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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
30. martā plkst. 12.30 DK LB biedru gadskārtējā pilnsapulce  

12. aprīlī plkst. 7.00 DK LB valde aicina uz pārrunām par Latvijas satversmi 
24. maijā  no plkst. 10.00 līdz 6.00 koŗu un tautasdeju kopu mēģinājums namā un baznīcā  

(arī viesiem no Sanfrancisko), gatavojoties Dziesmu svētkiem Ventūrā  
25. maijā no plkst. 9.30 līdz 12.00 tautasdeju kopu mēģinājums; no 2.00 līdz 4.00 koŗa mēģinājums  

baznīcā un tautasdeju kopu mēģinājums namā (arī viesiem no Sanfrancisko)  
25. maijā plkst. 6.30 Bistro vakars ar vakariņām un balli; 

rīko Dziesmu svētku rīcības komiteja  (skat. sludinājumu 17. lpp.) 
 Losandželosas latviešu nama tālr.: 323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267 

DK LB Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

VĒL PIECI MĒNEŠI  – UN VENTŪRA DIMDĒS 

Foto: Gunta Lujāne 
Tautasdeju kopa «Pērkonītis» 2. martā piedalījās Daugavas Vanagu apvienības rīkotajā 

pulkveža Oskara Kalpaka un Latviešu leģiona piemiņas pēcpusdienā 
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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./tālrakstis:  818-980-4748;  
el. 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 vie-
dokli. Honorārus IB nemaksā. 

DKLB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. Biedru 
nauda ir $25 gadā; ja biedrībā iestājas vīrs un sieva – par abiem $40 
gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības kasierim biedru naudu. 
Personām, kuŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena 
abonēšanas maksa ir $35 gadā. DKLB biedra nauda vai maksa par 
abonementu  jānosūta biedrības kasierim: 

Mr. Jānis Taube, 1700 Malcolm Avenue, #101 
Los Angeles Ca 90024;  Tālr. 310-475-8004 
Čeki rakstāmi uz:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA vārda. 

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu reizi ir: 
par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi $10, uzņēmē-
jdarbības karti – $6. 

***************************************************** 
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers 
Pils laukumā 3, Rīga LV  http://www.president.lv 

 

Embassy of Latvia in USA:  
2306 Massachusetts Ave., NW Washington, D. C. 20008 
Tālr.: 202-328-2840, fakss: 202-328-2860 
El. pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv 
Mājaslapa: www.latvia-usa.org 

 

Latvijas goda konsuls Losandželosā 
Alfrēds Raisters 
3012 Palos Verdes Drive West,  
Palos Verdes Estates, CA 90274 
Tālr.: 310-377-1784; fakss: 310-377-5235 
E-pasts: arais1@verizon.net 

Latvijas goda konsuls Kalifornijā 
Džefrijs Jarčīvers (Jeff Yarchever)  
2729 Bristol St. #200 Costa Mesa, CA 92626 
Tālr.: 714-979-1700, fakss: 714-619-7403 
E-pasts: jeffy@jetapparel.com 

  

Repatriācijas centra adrese:  
Pavalstniecības un imigrācijas departaments  
Repatriācijas centrs, Raiņa bulvārī 5  
Rīga LV-1508; tālr. 371-7219435  

 

Amerikas latviešu apvienības (ALA) mājaslapa:  
www.alausa.org  e-pasta adrese: alainfo@alausa.org  

 

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagu (ASV) mājaslapa: 
 www.daugavasvanagi.org 

 

 CIA world factbook informācija: 
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html 

DK latv. ev. lut. baznīca: www.socaldraudze.com 
 

Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot bez 
vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/bezvizu/  
 

 
DK LB VALDE: 

Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālrunis: 818-842-3639; el. pasts: ivars11@aol.com 
Biedrības priekšnieka vietnieks: Ilgvars Dižgalvis 
5111 Randal Street, Culver City CA 90230 

Tālrunis: 310-838-1789 
DK Latviešu biedrības valdē darbojas:   

Jānis Daugavietis, Ilgvars Dižgalvis, Rūdolfs Hof-
manis, Imants Leitis, Nora Mičule, Ivars Mičulis, As-
tra Moora (sekretāre), Nonita Priedīte (informātore 
angļu valodā), Jānis Rutmanis, Valdis Pavlovskis, 
Dace Taube (biedrības pārstāve latviešu nama valdē), 
Jānis Taube (kasieris), Vija Vīksne (sarīkojumu vadī-
tāja). Revīzijas komisija: Pārsla Blāķe, Inguna 
Galviņa, Helēna Hofmane 

DK Latviešu biedrības valdes sēdes notiek katra 
mēneša otrajā trešdienā Losandželosas latviešu 

namā 
**************************************************** 

IB metiens – 380 eksemplāru 
 

Latviešu namu izīrē J. Taube, tālr.:  310-475-8004 
**************************************************** 
Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim  
1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026,  
tālr.: 213-250-3857; el. pasts: Dobele@aol.com 
 

Par IB aptauju 
Līdz šim atbildes atsūtījuši 14 IB lasītāji. 

Ceru, ka līdz mēneša beigām pienāks vēl vis-
maz tik daudz.  

Atbilžu iesūtītāju paustās domas un ietei-
kumi tiks ievietoti nākamā biļetena numurā. 

 
Maksa par informāciju 

No š. g. 1. aprīļa ikvienam, kas vēlēsies 
iegūt kādu informāciju (iestādes vai personas 
tālruņa numuru, adresi u. tml.), redaktorei būs 
jāmaksā 1 (viena) eira skaidrā naudā. Saņemtā 
nauda tiks nodota  kasierim Jānim Taubem, 
kas to ieguldīs nesen atvērtā biedrības kontā 
Luksemburgā. 
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nākumi namam ir arī no gadskārtējās Ziemsvētku ap-
sveikumu kartes, 50 dolaru nama kluba biedru mak-
sām, kuŗas jāiekasē, lai namā drīkstētu darboties bārs, 
gada svētkiem ar pikniku un novusa turnīru, Ziem-
svētku tirdziņa un individuāliem ziedojumiem.  

Šogad namu no zaudējumiem paglāba DK latviešu 
biedrības 3000 ziedojums inventāra iegādei un Teātŗa 
kopas1000 dolaru ziedojums skatuves apgaismojuma 
atjaunošanai. 

Nama apsaimniekošanā Jānis Ēriks un Pegija Tau-
bes ziedo daudz sava brīvā laika, iekārtojot bāru, gā-
dājot inventāru un apkalpojot viesus pie bāra sarīkoju-
mu laikā. 

Nama pārzinis Kriss Lūiss un Jūlija Plostniece kār-
tīgi pilda savus pienākumus un ir liels atbalsts nama 
pārvaldei, palīdzot nokārtot parastās un reizēm arī ne-
parastās vajadzības. 

Pārvaldes ilggadējā sekretāre Helēna Hofmane na-
ma sēdēs protokolē un ziņo Informācijas biļetenā par 
notikumiem namā. 

Jānis Daugavietis ar palīgiem atjaunoja nama saim-
niecisko telpu grīdu un sienu agrāko spožumu, atvieg-
lojot saimniecības vadītājas Daces Taubes un viņas 
palīdžu darbu.  

Papildināts virtuves inventārs, tagad vieglāk lietot 
skapjus un atvilktnes 

Rūta Samta daudzus gadus rīko gadskārtējo Ziem-
svētku tirdziņu, viņa arī saņem nama kluba biedru 
maksas un izsūta kluba biedru kartes. 

Rūdolfs Hofmanis uz Misiņa bibliotēku Latvijā 
pērn nosūtīja septiņas kastes ar grāmatām. Diemžēl 
tās uz Latviju ceļoja gandrīz gadu, un arī no citiem 
saiņu sūtītājiem tika saņemtas sūdzības par sūtījumu 
kavēšanos. Tāpēc nolēma pārtraukt sadarbību ar 
Aarex firmu, kamēr līdz šim nodotie saiņi netiks pie-
gādāti. Saiņu pieņēmējs Antons Kizialo brīvajā laikā 
nogrieza krūmus ielas pusē un pelnījis pateicību par 
savu darbu. 

Pērn jūlijā notika talka pagraba un nama aizmugu-
res sakārtošanai. Imants Leitis salaboja un šķiroja 
krēslus, kuŗi jau ilgāku laiku novietoti pagrabā. Iera-
dās  20 talcinieku, kuŗi daudz paveica. 

Novembrī nosūtīts lūgums CalTrans salabot vai 
atjaunot sētu, kas namu atdala no valsts īpašuma gar 
lielceļu. Diemžēl valsts  bēdīgā financiālā stāvokļa dēļ 
nez vai sētu drīzumā būs iespējams atjaunot. 

Nama pārvaldes komitejas sastāvs nav mainījies 
vairākus gadus. Komitejā bez pieminētiem darbinie-
kiem piedalās draudzes priekšnieks Jānis Lejnieks, 

Latviešu sabiedriskā centra biedru (ziedotāju) 
pilnsapulce notika 24. februārī. Par sapulces vadītāju 
ievēlēja Jāni Taubi, sekretāri Daci Taubi. 

Latviešu sabiedriskā centra pārvaldes priekšsēdis 
Jānis Taube vecākais nolasīja pārskatu par 2007. ga-
da darbību: 

«Aizritējušā gadā daudz stundu ieguldīts nama 
uzlabošanā. Daudzko veicām ar pašu spēkiem. Fi-
nanciāli esam rīkojušies iespēju robežās, un spriežot 
no saņemtā atbalsta, sabiedrība to augstu novērtējusi. 

Jau 2006. gadā sākām domāt par nepieciešamību 
uzlabot skatuves apgaismojumu. Noskaidrojās, ka 
finaciāli nevaram atļauties algot darbiniekus, tāpēc 
nolēmām visu darīt paši. Valdis Volkovskis, Ivars 
Mičulis un Antons Švarcs uzņēmās izstrādāt funkci-
onālo, elektrisko un mechanisko specifikāciju jaun-
ajai sistēmai, Pogos Raisjāns – iekārtošanu un kon-
troles skapja izveidošanu. Aivars Jerumanis labprāt 
konsultēja dažādos praktiskos jautājumos. Darbi bija 
pabeigti agrā rudenī un jau septembrī, Dailes teātŗa 
aktieŗiem izrādot lugu «Dzīvīte, dzīvīte», jau tika 
lietota jaunā apgaismojuma sistēma. 

Darbu gaitā atklājās, ka novecojusi visa nama 
elektriskā sistēma, ko pat bīstami lietot. Pogos Rais-
jāns uzlaboja un atjaunoja lielu daļu no šīs sistēmas. 
Uzlabots apgaismojums arī nama zālē. 

Valdis Volkovskis ierosināja iegādāties elektrisku 
cēlāju, lai viegli varētu aizsniegt zāles griestus. Jau-
nā ierīce atviegloja skatuves gaismu uzlabošanu un 
tiek lietota zāles dekorēšanai sarīkojumos, videopro-
jektora apkalpošanai u. tml.  

Pagrabā ielikta starpsiena un iekārtotas jaunas 
durvis inventāra noliktavā, kur novieto retāk lietotus 
galdus, krēslus u. c. 

Priekštelpā pie jaunās virtuves iekārtota otra no-
liktava zāles apaļajiem krēsliem, jo jauniegādātais 
cēlājs aizņem to līdzšinējo glabātavu. Tiesa, nolikta-
va atņēma telpai platību, toties iespējams ātri un ērti 
zālē salikt galdus sarīkojumiem. Abu noliktavu izbū-
vi ātri un profesionāli veica Aivars Jerumanis. 

Antons Švarcs un Aivars Jerumanis salaboja un 
pārkārtoja nama ārpuses apgaismojumu un veica sī-
kākus elektriskos darbus. 

Īsi pirms gada beigām daļa veco un nolietoto gaŗo 
galdu aizstāti ar desmit jauniem. 

Centra galvenie ienākumi ir ziedojumi un bāra 
ienākumi. Lielākie ziedojumi saņemti no cittautie-
šiem, kuŗi īrē nama zāli. Pērn zāle ar  Vivianas Sek-
veidas starpniecību cittautiešiem īzīrēta 19 reižu. Ie-

Losandželosas latviešu sabiedriskā centra biedru pilnsapulce  
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ALAs Informācijas nozares vadītājs Valdis Pavlovskis, 
BAFL priekšsēdis Alnis Briedis, Daugavas Vanagu ap-
vienības priekšnieks Teodors Lilienšteins, teātŗa kopas 
vadītāja Ilga Jankovska, skolas pārzine Nora Mičule, 
Tālis Paegle, vīru kora «Uzdziedāsim, brāļi!» pārstāvis 
Valdis Ķeris. 

Pārvaldes sēdes parasti notiek katra mēneša pirmajā 
trešdienā, pārvaldes komitejas locekļi uz tām allaž apzi-
nīgi ierodas. 

Latviešu sabiedriskais centrs dara visu iespējamo, lai 
iespēju robežās apmierinātu latviešu sabiedrības vaja-
dzības, atvēlot telpas gan sabiedriskiem, gan individu-
āliem pasākumiem. Nama pārvaldes komitejai ir notei-
kumi par telpu lietošanu, taču tiek ievērotas arī telpu 
lietotāju iespējas. 

Latviešu sabiedriskā centra pārvaldes vārdā pateicos 
draudzei, kuŗas paspārnē darbojamies, kā arī Dienvid-
kalifornijas latviešu sabiedrībai par atbalstu 2007. ga-
dā.» 

Kasiere Dace Reimane bija sagatavojusi kases pār-
skatu. Pērnā gada budžets bija $71,250.00 (vienāda 
summa ienākumiem un izdevumiem). Ienākumi par 
telpu īri bijuši par $775.00 vairāk nekā paredzēts. Na-
ma uzlabošanai izdots $24,563.26 

Saimniekots ar nelielu atlikumu – $709.94.  
2008. gada ieteikto budžetu – 69,250 (vienāda sum-

ma ienākumiem un izdevumiem) sapulcē  pieņēma ar 
aklamāciju. 

Revīzijas komisijas locekļi Jānis Circenis, Eduards 
Reimanis un Kārlis Millers atzina, ka kases grāmatās 
visi ieraksti saskan ar atbilstīgiem dokumentiem. 

Kandidēt nama pārvaldes komitejā atteicās Imants 
Leitis, taču apsolīja palīdzēt, kur vien būs nepiecie-
šams. 

Pārvaldes komitejā ar aklamāciju ievēlēja visus līdz-
šinējos locekļus.                                                   A. M. 

