecrīgā. Viesnīcā ir
restorāns, tajā var pasūtināt gardas Eiropas un latviešu
virtuves maltītes, pirmajā stāvā biljarda zāle.
Rezervējot istabu vietnē www.nb.lv un ievadot
atslēgvārdu: LATVIESI, saņemsit 15% atlaidi.
Lūdzam rakstīt, ja ir kādi jautājumi: hotel@nb.lv
Priecāsimies jūs satikt mūsu viesnīcā NB Hotel!
NB Hotel administrātors Agris Indriksons
NB Hotel adrese – Slokas ielā 49, Rīga LV-1007
Tālr.: +371 67815333; Fax: +371 67815222
E-mail: hotel@nb.lv Web: www.nb.lv
Facebook: www.fb.com/hotelnb
Twitter:www.twitter.com/Hotel_NB
Youtube channel:www.goo.gl/8M1jp9
Skype: Hotel_NB

Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas
apvienības vanadzes
ielūdz uz Ziemas saulgriežu
sarīkojumu
RITI RAITI, VALODIŅA!
11. janvārī plkst. 12.30
Losandželosas latviešu namā
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039

Draudzes priekšnieks: Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road, San Diego, CA 92123
Tālr.: 858-598-5451; e-pasts: jlegzdins@san.rr.com
Kasiere: Antra Priede Bergere. tālr.: 619-225-0817
1335 Santa Barbara St., San Diego, CA 92107
Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus
izrakstīt: Antra Priede Berger
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847
www.sandiegodraudze.com

Šajā pēcpusdienā pakavēsimies pie mūsu
garamantām: mīklām, sakāmvārdiem,
parunām, teikām, pasakām,
tautasdziesmām, un apmeklētāji tiks aicināti
iepazīstināt ar sev mīļāko vai arī meklēšim
kopā – teicot vai dziedot;
mazliet pārrunāsim vanadžu darbību;
būs mūzikāli priekšnesumi

Directions: take the Waring Rd. exit from I-8 E/W; continue
on Waring Rd. for 1 mile; turn left onto Zion Ave., drive two
blocks and turn right onto 51st Street.; turn right into parking
lot in front of the church

Dalības maksa: $18 ziedojums strādātājiem;
$15 pensionāriem; 5$ studentiem un
skolēniem līdz 12 gadiem; bērniem ieeja brīva

Vieglas pusdienas sarīkojuma sākumā,
kafijas galds līdz sarīkojuma beigām
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Rūdolfu Hofmani pieminot
Rūdolfs Hofmanis 13. janvārī svinētu savu 94. dzimumdienu. Sanāktu viesi, arī tādi, kas latviešu namā redzami reti, uz dīvāna saritinājies gulētu kaķis, mēs runātu par notikumiem Latvijā un šejienes latviešu sabiedrībā, dzertu kafiju vai tēju un arī kādu glāzi vīna...
Rūdolfs Hofmanis aizmiga mūža miegā 2014. gada
10. maijā. Uz pēdējo atdusas vietu Glendāles kapsētā viņu izvadīja 15. maijā. Tā bija darbdiena, ne visi, kuŗi
vēlējās, varēja atnākt uz Wee Kirk O’ the Heather dievnamu, un laiks neparasti karsts, daudziem par grūtu
kavēties kapsētā, kamēr notika izvadīšana. Mielastu DK
latviešu ev. lut draudzes baznīcas lejas stāvā rīkoja Rūdolfa un Helēnas Hofmanes audžudēls Richards Liuķis.
Todien godinājām Rūdolfu Hofmani, atcerējāmies viņu
ar labiem vārdiem, novēlējām vieglas smiltis.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde uz Rūdolfam Hofmanim veltītu piemiņas pēcpusdienu aicināja
30. novembrī latviešu namā. Todien lija, un atkal varbūt
ne visi, kuŗi vēlējās, varēja ierasties. Atnāca tuvi draugi,
nama priekštelpā uz galda bija novietota fotografija –
mācītājs Eduards Putniņš kristī Madaru Galviņu. Rūdolfs Hofmanis kļuva par viņas krusttēvu. Līdzās vairākas grāmatas, kuŗu tapšanā Rūdis (tā viņu sauca draugi)
ieguldīja lielu darbu – rakstīja, iespieda, iesēja, izplatīja.
Dienvidkalfornijas latviešu biedrības pirmā valdes sēde notika 1950. gada 5. augustā Losandželosā, vācu organizācijas Herman’s Sons telpās, ir saglabājies šīs un
nākamo sēžu protokoli, kuŗus rakstīja R. Hofmanis.
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Foto: Judy Sims

