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Ōkeana piekraste Ventūrā
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
11.maijā plkst. 12.30 Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums
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 koŗu 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 19. lpp.)
Losandželosas latviešu nama tālr.: 323-669-9027; DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267
DK LB Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com

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 viedokli. 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, uzņēmējdarbības 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

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 Hofmanis, Valdis Ķeris, Imants Leitis, Nora Mičule,
Ivars Mičulis, Astra Moora (sekretāre), Nonita
Priedīte (informātore angļu valodā), Aldis Rauda,
Jānis Rutmanis, Valdis Pavlovskis, Dace Taube
(biedrības pārstāve latviešu nama valdē), Jānis Taube
(kasieris), Vija Vīksne-Rauda
Revīzijas komisija: Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa,
Helēna Hofmane
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrā
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
Nākamais būs vasaras mēnešu biļetens (jūnija,
jūlija augusta) un tas iznāks jūnija sākumā.

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
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Šie divi eikaliptu koki Ventūras Koku kalna (Hill
of the Trees) virsotnē no laika gala bijis orientieris
pilotiem, jūrniekiem un pašiem ventūriešiem.
Braucēji uz Dziesmu svētkiem, ieraugot šos kokus,
zinās – drīz vien Ventūra būs klāt!

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce
Šogad DK LB pilnsapulce notika vēlāk nekā citus
gadus – 30. martā. Piedalījās 15 biedrības biedru. Par
sapulces vadītāju ievēlēja Ivaru Mičuli, sekretāri Astru Mooru. Tika nolasīts iepriekšējā gada sapulces
protokols, ko pieņēma bez labojumiem.
DK LB 2007. gada pārskatu nolasīja biedrības
priekšnieks Ivars Mičulis.
DK LB valdē darbojas Jānis Daugavietis, Ilgvars
Dižgalvis, Rūdolfs Hofmanis, Imants Leitis, Nora
Mičule, Ivars Mičuls, Astra Moora, Jānis Rutmanis,
Nonita Priedīte, Valdis Pavlovskis, Dace Taube, Jānis Taube, Vija Vīksne.
Revīzijas komisijā: Pārsla Blāķe, Ingūna Galviņa,
Helēna Hofmane.
Paldies visiem par pūlēm un lielo darbu mūsu kopienas labā. Biedrības sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā, uz tām lūgti un gaidīti visi ieinteresētie tautieši. Patlaban biedrībā ir apmēram 300 biedru.
Biedrības darbs galvenokārt tiek atspoguļots Informācijas biļetenā, kas iznāk deviņas reizes gadā
380 eksemplāru metienā. Biļetens tiek piesūtīts visiem biedriem par brīvu, to kā apmaiņas eksemplāru
saņem arī citas latviešu organizācijas ASV. Biedrība
arī informē par visiem pasākumiem Dienvidkalifornijā; DK LB informācijas tālruņa numurs: 323-6636267
2007. gada sarīkojumi labi izdevās, bija gan pietiekami daudz apmeklētāju, gan ienākumu. Biedrība
2007. gadu beidza ar $ 610.85 atlikumu. Biedrība
2007. gadā jaunatnes atbalstam, galvenokārt vasaras
vidusskolām, ziedoja $2350; nacionālpolītiskam darbam $5576.34, galvenokārt Amerikas latviešu apvienībai ($4000), kļūstot par pirmo organizāciju – dzintara mūža biedri. Atsevišķie biedrības ziedojumi galvenokārt bija ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu
svētkiem – 3000 dolaru, skolai 1000 dolaru un namam.
Biedrības galvenie sarīkojumi bija Latvijas valsts
dibināšanas atcere, Jaungada balle, kā arī Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera. Par Jāņu rīkošanu lielu
pateicību pelnījuši Imants Leitis un Jānis Daugavietis. Jāņos ieradās daudz jauniešu, arī mūsu brāļu tautu pārstāvji. Biedrība 2007. gadā rīkoja kopējo baltiešu 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto atceri.
Biedrība morāli un financiāli atbalsta mūsu valdes
locekļa Jāņa Daugavieša rīkotos novusa turnīrus.
Līdztekus sarīkojumiem, biedru maksām un atsevišķiem ziedojumiem biedrība lielāku financiālu ienākumu iegūst par kalendāru, ko katru gadu izdod