Oskaru pasniegšanas ceremonija 
… arī latviešu namā  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No kreisās: Aldis Rauda, Vija Rauda,  
Pegija Taube, Vilnis Auziņš  

 
Jau vairākus gadus tautieši tiek aicināti skatīties 

superbolu namā uz lielā ekrāna. Kāpēc arī ne Oskara 
pasniegšanas ceremoniju? Šogad notika ģenerālmē-
ģinājums šādam pasākumam. Rīkošanu uzņēmās 
Pegija Kalniņa, Aldis Rauda, Artūrs Rūsis, Jānis 
Taube, Vija Vīksne. Jau laikus uz neskaitāmām e-
pasta adresēm tika izsūtīti ielūgumi. Namu rotāja 
daudzi filmu plakāti, tie bija novietoti pat tualetē. 
Ikviens, kas vēlējās, varēja saņemt anketas, lai 
piedalītos balsošanā par  labāko aktieri, aktrisi, fil-
mu, dziesmu utt.  Vija visas anketas savāca un atbil-
des rūpīgi ievadīja datorā. Visvairāk pareizu atbilžu 
bija Jūlijai Plostniecei. Sekmīgi Oskara balvu laure-
ātus bija uzminējusi arī Dace Taube, Alda Rusmane, 
Pegita un Gints Meieri. Vija viņiem pasniedza dāva-
nas, galvenokārt filmu tvartus,  pat naudas balvu. 
Jānis Ripa, kam minēšanā tik labi neveicās, saņēma 
četras biļetes uz filmas izrādi, lai labāk iepazītu ak-
tieŗus. Šo rindiņu rakstītājai bija deviņas pareizas 
atbildes; domāju, nebūt ne slikti nevienu nominēto 
filmu neredzējušai.  Dace Taube teica, ka arī nav 
redzējusi nevienu no Oskara balvai nominētām fil-
mām, bet lasot Los Angeles Times  izklaides nodaļu. 

Vakars izvērtās ļoti omulīgs. Dega sveces, rīkotā-
ji bija sagatavojuši mazas gardas uzkodas, reklāmu 
laikā tērzējām ne tikai par filmām. Zaudētāji ir tie, 
kuŗi nobijās no lietus un tovakar neatbrauca uz na-
mu.  

Rīkotāji sirsnīgi pateicas latviešu nama pārvaldei 
par atļauju rīkot šo pasākumu namā.          

A. M  

Galda galā nama pārvaldes priekšnieks Jānis Tau-
be, no viņa pa labi – kasiere Dace Reimane, pa krei-
si sekretāre Dace Taube, nama uzraugs Kriss Lūiss, 
Revīzijas komisijas pārstāvis Kārlis Millers 
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Aizritējušā gadsimta 50. gadu beigās Ziemeļameri-
kā sāka spriest par nepieciešamību dibināt latviešu 
bankas resp. kreditsabiedrības. Sabiedrībā nebija vien-
prātības – citi bija par, citi pret.  

Amerikas latviešu apvienības (ALA) kongresā tei-
cu, ka latviešu kredisabiedrības jādibina. Mans viedok-
lis tika pausts laikrakstā Laiks:  «Doma par latviešu 
krājaizdevu sabiedrību dibināšanu ir vairāk nekā ap-
sveicama. Grūti iedomāties vēl otru tik teicamu tautie-
šu saimnieciskās dabas pasākumu. Nenoliedzami, lat-
vieši pamazām iekrājuši ievērojamu kapitālu un būtu 
pavisam aplami to iepludināt amerikāņu bankās, seviš-
ķi, ja paši varam to paturēt savās rokās. Bieži vien lat-
vieši domā, ka ieguldīt naudu amerikāņu bankās būtu it 
kā drošāk. Pēc manām domām tam nav nekāda attais-
nojuma. Kapēc peļņu un procentus atdot cittautiešiem, 
ja to tikpat labi var gūt pašu cilvēki. Arī aizdevumus 
latviešu krājaizdevu sabiedrībās varētu dabūt daudz 
vieglāk. Par visām lietām nedrīkstētu aizmirst, ka līdz 
ar latviešu krājaizdevu sabiedrību nodibināšanu mēs 
iespiežamies amerikāņu saimniecībā un kļūstam saim-
nieciskā ziņā tiem līdzīgi.» 

Atbraucis mājās no kongresa, sāku pētīt, vai mēs 
Losandželosā varam sakomplektēt kredisabiedrības 

personālsastāvu. Nebija sevišķi grūti kreditsabiedrī-
bas dibināšanas atbalstītāju vidū atrast piecas perso-
nas valdei, bet neviens negribēja uzņemties kasieŗa 
pārvaldnieka (treasurer manager) pienākumus, jo šā-
da amata veicējam nepieciešama pieredze banku dar-
bībā. Laimīgi sagadījās, ka no Montanas uz Losan-
dželosu pārcēlās mans konfilistrs Reinholds Šmits ar 
ģimeni. Viņš bija strādāja  Rīgas pilsētas krājaizdevu 
sabiedrībā, Montanā kādā amerikāņu bankā un bija 
ar mieru uzņemties šo amatu.  

60. gadu sākumā izziņoju kreditsabiedrības dibi-
nāšanas sapulci, kuŗā spriestu, vai  Losandželosā di-
bināt kreditsabiedrību un, ja lēmums būtu pozitīvs, 
ievēlētu amatpersonas. 

Manas un mācītāja Elmāra Caunes domas dalījās. 
Viņš teica, ka lielākā organizācija ir latv. ev. lut. 
draudze un tāpēc kreditsabiedrība jādibina draudzes 
paspārnē. Losandželosā darbojās divas draudzes, 
Daugavas Vanagu apvienība un vairākas pašdarbības 
kopas, taču visus latviešus vienotāja organizācija bija 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība. Savu viedokli 
aizstāvot, izmantoju arī Svētos rakstus; atgādināju, 
ka Kristus izdzina no sinagogas naudas aizdevējus un 
mijējus, teikdams: «Jūs manu Tēva namu esat pada-

Kā mēs debatējām un dibinājām latviešu kreditsabiedrību  

Foto no H. Brauķa archīva 
DK latviešu kreditsabiedrības pirmā valde. 1. rindā no kreisās: valdes priekšsēža vietnieks agr. H. Brau-
ķis, valdes vicepriekšsēdis dr. H. Alksnis, Kalifornijas kreditsabiedrību apvienības pārstāvis H. Sellin-
džers, kreditsabiedrības valdes priekšsēde adv. Dz. Janava, kasieris R. Šmits; 2. rindā: kreditkomisijas 

loceklis māc. E. Caune, revīzijas komisijas loceklis E. Gernatovskis, kreditkomisijas loceklis V. Upenieks, 
adv. L. Žagars, revīzijas komisijas loceklis māc. O. Kleinbergs; nav rev. komisijas locekles Z. Alksnes         
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rījuši par tirgus namu...»,  un piebildu, ka draudzes uz-
devums nav nodarboties ar naudas aizdošanu un mainī-
šanu. 

Mani atbalstīja arī trīs  draudzes padomes locekļi – 
Fricis Barviks, Roberts Šulcs un Jānis Blūms. 

Uz minēto sapulci par padomdevēju aicinājām arī 
Kalifornijas centrālās kreditsabiedrības pārstāvi Mr. H. 
Sellindžeru. Sākumā viņš iebilda, jo, viņaprāt, Dienvid-
kalifornijas latviešu kreditsabiedrība izvērstos pārāk 
plaša – kreditsabiedrības biedri varētu būt visi Dienvid-
kalifornijas latvieši, tātad dalībnieku skaits būtu mil-
zīgs, un kreditsabiedrības administrācija viņus nevarētu 
apkalpot. Pārliecinājām viņu, paskaidrojot, ka Dienvid-
kalifornijā dzīvo ne vairāk kā nepilns tūkstotis latviešu. 
Tad viņš piekrita. Ievēlējām šādas amatpersonas: par 
valdes priekšēdi adv. Dz. Janavu, valdes  priekšsēža 
vietnieku agr. H. Brauķi, valdes vicepriekšsēdi Dr. H. 
Alksni, kasieri-pārvaldnieku R. Šmitu, sekretāru māc. 
E. Cauni, kreditkomisijas locekļiem E. Gernatovski un 
adv. L. Žagaru; revīzijas komisijas locekļiem: V. Upe-
nieku, māc. O. Kleinbergu un Z. Alksni. 

Valdes un komisijas sastāvs vēlāk daudzkārt mainī-
jās. Sākās kreditsabiedrības populārizēšanas darbs, ko 
galvenokārt veica kasieris-pārvaldnieks R. Šmits.Šis 
pienākums nebija viegls, kaut vai tāpēc, ka viņš Losan-
dželosā bija jaunatbraucējs. 

Pamazām saņēma viena otra jaunāka kreditsabiedrī-
bas locekļa pieprasījums pēc aizdevuma auto iegādei, 
bet noguldījumu, atskaitot pirmos $1000, kas bija arī 
dzīvības apdrošinājums, bija ļoti maz. Atceros, ka ka-
sierim palīdzēju un apzvanīju labāk situētos latviešus, 
lai iegulda kreditsabiedrībā, jo maksājam tādus pašus 
procentus kā Amerikas bankas. Nevarētu teikt, ka panā-
kumi bija lieli, jo ieguldītāji bija ļoti uzmanīgi. Viens 
no lielākajiem ieguldītājiem bija Valters Muzikants. 
Viņš ieguldīja $3000 un vēlāk šo summu palielināja. 

Lēno, bet nepārtraukto kreditsabiedrības augšanu 
pārtrauca kasieŗa R. Šmita aiziešana mūžībā 1967. ga-
dā. Vairāki valdes locekļi centās pierunāt nelaiķa kasie-
ra kundzi Lūciju Šmitu  uzņemties kasieŗa pienākumus, 
jo viņa, kā tas daudzkārt mēdz būt, bija vīram darbā 
palīdzējusi. Viņa teica, ka grāmatvedību vēl uzņemtos, 
bet visas kredisabiedrības saimniecību vadīt nevar un 
no kasieŗa amata katēgoriski atteicās.  

Bija jāsecina, ka esam pacēluši tik smagu akmeni, 
ko Dienvidkalifornijas latviešu sabiedrība nevar panest. 
Tad atcerējos – manā universitātes beigšanas apliecībā 
rakstīts, ka esmu bilancspējīgs lauksaimniecības grā-
matvedis. Tātad varētu lūgt centrālās kreditsabiedrības 
vadību palīdzēt man lauksaimniecības grāmatvedībā 
iegūtās zināšanas pielāgot kreditsabiedrības grāmat- 

vedībai. Tā arī izdarīju. Centrālā kreditsabiedrība pār-
is reizes mēnesī atsūtīja instruktoru, vēlāk tikai katra 
mēneša beigās bilances sastādīšanai un kļūdu samek-
lēšanai. Tā es uz nenoteiktu laiku kļuvu par latviešu 
bankas kasieri-pārvaldnieku. Šis nenoteiktais laiks 
ilga gandrīz 30 gadus. Šai periodā nostabilizējās val-
des  un komisiju sastāvs. Visilgāk valdē, kuŗā darbo-
jos, bija šādi locekļi: valdes priekšsēdis V. Žagars, 
vicepriekšsēdis V. Ozoliņš, sekretāre I. Jankovska, 
valdes loceklis A. Ābele. Kreditkomisijā ilgstoši dar-
bojās L. Šmite. 

Kalifornijas kreditlikums kreditsabiedrībām atļauj 
iespēju robežās maksāt kompensāciju par darbu tikai 
kasierim-pārvaldniekam, un es saņēmu  apmēram to 
pašu atlīdzību, kādu saņēma biedrības informācijas 
biļetena tehniskie izdevēji.  Ieteicu kreditsabiedrībai 
katru gadu ziedot $1000 latviešu nama celšanai, lai 
propogandētu kreditsabiedrību un pierādītu, ka tā at-
balsta Losandželosas latviešu sabiedrības mērķus. 
Pretrunas bija ar kreditlikumu, kas kreditsabiedrībām 
neatļauj  nekādus labdarības ziedojumus un, ja ir peļ-
ņa, tā jāsadala starp biedriem. Sadalot $1000 starp 
apmēram 200 biedriem, katrs saņemtu tikai pāris do-
laru. Izdomājām  novietot latviešu namā kreditsabied-
rības informācijas dēli un rēgulārās gadskārtējās pa-
valsts revīzijās paskaidrojām, ka mēs par $1000 gadā 
no latviešu nama īrējam telpu, kur uzkārt informāci-
jas dēli. Pavalsts revīzijas komisija neiebilda. Kredit-
sabiedrības sauklis bija: «Nepalīdzēsim Amerikas 
bankām celt debesskrāpi, bet lai latviešu banka labāk 
palīdz latviešiem tikt pie sava nama».  

Manuprāt, savu labumu kreditsabiedrības propo-
gandēšanai sagādāja arī personiskā priekšzīme. Es 
savā laikā aizņēmos no kreditsabiedrības pāris tūksto-
šus dolaru ceļojumam un, atgriezies mājās, centos 
pēc iespējas ātri parādu samaksāt, lai atkal aizņemtos 
nākamam ceļojumam. Pēc katra ceļojuma lasīju refe-
rātus, rādīju slīdītes un nobeidzu ar mudinājumu: 
«Ceļojiet tagad un maksājiet vēlāk. Kreditsabiedrība 
ir jūsu banka.»  

Diemžēl man pasliktinājās redze un bija grūtības 
lasīt un rakstīt. Sapratu, ka pienācis laiks meklēt citu 
kasieri. Tanī laikā kreditsabiedrības kopējais kapitāls 
bija vairāk nekā $1,000,000 un reta bija latviešu ģi-
mene, kuŗā neviens loceklis nebūtu kreditsabiedrības 
biedrs. Laimējās, ka tieši tai laikā pensionējās mūsu 
tautieša R. Virzas dzīvesbiedre. Viņa bija grāmatvede 
kādā amerikāņu advokāta birojā un kopā ar vīru uz-
ņēmās kreditsabiedrības kasieŗa-pārvaldnieka pienā-
kumus. Atceros, ka kreditsabiedrības sēdē, kuŗā ama-
tu pārņēma Virzas, sacīju: «Atceroties kreditsabiedrī- 
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Learn a language at UCLA  
in eight weeks!  

People over 15 are all welcome!  
Scholarships available! 

Intensive Estonian 
Intensive Latvian 

Intensive Lithuanian  
June 23-Aug. 15, 2008 

4 hrs, Mo-Fri, 12 credits 
For scholarships and other 

 information contact:  
Dr. Daniel Ryan at  
danryan@ucla.edu 

or visit: 
http://www.international.ucla.edu/

languages/projects/balssi/ 

Aicinām  
latviešu  

māksliniekus 
pieteikties  

 
XV Rietumkrastu latviešu dziesmu svētku  

minidarbu mākslas izstādei  
Small Treasures from Latvia,   

kas notiks  
no 29. augusta līdz 31. augustam   

Izstādi rīkos mazā mākslas galerijā Ventura 
Artists’ Union Galery tieši blakus galvenai svētku 
viesnīcai Crowne Plaza.  Tā kā galerija ir  maza 
un intima, izstādē pieņems tikai neliela izmēra 
mākslas darbus:  gleznas, akvareļus, zīmējumus, 
grafiku, fotografijas un citus darbus, kā arī dažā-
du materiālu skulptūras. Izmēri: gleznas, fotogra-
fijas, zīmējumi, grafika nedrīkst pārsniegt 12x14 
collu lielumu (ar ietvaru); pieņems skulptūras, ku-
ŗas var pārsūtīt 10x10x12 collu kastē. Ikviens var 
pieteikt trīs darbus, mākslas komitejai izvērtēša-
nai iesūtot fotografiju, slīdītes vai tvartu. Darbi 
piesakāmi līdz 26. aprīlim.  