Fišbachas bēgļu nometnes latviešu skolas skolotāja Rūdolfa Hofmaņa klases audzēkņi (1947. vai 1948. gadā)
Priekšā no kreisās: Valda Vītola Grīnberga, Olga Uldrika Blaua, Liesma Jansone Burchere, Aina Strautiņa
(dzīvo Austrālijā), latviešu valodas skolotājs un klases audzinātājs Aleksandrs Rūdolfs Hofmanis (†), Viola
Brakovska Lāce, Lilianna Kaufmane Vītola, Maija Stūrāne Zeidenberga, Maruta Biraule (†), Ināra Silgaile
Lepne; aizmugurē: Staņislavs Pubulis, Paulis Duks (†), Juris Krievs (†), Alvis Vītols (dzīvo Kanadā), Gunārs
Ābele (†), Monika Kadiķe Hamstra, Ingrīda Brežinska (dzīvo Austrālijā), Gunārs Zariņš (†), Mudīte Bērziņa
(dzīvo Kanadā), Alvis Freimanis (†), Anna Motivāne Turkupole, Gunārs Grabis, Juris Auziņš (†)
Rūdolfam Hofmanim latviešu valoda bija ļoti dārga.
Pirms Otrā pasaules kaŗa viņš piedalījās Rīgas latviešu
biedrības valodniecības nodaļas sēdēs, ko vadīja profesors Jānis Endzelīns. R. Hofmaņa nopelns, ka šo sēžu
protokoli (no 1933. līdz 1942. gadam) sakopti grāmatā,
to bez maksas var lasīt tīmeklī. Grāmatu izdeva ar latviešu filologu akadēmiskās apvienības Ramave (dibināta
1929. gada 1. martā) atbalstu. R. Hofmanis bija aktīvs
apvienības biedrs.
Rīgas latviešu biedrības valodas attīstības kopas loceklis Valters Feists atsūtīja vēstuli un lūdza to nolasīt
piemiņas sarīkojumā:
„RLB latviešu valodas attīstības kopas locekļi tiekoties pieminēja „Profesora Jāņa Endzelīna atbildes" –
derīgo grāmatiņu, kas ļauj mums, tagadējiem censoņiem

Rīgā, viegli atrast Endzelīna un viņa tuvāko līdzgaitnieku darbā radītos īsos un derīgos padomus. Esam pateicīgi par Rūdolfa Hofmaņa tālredzīgo un prātīgo darbu
– grāmatiņas sakopošanu, izgatavošanu un izplatīšanu.
Tā ir kā gaismas stariņš, kas aizspīd nākotnē, kuŗā gribam redzēt arvien labāk koptu latviešu valodu un vairāk
latviešu valodas aizstāvju un labu pratēju, bet mazāk
„nezinīšu”. Tā ir zinību gaisma, ko uz Latviju sūtījis
krietns latvietis no tik tālās Kalifornijas!
Latviešu valodas attīstības kopas vietnē iespējams noklausīties atmiņu stāstījumus par valodnieci Rasmu
Grīsli, Rūdolfu Hofmani, atskatu uz profesora Endzelīna
vadītajām valodniecības nodaļas sēdēm. Fotografijās
var aplūkot norisi biedrības nama zālē 2014. gada 2.
jūnijā (kad notika piemiņas sarīkojums R. Hofmanim un
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Rasmai Grīslei), noklausīties, ko teica Maija SinkaGobiņa, Ingmars Zemzaris, ārsts Jānis Liepiņš, filologs
Pēteris Kļaviņš, Gizela Vilcāne, Tālivaldis Paegle,
Lalita Muižniece, Astrīde Ivaska, Ģirts Zeidenbergs.
Rīgas latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības
kopas vietne tīmeklī:
http://lvak.wordpress.com/2014/06/10/rudolfshofmanis-1921-2014-rasma-grisle-1922-2013-aud
ioieraksts-no-latviesu-valodas-attistibas-kopaspieminas-sanaksmes/
Rūdolfu Hofmani ar dziļu cieņu un mīlestību atceras
Fišbachas bēgļu nometnes latviešu skolas audzēkņi, kuŗiem viņš mācīja latviešu valodu. Viena no viņiem ir
mūsu biedrības biedre Viola Lāce. Viņa pastāstīja, ka
R. Hofmanis skolā bija jaunākais skolotājs un ar audzēkņiem, īpaši zēniem, ātri sadraudzējies. Tālivaldis Paegle
ar Rūdolfu Hofmani pirmo reizi tikās Sudetijā pirms 69
gadiem Otrā pasaules kaŗa laikā. T. Paegle ir ļoti pateicīgs R. Hofmanim, jo Paegles ģimene kopā ar citiem
bēgļiem gandrīz nokļuva filtrācijas nometnē krievu okupācijas zōnā. Rūdis prata angļu valodu un pārliecināja
amerikāņu virsniekus par latviešu bēgļu gatavību drīzāk
mirt nekā doties uz okupēto Latviju.
Kazimirs Laurs atcerējās ar Rūdi kopā pavadītos brīžus. Rūdis nebūt nebija vienmēr ļoti nopietns, viņš prata