Rūdolfs un Helēna Hofmaņi.
Mūsu biedrība aktīvi atbalsta un informē vietējo
sabiedrību, piešķiŗ stipendijas jauniešiem, atbalsta mūsu svētdienas skolu. Biedrības pārziņā ir bibliotēka,
grāmatas tiek šķirotas, un dubulteksemplāri sūtīti uz
Akadēmisko bibliotēku Latvijā.
Biedrība arī atbalsta AABS, BATUN, BAFL,
PBLA, Amerikas latviešu apvienību, Amerikas latviešu jaunatnes apvienību, Latvijas 50 gadu okupācijas
mūzeju, Latvijas bērnu fondu, vasaras vidusskolu Kursa, kā arī ir šo organizāciju biedre.
ALAs 55. kongresā 2007. gadā Čikāgā biedrību pārstāvēja divi delegāti – Astra Moora un Ivars Mičulis,
un arī Valdis Pavlovskis, ALAs Informācijas nozares
vadītājs. Šajā kongresā ALAs Revīzijas komisijā ievēlēja mūsu biedrības locekli Viju Turjāni.
Mūsu biedrība piedalās gandrīz visos Dienvidkalifornijas latviešu pasākumos, būdama vai nu viena no
rīkotājām vai atbalstītāja.
Biedrības kasieris Jānis Taube nolasīja kases pārskatu. 2007. gadā ienākumi no biedru un abonentu
maksām, sarīkojumiem, ziedojumiem, sludinājumiem
bija $27,633.84. Izdevumi (biļetens, sarīkojumi, telpas
īre, ziedojumi, atbalsts jaunatnes darbībai, dažādu izdevumu abonēšana, nacionālpolītiskā darbība, tālrunis)
– $27,023.19. Darbības atlikums – $610.65.
Revīzijas komisijas sēde notika 3. martā, tajā piedalījās Helēna Hofmane, Pārsla Blāķe, Ingūna Galviņa
un Jānis Taube.
Revīzijas komisijas ziņojumu nolasīja Helēna Hofmane. Biedrības kasieris J. Taube revīzijas komisijai
pārbaudei nodeva:
1. Kontu grāmatu;
2. Vispārējo ierakstu grāmatu;
3. Biedru maksu ierakstu grāmatu;
4. Biļetena abonementu grāmatu;
5. Sarīkojumu pārskatus;
6. Kārtējo ienākumu grāmatu;
7. Kārtējo izdevumu grāmatu;
8. Bank of America pārskatus;
9. Latviešu kreditsabiedrības pārskatu;
10. Rēķinus biedrībai;
11. Čeku grāmatiņu;
12. Noguldījumu grāmatiņu;
13. Ienākumu pārskatu;
14. Izdevumu pārskatu;
15. Biedrības finanču pārskatu.
Laikā no 2007. gada l. janvāŗa līdz 2008. gada 1.
janvārim Dienvidkalifornijas latviešu biedrības finanču
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pārskatā ir šāds kopsavilkums:
Ienākumi:
$27,633.84
Izdevumi:
$27,023.19
Gada darbības atlikums: $610.65
Pārbaudot uzrādītos dokumentus, revīzijas komisija
pārliecinājās, ka ienākumi un izdevumi ir ļoti rūpīgi un
pārskatāmi iegrāmatoti kontos un saskan ar dokumentiem.
Revīzijas komisija atzina Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbību par sekmīgu un lūdza pilnsapulcē
pateikties DKLB kasierim Jānim Taubem par lielo, sarežģīto, bet ļoti rūpīgi un apzinīgi veikto darbu.
Pilnsapulcē pieņēma nākamā gada budžetu –
$20,600 ienākumu un tikpat izdevumu.
Biedrības valdē darbosies līdzšinējie locekļi un divi
jauni – Aldis Rauda un Valdis Ķeris. Darbu turpinās arī
līdzšinējās Revīzijas komisijas locekles.
Pilnsapulces beigās pārrunāja, kā šoruden rīkot Latvijas valsts dibināšanas 90. gadadienas svinības. Latviešu nams 18. novembrī visu dienu būs atvērts. Svinīgais
akts notiks 23. novembrī. Par svētku runas teicēju uzaicināts Uldis Grava. Latviešu namā rudenī, cerams,
varēs noskatīties mākslas filmu «Rīgas sargi».
Ivars Mičulis sirsnīgi pateicas visiem tautiešiem, kuŗi atbalsta biedrību, iesūtot ziedojumus un apmeklējot
sarīkojumus.
Biedrības valde gaida dažādus ieteikumus, kā vērienīgi nosvinēt mūsu valsts 90. gadadienu.

NAMA ZIŅAS
Varbūt tautieši būs ievērojuši, ka pie latviešu nama
un baznīcas vairs nestāv ne bezpajumtnieku treileri, ne
smagie kravas rati, jo uz ielas nu ir zīmes, ka no pulksten diviem naktī līdz sešiem no rīta spēkratus tur nedrīkst atstāt. Tagad latviešu sabiedriskā centra apkārtne
kļuvusi tīrāka. Par to visu priecājamies ne tikai mēs,
latvieši, jo, izbraucot no auto novietošanas laukuma,
ceļš ir labāk pārredzams un izbraukšana nav vairs tik
bīstama. Priecāties var arī pāri ielai atrodošā teātŗa vadītāji, jo aktieŗiem un skatītājiem tagad ir vairāk vietas,
kur ratus uz ielas novietot.
Tā kā baznīcas pagrabā bija četrkārtēja ielaušanās,
nama apsaimniekošanas komiteja cenšas namu nodrošināt. Namā tagad ir brīdinājuma signāli. Aivars Jerumanis un Valdis Volkovskis pielika tērauda stieņus zāles
sānu durvīm un pagraba durvīm. Pa nakti auto laukuma
iebrauktuvei būs atkal priekšā ķēde, lai šaubīgas personas nevarētu ātri iebraukt laukumā. Tie laiki sen gaŗām, kad mūsu pilsētā māju un automašīnu durvis varēja atstāt neslēgtas…
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Nama apsaimniekošanas sekretāres apslimšanas
dēļ šogad esam aizkavējušies ar vēstuļu izsūtīšanu,
atgādinot un lūdzot tautiešus iestāties Nama klubā.
Vēstules tiks izsūtītas drīzumā.
Tomēr arī bez īpaša atgādinājuma vairāki tautieši
jau iesūtijuši kluba biedru maksas par 2008. gadu:
Inese Tīsiņa, Guntis un Gudrīte Kuškēvici, Guntars
un Biruta Šulci, Aleksandrs Briška, Valentīns Dābols, Omula Pence, Lisa M. Edmondson, Ēriks Švēde, Juris un Kate Riekstiņi, Imants Leitis, Diane Citron, Ileāna Liel, Džems un Astra Moori, Astra Vaita,
Gunārs un Rota Boršteini, Edgars Jēkabsons.
Paldies visiem par nama atbalstīšanu!
Helēna Hofmane

LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba
biedru naudu par 2008. gadu…………….$50.00
Nosūtu ziedojumu nama uzturēšanai…….$.........
Kopā $.........
Uzvārds, vārds un adrese

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

Dienvidkalifornijas latviešu
kreditsabiedrības ziņas
Kreditsabiedrības gadskārtējā biedru sapulce notika 24. februārī. Ieradās visi valdes, revīzijas un kredita komitejas locekļi. Viņiem pievienojās arī kreditsabiedrības biedri neklātienē, lai būtu gada sapulcei nepieciešamais kvōrums. Diemžēl interese par kreditsabiedrību ar katru gadu samazinās. Aizņēmumu pieprasījumi pagājušā gadā bijuši mazāk kā jebkad, lai
gan mūsu aizdevumu likmes, salīdzinājumā ar citām
naudas aizdevējām iestādēm ir daudz labākas. Īpaši
tiem, kuŗi aizņemas auto iegādei, arvien esam norādījuši, cik daudz vairāk iespējams ietaupīt, aizņemoties
naudu mūsu kreditsabiedrībā, nevis no auto tirgotājiem. Jāsecina – ja naudu neviens nevēlas aizņemties,
tātad nav vajadzības. Taču tas atsaucas arī uz dividendēm, ko maksājam noguldītājiem. Līdz šim varējām
maksāt devīgus procentus, proti, 4,0% 2007. gada
30. jūnijā un 4,7% 2007. gada 31. decembrī, augstākus nekā lielās kreditsabiedrībās un bankās. Kopsummā no $59,174.06 ienākumiem 2007. gadā, atskaitot
$14,651.03 izdevumiem, dividendēs izmaksājām
$44,307.53, bet tā nevarēsim turpināt, ja nebūs aizdevumu, kuŗi nes peļņu. Tā kā pašreiz par kreditsabiedrības ieguldījumiem augstākās naudas iestādēs saņem
ļoti zemus procentus, šādas summas vairs nevarēsim
izmaksāt.
Jāpiebilst, ka kreditsabiedrība saimnieko, ievērojot
vislielāko taupību, taču lielākā tiesa izdevumu ir par
nenovēršamiem maksājumiem: Kalifornijas pavalstij,
Nacionālai kreditsabiedrību administrācijai, Kreditsabiedrību līgai, kreditsabiedrības datorprogrammas
apgādei, apdrošināšanām. Tomēr par spīti visādiem
grumbuļiem, kreditsabiedrības financiālais stāvoklis
ir labs.
Kreditsabiedrības valdē turpinās darboties līdzšinējie locekļis: priekšnieks Viesturs Žagars, vicepriekšniece Ilga Jankovska, kasieris Roberts Virza,
galvenā grāmatvede Elaine Virza, sekretāre Biruta
Šulca, sekretāres vietniece Dzintra Švarca; kreditkomitejas priekšniece Nora Mičule, viņas palīdzes Irēne
Gnerlicha un Benita Trapse; revīzijas komitejas
priekšnieks Igors Ložeņicins ar palīdzēm Nonitu Priedīti un Dainu Ložeņicinu. Jaunus darbiniekus piesaistīt nekādi nav bijis iespējams.
Ilga Jankovska
Mēs labāk atceramies to, cik mums parādā,
nevis to, cik esam parādā citiem.
Par naudu pat tīģera pienu var nopirkt.
Austrumu gudrības

So Calif. Latvian Credit Union
Statement of Financial Condition
December 2007
Assets:
Loans
Allowance for Loan Losses
Cash – Wells Fargo Bank
Petty Cash
So Calif. Central CU Certs
So Calif. Central CU Shares
So Calif. Central CU MMKT
NCAU Share Insurance Fund
Prepaid Surety Bond
Office Equipment & Furniture
Total Assets
Liabilities:
Accrued Regulatory Exp.
Total Liabilities
Equity:
Shares
Regular Reserves
Undivided Earnings
Donated Equity
Net Income
Total Equity
Total Liabilities and Equity

$243,679.42
$7.000.00
$26,990.11
$22.50
862,549.48
$558.01
$123.393.29
$10,067.76
$1095.40
$227.59
$1,261,583.56
$750.00
$750.00
$1,053,759.15
$101,895.25
$104,918.66
$45.00
$215.50
$1,260,833.56
$1,261,583.56

Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrības valdes locekļi pēc sapulces mielojās ar pašu sanestām
uzkodām. No kreisās: Revīzijas komisijas locekle
Nonita Priedīte, kasieris Roberts Virza, sekretāre
Biruta Šulca, kasieŗa palīdze Elaine Virza, priekšnieks Viesturs Žagars, vicepriekšniece Ilga Jankovska, kreditkomitejas locekle Irēne Gnerlicha, valdes locekle Dzintra Švarca
5

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 papildmaksājumus 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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Informācijas Biļetena lasītāju
aptaujas rezultāti