Pieteikšanās anketas var saņemt, rakstot vai 
zvanot Marutai Taubei, tālr.: 310-841-0446 

e-pasts: makslasizstade@yahoo.com  vai   
Andai Andersonei, tālr.: 626-441-7995 
e-pasts: AndaArt@earthlink.net  

Godātie IB lasītāji un ceļotāji! 
Piedāvājam apceļot Latviju kopā ar tūrisma firmu 

ONE BALTICS, ko Rīgā dibinājuši trīs latviešu jaunieši ar 
augstāko izglītību tūrisma nozarē. 

2007. gada vasarā ONE BALTICS uzsāka veiksmīgu 
sadarbību ar Amerikas latviešu apvienību, rīkojot ce-
ļojumu Heritage Latvia. Iegūtās pozitīvās emōcijas un 
vērtīgā pieredze mūs rosina meklēt turpmākas sadar-
bības iespējas ar latviešu organizācijām ārzemēs, ku-
ŗas rīko ceļojumus uz Latviju, un piedāvājam savu pa-
līdzību Latvijā.   

ONE BALTICS izstrādā maršrutu un programmu at-
bilstīgi grupas ceļojuma mērķim, interesēm un vaja-
dzībām. Maršrutos tiek ietverti: 

▪ vēstures, kultūras un dabas objekti; 
▪ tradicionālo amatu apguve; 
▪ aktīvitātes brīvā dabā; 
▪ tikšanās ar kultūras darbiniekiem, polītiķiem, uz-

ņēmējiem.  
ONE BALTICS rīko ceļojumus  dažādu paaudžu gru-

pām, kuŗās ir vismaz septiņas personas.  
ONE BALTICS – sagādās transportu un naktsmītnes; 
▪ organizēs nodarbības un tikšanās; 
▪ vadīs ceļojumu; 
▪ izplānos budžetu un sagatavos ceļojuma atskaiti. 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību, 
ONE BALTICS, Your Friends in the Baltics 

One Baltics, SIA   
Stabu iela 30-34, Rīga LV-1011, Latvija 
Tel. +371 67298946 Fax +371 
67298947 
E-pasts info@onebaltics.com 

 

bā nokalpoto laiku, varu teikt, ka, ja šodien mēs iz-
maksātu visiem ieguldītājiem viņu noguldījumus un-
ja visi aizņēmēji atmaksātu savus aizņēmumus, tad 
man uz galda paliktu $180 000 skaidras naudas.» 

Lasot kreditsabiedrības darbības pārskatus, redzu, 
ka tā sekmīgi turpina darbību un  šķiet, tā tas būs arī 
turpmāk. Labas sekmes!  

Helmuts J. Brauķis 

PATEICĪBA 
     Paldies visiem, kuŗi manas slimības laikā zva-
nīja, sūtīja kartītes, aizlūdza par mani. Paldies 
māc. Dāvim Kaņepam, kas, nebaidīdamies no ba-
ciļiem, apciemoja mani slimnīcā izolācijas istabā. 
Mīļš paldies par šo sirsnību, tā sasildīja manu sir-
di! Tagad esmu atkal uz kājām un ceru drīz sākt 
gāzt kalnus. 

Helēna Hofmane  
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«Draudzīgais aicinājums» ir neaizmirstams  

Latvijas ceturtā prezidenta Kārļa Ulmaņa  «Drau-
dzīgais aicinājums» bija ģeniāla ideja. Vai gan citādi  
mēs to atcerētos gadiem ilgi? Losandželosas latviešu 
skolā šī vēsturiskā aicinājuma atcere šogad notika 
10. februārī un skolēni apmeklētājiem parādīja ko 
īpašu – Andras Berkoldas sacerēto un viņas vadībā 
iestudēto latviešu tautas pasaku «Princeses brīnum-
putns». Izrādi skatoties kļuva skaidrs, ka latviešu 
teātrim aug jauna aktieŗu maiņa. Bija liels prieks vē-
rot skolēnu enerģisko darbošanos uz skatuves. Kara-
li tēloja Markus Staško, kalpu – Dāvis Berkolds, 
ziņnesi –Daina Reimane, vecāko princi – Oto Sveņ-
ķis, vidējo princi – Alekss Berkolds, muļķīti – Lāra 
Tolka, krodznieku – Laila Reimane, karalieni – Ali-
se Jurkevica, princesi – Aurora Zemjāne, skaļo sargu  

– Tomass Godfrejs, sīko sargu – Kaija Staško, putna 
sargu – Rikijs Teteris. Pilsētas bērni bija Ance Trapse, 
Annija Tetere, Liāna Berkolda, Mia Trapse, Aija Rei-
manei, Ella Makalifa, Lidia Matīsa, Vilis Zaķis.  

Dekorācijas un kostīmus gatavoja Rudīte Godfreja, 
mūzikālo pavadījumu spēlēja Pauls Berkolds. 

Skolēni saņēma liecības, viņus pacienāja ar saldu-
miem. Eduards Reimanis pagatavoja  sātīgas pusdienas. 

Daugavas Vanagu apvienība skolai dāvināja 1000 
dolaru, baznīcas dāmu komiteja – 250 dolaru. Tāds jau  
arī ir «Draudzīgā aicinājuma» mērķis – gūt dodot.  

Skolas saime ir  ļoti pateicīga par jebkuŗu atbalstu.  
Skola ir svarīga mūsu sabiedrības daļa. Atcerēsimies, 

ka skolā aug nākamie darbu darītāji biedrībā, namā, 
baznīcā. 

Visvairāk bērnu patla-
ban ir bērnudārzā. Viņi 
centīgi mācās, lasa, rak-
sta, dejo, dzied, min 
mīklas, rotaļājas, spor-
to, piedalās sarīkoju-
mos. Vairākiem no vi-
ņiem ir dubultslodze, jo 
mācās arī amerikāņu 
sākumskolā. Svētdienās 
viņiem un vecākiem 
agri jāceļas, lai laikus 
tiktu uz nodarbībām 
latviešu skolā. Attēlā: 
Ilze Nagaine pacienā ar 
saldumiem bērnudārza 
audzēkņus pēc liecību 
izsniegšanas  
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Mēs varam būt laimīgi, ka Dienvidkalifornijā  
dzīvo tik daudz talantīgu latviešu. Andra Berkolda ir 
vairākkāt apbalvota par savu režisores darbu, kā arī 
bērnu un jauniešu lugām. Tagad viņa sarakstījusi lugu 
pieaugušajiem.  

«Mans mērķis ir  pusotras stundas izklaidēt skatītā-
jus, sagādāt iespēju pasmieties par cilvēciskām vājī-
bām un kļūmēm,» saka autore.  

Lugas darbība notiek mūsu dienās Jūrmalā kādā 
mazā viesnīciņā. Pauls Berkolds tajā tēlos sīkumainu 
un patmīlīgu viesnīcnieku, Laila Saliņa – viņa bijušo 
draudzeni, kādreiz iecienītu aktrisi. Viņi nejauši pēc 
daudziem gadiem atkal satiekas, un abi piedzīvo pār-
steigumus... 

Lugā vēl darbojas pašapzinīgs brunču mednieks, ne 
visai talantīga rakstniece un citi savdabīgi tēli. Arī ve-
cākās paaudzes pārstāvji, kuŗiem piepeši jāuzņemas 
atbildība par saviem mazbērniem.   

  HOTEL PARADISO  atklāj mūsdienu latviešu 
maldus, sapņus un ilgas. Tā kā luga ir komēdija/farss, 
tad tajā ir arī dažādi pārpratumi, pārsteigumi, un aušī-
gas izdarības. Katrā ziņā skatītājiem nebūs jāgaŗlaiko-
jas.  

Uzvedumā piedalīsies  profesionāli mākslinieki –  
Laila Saliņa (Ņujorka) un Pauls Berkolds (Losandž-
elosa), Laimonis un Brigita Siliņi (Sanfrancisko), pia-
nists Juris Žvikovs (Latvija) un citi. Dzirdēsim Daces 
Aperānes (Ņujorka) tieši šai izrādei komponētas dzies-
mas.   

Dekorācijas darinās Linda Treija (Hjūstona, 
Teksasas pavalstī), kostīmus –  modes māksliniece 
Kristīne Upesleja (Losandželosa). 

Andra Berkolda ir ne tikai lugas autore, bet arī 
šīs izrādes režisore. Ceram, ka viņai kopā ar visiem 
tēlotājiem izdosies savaldzināt un uzjautrināt pub-
liku.  

Droši vien daudzi vēl atceras Andras spoži ie-
studēto «Sprīdīti», ko izrādīja Three Rivers Perfor-
ming Arts centrā, un  lugu «Gudrais padomiņš» 
Dziesmu svētkos Sanfrancisko  2003. gadā. 

Dziesmu svētkos Ventūrā redzēsim jaunu  
Andras Berkoldas lugu – HOTEL PARADISO  

XV Rietumkrasta latviešu Dziesmu 
svētku mājaslapa tīmeklī:  
www.westcoastlatviansongfest.org 
 
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 
un XIV deju svētku mājaslapa: 
www.dziesmusvetki2008.lv 
 
Mājaslapā www.kori.lv 
katrs koŗdziedātājs bez maksas var  
klausīties un mācīties XXIV Vispārējo 
latviešu Dziesmu svētku dziesmas 

Sōlists Pauls Berkolds Režisore Andra Berkolda 
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Aicinām ikvienu  
Dienvidkalifornijas  

 latvieti kļūt par  
Amerikas latviešu apvienības biedru! 

ASV ir apmēram 90 000 latviešu izcelsmes 
iedzīvotāju, bet ALA ir apzinājusi tikai nelielu daļu 
no tiem. Diemžēl arī daudzi Dienvidkalifornijas lat-
vieši nav ALAs biedri. Mūsu biedrība varētu uz 
kongresu sūtīt vairāk delegātu, ja Amerikas lat-
viešu apvienībā ar biedrības starpniecību iestātos 
vairāk biedru. Kopīgi strādājot, mēs varam dot 
daudz, atbalstot latvisko izglītību un kultūru ne ti-
kai mūsu jaunatnei, bet visai latviešu sabiedrībai – 
šeit, ASV, kā arī Latvijā!   

ALAs Biedru nozares vadītājs ir MarcisVoldiņš, 
e-pasts: mvoldins@aol.com; tālr.: 617-969-2310. 

LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba bied-
ru naudu par 2008. gadu…………………..$50.00 
 

Nosūtu ziedojumu nama uzturēšanai          $.......... 
 

Kopā…………………………………………$......... 

Uzvārds, vārds un adrese 

 

 

Tālr.: ……………………………………………... 

 

El. pasts: ………………………………………….. 
Čeki rakstāmi: 
Latvian Ev. Luth. Church – Community Center  un 
nosūtāmi uz Losandželosas latviešu namu: 
1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039-3704 

Pasaules latviešu biedrību  
6. konference 

Rīgas Latviešu biedrība, turpinot tradiciju, rīko 
Pasaules Latviešu biedrību 6. konferenci 2008. 
gada 4. un 5. jūlijā. Pasaules latviešu biedrību kon-
ference ievadīs pasākumu ciklu «Tautiešu mēnesis 
2008», ko rīko Īpašu uzdevumu ministra sabie-
drības integrācijas lietās sekretāriāts, un vairāki 
pasākumi noritēs sadarbībā ar Tautiešu mēneša 
rīkotājiem.  

2008. gads ir Latvijas valsts 90. jubilejas gads. 
Konferences temats – «Latviešu biedrības un Lat-
vijas valsts: vēsture un jaunie mērķi». Konferencē 
spriedīs par biedrību jaunajiem mērķiem, kā stipri-
nāt saikni ar valsti, kā saņemt tās atbalstu, kā stipri-
nāt savstarpējus sakarus, koncentrēt spēkus. 

Konferencē ikviens tiks rosināts stāstīt par savas 
biedrības vēsturi, dalīties pārdomās par savas bied-
rības vietu, kā arī pieredzē par tautas diplomātiju, 
par paveikto jaunu tautiešu iesaistīšanu biedrības 
darbā, kāda ir pieredze valsts atbalsta saņemšanā un 
īstenošanā (Latviešu diasporas atbalsta program-
ma).  

Konferencē var piedalīties biedrības deleģēti pār-
stāvji (1–5 cilvēki no biedrības), kuŗi pilnvaroti 
spriest un lemt savas biedrības vārdā.  

Dalības maksa konferencē  30 latu dalībniekam 
(t. sk. apmaksātas pusdienas un kultūras pro-
gramma). 

Konferences pirmajā dienā 4. jūlijā pēc dalīb-
nieku reģistrācijas un atklāšanas ceremonijas būs 
ievadreferāti un konferences darba grupu pietei-
kumi. Sekos darbs divās grupās – Latviešu bie-
drības un vēsture; Latviešu biedrību jaunie mērķi. 
Vakarā paredzēta kultūras programma. 5. jūlija sēdē 
– konferences darba grupu norišu rezumējums, kon-
ferences galadokumenta apspriešana un pieņemša-
na, pārrunas par turpmāko sadarbību, darba rezul-
tātu apkopojums un konferences beigu sarīkojums. 

Konference notiks Rīgas latviešu biedrībā 
Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050, biedrības 
priekšnieka Valža Rūmnieka vadībā. 
Tālr.:  (+371) 67222932   Fax: (+371) 67358567    
E-pasts: stella.rlb@apollo.lv 
vai:  RLbiedriba@apollo.lv        
Rīgas latviešu biedrības mājaslapa:  www.rlb.lv 

Pasaules latviešu biedrību enciklopēdisko uzziņu 
krājumu «Latviešu biedrības pasaulē» iespiešanai 
sagatavo un līdz konferencei plāno izdot apgāds 
«Madris».     
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Vai vēsture atkārtosies? 
Tauta Latvijā arvien biežāk kritizē Latvijas 

valdību, jo sašutumu izraisa Saeimas dažādo frakciju 
locekļu savstarpējas, bieži vien personiskas, neauglī-
gas ķildas un apvainojumi, kuŗu dēļ cieš likumdevēju 
darbs. Izplatīta arī personisku labumu raušana, kuŗai ir 
apšaubāma legālitāte.  

Lielākā daļa mūsu Saeimas locekļu ir godīgi un 
apzinīgi. Taču ir pārāk daudz izņēmumu. Likumpārk-
kāpumi gan tiek drīz vien atklāti, par tiem raksta laik-
rakstos, stāsta televīzijā un radio.  Sākumā bieži 
saziņu līdzekļu informācija ir nepilnīga un pārspīlēta, 
tomēr  samērā īsā laikā uzzinām patiesību.  

Saeimas un valdības locekļi, kuŗi iejaukti nelikumī-
gās darbībās, tās ierosina un atbalsta, ir gudri un iz-
darīgi, veikli izmanto nepilnības jaunās valsts liku-
mos, personiskus sakarus un informāciju, lai sasniegtu 
mērķi. Gūtie panākumi un vara viņos rada apziņu, ka 
savas nelikumīgās darbības var turpināt. 