jokot un reizēm arī nopietni sadusmojās, kad radās ar
kādu domstarpības.
Rūdolfs Hofmanis daudz laika veltīja, lai Losandželosas latviešu namā būtu bibliotēka, krāja un kārtoja grāmatas, veidoja to kartotēku. Arī viņam pašam bija liela bibliotēka, un viņš labprāt aizdeva grāmatas lasīšanai. Lielu
darbu R. Hofmanis ieguldīja Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības Informācijas biļetena izdošanā. Vairākus gadus
tas tapa viņa mājās – viņš rakstīja rakstus, biļetenu ar palīgiem iespieda un izsūtīja. Viņš nekad neatteica palīdzēt,
vienalga, kas bija darāms – piedalījās nama talkās, palīdzēja sagatavot kopējos svētku vai informācijas sūtījumus uz visām zināmām adresēm, bija DK Latviešu biedrības valdes un Nama pārvaldes loceklis, rēgulāri ieradās uz
biedrības un nama pārvaldes sēdēm, apmeklēja visus sarīkojumus, jo dzīvoja tuvu namam. Teodors Lilienšteins pastāstīja, ka Rūdis nebija Daugavas Vanagu apvienības
biedrs, bet vienmēr ieradās uz sarīkojumiem. Savā pēdējā
vēstulē, kas nosūtīta paziņām 2014. gada 1. februārī Rūdis uzsvēra, ka latviešu sabiedrība un draugi viņam ir ļoti
svarīgi un vajadzīgi.
Rūdolfs Hofmanis pašaizliedzīgi ir palīdzējis vairākiem jauniebraucējiem, īsāku vai ilgāku laiku izmitinot
pie sevis vai sameklējot viņiem mītnes vietu citur. Viņš
vedis no lidostas un atpakaļ ciemiņus, izrādījis pilsētu.
Viņam varēja jebkuŗā laikā piezvanīt, apspriesties ar viņu
par latviešu valodas gramatiku, pajautāt, ja ko nezināja.
Pēc dzīvesbiedres Helēnas nāves Rūdis sūdzējās par
depresiju, ēstgribas trūkumu, nespēju pabeigt iesāktos
rakstus, lasītāja vēstules biļetenam un laikrakstiem.
Rūdis bija īsts draugs, padomdevējs un domubiedrs,
vienmēr sirsnīgs, laipns, taktisks, iemantoja cilvēku dziļu
cieņu. Gribējās, lai viņš būtu vienmēr. Rūža ļoti pietrūks
daudziem.
Astra Moora

Helēnas Hofmanes un Rūdolfa Hofmaņa kapa vieta
Glendāles Forest Lawn
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Read the stories of twentieth century Latvia,
as told by those who lived them
Biruta’s Garden of Stories
by Biruta Blumberga
The Red Fog: A Memoir of Life in the Soviet Union
by Lilija Zarina
A Stolen Childhood: Five Winters in Siberia
by Ilmars Salts
‘Careerists': Quarry Duty in the Soviet Army
by Ilmars Salts
Translated by Gunna Dickson
All titles available from Amazon.com
PĀRDOD ZEMGALES TAUTASTĒRPU
Brunči ar rozītēm, apakšsvārki, linu krekls, rūsas
krāsas ņieburs ar piecām sudraba pogām, josta,
izšūta balta sievas aube, sarkans ciets vainags,
mazāks mīksts sarkans vainags, zaļš lakats ar
bārkstīm, villaine ar bārkstīm, trīs mazas sudraba
saktiņas. Izmērs: 10-12 (ASV). Cena $500
Piedāvāju pirkt arī Kārļa Grenciona darinātas sudraba zīļu krelles, apmēram 29 collas (25 zīles), $700
Tālr.: 760-565-6135
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA,
PIRKŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA LATVIJĀ
„STUDIO LEGALE”
Konsultants un darījumu eksperts Jānis Zeltiņš
e-pasts: zeltins.janis@gmail.com Tālr.: 29975584