Visi paliek savās vietās

Pēc 30. martā notikušās Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulces DK LB valdes locekļi
Tikai 16 lasītāju atlicināja laiku un iesūtīja atbildes
pirmajā sēdē 9. aprīlī sadalīja valdes locekļu amatus.
par biļetenu. Visi atzīst, ka biļetens ir vajadzīgs, tam
Biedrības priekšnieks arī turpmāk būs Ivars Mičulis,
jāiznāk, iespiestam uz papīra, un tāpat kā līdz, deviņi
līdzšinējos amatos paliek arī pārējie valdes locekļi.
numuri gadā. Divās atbildēs bija minēts, ka līdzekļu
Cerams, ka jaunajiem valdes locekļiem Aldim Rautaupīšanas nolūkos biļetenu varētu izdod sešas reizes
dam un Valdim Ķerim būs dažādi ierosinājumi, kā veigadā. Lielākā daļa raksta, ka izlasa visus vai gandrīz
cināt biedrības darbu.
visus rakstus, daži vispirms virsrakstus, tad ķeras pie
Biedrības valdes sēdē piedalījās teātŗa kopas pārpamatīgākas lasīšanas; visvairāk interesē vietējie notistāve Ilga Jankovska. Biedrības valde piedāvāja
kumi, īsziņas no Latvijas, patīk humors; vairāki lasītāji
palīdzēt rīkot teātŗa izrādes, jo vienam cilvēkam visu
īpaši pateicas Helēnai Hofmanei par iejūtīgajiem neknokārtot – gādāt par aktieŗu sagaidīšanu, izmitirologiem. Viens atzīstas, ka biļetenu nelasa, Sigrīda
nāšanu, paēdināšanu, rekvizīšu atvešanu un aizvešanu
Upeniecie pierakstījusi: «Interesē viss!»
utt. nav iespējams. Ilga atzina, ka arvien grūtāk samekPrieks par vairākiem ierosinājumiem – daži aicina
lēt aktieŗiem naktsmītnes, šoreiz viņa zvanījusi septirakstīt par latviešiem, kuŗi no Latvijas te ieradušies neņām ģimenēm, bet tās visas atteikušās viesus uzņemt.
sen, nosaukt viņu vārdus.
Jānis Taube domā, ka Laura Reinika vēstule Kanadas
Arnis Krīgers lūdz ievietot lasītāju vēstules latviešu
avīzē un internetā var nobaidīt daudzus, kuŗi labrāt
un arī angļu valodā, jo ne visi latviski var izteikties.
māksliniekus uzņemtu, un iespējams, ka turpmāk LatLasītāju vēstules arvien ir gaidītas, tās var iesūtīt gan
vijas aktieŗus, kuŗi pieteikuši savas izrādes, būs jāsapa pastu vai elektroniski, adrese ir 2. lappusē.
gaida un jāpavada pie latviešu nama durvīm.
Lapenieku Mirdza piedalījās aptaujā, piezvanot pa
Ilga Jankovska pateicās par valdes locekļu piedāvātālruni, un lūdza rakstīt par kultūras darbiniekiem viņu
jumu, bet ieteica sarunas atlikt pēc Dziesmu svētkiem.
ievērojamās jubilejās. Ierosinājums teicams, taču te
Palīdzēt un iestudēt teātŗa izrādes pieteikusies arī Anlasītājiem jānāk talkā! Ikvienā biļetena numurā bijis
dra Berkolda. Jau zvaījuši vairāki aktieŗu ansambļi,
aicinājums iesūtīt rakstus, fotografijas, ziņas par notipiedāvājot izrādes rudens sezonai, taču var rasties
kumiem. Diemžēl tikai reti kāds šim aicinājumam atgrūtības saņemt vīzu, visiem nepieciešama arī apdrošisaucas.
nāšana, un izrāžu rīkotajiem ir savas prasības. TILTS
Ileana Liela atrakstīja gaŗāku vēstuli, pastāstot, ka
pieprasa 1000 vai 1500 dolaru garantiju. Latvijas
agrāk bijusi aktīva sabiedriskā dzīvē, darbojusies drauvaldība diemžēl teātŗu turnejas ārzemēs neatbalsta un
dzes dāmu komitejā, nama pārvaldē, piedalījusies
jāšaubās, vai aktieŗiem būs tik daudz līdzekļu, lai īrētu
Dziesmu svētkos, bet tagad par notikumiem uzzin lieauto un telpas viesnīcā.
lākoties ar biļetena un latviešu laikrakstu starpniecību.
Valdis Pavlovskis ziņoja, ka māksliniekiem turpIr vairākas sūdzības par biļetena vēlu saņemšanu.
māk pēc vīzas pieprasījuma iesniegšanas divu nedēļu
Diemžēl pasta darbu ietekmēt nekādi nav iespējams.
laikā atbildēs, vai tā piešķirta, un ASV viņi varēs uzMarta biļetens, piemēram, tika izsūtīts jau 15. februārī.
turēties 30 dienas. Taču jāšaubās, vai visi Latvijas paPēc pasta likumiem trešās klases sūtījumi jāpiegādā 10
valstnieki drīzumā varēs ieceļot ASV bez vīzas, jo
dienu laikā. Pati nosūtu sev vienu paraugeksemplāru,
bezvīzu programma jāapstiprina vairākās instancēs,
lai redzētu, cik drīz tas pienāks. Reiz to saņēmu tikai
turklāt vairāki ASV Kongresa locekļi to neatbalsta.
pēc trim nedēļām, lai gan pasta nodaļa, kur biļetenus
1941. gada 14. jūnijā aizvesto piemiņas atceres
nododu, atrodas apmēram pusotras jūdzes no manām
pēcpusdienu šogad kārta rīkot igauņiem. Valdis Ķeris
mājām. Pasta darbininieks paskaidroja, ka no Ziemeļsolīja sazināties ar igauņu biedrības pārstāvjiem, lai
holivudas pasta, kur maisi ar biļeteniem tiek nodoti, tos
uzzinātu, kādas ir viņu ieceres un kur sarīkojums nosūta uz Santaklaritu, no turienes uz galveno pastu Lostiks.
andželosā un tālāk sadala pa citām pasta nodaļām.
Jāņus iespējams rīkot 21. jūnijā pie Baltakmeņu
Tiem, kuŗi vēlas biļetenu saņemt ātrāk, jāpiemaksā 12
ezera, samaksājot 500 dolaru. Valde nolēma lūgt
dolaru, un biļetens visu gadu tiks nosūtīts ar pirmās
rīkošanu uzņemties Jāni Daugavieti, Viju un Aldi Rauklases pastu. Paldies aptaujas atbilžu iesūtītājiem par
das, kā arī sazināties ar vairākiem mūziķiem – Sandru
labajiem vārdiem un uzmundrinājumiem «nemest plinti
Ozolīti, Aleksandru Brišku, Aldi Timšu, Aleksandru
krūmos», bet darbu turpināt.
Redaktore
Grapu un citiem.
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Filmas «Rīgas sargi» izrādi nolēma rīkot 27. septembrī latviešu namā plkst. 2.00 dienā un 6.00 vakarā
ar uzkodām. Ieejas maksa – 15 dolaru dienas un 20
dolaru vakara seansam.
Latvijas valsts dibināšanas 90. gadadienā, 18. novembrī, valde nolēma rīkot filmu izrādes, mākslas
darbu izstādi, aicināt skolas skolēnus internetā vai bibliotēkās sameklēt ziņas, kas noticis citur pasaulē 1918.
gada 18. novembrī, dienā, kad dibināta Latvijas valsts.
Svētku aktu biedrība rīkos 23. novembrī. Priekšnesumus sagatavot aicinās vietējos spēkus – vīru un jaukto
kori, arī skolas skolēnus. Pēc runas un priekšnesumiem
apmeklētājus lūgs pakavēties pie klātiem galdiem.
Valde nolēma lūgt Teodoru Lilienšteinu skaisti izdekorēt nama telpas.
Pasaules latviešu biedrību 6. konferencē, kas notiks
4. un 5. jūlijā, biedrības delegāti būs Valdis Ķeris,
Nora Mičule, Astra Moora, Dace un Jānis Taube, jo
viņi šajā laikā uzturēsies Rīgā.
Aleksandrs Briška biedrībai ziedojis 2000 dolaru –
1000 dolaru novusa turnīram un 1000 dolaru biedrības
darbam. Valde nolēma šo naudu izlietot Latvijas valsts
dibināšanas 90 gadu atceres sarīkojumam un programmā ievietot ziedotāja vārdu.