Arī tauta, balsotāji nav bez vainas. Daudziem 
trūkst pieredze un polītiskā izglītība. Vēl joprojām 
tautā nav īstas skaidrības, kā polītiskas partijas 
atšķiŗas no īpašu interešu grupām. Baumas un par-
spīlējumus daudzi uzskata par patiesību. Trūkst uzņē-
mības un ierosmes izaujāt valdības pārstāvjus un pro-
testēt pret trūkumiem. Dažkārt arī ieraujamies savā 
čaulā un no malas īgni vērojam, kas notiek. Neap-
mierinātība patlaban sasniegusi augstu pakāpi – par to 
liecina «lietussargu revolūcija»  pērn novembrī. 
Valdība līdz šim  jūtamām pārmaiņām nav gatava. Ne 
viens ir pārliecināts, ka valstij atkal vajadzētu 
«vadoni».  Jau agrāk pierādījies, ka vadoņi neatrisina 
visas problēmas un bieži rada citas. Domu dažādība 
tomēr nepieciešama jebkuŗā sabiedriskā forumā. Eko-
nomikā tā  rada sacensību un uzlabojumus, tāpat arī  
polītika. Vai  iespējams ko darīt, lai  polītisko stāvokli 
Latvijā uzlabotu? Manuprāt ir, bet to, protams, nevar 
veikt viena vai dažas  personas kā uzdotu darbu. Pār-
maiņas jāierosina tautai. Jasakopo un jāizvērtē  domas 
un ieteikumi, lai maiņas būtu reālas un pieņemamas. 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locek-
ļis marta sēdē pārrunāja dažadas iespējas un nolēma 
aicināt Dienvidkalifornijas latviešus piedalīties 
sanāksmēs, kuŗās pārrunāt iespējamas maiņas  Lat-
vijas valsts satversmē, ko ieņēma 1922. gadā kā 
pamatu valsts polītiskai darbībai. Pirmā sanāksme no-
tiks sestdien, 12. aprīlī plkst.  7.00  namā, kur  izdal-
īsim satversmes kōpijas, pārrunāsim vadlīnijas un 
ieteikumus par mērķiem nākamām sanāksmēm. 
Lūdzu, nāciet dalīties pārdomās un ieteikumos.    

Jānis Taube Sr. 

Parakstu vākšana par likuma 
«Grozījumi Latvijas Republikas  

Satversmē» ierosināšanai 
No 12. marta līdz 10. aprīlim (ieskaitot) notiks 

parakstu vākšana likuma «Grozījumi Latvijas Repub-
likas Satversmē» ierosināšanai. Parakstu vākšanai jā-
notiek, jo likums «Par tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu» paredz, ka, saņemot ne mazāk kā 
10 000 balsstiesīgo vēlētāju parakstītu likumprojektu, 
Centrālajai vēlēšanu komisijai  jāizsludina 30 dienu 
ilga parakstu vākšana. Latvijas Brīvo arodbiedrību 
savienība Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza vēlē-
tāju parakstītu likumprojektu «Grozījumi Latvijas Re-
publikas Satversmē», ko  parakstījuši 11 095 balsstie-
sīgie Latvijas pavalstnieki. Iesniegtais likumprojekts 
paredz grozīt Satversmes 78. un 79. pantu, nosakot, ka 
ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības 
ierosināt Saeimas atlaišanu. Lai Satversmes grozījumu 
projektu iesniegtu Saeimā, parakstu vākšanā tas jā-
paraksta ne mazāk kā vienai desmitai daļai no pēdējās 
Saeimas vēlēšanās piedalījušos balsstiesīgo pavalst-
nieku skaita jeb vismaz 149 064 vēlētājiem. Parakstu 
vākšana notiks arī ārvalstīs; Latvijas vēstniecībā ASV, 
2306 Massachusetts Ave., NW, Washington, DC 
20008, tālr.: + 202 328 2840, www.latvia-usa.org 

Latvijas vēstniecības ASV darba laiks parakstu 
vākšanai no 2008. gada 12. marta līdz 10. aprīlim 
(ieskaitot): pirmdienās un piektdienās no plkst. 10.00 
līdz 2.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 
12.00 līdz 4.00. 

Papildus parakstu vākšanas vieta tiks izveidota 
Vašingtonas latviešu evaņģeliski luteriskās draudzes 
namā Rokvilā 2008. gada 30. martā un 6. aprīlī no 
plkst. 10.00 līdz 14.00, adrese: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850-3121. 

Parakstu vākšana nenotiks Latvijas valsts svētku 
dienās, t. i., 21. un 24. martā, kā arī  nedēļas nogalēs. 

Piedalīties parakstu vākšanā varēs balsstiesīgie Lat-
vijas pavalstnieki, kuŗi parakstīšanās brīdī būs sa-
snieguši vismaz 18 gadu vecumu un ieradīsies per-
sonīgi kādā no noteiktajām parakstu vākšanas vietām 
Latvijā vai ārvalstīs. Lai piedalītos parakstu vākšanā, 
balsotājam nepieciešama derīga Latvijas pavalstnieka 
pase.  

Sīkāka informācija par parakstu vākšanu  likumam 
«Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» ierosi-
nāšanai atrodama Latvijas Republikas Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā:  www.cvk.lv 

Latvijas vēstniecība ASV  
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija 
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Savu stāstu varētu sākt ar dziesmas vārdiem: «Man 
dzīvē ir laimējies ļoti, tik daudz tajā raudāts un 
smiets...»  

Taču šis stāsts būs tikai un vienīgi par piedzīvoto 
Dienvidkalifornijā. 

Losandželosā ierados 1999. gadā, nedēļu pirms 
Dziesmu svētkiem, kuŗi notika Tūkstošozolu pilsētā. 
Zigmunds man iepriekš rakstīja: «Daudz neko līdzi 
neņem, te lupatu diezgan, nopirksim visu, kas būs va-
jadzīgs.» 

Mana meita jokoja, ka lupatu mums pašiem arī ne-
trūkst. Atbraucu ar vienu koferīti, kuŗā vedu 13 alus 
pudeles, dažas Melnā balzāma pudeles, kūpinātu vistu 
un Lāču maizi. No Zigmunda vēstulēm sapratu, ka vi-
ņam garšo alus. Zigmunds bija atsūtījis man tikai vie-
nu fotografiju – viņš stāv ōkeana krastā, kārtīgi ģēr-
bies, kurpes vai zābaki kārtīgi nospodrināti, kā jau bi-
jušajam armijniekam.  

Lidostā nezin kāpēc sagaidītāju pulkā Zigmundu 
meklēju starp vīriešiem ar ūsām vai bārdu, vairākiem, 
kuŗi man patika,  pat gāju klāt un uzrunāju latviešu 
valodā. Pamazām sagaidītāju rindas kļuva retākas, ārā 
jau krēsloja. Tad pamanīju vienu vīru ar lielu rožu puš-
ķi rokā pārliekušos pāri nožogojumam un pie sevis 
nodomāja, ka viņš laikam arī nav sagaidījis to, kuŗu 
gaida... Taču piepeši ievēroju viņa spīdīgos apavus. 
Piegāju viņam klāt, uzsitu uz pleca, jo viņš vēl aizvien 
vērās uz eju, pa kuŗu nāca atbraucēji, un tik tikko pa-
spēju ko pateikt, kad izdzirdu priecīgu saucienu: 
«Tamāriņ!»  un Zigmunds, rokas izpletis, grasījās ma-
ni apskaut. Tagad zinu, ka amerikāņi tā dara, taču to-
reiz jutos apjukusi. Šķiet, arī Zigmunds bija samulsis, 
jo ar pūlēm atrada ceļu uz Ventūru. Biju arī pārsteigta 
par savādo braukšanu – automašīnas dodas uz  vienu 
pusi, tad ar lielu līkumu apgriežas, it kā brauktu atpa-
kaļ. Ceļš veda gar ōkeana krastu un es priecājos par 
pasakaino skatu. Tuvojoties Oksnardas pilsētai, redzē-
ju lielus zemeņu laukus, šur tur lauka vidū pa nepievil-
cīgai mājelei. Baiļojos, ka Zigmunds  ievedīs mani kā-
dā no tām, jo vēstulēs bija solījis parādīt savus laukus. 
Laukiem tomēr aizbraucām gaŗām! Oksnardā Zig-
munds dzīvoja plašā četru guļamistabu mājā pašā 
ōkeana krastā. Te tad arī bija viņa «lauki». 

Pirmās dienas pagāja sarunās ar Zigmundu, viņa 
brāli, brāļa sievu. Bija arī jāiepērkas, jo atbraucu gan-
drīz tikai ar to, kas mugurā. Par visu gādāja Zigmunda 
brāļa sieva, vāciete no Vācijas. Būdama lepna dāma, 
viņa neiepirkās Sears, K-Mart vai Jessy Penny veika-

los.  Vēl tagad valkāju viņas dāvātās drēbes.  
Drīz vien pienāca Dziesmu svētki. Zigmunds  teica, 

ka grib satikt Helēnu Hofmani, viņa noteikti būšot, 
tikai nez vai viņu pazīšot, jo pagājuši tik daudz gadu. 
Varbūt kāds Informācijas biļetena lasītājs atcerēsies 
Helēnas Hofmanes rakstiņu pēc svētkiem, kuŗā viņa 
pieminēja, ka abi kopā ar Zigmundu spēlējušies smilti-
ņās Latvijā. Aizbraucām uz svētku viesnīcu un teicu 
Zigmundam, ka mēģināšu Helēnu sameklēt. Un man 
tas ātri vien izdevās! Aizvedu Helēnu un Rūdi Hofma-
ņus un Māri Ubānu pie Zigmunda, kas bija palicis sē-
dēt viesnīcas priekštelpā un risinājām interesantas sa-
runas. Māris Ubāns pat atbrauca uz lidostu pavadīt vai 
atvadīties, kad drīz pēc Dziesmu svētkiem braucu at-
pakaļ uz Latviju. 

Mans pirmais ciemošanās laiks nebija ilgs, pēc ne-
dēļas jau posos atpakaļ. Atgriezusies Rīgā, piezvanīju 
Zigmundam, un viņš teica, ka vienam esot skumji. Tā 
sākās mana ceļošana katru vasaru atvaļinājuma laikā 
uz Dienvidkaliforniju. 

Latvijas Siltumapgādes asociācijā strādāju par gal-
veno grāmatvedi, un nevienam droši vien nav noslē-
pums, ka tas ir darbs ar papīriem. Trešajā vasarā pirms 
braukšanas visu sagatavoju, lai varu palikt ilgāk, un 
labi, ka tā izdarīju, jo pirms atvaļinājuma beigām aiz-
sūtīju lūgumu mani atbrīvot no darba. Paliku pie Zig-
munda. 

Pirmie vārdi, kuŗus iemācījos, bija spāņu valodā, jo 
apkaimē dzīvoja daudz meksikāņu. Drīz vien iepazi-
nos ar citiem latviešiem. Pavisam tuvu dzīvoja Gunas 
Sondoras krustmāte Ludmila Viņai toreiz bija 94 gadi. 
Reiz, braucot gaŗām viņas mājai, redzējām viņu rosā-
mies ārā, un Zigmunds apturēja auto un lepni pavēstī-
ja, ka esmu viņa draudzene no Latvijas un ciemojos 
jau trešo vasaru. Vēlāk gāju pie jaunās paziņas parunā-
ties, un Ludmila ieteica man iet mācīties pieaugušo 
skolā un pat sameklēja tālruņu grāmatā adresi. Anglis-
ki zināju kādus 5-10 vārdus. Vēlējos vienai no maz-
meitām nosūtīt nelielu dāvanu, jo septembrī viņai bija 
jāsāk mācīties 1. klasē. Zigis man iedeva 20 dolaru, 
nopirku K-Mart krāsas un pildspalvas par 15 dolariem. 
Iesaiņoju dāvanu un devos uz pastu. Iedevu piecus do-
laru, taču pasta darbiniece teica: «Two more.» Domā-
ju, ka esmu iedevusi par daudz un gaidīju, ka man nau-
du izdos. Taču darbiniece atkārtoja to pašu un atliku-
mu neizdeva. Aiz manis jau bija sastājusies pagaŗa rin-
da. Piepeši no rindas iznāca pajauna sieviete, iedeva 
pasta darbiniecei divus dolarus un man teica: okey. 

CILVĒKI MUMS LĪDZĀS 
Mani raibie piedzīvojumi Amerikā 
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Tikai tad sapratu, ka man bija jāmaksā divi dolari vai-
rāk. Man kļuva ļoti neērti, vaigi dega, gribēju svešajai 
sievietei iedot savu adresi, taču viņa tikai: okey un 
don't worry. Lēnām izlavījos no pasta un, izkļuvusi uz 
ielas, metos prom, ko kājas nes. Toties biju iemācīju-
sies jaunus vārdus: two more un don't worry. Un pēdē-
jie man patika labāk. 

Iestājos pieaugušo skolā, kļuvu par studenti. Skola 
no mājām atradās piecas jūdzes. Man gan bija Latvijā 
izdota starptautiskā autovadītāja apliecība, bet neie-
drošinājos Zigim lūgt ļaut man lietot viņa otru auto.  
Zigmunds man deva 100 dolaru mēnesī autobusam, 
bet bija žēl tos tērēt, tāpēc gāju piecas jūdzes turp un 
atpakaļ kājām. 

Toruden 11. septembrī notika traģiskie notikumi 
Ņujorkā. Pie Ludmilas biju iepazinusies ar Gunu un 
Julianu Sondoriem no Ventūras. Oktōbrī viņi paņēma 
mani līdzi uz Bībeles stundu pie Violas un Jāņa Lā-
čiem. Man bija mazliet bail no šejienes latviešiem, 
taču, tiklīdz pārkāpu slieksni, par bailēm aizmirsu. 
Viola pat nopriecājās, ka ir viens jaunatnācējs. Un es 
ieguvu jaunus draugus. Ventūras latvieši bija ļoti  
laipni un viesmīlīgi. Tā kā vēl biju kājāmgājēja, ik-
viens piedāvāja, vai nevajag kur aizvest, aicināja līdzi 
uz latviešu namu. Rita Daņilova prata pārliecināt Zig-
mundu, ka Amerikā drīkst braukt ar Latvijā izdotām 
starptautiskām autovadītāju tiesībām, un uz skolu 
vairs kājām jāiet nebija. 

Skolā man nekādu grūtību nebiju, mācījos ar prie-
ku. Drīz vien sāku likt eksāmenus, lai dabūtu vidus-
skolas beigšanas apliecību. Vairākos pārbaudījumos 
manas zināšanas bija novērtētas ar 83% un vairāk. 
Gribēdama palielīties, pastāstīju par to Dziesmai Tete-
rei, un viņa atbildēja, ka tik spīdoši tas nemaz neesot. 
Tas nu manam godam «rīvēja kantis» un centos, lai 
dabūtu 100% novērtējumu. 