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

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

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
Rotkale Ilze Švarca Austrālijā darina skaistas,
augstas kvalitātes latviskas rotas:
www.vasara.com.au

Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valdes paziņojums
Tā kā paaugstināti pasta tarifi un arī daudz kas
cits kļuvis dārgāks, DK LB valde ir spiesta paaugstināt biedrības biedru maksu: vieniniekam – $35;
ģimenei – $50; studentiem – $10; tiem, kuŗi nevēlas
būt biedrības biedri, bet grib abonēt biļetenu – $40.
Lūgums samaksāt biedru naudu un par biļetena
abonēšanu gada sākumā.
Piešķirt jauniešiem stipendijas, atbalstīt koŗus,
sportistus, deju kopu, izdot biļetenu iespējams tikai
ar DK LB biedru un abonentu atbalstu.

Lūdzam ziņot pa adreses maiņu
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim atrodas
grāmata, kuŗā var ierakstīt izmaiņas, vai arī paziņot
par tām biļetena redaktorei.
Lasītāji aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules,
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!
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JOCIŅI
„Par ko tu uz mani dusmojies, ka uzmet lūpu?” puisis jautā meitenei.
„Es nebūt nedusmojos, tas ir botokss!”
***

Draugs draugam:
„Mēs ar sievu vienmēr staigājām, saķērušies rokās.
Tiklīdz es atlaidīšu roku, viņa ies iepirkties.”
„Es jau 49 gadus mīlu vienu un to pašu sievieti. Ja
mana sieva to uzzinās, viņa mani nogalinās.”
„Nupat atgriezos no jauka brauciena. Aizvedu savu
sievasmāti uz lidostu.”
„Mēs ar sievu apmetāmies viesnīcā, kuŗā pavadījām
mūsu kāzu nakti. Šoreiz es stāvēju vannas istabā un raudāju.”
„Sieva divas stundas pavadīja skaistumkopšanas salonā. Tur viņai uzlika dubļu masku, un divas dienas
viņa izskatījās lieliski. Taču tad dubļi nokrita...”
***

Ārsts pacientam teica, ka viņš dzīvos sešus mēnešus.
Pacients nevarēja samaksāt rēķinu, tāpēc ārsts viņam
pagarināja dzīvi vēl par sešiem mēnešiem.
***

Zooloģiskā dārzā viens lauva jautā otram: „Tu reiz
esot izlauzies. Kā tev tas izdevās?”
„Sākumā ļoti labi. Es paslēpos pilsētas valdes namā
un katru dienu apēdu vienu ierēdni. Neviens to pat nepamanīja.”
„Un kā tad tevi pieķēra?”
„Pavisam muļķīgi. Vienu dienu es aiz pārskatīšanās
notvēru apkopēju!”
***

Sieviete vēlas apbedīt savu
mirušo kaķi un aiziet pie katoļu macītāja, bet viņš noteikti
atsakās.
Sieviete izmisusi saka:
„Biju pie luterāņu mācītāja, un
viņš arī teica, ka dzīvniekus
neizvadot. Jums es arī par to
dotu 200 dolaru.”
Mācītājs: „Kāpēc tad jūs
tūlīt neteicāt, ka jūsu kaķis ir
katoļticīgs?”
Kornvolas rekss (Cornish Rex) –
kaķu šķirne ar sprogainu pavilnu, bez segapspalvojuma, selekcionēta Anglijā aizritējušā gadsimta 50. gados. Kaķim ir slaids
ķermenis, gaŗas kājas un lielas
ausis.
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Par mūsu valodu