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 latvieši nav ALAs biedri. Mūsu biedrība
varētu uz kongresu sūtīt vairāk delegātu, ja
Amerikas latviešu apvienībā ar biedrības starpniecību iestātos vairāk biedru. Kopīgi strādājot,
mēs varam dot daudz, atbalstot latvisko izglītību
un kultūru ne tikai mūsu jaunatnei, bet visai latviešu sabiedrībai – šeit, ASV, kā arī Latvijā!
ALAs Biedru nozares vadītājs ir MarcisVoldiņš, e-pasts: mvoldins@aol.com; tālr.: 617-9692310.
2x2 nometne notiks
no 29. maija līdz 6. jūnijam
Lawton, MI, netālu no Kalamazū
Pieteikšanās līdz 29. aprīlim
Informācija info@divreizdivi.com
Mājaslapa: www.divreizdivi.com
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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/

Pasaules latviešu biedrību
6. konference notiks 2008. gada 4. un 5.
jūlijā 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
Līdz konferences sākumam apgāds «Madris»
sola laist klajā pasaules latviešu biedrību
enciklopēdisko uzziņu krājumu
«Latviešu biedrības pasaulē», kuŗā būs raksts
arī par Dienvidkalfornijas latviešu biedrību
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

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 dažādu materiālu skulptūras. Izmēri: gleznas, fotografijas, zīmējumi, grafika nedrīkst pārsniegt 12x14
collu lielumu (ar ietvaru); pieņems skulptūras, kuŗas var pārsūtīt 10x10x12 collu kastē. Ikviens var
pieteikt trīs darbus, mākslas komitejai izvērtēšanai iesūtot fotografiju, slīdītes vai tvartu. Darbi
piesakāmi līdz 6. jūnijam.
Pieteikšanās anketas var saņemt,
rakstot vai zvanot
Marutai Taubei,
tālr.: 310-841-0446
e-pasts:
makslasizstade@yahoo.com

Gleznotājs

Raimonds Staprāns
piedalās deviņu
mākslinieku izstādē
Peter Mendenhall
Art Gallery
6150 Wilshire Blvd. #8
Izstādes atklāšana
26. aprīlī no plkst. 6-8.
Izstāde būs atvērta līdz
24. maijam.