Gadījās arī šādi tādi piedzīvojumi, braucot ar auto. 
Reiz vakarā braucu no Ventūras, uz ceļa satiksme ne-
liela, bet piepeši no aizmugures uzzibsnīja spilgta 
gaisma. Pie sevis nodomāju, ka Latvijā par tādu rīcību 
braucēju sodītu. Piedevu gāzi, lai tiktu projām, taču 
sekotājs tikpat žigli man pakaļ, turklāt taurēdams. Pa-
skatījos aizmugures spogulī – policija! Apstājos, izkā-
pu. Pie manis pienāca jauns, slaids policists, kaut ko 
jautāju, domāju, ka laikam grib zināt, cik ilgi braucu. 
Parādīju sešus pirkstus – te biju braukusi sešas dienas. 
Tad viņš teica, lai parādu braukšanas apliecību. Izvil-
ku, iedevu, bet viņš teica, ka vajagot angļu valodā. 
Parādīju, ka otrā pusē ir angļu valodā. Vēl viņš kaut 
ko teica par stop. Tad atjēdzos, ka laikam neapstājos 
krustojumā pie Stop zīmes. Taču viss beidzās labi. 

Nākamā dienā, kad braucu pa pilsētu, apstājos, tik-
līdz ieraudzīju uzrakstu Stop uz ielas braucamās daļās. 
Nezināju, ko nozīme Ahead, bet, drošs paliek drošs, 
apstājos visur, kur vien rakstīts Stop Ahead. Atkal aiz 
muguras taurēja, jo apstājos nevajadzīgi bieži. 

Apmēram pēc nedēļas stundas laikā klasē ienāca 
skolas sargs un kaut ko teica, tā kā bī-em-dabljū; es 
nemaz neklausījās, jo pildīju klases darbu. Kāds no 
aizmugures man piebilstīja un teica, ka manam BMW  
uzkritis koks. Izgāju ārā un savu auto nemaz neredzē-
ju, jo nokritušais koks bija milzīgs. Sabraukušie vīri 
jau zāģēja to gabalos. Manam BMW bija pārsists 
priekšējais stikls, bet cits auto saspiests pilnīgi pla-
kans. Nokritušā koka attēls ar manu auto nākamā die-
nā bija ievietots vietējā laikraksta pirmā lappusē. 

Skolā kļuvu slavena. Starpbrīdī citi gaŗāmejot man 
jautāja, no kurienes esmu. Pastāstīju un parādīju uz 
kartes, bet viņi – ā, no Krievijas. Nenocietos, aizgāju 
pie skolas direktora un jautāju, kāpēc visās klasēs ir 
karte, kur Latvija vēl iezīmēta kā daļa no PSRS. Kādā 
no nākamām dienām klasē ienāca mans bijušais skolo-
tājs Tamura Ko un pavēstīja, ka viņa klasē ir jauna 
karte, kuŗā skaidri redzams, ka Latvija vairs nav PSRS 
daļa. Kartes nomainīja arī citās klasēs, pavisam to bija 
22. 

Pieaugušo skolā mācījās divarpus tūkstoš studentu, 
gandrīz tikai meksikāņi. Reizēm mācības notika arī 
Kamarillo bibliotēkā. Kādu vakaru nolēmu nelīkumot 
pa ieliņām, kur pie katra krustojuma ir Stop zīme, bet 
braukt pa 101. ceļu. Gaidīju zaļo gaismu, bet kā nebi-
ja, tā nebija. Redzēju, ka aiz manis sastājusies gaŗa 
rinda, citi taurē, kāds izkāpa, plātījās ar rokām. Pa-
braucu kādu metru uz priekšu, un zaļā gaisma pēdīgi 
iedegās. Kā es varēju zināt, ka tā iedegas, pietuvojo-
ties kādai līnijai? Drāzos projām tāpat kā toreiz no 
pasta. 

Mācījos, bet bija arī jāatgriežas Latvijā, kaut arī 
biju nolēmusi te palikt. Protams, gadījās arī dažādi 
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piedzīvojumi ceļojot. Reiz man, iebraucot ASV, 
«piesējās», ka iepriekšējā reizē esmu palikusi ilgāk 
par sešiem mēnešiem, nepagaŗinot uzturēšanās atļauju. 
Citureiz lidmašīna, ar ko lidoju uz Losandželosu, pa 
ceļam nolaidās Dallasā, Teksasā, jo kaut kas bija sa-
bojājies. Es nesapratu, ko teica, nodomāju, ka esmu 
galā, un devos izņemt bagāžu. Tajā vakarā uz Losan-
dželosu netiku. Tāpat izgāja  diviem tādiem pašiem 
bēdubrāļiem, kuŗi bija pārāk ilgi pīpējuši. Viņi, tēvs 
un dēls brauca uz Losandželosu, jo dēls tur studēšot. 
Nodomāju, ka varbūt nabaga puikam kādreiz būs vaja-
dzīga palīdzība, noplēsu strēmelīti papīra un uzrakstīju 
savu tālruņa numuru. Vecākais vīrietis iedeva savu 
vizītkarti. To lasot, es vienlaikus piesarku un nobālēju 
– izrādījās, ka arabu kungam Aimanam Huseinam bi-
roji ir visā pasaulē, arī Amerikā. 

Turpināju mācīties skolā, lai vairs nebūtu bagāža 
jāmeklē Dallasā. Visas likstas sen beigušās, jau sešus 
gadus esmu precējusies, protu labi braukt un pa šiem 
gadiem esmu nobraukusi vairāk nekā 60 000 jūdžu. 

Par manu vīru Zigmundu pērn bija raksts biļetenā –
«Tur, kur nebija neviena latvieša». Toreiz viņš aiz 
kautrības nepateica, ka uzdienēja līdz komandierim. 
Es tātad apprecējos ar demobilizējušos ASV armijas 
komandieri. 

Dzejnieks Māris Čaklais  rakstīja: «Es esmu bagāts. 
Man pieder viss, kas ar mani ir noticis.»   

Varu šiem vārdiem pievienoties – man ir tieši tāpat. 
Tamāra Kalniņa 

Tamāra Kalniņa un Zigmunds Gučkovs iepazinās 
ar biļetena starpniecību. Viņi salaulājās 

Ventūrā 2002. gada 21. decembrī, laulībās vedēji 
bija Guna un Julians Sondori; attēlā aizmugurē 

redzams tikai Julians Sondors 

Tamāras un Zigmundu Gučkovu mājās bieži tiek rīkotas viesības 
Šis fotoattēls vēl no agrākiem  laikiem. No kreisās: stāv Julians Sondors, sēž Anna Tolka, Viola Lāce,  

Alma Medene (dzīvo Floridā), Juris Šulcs, Daina Šulca, Reinholds Daņilovs, Jānis Lācis,  
Guna Sondore, Rita Daņilova; aizmugurē stāv: Tamāra Kalniņa-Gučkova,   

Zigmunds Gučkovs, lietuviete Olga Pekina, Anna Tetere ar Anniju Teteri, Arnis Tolks 
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Evelīnas Annas Blāķes kristības  

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā 13. jan-
vārī draudzes mācītājs Dāvis Kaņeps kristīja  
Evelīnu Annu Blāķi, Solvitas un Ata Blāķa mei-
tiņu. Augšējā attēlā no kreisās: Atis Blāķis, krust-
tēvs  Ādams Blāķis, krustmāte Kristīne Stronga ar 
Evelīnu, Solvita Blāķe. Uz kristībām no Latvijas 
bija atbraukusi Kristīnes māte Zenaīda Pastare un 
pirmo reizi redzēja savu mazmeitiņu.  
Attēlā pa kreisi: Andris Blāķis,  Ādams Blāķis, 
Pārsla Blāķe, Atis Blāķis, māc. Dāvis Kaņeps, 
Solvita Blāķe ar Evelīnu,  Kristīne Stronga, 
Zenaīda Pastare 
Atliek vienīgi nožēlot, ka šo jauko brīdi  
nepiedzīvoja Ansis Blāķis 

Latvijas valsts archīvs izveidojis virtuālu izstādi «Represētie kultūras darbinieki»  
Tā apskatāma tīmeklī: http://www.lvarhivs.gov.lv/represetie/ 
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Dziesmu svētku rīcības komiteja  

aicina  apmeklēt 
 

BISTRO VAKARU 
 

svētdien, 25. maijā, plkst. 6.30 
 

Vakariņas, balle un pārsteigumi! 
(Dziesmu svētku sarīkojumu priekšnesumi) 

 
Lūdzu, nāciet pavadīt jaukas stundas 

kopā ar draugiem Dziesmu svētku noskaņā! 
 

Biļešu cenas: $50 apmeklētājiem, 
$30 dalībniekiem, $20 studentiem (no 12-18 g. v.)  
Bērniem, jaunākiem par 12 gadiem, ieeja brīva 

 
 

Lūdzu laikus rezvēt labākās sēdvietas pie galdiem,  
zvanot Tamārai Rūsei, tālr.: 949-443-2150 

vai rakstot, e-pasts: trusis@cox.net 

Es bij meita, man bij dziesma, 
Es varēju gavilēt! 
Visi tautu tīrumiņi 
Aiz dziesmām locījās. 

Labāk skaisti padziedam, 
Nekā blēņas runājam! 
Dziesma(s) kauna nedarīja, 
Kā dar' blēņu valodiņa(s). 

Visas manas greznas dziesmas 
Vītolā'i sakāpušas, 
Sāk vītolis grozīties 
Ar visām dziesmiņām. 
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Datums Laiks Pasākums Adrese   

5. jūlijs 14.00 Tautas lietiskās mākslas izstādes «Es vidū» atklāšana   Dzelzceļa vēstures mūzejā, Uzvaras bulv. 2/4   
19.30 Dziesmu svētku virsdiriģentu un vadītāju godināšana   Dziesmu svētku parkā   
21.00 Sakrālās mūzikas koncerts   Doma baznīcā, Doma laukumā 1   

6. jūlijs 
  

11.00 Gājiens     
12.00 Dziesmu svētku gadatirgus atklāšana   Vērmanes dārzā   
12.30 Lauku kapellu maratons   Vērmanes dārzā   
17.00 Koncerts «Deju svētkiem – 60»   Arēna Rīga, Skanstes ielā 21   
21.00 Atklāšanas koncerts «Dziedot dzimu, dziedot augu»   Mežaparka Lielajā estrādē   

7. jūlijs 12.00 Koklētāju ansambļu konkurss   RLB namā, Merķeļa ielā 13   
15.00 Koŗu konkurss   LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19   
22.00 Deju koncertuzveduma ģenerālmēģinājums   Izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8   

8. jūlijs 10.00 Pūtēju orķestŗu konkurss   Lielajā Ģildē, Amatu ielā 6   
15.00 Koŗu konkurss   LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19   
18.00 Senioru koŗu un deju kopu koncerts   Doma laukumā   
19.00 Simfōniskās mūzikas koncerts   LNO, Aspazijas bulvārī 3   
22.00 Deju svētku koncertuzvedums   Izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8   

9. jūlijs 12.00 Teātŗa dziesmuspēles   Vērmanes dārzā   
17.00 Ārzemju viesu kopu koncerts   Doma laukumā   
21.00 Garīgās mūzikas koncerts   Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, Jāņa ielā 7   
22.00 Deju uzveduma «Izdejot laiku» ģenerālmēģinājums   Daugavas stadionā, Augšielā 1   
23.00 Vokālo ansambļu koncerts «Mīlestības dziesma»   Doma dārzā   

10. jūlijs 12.00 Mazākumtautību festivāls «Latvijas vainags»   Vērmanes dārzā   
12.00 Pūtēju orķestŗu koncerta mēģinājums   Doma laukumā   
12.00 Deju svētku koncertuzvedums   Izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8   
18.00 Mazākumtautību koŗu koncerts «Latvijas vainags»    Koncertzālē «Ave Sol», Citadeles ielā 7   
19.00 Tautas mūzikas koncerts   LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19   
20.00 Koncerts  «Veltījums tautasdziesmai»   Kongresu namā, K. Valdemāra ielā 5   

 22.00 Deju svētku lieluzvedums «Izdejot laiku»   Daugavas stadionā, Augšielā 1   
11. jūlijs 12.00 Pūtēju orķestŗu Dižkoncerts   Doma laukumā   

20.00 Z. Liepiņa un M Zālītes rokopera «Lāčplēsis»   Arēna Rīga, Skanstes ielā 21   
21.00 Nobeiguma koncerta ģenerālmēģinājums   Mežaparka Lielajā estrādē   
22.00 Deju svētku lieluzvedums «Izdejot laiku»   Daugavas stadionā, Augšielā 1   
0.00 Svētku dalībnieku balle   Daugavas stadionā, Augšielā 1   

12. jūlijs 11.00 Folkloras diena   Brīvdabas mūzejā, Brīvības gatvē 440   
 12.00 Bērnu ansambļu koncerts «Rīgas kalnu noslēpumi»   Vērmanes dārzā   

15.00 Kokļu mūzikas koncerts   Lielajā ģildē, Amatu ielā 6   
16.00 Tautastērpu laureātu skate   RLB namā, Merķeļa ielā 13   
17.00 Gadatirgus slēgšana   Vērmanes dārzā   
21.00 Nobeiguma koncerts   Mežaparka Lielajā estrādē   
  Tautas sadziedāšanās     

XXIV Vispārējo  Dziesmu svētku un XIV Deju svētku programma 
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Dienvidkalifornijas latviešu  
biedrības biedru gadskārtējā 

pilnsapulce  
Notiks svētdien, 30. martā plkst. 12.30 

latviešu namā Ināras un Alfona Reinu 
piemiņas istabā  

Darba kārta: 
Sapulces vadības vēlēšanas; 
2007. g. pilnsapulces protokola 

nolasīšana; 
Biedrības valdes priekšnieka ziņojums 

par darbību 2007. gadā; 
Kasieŗa pārskats par 2007. gadu; 
Revīzijas komisijas ziņojums; 
DKLB 2008. gada budžeta pieņemšana; 
Valdes locekļu un revīzijas komisijas 

vēlēšanas; 
Dažādi jautājumi.      

DKLB valde  

Pegijas Catering Service 
Fine International Cuisine 
 

10405 Irene St. #304 Los Angeles, Ca 90034 
Kabatas tālr.: 310-908-6993  
vai 310-806-0464 
e-pasts: pegijat@inbox.lv  
vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

Vairākkārt esmu rīkojusi viesības, klājot 
galdus un gatavojot cienastu latviešu namā 
– vīra koŗa «Uzdziedāsim, brāļi!» 10 gadu 
jubilejā, Baltiešu amerikāņu brīvības līgas, 
nama un biedrības darbinieku jaungada 
ieskaņas banketā un citās svinībās. Pateicos 
par palīdzību Taubēm, Dairai Stumbrei, 
Ingunai Galviņai un Lienei Lindei.  

Sešus gadus strādāju par viesmīli resto-
rānā «Livonija» Rīgā un mācījos uzņēmēj-
darbības augstskolā «Turība» Tūrisma un 
viesmīlības fakultātē.  

Piedāvāju gatavot cienastu un klāt gal-
dus kāzās, piemiņas dienās, jubilejās u. tml. 