Uzmest, pa lielam, koroče
Dzejnieks Jānis Peters intervijā Paulam Raudsepam
žurnālā „IR” teicis: „Latviešiem pašiem ir jāpievērš liela uzmanība valodas kvalitātei. Brīžiem kauns klausīties, kādā latviešu valodā mēs runājam, arī deputāti
Saeimā. Bieži vien tā ir pārtulkota latviešu valoda, varbūt angļu valoda. Ja deputāts var teikt „pieņemt mērus”, „dotajā momentā”, „apdalīt”... Viens deputāts
pat teica „mēle nepagriežas samelot”. Krieviski tā ir
normāla tautas valoda, latviski tas ir burtisks pārtulkojums. Man brīžiem liekas, ka mēs, latviešu sabiedrība,
esam pilnīgi pārtulkoti. Aizmirsuši savu dzidro valodu.
Mēs nelasām Jaunsudrabiņu, Skalbi, Jāni Ezeriņu,
Regīnu Ezeru, kas mums varētu iemācīt runāt labā
latviešu valodā. Mēs kliedzam pret citām valodām, bet
vajadzētu domāt par savu. Jādomā, ko mēs iemācām
cittautiešiem. Kad mēs viņiem aizrādām, bet viņi saka –
bet man to latvieši iemācīja.”
Latviešus vēl aizvien nomāc rusifikācija. Krievu valodas telpa gadu no gada strauji izplešas. Latvijas televīzijas komerckanāļos izrāda krievu kriminālfilmas, un
latvieši tās labprāt skatās. Valodā turpina ieplūst rusicismi. Krievu valodas ietekmē latvieši saka „dotajā brīdī”, nevis „šobrīd, patlaban”; „par cik”, nevis „tā kā”;
„pa lielam” (krievu „po boļšomu” – lielos vilcienos,
vispārīgi, kopumā). Daudzi iecienījuši krievu „koroče”,
nevis „īsi sakot, runājot”. Latvieši paši nepamana, ka
lieto krievu valodai raksturīgas teikumu konstrukcijas.
Pārsteidza raksts Latvijas presē ar virsrakstu „Valdis
Dombrovskis tika uzmests” un tālāk tekstā: „…uzmetēji
bijuši visi no valdības koalīcijas”. Kur gan viņš tika
uzmests? Vai uz jumta? Saņēmu atbildi no Latvijas, ka
tas esot aizguvums no krievu valodas un nozīmējot
„piekrāpt”, „apmānīt”, „pievilt”.
Astra Moora

Tīmeklī atrasts ieteikums

Draudzes Ziņas

Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā,
kā Kristus mūs ir mīlējis. (Ef. 5:1-2)

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

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

*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība
Baznīcas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
18. janvārī plkst. 11:00 epifanijas laika otrās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;
prāveste Daira Cilne
25. janvārī plkst. 11:00 epifanijas laika trešās svētdienas dievkalpojums;
mācītājs Aivars Ozoliņš
Pēc dievkalpojuma pankūku brokastis baznīcas lejas zālē – labdarbības akcija,
lai palīdzētu Kaļiņu ģimenei segt Magnusa Kaļiņa ārstēšanas izdevumus;
visi mīļi aicināti!
8. februārī plkst. 11:00 epifanijas laika piektās svētdienas laju/draudzes vadīts
dievkalpojums;
22. februārī plkst. 11:00 gavēņa laika pirmās svētdienas dievkalpojums;
mācītājs Aivars Ozoliņš

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums Bērni
16. nov.
32
$649.00
$20.28
30. nov.
23
18
$510.00
$22.17
7. dec.
120
$1136.00
$9.47
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Piezīmes
Mācītājs Aivars Ozoliņš
Prāvests Kārlis Žols
Adventa 2. svētdienas svētbrīdis

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

$__________

Ziedojums draudzes vajadzībām

$__________

Ziedojums draudzes dievnama remontiem

$__________

Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā

$__________

Ziedojums Archibīskapa algas fondam ($50)