Vaira Vīķe Freiberga viesosies Sanfrancisko
Bij. Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga uzaicināta teikt runu Starptautiskā sieviešu
mūzejā Sanfrancisko 14. maijā plkst. 5.00. Sīkākas
ziņas: www.imow.org

Balva Jānim Janavam
17. februārī The Art Directors Guild viesnīcā
Beverly Hilton Bevelihillos nosauca Production Design Awards 2007. gada uzvarētājus filmu, televīzijas
izrāžu un reklāmu astoņās katēgorijās. Jānis Janavs
saņēma balvu par labāko skatuves iekārtas metu televīzijas izādei Hell's Kitchen.

Jāņa Rutmaņa filma «Kailums»
DK LB biedrības valdes loceklis Jānis Rutmanis ir
režisors mākslas filmai «Kailums» pēc rakstnieka Zigmunda Skujiņa tāda paša nosaukuma romāna. Filma
uzņemta Rīgā, galvenā lomā aktrise Agnese Zeltiņa.
J. Rutmanis jau maijā dosies uz Rīgu, kur notiks
filmas pirmizrāde. Filma pieteikta arī izrādīšanai Sundance filmu festivālā. Biedrība paredz rudenī latviešu
namā rīkot filmas pirmizrādi ASV.

Augsts skatītāju novērtējums
Anaheimas Baletam

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

Tīmekļa portālā www.dance.net aptaujā par labāko
baleta kompaniju pasaulē līdzās Londonas Karaliskam
baleta teātrim, Krievijas Lielā teātŗa baletam, Amerikas baleta teātrim, Ņujorkas pilsētas baletam, Atlantic
Ballet Theatre of Canada, Joffrey Ballet, Northern
Ballet Theatre un Sanfrancisko baletam atzinīgi novērtēts arī Anaheim Ballet. Piezīmēs minēts, ka šīs kompanijas dejotāji šķiet laimīgi, veselīgi un apmierināti,
turklāt tajā ir talantīgi dejotāji.
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Paziņojums

«Paziņojuma» cita perspektīva

Š. g. 5. aprīlī Fullertonā satikās Losandželosas latviešu tautasdeju kopas «Pērkonītis» ilggadējie priekšnieki Helēna Hofmane, Pauls Ozoliņš, Ilze DamrozeLožeņicina, deju un tautisko uzvedumu iestudētāja
Lapenieku Mirdza un Loma Kārkliņa, kam bija uzticēts turpināt organizācijas darbu, ievērojot statūtus un
darba kārtību.
Atgādinu, ka Losandželosas latviešu tautasdeju
kopa «Pērkonītis bija neatkarīga organizācija, nedarbojās nevienas citas organizācijas paspārnē vai aizgādniecībā. «Pērkonītis» bija bezpeļņas organizācija
latviešu etnografisko tautasdeju kopšanai, glabāšanai,
veicināšanai un populārizēšanai, ievērojot mūsu tautasdeju celmlauzes Johannas Rinkas atzinumu, ka mūsu tautasdejas ir skaistas un tās dejojamas tādas, kādas
tās ir.
«Pērkonītim» bija valde, kuŗā bija septiņi valdes
locekļi, divi revīzijas komitejas locekļi un deju/
uzveduma iestudētājas. Tā darbojās pēc izstrādādiem
statūtiem un darbības noteikumiem. Ļoti piemēroti
bija kopas tituldejai «Pērkonītis» Mildas Lapenieka
kundzes īpaši izvēlētie tautasdziesmas vārdi, raksturojot «Pērkonīša» darbības mērķus.
Tiekoties pieminējām pašu pirmo kopas priekšnieku Laimonu Kalniņu, kas mūsu darbības sākumā veltīja daudz darba un padomu, un ir jau aizsaulē.
Sanāksmes galvenais mērķis bija dokumentēt
«Pērkonīša» organizācijas vēsturi un apzināt, kur atrodas deju kopas tērpi, to piegrieztnes, dekorācijas, dāvanas, apbalvojumi, pateicības raksti, fotografijas u.
c., lai tos visus pārsūtītu uz Latviju un nodotu glabāšanā archīvam.
Konstatējām, ka neviens nebija papūlējies, lai par
šiem «Pērkonīša» materiāliem būtu kāds saraksts un
informācija, kas ar tiem noticis. Šīs sanāksmes dalībnieki nolēma sākt materiālus meklēt.
Izrādās, ka nav ievēroti arī organizācijas izstrādātie
statūti. Organizācija darbojusies pašplūsmā. Tāpēc
nolēmām šo organizāciju, kas vairs neatbilst «Pērkonīša» statūtiem un mērķiem, slēgt.
Pieciem sanāksmes dalībniekiem (bijušajiem
priekšniekiem un deju iestudētājai) balsojot, trīs bija
par slēgšanu, viens pret, viens atturējās.
Tātad paziņojam, ka ar š. g. 5. aprīli Losandželosas tautasdeju kopa ar nosaukumu «Pērkonītis»
ir slēgta.
Mēs atbalstām un turpināsim atbalstīt visus, kuŗi
mīl, ciena un godā latviešu tautasdeju.
Lapenieku Mirdza