Izīrēju divistabu dzīvokli vasaras  
sezonai Etnas ielā klusā vietā (Brīvības 

un Pērnavas ielas stūrī); trešā stāvā,  
visas ērtības. Tālr. mājās: 67360552; 

kabatas tālr.: 29471185 

Latvijā iznākušās grāmatas var iegādā-
ties Interneta grāmatnīcā: www.kukii.lv 
vai Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv  

Pasakas bērniem un pieaugušiem: 
www.pasakas.net 
 

Laika ziņas jebkuŗā vietā pasaulē: 
http://www.wunderground.com/global/
stations/26422.html 
 

Radurakstus baznīcas grāmatās var 
meklēt: www.lvva-raduraksti.lv  
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ĪSZIŅAS  
◙ Pēc Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat 

datiem visās  ES valstīs 69,2% pamatskolas un vidus-
skolas skolotāju ir sievietes, bet Latvijā sieviešu skolo-
tāju ir visvairāk – 86%;  Lietuvā  – 84%, Bulgārijā – 
81%. Vismazāk sieviešu skolotāju ir Luksemburgā – 
57,3%, Grieķijā – 58,7% un Spānijā – 57,3%. 
Latvijā no visām ES valstīm ir arī vislielākais sieviešu 
mācībspēku skaits  augstskolās – 58%. Latvija un Lie-
tuva ir vienīgās ES valstis, kur sieviešu mācībspēku ir 
vairāk nekā vīriešu; caurmērā ES – 38,2%. Vismazāk 
sieviešu mācībspēku ir  Maltā – 26,7%, Italijā – 33,5% 
un Vācijā – 34,4%. 

◙ Aizvadītā ziema ar caurmēra gaisa temperātūru 
plūs 0,8 gradi C, kas ir 5 gradi virs normas, bijusi vis-
siltākā  Latvijā pēdējos 83 gados. Par pāris grada des-
mitdaļām siltāka  bijusi 1924.-1925. gada ziema. Trešā 
vissiltākā  bijusi 1989.-1990. gada ziema. Visaukstā-
kais laiks Latvijā  novērots 1941.-1942. gada ziemā, 
kad caurmēra gaisa temperātūra bija mīnus 9,8 gradi.  

◙ Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja nolēmusi 
Vairoga ielu Rīgā pārdēvēt par Gustava Zemgala gatvi. 

◙ No š. g. maija līdz novembrim plāno restaurēt 
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekli 
Otrajos Meža kapos, šim nolūkam izlietojot 170 000 
latu.  

◙ 12. martā Rīgā parakstīja ASV un Latvijas me-
morandu par bezvīzu režīma ieviešanu. Pēc memo-
randa parakstīšanas būs vēl nepieciešamas papildvie-
nošanās, taču iespējams, ka jau gada beigās Latvijas 
pavalstnieki varēs iebraukt ASV bez vīzas. Memo-
randu par bezvīzu režīma ieviešanu ar ASV 12. martā 
parakstīja arī Igaunijā.  

◙ 12. martā fotostudijā Imagine, Rīgā, Andrejostas 
ielā 4a atklāja fotoizstādi «Viena diena Latvijā»  Iz-
stādē ir fotografijas, kas tapušas 2007. gada 31. au-
gustā, kad  60 profesionāli Latvijas un 120  no ārval-
stīm uzaicināti lietpratēji iemūžināja šo dienu Latvijā 
– cilvēkus, vietas un notikumus. Izstādē var apskatīt 
arī 1987. gada vienā dienā tapušos fotoattēlus un salī-
dzināt tā laika un mūsdienu Latviju.  Informācija par 
«Viena diena Latvijā» un «Viena diena Latvijā pēc 
20 gadiem», to dalībniekiem un rīkotājiem atrodama 
mājaslapā www.vienadiena.lv 

◙ Tūrisma portāla TripAdvisor aptaujā vairāk nekā 
1100 ceļotāju atzinuši, ka  Eiropas netīrākā un dārgā-
kā pilsēta ir  Londona,  visgaŗlaicīgākā – Brisele, vis-
nedraudzīgākā – Parīze. Parīze atzīta arī par  roman-
tiskāko ceļojuma mērķi Eiropā, kā arī vislabāko ie-
pirkšanās un pusdienošanas vietu. Londonā ir visla-
bākā naktsdzīve un publiskie parki. Vistīrākā pilsēta 
ir Cīriche; vislētākās pilsētas – Prāga, Budapešta un 
Lisabona. 

Mākslinieks keramiķis Leontīns Cīrulis vē-
las populārizēt Latvijas keramiku pasaulē. Viņš 
nodibinājis keramikas darbnīcu CRAZY CERA-
MICS un kopā ar domubiedriem rīko radošās 
darbnīcas, nometnes, apmāca skolēnus; Latvijā, 
Krievijā, Anglijā piedalās pilsētu svētkos ar 
podniecības populārizēšanas programmu. No 
maija līdz oktōbrim Cīruļu vējdzirnavās apska-
tāms Latvijas rekordu grāmatā nominētais 
«Milzu svečturis – Rīgai 800» 800 svecēm, ku-
ŗa izmēri: 3.5mx3.5mx1.9m, svars – 1500 kg. 
Darbnīcā var iegādāties dažādus keramikas iz-
strādājumus, pasūtināt saimniecības traukus, 
dārza keramiku, kāzu un piemiņas medaļas, 
suvernīrus, kamīnus, krāsnis un daudz ko citu. 
Leontīns Cīrulis aicina ciemos ārzemju lat-
viešus, kuŗi viesojas Latvijā.  

E-pasts: keramikis@inbox.lv  
 vai: leontins.cirulis@apollo.lv 
Mājaslapa: www.cirulis.viss.lv 

Kamēr dzīva tautas māksla un valoda – dzīva arī tauta  

Cīruļu vējdzirnavas Rožupes pagastā, Preiļu rajonā 
Dzirnavās plānots iekārtot  amatniecības centru stikla 

pūtējiem, metallapstrādātājiem  u. c.;  
keramikas darbnīca  jau darbojas  
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MUMS ZUDUŠIE  
 

Edgars  Gernatovskis 
1925. g.  21. III – 2007. g. 28. X 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Edgars Gernatovskis 20. gs. 40. gadu beigās 
 
Mūsu saimes ilggadējais loceklis Edgars Gernatov-

skis  aizgāja mūžībā 2007. gada 28.  oktōbrī  Glendo-
rā, Dienvidkalifornijā. Viņš dzimis Palsmanē, Latvijā 
1927. gada 21. martā.  Tāpat kā daudzus latviešu zē-
nus tai vecumā vācieši Edgaru iesauca armijā 1944. 
gadā, un viņš nokļuva Vācijā.  Pēc atlaišanas no gūsta 
viņš Vācijā amerikāņu zōnā strādāja pie  amerikāņiem 
t. s. «melno rotā»  (par melnajiem viņus sauca melno 
unformu dēļ). 
     1950. gadā ar armijas transportkuģi Gen. W. G. 
Hahn Edgars iebrauca Amerikā Ņuorleānas ostā un 
pēc  triju  dienu brauciena ar vilcienu 1950. gada 9. 
jūnijā  nonāca Dienvidkalifornijā. (To tik labi zinu 
tāpēc, ka es pati, tāpat kā Ilga un Jānis Jankovski, 
Valdis Veldre  un vairāki citi Dienvidkalifornijas lat-
vieši, no kuŗiem lielākā daļa tagad jau  mūžībā, bija uz 
tā paša kuģa un brauca ar to pašu vilcienu).   
     Tolaik lielākai daļai latviešu puišiem  darbs bija 
paredzēts apelsīnu dārzos.  Ilgi viņi tur nepalika, jo 
katrs mēģināja sameklēt kādu citu  darbu.  Arī  Edgars 
pēc apelsīnu plūkšanas pārgāja darbā  Vikingu Treile-
ru sabiedrībā.  Vēlāk viņš strādāja par celtnieku, un 
viņu varēja satikt pie dažas labas jaunceltnes Losan-
dželosā.  Tā kā viņš Latvijā bija mācījies galdnieka 
darbu arodskolā, Amerikā tas viņam lieliski noderēja.  
Ilgus gadus viņš nostrādāja Imanta Kaprāļa firmā, kur 
gatavoja dažādus plastmasas piederumus medicīnai.  
Edgara Gernatovska prasme strādāt koka darbus bija 
zelta vērta Losandželosas latviešu amatieŗu teātrī.  Tur 
viņš darbojās no pašiem sākumiem aizritējušā gadsim-
ta 50. gadu sākumā,  gan aiz skatuves būvēdams de-
korācijas, gan uz skatuves tēlojot dažādas lomas 

(Mārtiņa Zīverta lugā «Divkauja», «Minchhauzena 
precības»,  Jūlija Pētersona «Pieklīdušais kaķēns» u. 
d. c.).  Darbojās teātŗa valdē.  Viņš arī dejoja tautasde-
jas no pašiem sākumiem. Tais laikos uz tautasdeju 
mēģinājumiem bija jābrauc  pāris vakarus nedēļā pēc 
darba,  parasti ar autobusiem no lieliem attālumiem.  
(Toreiz tas  pat nelikās grūti…) Tikai vēlāk puiši iegā-
dājās automašīnas un tad salasīja citus dejotājus un 
dejotājas un vadāja uz mēģinājumiem. Edgars bija 
Daugavas Vanagu organizācijas mūža biedrs. Viņš 
darbojās Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdē, 
kādu laiku bija arī DKLB priekšnieks.   
     Pēdējie gadi Edgaram Gernatovskim bija grūti, jo 
viņš smagi slimoja ar emfizēmu un lietoja skābekļa 
aparātu. Nelaiķis tika pārpelnots, viņa pelnu urnu ve-
dīs uz Latviju, uz Līvāniem. 

Skumst dzīvesbiedre Rita Lapuentes pilsētā Dien-
vidkalifornijā, māsa Malda Ogrē, Latvijā un pasaulē 
izkaisītie draugi un paziņas.  

Helēna Hofmane         
 

1966. gada 16. novembrī  
No kreisās: Alfons Reins, Ināra Reina, toreizējais 

pilsētas galva Sems Jortijs (Sam Yorty),  
Edgars Gernatovskis, Arnis Tūbelis  

Ināra Reina tolaik panāca, ka 18. novembrī pie pil-
sētas valdes nama plīvoja Latvijas karogs, latvieši 
ieradās uz karoga pacelšanu, pilsētas galva Sems 

Jortijs kādreiz ieaicināja iekšā, pacienāja ar kafiju 
un virtuļiem un pasniedza šī notikuma piemiņas 

plāksni. Ināra Reina arī gādāja, lai Losandželosas 
klasiskās mūzikas radiostacija 18. novembrī atska-

ņotu kādu latviešu skaņdarbu 
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Stefanīda Jansone dz. Temnova 
1920. g. 9. II Latgalē – 2008. g.  

16. I Daunejā, Kalifornijā 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Stefanīda Jansone ar meitu Laimu (50. gadu vidū)  

 
Mecosoprāns Stefanīda Jansone Dienvidkalifornijā 

nodzīvoja vairāk nekā piecdesmit gadu. Latvijas kon-
servātorijā viņa mācījās dziedāt un mācības turpināja 
arī Dienvidkalifornijā. Latvijā viņa kopā ar Vili Lape-
nieku darbojāsTautas teātrī un  Frontes teātrī. Kaŗa 
beigās, sarkanarmijai tuvojoties, viņa atstāja Latviju 
un Vācijā apbraukāja  bēgļu nometnes, iepriecinot lat-
viešus ar skaistām dziesmām.  

Dienvidkalifornijā viņa apprecējās ar Kārli Janso-
nu.   Stefanīda aktīvi  darbojās Losandželosas latviešu 
teātrī.  Šķirstot vecas programmas un recenzijas, bija 
jānopūšas, jo datumi gan bija visur minēti, bet reti kur 
minēts izrādes gads…  Recenzijās par Stefanīdu Jan-
soni ir daudz  cildinošu vārdu, piemēram:  Losandže-
losas latviešu drāmatiskās grupas pēdējais iestudējums 
bija J. Pētersona ,,Pieklīdušais kaķēns”, kuŗa pirmizrā-
dē 28. novembrī galvenā lomā redzējām bijušo Tautas 
teātŗa aktrisi, dziedātāju S. Jansoni, kas ar savu māk-
sliniecisko sniegumu augstu pacēla izrādes vērtī-
bu.» (Šo  lugu bija iestudējis Dr. J. Vācietis).   

Vitolds  Riķis bija iestudējis Mārtiņa Zīverta lugu 
«Āksts», kuŗā Stefanīda tēloja Melno Mēriju. Felikss 
Krusa biļetenā rakstīja: «Mēriju Fitoni resp. Melno 
Mēriju, kas grozās sadzīves raibajos mutuļos ar sa-
vām grēcīgām kaislībām, tēloja Stefanīda Jansone.  
Bija grezna un eleganta pavedinātāja, veiksmīgi 
orientējoties gan uz Šekspīra, gan uz dižciltīgā Her-
berta pusi, līdz kamēr asiņu kvēle noteica galīgo ceļu, 
šoreiz pie spožā Herberta.» (Šekspīru tēloja Andrejs 
Kurmiņš, Herbertu – Jānis Bērziņš.)   

Anšlavs Eglītis par šo pašu lugu laikrakstā Laiks 
rakstīja:  «Dziedātāja Stefanida Jansone tēloja Melno 
Mēriju Fitoni. Viņai ir droša stāja, skaidra dikcija, un 
skatītāju drīz vien pārņem ērta sajūta, ka šai tēlotājai 
nekas neklizmēsies.» 1959. gada rudenī Ansis Tipāns 
bija režisors Mārtiņa Zīverta lugai «Cilvēks grib dzī-
vot». Anšlavs Eglītis rakstīja: «Aušīgo, uzņēmīgo re-
portieri amerikānieti Nikerbokeri ar lielu spēles prie-
ku un kustīgumu tēloja dziedātāja Stefanīda Jansone.»   
Vilis Lapenieks bija režisors Rūdolfa Blaumaņa lugai 
«Skroderdienas Silmačos» 1958. gadā un atkal 1977. 
gadā, katra bija gluži citāda izrāde, bet abās reizēs 
Stefanīda Jansone lieliski un pārliecinoši tēloja Anto-
niju. Minētas tika nedaudzas lugas no tām, kuŗās tēlo-
ja Stefanīda.     

Olafs Stumbrs (Arājs) un Stefanīda Jansone 
(Vera)  J. Vācieša iestudētajā  J. Pētersona lugā 
«Pieklīdušais kaķēns»  1953. gada 28. novembrī 
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Andrejs Jansons Amerikā sāka populārizēt kokļu 
spēlēšanu. Mums Dienvidkalifornijā kokles gan bija 
dabūjamas (tās gatavoja Zigfrīds Rebiņš), bet nebija, 
kas māca koklēt.  Stefanīda teica:  «Kokle ir samērā 
vienkāršs instruments.» Viņa iegādājās kokli un  A. 
Jansona kokļu spēles mācībgrāmatu, iemācījās pati 
koklēt un tad mācīja mūs, kādu pusduci spēlēt gribē-
tāju. Mēs spēlējām Ziemsvētku dziesmas vecajā Gri-
fita ielas latviešu baznīcā, braucām uz Sandiego spē-
lēt valsts svētku sarīkojumā, un citur.   
   Stefanīda dziedāja Dienvidkalifornijas sarīkojumos, 
brauca uz Ziemeļkaliforniju un, ja jauniešiem šeit bija 
kāda vajadzība, viņa nebija lepna, neatteica un dzie-
dāja.  Prāvests Dāvis Kaņeps  izvadīja Stefanīdu Jan-
soni 23. janvārī Rose Hill kapos Vitierā.  Nelaiķi gul-
dīja latviešu nodalījumā blakus dzīves draugam Kār-
lim Jansonam.  Tā bija lietaina diena, bet tieši tobrīd 
paspīdēja saule.  Bija neliels, bet sirsnīgs pavadītāju 
pulciņš.  Sēro meita Laima Tilneja (Tilney) ar ģimeni, 
krustdēls Valters Banga ar ģimeni, draugi un paziņas. 