$__________

KOPĀ $__________
Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., nosūtīt:
Dacei Pavlovskai 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065
ARCHIBĪSKAPA AMATĀ IEVĒLĒTA LAUMA ZUŠĒVICA. IR ĻOTI SVARĪGI, KA
KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50 ARCHIBĪSKAPA FONDĀ.
LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDS NAV SASNIEDZIS IECERĒTO SUMMU,
TĀPĒC LELBĀL LŪDZ ĀRKĀRTĒJUS PAPILDZIEDOJUMUS.
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„Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un
tur es jums rādīšu ceļu, vēl pāri par to.”
(1. vēstule korintiešiem 12:31)
Varbūt, ka zinām, bet varbūt, ka arī ne: esam
īpašas, atšķirīgas mīletības, paša Dieva, saņēmēji,
ar ko sludināt Labas Ziņas un ar ko veidot kristīgo
ticības dzīvi. Tā pasaulē un savējo dzīvē īpaši
ienāk ar Jēzus Kristus ienākšanu pasaulē, kā to
lasām Jaunās Derības vēstī, piemēram: Jāņa ev.
3:16-17; Jāņa 1. vēst. 4:7-8 un 1. vēst. korintiešiem
13:4-7. Te runa par jaunu, citādāku mīlestības izpratni – grieķu agape pretstatā grieķu eros (īpaši
tās zemākajai formai fiziskajai iekārei, ko Platons
raksturoja kā vulgāru un kas pārspīlēti valda arī
šodien). Grieķu valodā mīlestībai ir citi vārdi:
brāļu, ģimeņu, bērnu-vecāku, dzīves draugu attiecībām, mīlestībai uz savu zemi u. c. Tomēr nekas
nevar salīdzināties ar vārdu, kas Jaunajā Derībā tiek
lietots 120 reizes kā lietvārds un 130 reizes kā darbības vārds – agape un agapen. Tas ir Jaunās
Derības un kristietības galvenais vārds, kas izsaka
mīlestību Dieva un cilvēku starpā, cilvēka un Dieva
starpā un cilvēku starpā. Tas ir vārds, kas radies,
iepazīstot Dievu caur Jēzu Kristu un to, kas Viņš
pats ir. Tas nav cilvēku radīts, bet tā ir Svētā Gara

dāvana, kā apustulis Pāvils saka: „Vislielākā Gara
dāvana un augstākais ceļš."
Tas varētu būt liels atradums, neparasts un jauns
dzīvas dzīves veids ikvienam no mums. Katrā ziņā
tas var būt tas lielākais, ko tieši Dievs un kristietība
dod, palīdzot veidot mūs un dāvāt nozīmīgu dzīvi.
Ja mums kā latviešiem tas patīk labāk, varam arī
lietot vārdu labestība. Tā varbūt iespējams pat labāk saprast šī vērtīgā vārda atšķirīgos uzsvarus.
Dažos Bībeles tulkojumos angļu valodā tiek lietots
vārds „charity”.
Kristīgā mīlestība nav pakļauta cilvēka aprēķinam, pašlabumam, bet tā grib darīt labu, domājot
labu par otru.
Kristīgā mīlestība ir Dieva dota un raksturo pašu
Dievu. Ar tādu mīlestību Dievs visus mīl. Viņš mīl
pasauli, arī nemīlamos.
Tā ir neierobežota labestība un pieņemšana no
Viņa puses. Ar šādu mīlestību arī tu pieņem un
svētī visus. Tu kļūsti par laba prāta cilvēku. Šajā
mīlestībā tiek iesaistīta tava sirds, tavs prāts un tava
griba. Vismazāk jūtas, jo tās spēj arī maldināt.
Kad ticībā un mīlestībā ļaujam Dievam būt par
Dievu mūsu dzīvē, kad pieņemam Jēzu Kristu par
savu Pestītāju, tad tas notiek kā dzīves pārmaiņa, kā
citāda nostāja, kas arī dod dzīvei nozīmi.
No Ivara & Anitas Gaides grāmatas
„Ar atvērtu sirdi” (dzejoļi, apceres, meditācijas)

Baznīcai vēl aizvien nav krusta

PATEICĪBA

Mūsu baznīcai trūkst ārējā
krusta. Esam iecerējuši sagādāt
piemērotu krustu un saņēmuši
ziedojumus šim mērķim.
Meklējam kādu draudzes
locekli vai labvēli, kam ir zināšanas un vajadzīgie sakari, kā šo ieceri īstenot.
Lūgums pieteikties, zvanot draudzes priekšniecei Tamārai Rūsei, tālr.: 949-443-2150.

Omula Pence atsūtījusi pateicības vēstuli
par apciemošanu rehabilitācijas namā, kur
viņa atkopjas no gūža operācijas.