Lapenieku Mirdzas «Paziņojums» ir pilnīgi bez
jebkāda pamatojuma, tāpēc gandrīz nav vērts tērēt
laiku, lai uz to reaģētu. Daudzi ieteikuši to vienkāši
ignorēt. Skaidrs, ka tā tas arī galu galā notiks. Taču tā
kā senos un ne tik senos laikos esmu bijis «Pērkonīša» dalībnieks, atļaušos paust savus personiskos
uzskatus.
Visas nopietnas sabiedriskas organizācijas izbeidz
darbību tikai pēc plašām iepriekšējām pārrunām, laikus izsūtot rakstveida ziņojumu par sanāksmes mērķi,
rīko pilnsapulci, kuŗā biedri un ieinteresētie var izteikt savas domas, un beigās notiek biedru balsošana,
turklāt jābūt lielākam balsu vairākumam, lai lēmums
stātos spēkā. Neviena no šim normām netika ievērota.
Tāpēc arī «Paziņojums» un tajā minētais «lēmums»
nav jāievēro.
«Pērkonītis» ir Dienvidkalifornijas latviešu sabiedrības institūcija. Tas ir pastāvējis no paaudzes uz paaudzi «tautasdeju kopšanai, glabāšanai, veicināšanai»,
un tam ir vēl cits mērķis – dejojot jaunieši satiekas,
iepazīstas un izklaidējas. Tā tam jāturpinās bez pārtraukuma un bez nevajadzīgas iejaukšanās no ārpuses.
Organizācija «Pērkonītis» un tās nosaukums nepieder nevienam, nevienai grupai vai paaudzei. Tas pieder tiem, kuŗi ciena latviešu deju un aktīvi piedalās,
izjūtot prieku un cienot tradiciju.
Es ļoti ceru, ka Lapenieku Mirdza un viņas līdzdomātāji savu «lēmumu» atsauks un pārrunas turpinās
pēc Dziesmu svētkiem. Tiem, kuŗi tik cītīgi strādā,
lai «Pērkonītis» pastāvētu un augtu, nav jāuztraucas
un jādomā par šo pāpratumu pilno notikumu. Viņu
enerģija nepieciešama, lai cītīgi gatavotos Dziesmu
svētkiem un citiem uzvedumiem. Priecāsimies, ka
Dievs mūs svētījis, ka mums ir vadītāja un jauni dejotāji, kuŗi pašaizliedzīgi un nesavtīgi gatavojas vietējos
tautiešus un viesus no tālienas iepriecināt un aizkustināt līdz asarām ar mūsu tautas dārgo mantojumu –
tautasdejām.
Lai dzīvo «Pērkonītis»!
Jānis Lejnieks
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Neticami,
bet fakts, ka Helēna Hofmane no Rīgas 13. decembrī izsūtīto Ziemsvētku apsveikumu Losandželosā
saņēma 29. martā!

Humors
Skots bibliotēkā grib aizņemties rokasgrāmatu pašnāvniekiem.
Bibliotēkāre: «Vai jūs grāmatu atpakaļ atnesīsit?»

Vai latvieši Kalifornijā ir neviesmīlīgi?
Laikrakstā «Latvija Amerikā» š. g. 13. numurā un
interneta portālā www.latviesi.com bija ievietots
dziedātāja un komponista Lauŗa Reinika raksts ar
virsrakstu «Rūgta vēstule par Kalifornijas latviešiem». Šādu virsrakstu izvēlējās laikraksta «Latvija
Amerikā» darbinieki, rakstu, šķiet, kārtīgi neizlasot,
un tīmekļa portālā minēts, ka raksts ievietots sadarbībā ar laikrakstu «Latvija Amerikā». Pāris dienu vēlāk
www.latviesi.com tika ievietots cits Lauŗa raksts
«Visiem latviešiem visā Amerikā un pasaulē», kuŗā
viņš skaidro, ka nevēlējies apvainot Kalifornijas latviešus. Labāk būtu bijis, ja viss, kas notika Amerikā,
paliktu Ameriku. Diemžēl viens Bostonas latvietis
izdarīja lāča paklapojumu – nokopēja Laura rakstu un
ar savu komentāru piesūtīja Latvijas dzeltenajai presei. Tenku portālā www.bulvaris.lv un žurnālā «Kas
jauns?» tam pašam rakstam ir cits virsraksts –
«Latvijas stārs Lauris Reiniks nokaitina ASV vietējos
latviešus». Žurnāla «Saldā dzīve» 14. aprīļa numura
rakstā «Kāpēc Reiniku nesaprot» žurnāliste Sigita
Treibere citē daļu no Lauŗa pirmā raksta. Nāk prātā,
ka Māra Zālīte rokoperā «Kaupēn, mans mīļais!» rakstīja – laikrakstu izdevējiem vislabākās ir sliktās ziņas, jo tūlīt pieaug izdevumu metiens. Visus taču ļoti
ziņkāro, kas tur «tāds» noticis!
Abos tīmekļa portālos pierakstītas ļoti daudzas piezīmes, diemžēl lielākā daļa no tām ir anonimas un
ārkārtīgi neinteliģentas. Arī tās izraisījušas šejienes
latviešos neizpratni un protams, sarūgtinājumu. Cilvēks, kas pārliecināts par savu viedokli, taču var parakstīties ar pilnu vārdu. No kā gan tagad jābaidās?
Lauris patlaban mācās aktieŗskolā Losandželosas
piepilsētā Šermanokos un piekrita manam aicinājumam atbraukt un parunāties.
Tagad gandrīz vai visu par sabiedrībā darbīgu cilvēku var atrast tīmeklī. Gaidot Lauri, izpētīju, ka viņš
dzimis 1979. gadā Dobelē, mācījies Annas Brigaderes
pamatskolā, beidzis Dobeles bērnu mūzikas skolas
klavieŗu nodaļu un Jelgavas mūzikas kolledžu. Pirms
12 gadiem bijis apmaiņas students, trīs mēnešus mācījies vidusskolā Losandželosā. Lauris toreiz nemaz
nenojautis, ka te ir latviešu nams.
Jaunā dziedoņa bērnība aizritējusi ļoti skaistā vietā
– Tērvetē, mūzikas mīlestība viņam un māsai Rūtai
ielikta jau šūpulī, jo māte Dace un tēvs Artūrs, abi
skolotāji, mācījuši dziedāšanu un mūziku. Viņš iestājies žurnālistikas fakultātē Latvijas universitātē, taču
mūzikas mīlestība uzvarējusi. Un kā gan citādi, ja
kopā ar citiem ģimenes locekļiem mūzicēts jau kopš