                                                       Helēna Hofmane 

Edgars  Gernatovskis (Valgums) un Stefanīda 
Jansone (Vera) J. Pētersona lugā «Pieklīdušais 

kaķēns»  1953. gada 28. novembrī 

Vēl par saiņu sūtīšanu uz Latviju 
     Kopš Zonna firmas pārstāvji vairs nebrauc pieņemt 
saiņus sūtīšanai uz Latviju mūsu nama laukumā, mēs 
sākām sūtīt saiņus ar lietuviešu Areex firmu. Biļetenā  
bija sludināts, ka saiņus izsūtot  ar kuģi katru mēnesi, 
tos saņemšot Latvijā triju mēnešu laikā.  Gluži tā to-
mēr nebija.  Saiņi pēc nodošanas iekrita kā akā. Sūtī-
tāji sāka  skaisties un rakstīt sūdzības gan nama, gan 
biedrības priekšniekam, lai gan viņiem nekādas atbil-
dības par to nebija.  Lietuviešu firmai tikai atļāva pie-
ņemt saiņus nama laukumā. 
    Ar Areex firmas pārstāvjiem bija grūti sazināties, ja 
arī kādreiz izdevās, dzirdējām tikai izvairīgas atbil-
des… Brigitas Jerumanes māte Lūcija Zirne bija izsū-
tījusi Jāņa  Gaiļa gleznu uz Rēzeknes mūzeju 2006. 
gada oktōbrī, bet  2007. gada novembrī tā vēl nebija 
saņemta.  Nama priekšnieks Jānis Taube 2007. gada 
novembrī aizrakstīja Areex firmas pārstāvim Alģim 
Gulbinam, ka saiņus nama laukumā vairs nevarēs pie-
ņemt, kamēr līdzšinējie nebūs saņemti. Es pati no-
vembŗa beigās nosūtīju A. Gulbinam vēstuli (ar e-
pastu un parasto pastu, arī aizfaksēju un zvanīju).  
Protams, nekādu atbildi nesaņēmu, bet, kad izdevās 
sazvanīt, viņš teica, ka saiņi esot Lietuvā noliktavā un 
tos pārvedīšot uz Latviju, kur sarunāta kāda firma, kas  
saiņus izvadāšot.  Nevarēju no viņa uzzināt ne šīs fir-
mas nosaukumu, ne tālruņa numuru.  Taču enerģiskā 
Bella Šenkmane, kuŗas divi saiņi arī nebija piegādāti, 
dabūja no viņa vienu Latvijas kabatas tālruņa numuru:  
29431340. Piezvanot atsaucās zinīga un izpalīdzīga 
dāma. Septiņas grāmatu kastes, kuŗas biedrība sūtīja 
uz Akadēmisko bibliotēku Rīgā, tika atvestas no no-
liktavas Jelgavā 2008. gada 24. janvārī  (no nama iz-
sūtītas 2007. gada 25. martā).    
     Tie saiņi, kuŗi vēl nav piegādāti, droši vien apputē-
juši guļ noliktavā Jelgavā. Varu ieteikt mēģināt pie-
zvanīt uz augšminēto numuru. Tomēr – mēs taču sa-
maksājām par saiņu piegādāšanu, kāpēc gan pašiem 
tie būtu jāmeklē…  

Helēna Hofmane          

Austrumu gudrības 
Uz aizsauli  bruģēta ceļa nav nedz valdniekam, 

nedz ubagam. 
Dzīvie reiz mirs, tie, kuŗi satikušies, reiz šķirsies. 
Uguns, slimība un parādi vienmēr atstāj pēdas. 
Gaišreģis savu likteni nezina. 
Cik reizes krīti, tik reizes jāpieceļas. 
Kam glābiņa nav lemts, to neizglābsi.  
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Darbs māju un logu tīrīšanas uzņēmumā 
Kalifornijā, Orange County;  

iespēja nopelnīt $500-$700 nedēļā; apmāca tos, 
kuŗiem šajā darbā nav pieredzes. Lieliska iespēja 

baudīt Kalifornijas jaukumus un strādāt;  
sīkākas ziņas:   

949-588-5835   vai  949-290-3122 
Galerija Baltic Crossroads 

3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029 
Tālr.: 323-664-6216; 818-653-9961 (kabatas) 
Grāmatas, rotaslietas, audumi, keramikas izstrādā-

jumi, fotografijas, gleznas, grafikas, akvareļi, plakāti 
Galerija atvērta katru dienu, izņemot pirmdienas 

SANDIEGO LATV.  
EV. LUT. DRAUDZE  
Mācītājs Dāvis Kaņeps 
1927 Riverside Drive 
Los Angeles, CA 90039 
(310) 621-9572 
davis_kaneps@verizon.net   

 

 
Grace Lutheran Church 

3993 Park Boulevard, San Diego, CA 92116 
20. aprīlī  Lieldienu dievkalpojums;  

 pēc dievk. kafijas galds   
 

Sandiego latv. ev. lut. draudzes  priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 

4576 Mississippi St. #6, San Diego, CA 92116;  
Tālr.: 619-299-3624; e-pasts:  

janis@legzdins.com 
 

Dāmu komiteja: 
Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077 
Antra Priede, tālr. 619-225-0817 
Aida Zilgalve, tālr.  760-439-9847 

 
Kasieris: Jāzeps Vingris 

3627 32nd Str, Apt 4 San Diego CA 92104 
 

Lūdzam draudzes nodevas un ziedojumus 
rakstīt uz J. Vingris vārda un nosūtīt viņam  

www.sandiegodraudze.com  
www.sandiegodraudze.us    

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PĀRDOŠANA UN PIRKŠANA 

PALĪDZĪBA, PĀRCEĻOTIES UZ  CITU DZĪVES-
VIETU (jebkur AMERIKĀ  vai uz LATVIJU) 

Bezmaksas konsultācijas: mājas 
vērtības noteikšana dažu stundu laikā; mājas 

sagatavošana pārdošanai, u. c. Ikvienu konsultēs 
un palīdzēs nekustamo īpašumu eksperts  
MĀRTIŅŠ LEIKARTS, tālr.:  310-717-7577  

martin@shorewood.commartin@shorewood.com                                                                            
www.shorewood.com/martinwww.shorewood.com/martin 

Orange County Plastic Surgery 
Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S. 

30212 Tomas Suite 275 
Rancho Santa Margarita, CA 92688 

Phone: 949-888-9700 
www.ocps.com 

 
 

 Anaheim Ballet 
Podcast Season 2  
We are very excited to announce that Season 2 of the Anaheim 
Ballet Podcast Series has started.   
 Please view our most recent podcast by clicking on the follow-
ing link: http://youtube.com/watch?v=vr5KaEeQ9Fs 
 We invite you to subscribe to our podcasts (free of charge) by 
either  searching "anaheim ballet" in the itunes store and 
clicking "subscribe", or by going to www.youtube.com/
anaheimballet and clicking "subscribe.  

Anaheim Ballet  
280 E Lincoln Ave 
Anaheim, CA  92805 
714-490-6150 
www.anaheimballet.org 
www.myspace.com/anaheimballet 
www.youtube.com/anaheimballet 

Māksliniece  
Astrīda Prestona  

piedalās izstādē  
Plein Air Past and Present  
San Diego Museum of Art  

1450 El Prado, Balboa 
Park San Diego, CA  
Tālr.: 619-232-7931 

Izstāde atvērta   
līdz 27. aprīlim 
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Ej, sirds, un mācies priecāties, Kad jaunu sauli deva Dievs, Un pavasaris modās!  
No zemes klēpja asni dīgst, Aiz ziediem lazdas zari līkst, Un gaisā smarža rodas.  

Vai puķes vien lai tērpj šis laiks?  Kam dāvāts cilvēcības vaigs, Vai Tevi, Augstais, nīdēs?  
Nē, mīlestība, miers un prieks, Ja būsi Viņa liecinieks, Ar tavā sirdī spīdēs. 

(508) Pauls Gerharts, atdzejojis Ludis Bērziņš 
 

 
 

DRAUDZES AMATPERSONAS 
 Prāvests Dāvis Kaņeps: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039    (310) 621-9572 
 Priekšnieks Jānis Lejnieks: 8682 Larthorn Dr., Huntington Beach, CA 92646   (714) 968-9992 
 Kasiere Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677           (949) 443-2150 
 Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672  (949) 443-5170 
 Dāmu  kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291   (310) 396-5244 
 Dāmu kom. kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063   (805) 522-0185 
 

 
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Draudzes Ziņas 

D. Kaņepa foto 
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Draudzes dzīves kalendārs 2008. gada aprīlim 
 

6. aprīlī plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums –  
              Misericordia Domini svētdiena 
 

12. aprīlī  plkst. 1.00 pēcpusdienā  Bībeles stunda Orange County  
     Tamāras Rūses mājās, 31 Laguna Woods Drive, Laguna Woods 
 

13. aprīlī plkst. 11.00  no rīta dievkalpojums ar dievgaldu –  
                  Jubilate svētdiena 
 

19. aprīlī plkst. 12.00 dienā Bībeles stunda Ventūras un apkaimes 
latviešiem Tamāras Kalniņas mājās, 252 E. Garden Green, Port Hueneme 
 

20. aprīlī  plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums – Cantate svētdiena 
 

No 21. līdz 26. aprīlim LELBAs pārvaldes un LELBāL virsvaldes un 
          Rītdienas fonda sēdes St. Pēterburgā, Floridā 
 

27. aprīlī plkst. 11.00  no rīta dievkalpojums ar dievgaldu –  
                  Rogate svētdiena;  
pēc dievk. dāmu komiteja rīko pankūku brokastis «Zvannieku» bērnu 
atbalstam 

 

Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.  (Jņ. 14:14) 

Dievkalpojumu statistika 
    Datums dievlūdzēji dievgaldnieki  kollekte        skolas saime  zied./personu 

 

10. feb. 24 17 $     236.00   $           9.83 
17. feb. 19   $     236.00   $         12.42 
24. feb. 23 15 $     360.00 23 $         15.65 
2. martā 41   $     387.00   $           9.44 

Paziņojums par altāŗa ziedu novietošanu 
Biruta Šulca apņēmās organizēt ziedu kalendāru katram svētdie-

nas dievkalpojumam, līdzīgi kā to agrāk ilgus gadus darīja Zenta 
Cīrule. Lūdzu sazināties ar Birutu Šulcu zvanot, tālr.: 626- 443-8464 
vai rakstot, e-pasts: birschultz@earthlink.net Draudzes dievnamā 
pie ieejas vari arī pierakstīties kalendārā, ja vēlas nolikt ziedus.  Mēs 
sirsnīgi pateicamies Birutai par atsaucību kalpot draudzes labā un 
ceram, ka draudzes locekļi būs atsaucīgi. 

Ziedojums māsu draudzēm: 
R. Pudurs  – $50. 
Viņš vēl ir mūsu draudzē, 

kaut dzīvo Latvijā.  
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 Bībelē lasām par Dieva darbu, pravieša Jesa‐
jas grāmatā  ir divi teksti par Dieva rokām.  Abi 
atklāj Viņa brīnišķīgo žēlastību. Vienā Dievs 
pats  liecina: «Redzi, abu savu roku plaukstās Es 
tevi esmu iezīmējis…»; otrā pravietis Jesaja at‐
gādina: «Redzi, tā Kunga roka nebūt nav par 
īsu, lai tā nevarētu palīdzēt…»  (Jes. 49:16a; 
59:11a)  Sāku domāt, cik gaŗas ir Dieva rokas? 

Kā tās top tik gaŗas, ka spēj aizsniegt katru ar 
palīdzību, ar darbiem, kas apliecina Viņa žēl‐
sirdību, ar vēsti, ka Dieva Dēla Kristus roku 
plaukstās uz mūžīgiem laikiem ierakstītās divu 
naglu rētas apliecina, cik pilnīga ir Dieva mīles‐
tība pret mums un cik tālu ceļu Viņš mēroja, lai 
mūs atpestītu un caur Svēto Garu iedvesmotu. 

Tā Dieva darba dēļ mēs esam Jēzū atpestīti un 
pārvērsti – Dieva darba dēļ mēs esam kļuvu‐
ši  par Kristus miesu.  Un, ja esam tas, ko liecina 
apustulis Pāvils : «Bet jūs esat Kristus miesa un 
katrs par sevi (miesas) locekļi» (I Kor. 12:27), tad 
mēs esam arī rokas Kristus miesā, kas ir mūsu 
Baznīca.  Un, varbūt, tieši tā Dieva rokas kļūst 
«gaŗāka» katru reizi, kad mēs ar savām rokām 
veicam Viņa darbus.  Šī tad ir izmeklētā mude 
LELBAs kalpošanas gadam: Dieva darbs, mūsu 
rokas! 

Pagājušajā gadā ziņojām, ka 2008. gads būs 
kalpošanas gads.  Ko esam iecerējuši? – Mudināt 
katru draudzi attīstīt projektus, kas mazliet 
palīdz šo pasauli padarīt gaišāku un labāku kā‐
dam citam.  Dažas draudzes jau apsvērušas 
iespējas iesaistīties kādā Thrivent/Habitat for Hu‐
manity kopējā darbā, citas sazinājušās ar vietē‐
jām labdarbības organizācijām.  ādas vienmēr 
meklē palīdzīgas rokas. Gribu dalīties ar mūsu 
revīzijas komisijas locekles Ingrīdas Jansones,  
kā arī Tijas Abulas ierosinājumiem.  

1. Daudzu skolu vidusskolēniem obligāti 20  
vai vairāk stundu brīvprātīgi jānostrādā kādā 
bezpeļņas organizācijā. Šī programma izplatīta  
visās Amerikas Savienotās valstīs. Domāju, ka 
mūsu Baznīca var no tās daudz iegūt.  Jaunieši 

meklē, kur nokalpot savas stundas... Noklau‐
soties LELBAs pārvaldes sēdes norisi, jutu, ka 
draudžu un LELBAs mājaslapās ir lieli robi. Aici‐
nāsim jauniešus palīdzēt savām draudzēm vei‐
dot mājaslapas vai pat palīdzēt uzlabot LELBAs 
mājaslapu. Caurmēra jaunietis labi orientējas 
tīmeklī un daudz ko prot.  

2. Runājot par kalpošanas gadu, domāju vis‐
pār par pasaules uzlabošanu, nevis tikai kā kal‐
pot kādam īpašam cilvēkam.  Tāpēc  man patika 
mūsu draudzes locekles ieteikums Tijas meitai 
Kristīnei aicināt skolās ģimenes palīdzēt dzīv‐
nieku patversmēm Rīgā.  Tas bērniem noteiki 
patiktu.   