PĀRDOMĀM

Viss ir un sākas ar mīlestību

BAZNĪCAS GADA GRĀMATA
2015. GADAM DABŪJAMA NO
DRAUDZES DARBNIEKIEM PIRMS VAI
PĒC DIEVKALPOJUMIEM
Cena $20

Pieteikumus puķu
novietošanai uz altāŗa
pieņem Biruta Šulca,
e-pasts: birschultz@att.net
tālr.: 626-443-8464.
Dievnamā pie ieejas ir
kalendārs, kur var pierakstīties; lūdzu uzrakstīt
zīmīti un iedot mācītājam
pirms dievkalpojuma, ja
puķes novietotas kāda
piemiņai vai jubilejā, par
ko vēlams paziņot.
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ADVENTA SVĒTBRĪDIS
DRAUDZES LOCEKĻU
DZIMŠANAS ATCERES DIENAS
FEBRUĀRĪ
7.
8.
11.
13.
15.
16.
21.
25.
26.

Grants Purmalis
Krista Circene
Šanona (Shannon) Purmale, Ruta Ratermane
Silvija Millere, Valentīns Miska
Jānis Zemjānis
Andris Ritmanis
Kārlis Tolks
Jāna Freimane
Valdis Vītols
MARTĀ
1. Richards Teteris, Vilhelms Zaķis
12. Laila Reimane
13. Skaidrīte Jakobsone
21. Pārsla Blāķe
22. Tamāra Rūse, Līga Sviksa
27. Tālivaldis Paegle
31. Maija Paegle, Jānis Taube Sr., Ariāna Vītola
Mīļi sveicam visus jubilārus! Draudzes padome
Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot Tamārai Rūsei
vai Dainai Ābelei

7. decembrī notika adventa otrās svētdienas svētbrīdis. Skanēja dziesmas, Edvīns Rūsis lasīja 96. psalmu, Ieva Džindža, Kārlis Gliks, Kristīne Upesleja, Rota
Boršteina un Biruta Šulca izvilkumus no Bībeles, svētku dzejoļus deklamēja latviešu skolas audzēkņi Liāna
Berkolda, Annija Tetere, Aija Reimane, Krista Hadada,
Kārlis Kalvāns, Stīna Montoja, Elsa Brecko, kā arī Aija
Zeltiņa Kalniņa un Andra Berkolda. Vairākas dziesmas
dziedāja jauktais koris, sieviešu koris, latviešu skolas
audzēkņi un sōlisti – Pauls Berkolds, Katriāna Zommere, Māra Zommere, Lolita Ritmane, Artūrs Rūsis, skolēni – Annija Tetere, Krista
Hadada un Eduards Kalniņš.
Dziesmām pavadījumu ar
klavierēm spēlēja Brigita Ritmane Džeimsone (Jameson).
Mūs garīgi stiprināja Gunas
Jostsones sprediķis, ka svētku
laikā mums jāsagatavo dvēseles
tāpat kā uzpošam mājas. Liels
paldies Paulam Berkoldam par
labi sarīkoto svētbrīdi.
Tāds prieks, tāds prieks bij’
visiem mums!
Brigita Ritmane,
Pauls Berkolds

ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
Alise Sterna & Lorena Purmale – $400; Wellbridge Club
& Management – $125; A. & I. Briškas – $100
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM
A. & I. Briškas – $100; M. Freimanis – $25
ARCHIBĪSKAPA FONDAM
D. Ābele – $50; I. Briška – $50; P. & D. Freimaņi –$100
MĀSU DRAUDZĒM LATVIJĀ
A. & I. Briškas – $50
REMONTIEM
A. & I. Briškas – $200
ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI
E. Brauķe – $50; I. Kasagrande – $25; T. & D. Dumpji –
$200; S. Gulbe Puķēna – $25; E. Herona – $200;
A. & D. Krūmiņi – $25; T. & M. Paegles – $100;
V. & D. Pavlovski – $200; J. & K. Riekstiņi – $50;
A. & G. Stantoni – $289: J. & D. Taubes – $100;
A. Tetere – $50; S. Upeniece – $50; A. Veisa – $50;
M. Volfa – $300
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2014. g. 10. decembrim)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!
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Ieva Džindža un Kārlis Gliks lasīja izvilkumus no
Bībeles; abi jaunieši ir no Valmieras, viņi atbraukuši
uz Losandželosu mācīties

Adventa koncertā piedalījās Losandželosas latviešu jauktais koris, sōlisti Annija Tetere un Artūrs Rūsis

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

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

Biedru nauda ģimenei – $50
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 nams atrodas Losandželosā, 1955 Riverside Drive, un sasniedzams
ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) – Newell un Riverside Drive pietura