1. Iedomājos, ka jaunākā paaudze varētu 
palīdzēt draudzes vecākiem locekļiem: rudenī – 
grābjot lapas, pavasarī – uzirdinot dobēs zemi, 
utt.  Latviešiem vienmēr svarīgi dārzi –  tos ap‐
kopjot, rodas arī labasajūta. 

2. Varētu ieteikt katrai draudzei, kam ir ap‐
kārtraksts, ievietot šī mēneša kalpošanas ideju. 
Varbūt arī varam izgudrot kaut ko tādu kā for‐
tune cookie ideju – uz papīrīšiem uzrakstīt random 
acts of volunteering un pēc dievkalpojuma, katrs 
vienu var paņemt? Varbūt to darīt reizi mēnesī? 
Ar bērniem skatījāmies filmu Evan Almighty, un 
tur bija runa par building an ark – Act of Random 
Kindness.  Bērniem ļoti patika the play on 
words.  Bībelē droši ir kāds teksts, kuŗā ir vārds 
«kalpošana». Tas varētu būt iesākums tādu kā 
vārdu spēļu meklēšanai, kas bērnus (un mūs 
visus) saistītu.  

Lasot informāciju no LRIS (Lutheran Refugee 
and Immigration Services), nāk prātā jautājums: 
Vai pienācis laiks mūsu draudzēm sponsorēt 
kādas bēgļu ģimenes?  Mēs varam, ja gribam. 
Tāds palīdzības darbs būtu jo sevišķi nozīmīgs 
2008. gadā, atceroties, kas notika pirms 60 
gadiem, kad tik daudz latviešu bēgļu sāka izce‐
ļot uz jaunām mājām?  Informāciju var iegūt, 
sazinoties ar mūsu pārstāvi LRIS  māc. Anitu 
Vārsbergu‐Pāži vai: www.lirs.org  

«Dieva darbs, mūsu rokas!» – LELBAs KALPOŠANAS GADS 
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LELBAs pārvalde iecerējusi mājaslapā un 
«Ceļa Biedrā» ik pa četriem mēnešiem rakstīt par  
trīs labdarbības organizāciju tiešām vajadzībām, 
lielām vai mazām.  Draudzēs varbūt atrastos zie‐
dotāji, kuŗi vēlētos tām palīdzēt. Ziedotāju vār‐
dus publicēs līdz ar ziņām no saņēmējiem.   

2008. gadā vēl dedzīgāk darīsim tos darbus, ko 
spējam Kristus mīlestības garā un ticības spēkā!   

Pagarināsim Dieva rokas – roku rokā kalpojot! 
LELBAs Pārvaldes priekšniece  

prāv. Lauma Zušēvica 
 
 

Ievadraksts 
Mīļie draudzes locekļi un labvēļi! Uz nākamiem 

septiņiem gadiem par Baznīcas bīskapu atkal ievēlēts 
arch. Elmārs Ernsts Rozītis. LELBāL Baznīcas virs-
valde apstiprināja balsošanas rezultātus, ko saskaitīja 
15. februārī Sietlā Dr. Juŗa Cilņa vadītā balsošanas 
komisija. Balsošanas rezultāti ir šādi: 

par prāvestu emer. Māri Ķirsonu balsoja 13; 
par prāvestu emer. Fritz T. Kristbergu – 24; 
par prāvestu Colvin MacPherson –  34; 
par arch. Elmāru E. Rozīti balsoja 140; 
tukšas vai nederīgas bija trīs balsošanas zīmes. 
 

Novēlam archibīskapam Dieva svētību, vadot mūsu 
Baznīcu, kuŗas dievnami izkaisīti pa visu pasauli. 
Dievs lai palīdz! Atbalstīsim pēc savas labākās sirds 
apziņas to darbu, ko viņš veic! Ne tikai lūgsim, bet 
ziedosim līdzekļus Baznīcas virsvaldes darbam, ko 
vada Baznīcas bīskaps! 

LELBAs pārvaldes priekšniece Lauma Zušēvica 
pasludinājusi 2008. gadu par kalpošanas gadu. Izlasiet 
viņas aicinājumu! Uzdrošinieties izmēģināt lietot ik-
vienam dotās dāvanas Dieva par svētību citiem! Lai 
tas Kungs palīdz jums izpildīt kaut vienu labāko 
nodomu, ko varbūt esat  sirdī lolojuši. 

Sengrieķu valodā vārds diakonia nozīmē kalpot 
citam. Tā arī mūsu latviešu baznīcā ir cilvēki, kuŗi iz-
redzēti par diakoniem. Viņiem ir aicinājums aprūpēt 
cilvēkus, ja valda trūkums vai kas nomāc.  Būtībā viņi 
palīdz izdalīt Baznīcas mantu un Dieva žēlastību, lai 
cietējiem atvieglotu nastu. 

Es ceru, ka Svētais Gars mūs dzīvē iedvesmo uz 
kaut ko jaunu. Es ceru, ka mēs katrs varēsim kaut 
mazā mērā atsaukties un augt ticībā!  

Lai jums svētīgs aprīlis! 
Māc. Dāvis Kaņeps 

Ļaundaŗi ielaužas  
baznīcas pagrabā 

Četras reizes divu nedēļu laikā ļaundaŗi nodarījuši 
mūsu dievnamam postījumus. Pirmajā reizē viņi uz-
kāpa uz biroja jumta, daļēji izjauca apkures iekārtu 
un centās iekļūt pagraba zālē, bet neveiksmīgi. Dažas 
naktis vēlāk viņiem izdevās izlauzt pagraba durvīm 
slēdzi (baznīcas priekšgalā). Tas pats notika pēc 
dažām naktīm. Viņi nozaga glāzes, pāris gleznu un 
dažus virtuves piederumus. 

Ceturtajā reizē viņi nodarīja vislielākos postīju-
mus. Personas, kuŗas bija ielauzušās pagraba zālē, 
gatavoja sev ēdienu, dedzināja sveces, no ūdenssildī-
tāja un zem virtuves izlietnes izgrieza kapara cau-
rules, tā ka vairākas stundas tecēja ūdens. Kāds 
aizkrāsoja priekšgala logu.  

Policisti trīs reizes uzrakstīja notikumu protokolus 
un centās atrast vainīgos. Taču tā kā pēdējā mēneša 
laikā pilsētas ziemeļaustrumu rajona iecirkņa dar-
biniekiem bija jāizmeklē daudz nopietnāki gadījumi, 
kuŗos lietoti ieroči, zagļu ķeršanai laika atlika maz.  

1. martā tomēr ieradās izmeklētāja, kas atrada 
pirkstu nospiedumus, un jācer, ka ar laiku izdosies 
atrast vainīgos. Tomēr kaut arī mums radušies zaudē-
jumi un rodas nepatika pret šiem cilvēkiem, mums, 
padomājot, ar kādu svētību paši esam apveltīti, jāat-
ceras  aizlūgt, lai Dievs par viņiem gādātu, lai viņiem 
nebūtu turpmāk jāzog. «Un visu ļaunu liec par labu 
griezt!» mēs dziedam pazīstamā un iemīļotā korālī 
«Ved mani, Dievs!» 

Tā izskatījas  baznīcas pagrabā  
pēc ļaundaŗu ielaušanās 
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Bieži dzirdēts, ka grūti aizbraukt uz dievnamu Los-
andželosas pilsētā. Latviešiem, kuŗi dzīvo izklaidus, 
kopības saites vairs nav tik ciešas. Tāpēc draudzes 
vadība nolēmusi pievērst lielāku uzmanību darbam at-
tālākās vietās. Morālu atbalstu tam guvām LELBAs 
konferencē «Par baznīcas nākotni» 2007. gada oktōbŗa 
beigās Čikagā, kuŗā sprieda par mazu grupu izvei-
došanu, kas darboties autonomi.  

Vēlēdamies uzzināt, vai Dienvidkalifornijā šādām 
sanāksmēm būtu atsaucība, Maruta Ratermane apņē-
mās piezvanīt vairākiem tautiešiem, kuŗi dzīvo 
iekšzemē. Rutas Ratermanes viesmīlīgajā mājā River-
saidē uz sanāksmi ieradās 15 dalībnieku.  

No kreisās: Rainis Krīgens, Gunārs un Heather 
Svikas 

No kreisās: Jūlija Auzāne, Leonīds Ratermanis, 
Aida Lunda un viņas meita Silvija 

Pirmā sanāksme «Iekšzemes imperijā»  

Gaisotne bija draudzīga, atnācēji cits ar citu iepaz-
inās. Dienas kārtā nekā īpaša nebija paredzēts, lai 
katrs varētu ko vairāk par sevi pastāstīt. Visi galveno-
kārt vēlējās pārrunāt kaŗa un bēgļu laikus. Notika arī 
reliģiskas pārrunas. Dažus interesēja Latvijas baznīcu 
nākotne,  sadarbību abu Latvijas ev. lut. Baznīcu 
starpā. Tā radās izdevība iedziļināties vispārējos teo-
loģiskos atzinumos un paskaidrot, kāpēc abas baznī-
cas izvērtē dažus jautājumus dažādi vai pat pretēji.  

Heather Svikai līdzi bija fotoalbumi, bet to ap-
skatīšanai  pietrūka laika. Visi kā viens nolēma, ka to 
izdarīs nākamreiz!  

Dzimumdienas maijā 
4. Michelle Whisenand           22. Dzidra Bitīte 
5. Velta Dambīte             23. Viola Lācis 
9. Nīls McAuliffe             25. Velta Šteinbergs 
12. Rota Šmits               26. Aurora Zemjānis   
15. Erika Bastjānis, Edgars Jacobson, Ārija Zīle  28. Arnis Tolks 
17. Jānis Lejnieks            30. Omula Pencis 
19. Ausma Blumentāle, Guntars Schultz 
20. Egils Ozoliņš 
21. Lāra Tolks 

 
Draudzes padome atvainojas, ka R. Pudura vārds nebija janvārī dzimušo sarakstā  

Daudz laimes Rūdolfam Puduram 
dzimumdienā 24. janvārī! 
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PATEICĪBA UN LŪGUMS 

Mīļie draudzes locekļi, 
pateicamies par ziedojumiem un dāvanām draudzei 2007. gadā.  
Lūdzam kaut vai daļēji samaksāt draudzes nodevu par 2008. gadu, lai draudze  
varētu segt kārtējos izdevumus. 2007. gadā draudzei bija $20,000 iztrūkums daļēji  
nesamaksāto draudzes nodevu dēļ. Būsim pateicīgi par nodevām un ziedojumiem.  
 
 

Draudzes nodevas.............................................................$250.00 
  Pensionāriem (kuŗi nevar atļauties pilnas nodevas).....$125.00 
  Studentiem.........................................................................$  60.00 
 

 
Lūdzu norādīt: 
_____draudzes nodevas par 2008. gadu 
_____draudzes nodevas par 3 mēnešiem 2008. gadā 
_____draudzes nodevas par 6 mēnešiem 2008. gadā 
 
________________________________________________    $__________ 
(uzvārds, vārds) 
 
________________________________________________    $__________ 
 
________________________________________________    $__________ 
 
_________________________________________________  $__________ 
 
Ziedojums draudzes vajadzībām               $__________ 
 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā      $__________ 
      

    KOPĀ    $__________ 
 
 

Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu  Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.,  
nosūtīt draudzes kasierei: 

Tamārai Rūsei 
31 Laguna Woods Dr. 

Laguna Niguel, CA  92677 
 

Pateicībā, Draudzes padome 
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  DIENVIDKALIFORNIJAS 
  LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA  
 
 Informācijas tālruņi 
  kasieris Roberts Virza: 626-966-6360 
   aizdevumi – Ilga Jankovska: 818-783-1437 
 

Pašreizējās aizdevumu likmes  
 

1. Paju (noguldījumu) nodrošinātiem aizņēmumiem līdz 5 gadiem par 4.875% APR*. 
 

2. Jaunu  auto iegādei maksimālais aizdevums $30.000 līdz 6 gadiem     
 par 5.5% APR. 

 
3. Mazlietotu auto (ne vairāk kā divu gadu vecu) iegādei 75% no izmaksas, bet ne vairāk  

   kā $30.000 līdz  4 gadiem par 6.0% APR, līdz 5 gadiem par 6.25% APR.  
 

4. Augstākas kvalitātes auto (vecāku par 2 gadiem) iegādei 75% no izmaksas, bet ne   
vairāk kā $30.000 līdz 5 gadiem par 6.875% APR. 

 
5. Caurmēra kvalitātes auto (vecāku par 2 gadiem) iegādei 75% no izmaksas, bet ne vairāk  

kā $20.000  līdz 4 gadiem par  7.5% APR. 
  
Ja aizdevuma pieprasītāja ienākumi un kreditvēsture nav saskaņā ar caurmēra prasībām,  
auto pirkšanai varētu būt nepieciešams galvotājs, bet varam arī piedāvāt competetive terms 
biedriem ar izcilu kreditu. 

 
6. Aizdevumi ar vienu vai diviem galvotājiem, ne vairāk kā $10.000 līdz 5 gadiem  
 par 9.0% APR.  

 
7. Aizdevumi pret parakstu, ne vairāk kā $5000 līdz 4 gadiem par 10.0% APR.  

 
*APR – Annual Percentage Rate 

 
Interesentus par nekustamo īpašumu hipotēkāriem aizdevumiem lūdzam sazināties 
ar kreditsabiedrības aizdevumu pārstāvi. Atgādinam, ka daļējus vai pilnus papild- 
maksājumus var izdarīt katrā laikā bez soda maksas, tā dzēšot parādu ātrāk, bet šie 
papildmaksājumi neaizstāj kārtējos mēneša maksājumus, kas pēc likuma ir jāturpina. 
Noguldījumu dividendes tiek noteiktas katra pusgada beigās un pieskaitītas noguldījumiem. 
Pieprasiet informāciju par dzīvības apdrošināšanu uz noguldījumiem un aizdevumiem! 

 
NEVAIROSIM SVEŠU ĻAUŽU BAGĀTĪBU, BET GAN PAŠI SAVU –  

NOGULDĪSIM UN AIZŅEMSIMIES NAUDU PAŠI SAVĀ KREDITSABIEDRĪBĀ!  
 
 

Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrības valde 
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704  
 
 
 
 
 
 

CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
 
(DATED MATERIAL) 

 
PLEASE DO NOT DELAY 

 
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». 

Čekus lūdzam rakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF., un nosūtīt: 
              Mr. Janis Taube, 1700 Malcolm Ave, #101, Los Angeles, CA 90024 

 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības informācijas tālrunis: 323-663-6267 
Nama tālrunis:  323-669-9027 

Dienvidkalifornijas latviešu nams atrodas Losandželosā, 1955 Riverside Drive, un sasniedzams  ar 93. autobusu 
(Glendāle, San Fernando) un ar 96. autobusu (Sherman Oaks) –  Newell un Riverside Drive pietura 

NON-PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 
Permit No. 78 

NORTH HOLLYWOOD, CA 

 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  
 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par   200_ . gadu ………$ 25.00 

Biedru nauda ģimenei – $40 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu!) 
(nevajadzīgo svītrot) 

 
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu          par  200_ . gadu ……………$ 35.00 

 
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu            par  200_ . gadu ……………$   5.00 

 
Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….…............$  ____ 

 
                                         Kopā  $ ____ 
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis:  ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________ 

 