agras bērnības. Tēva vadītā pusaudžu pop-roka grupa
«Auri» piedalījusies dažādos bērnu mūzikas svētkos
un televīzijas raidījumos. Jau 2001. gadā radās iespēja
izmēģināt spēkus Eirovīzijas dziesmu konkursos –
dziesma I Wish I Knew, ko Lauris dziedāja kopā ar
Lindu Leen, nacionālajā atlasē ieguva 2. vietu; 2002.
gadā Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālās atlases
finālā, dziedot pašsacerētu dziesmu My Memory Tape,
Lauris iekļuva pirmajā pieciniekā, 2003. gadā viņš
Eirovīzijā piedalījās trio F.L.Y. sastāvā. 2007. gada
Eirovīzijas Nacionālajā atlases pusfinālā iekļuva Lauŗa
komponētā dziesma Take Off Your Mask, ko dziedāja
Liene Šomase. Lauris piedalījies starptautiskā jauno
mūziķu konkursā Voice Of Asia, dziesmuspēlē
«Mūzikas skaņas», izdevis piecus sōloalbumus, vadījis
dažādus raidījumus televīzijā.
Šķiet, ka Kalifornijā Lauris jūtas kā mājās, jo te jau
viesojies vairākkārt, visur uzņemts viesmīlīgi, satiktie
latvieši bijuši laipni, īpaši namamāte Nora Mičule.
Vairākas reizes arī pabūts latviešu namā, kuŗas gaisotne sajūsmina. Īpaši paticis Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums. Latvijā tādi rīkoti netiek, Lauris līdz
šim par Kurzemes cietoksni maz ko zinājis, jo skolās
diemžēl Latvijas vēsturi tajā laikā nemācīja. Ar Noru
Mičuli viņš iepazinies Rīgā zīmīgā vietā – pie Brīvības pieminekļa, kad vadījis kādu televīzijas raidījumu
un intervējis cilvēkus. No Noras mājas tuvu līdz aktieŗskolai, kuŗā mācās audzēkņi no visas pasaules, un
viņi visi tagad zinot, kur ir Latvija un kas ir latvieši.
Latvijas tēlu veido ikviens latvietis, un lieliski, ka aktieŗskolas audzēkņiem par mūsu dzimteni radies tik
pozitīvs iespaids.

Lauris Reiniks papilnam izbauda
Kalifornijas eksōtiku
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Diemžēl Lauŗa raksta dēļ citur pasaulē var nodomāt,
ka Kalifornijas latvieši ir neviesmīlīgi. Teātŗa kopas
vadītāja pret aktrisēm izturējusies kā pret nepaklausīgām skolniecēm; kādās viesībās diriģentei no Latvijas,
kas bijusi saaukstējusies, likts novilkt jaciņu, jo «viņu
mājā tā nav pieņemts», un pēc aizvešanas uz lidostu
atgādināts, kāds pakalpojums viņai izdarīts; citur organizātori pārsteigumā saķēruši galvu, kad mūziķi
palūguši tēju un tad atnesuši to, it kā tas būtu milzu
pakalpojums; rīkotāji vaimanājot par honorāru summām, lai gan aktieŗiem tagad esot neizdevīgi braukt ar
izrādēm uz ASV, jo dolars kļuvis nevērtīgs. Rakstā
pieminēta «vietējā žurnāliste», kas teikusi, ka par
Endzelīna pareizrakstības nelietošanu jāizsūta uz Sibiriju. Te radies pārpratums. Nez vai pajokošanu personiskā vēstulē citai personai citā kontekstā vajadzētu
uzskatīt par publisku paziņojumu. Tomēr esmu
priecīga, ka par valodu tīmeklī ir daudz komentāru.
Lauris un viņa līdzaudži jau nezina, ka skolās mācījās
nepareizu latviešu valodu, ka padomju laikā to centās
pielīdzināt krievu valodai. Vairākkārt esmu atkārtojusi,
ka valodas okupācija ir visnoturīgākā. Irōnija, ka Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejā vēl aizvien lieto padomju pareizrakstību. Taču ir cerība uz pārmaiņām.
Latvijā grupa jaunu cilvēku ķērušies pie vārdnīcas veidošanas, kuŗā būs lietota Endzelīna pareizrakstība.
Pa ausu galam dzirdētas vēl citas mākslinieku sūdzības – kādās mājās viesiem bijis jāguļ uz netīriem palagiem, visur mētājušās suņu spalvas, piedāvātas ļoti pieticīgas brokastis, vietējie izturējušies augstprātīgi, nicīgi, vēsi.
Ļoti iespējams, ka reizēm par vēsumu vai augstprātību uzskata atturību un pietāti... Ikvienam ir savs raksturs un labs ieteikums ir vienmēr noskaitīt līdz desmit
un tikai tad atvērt muti piezīmēm. Turklāt katrā vietā
savi paradumi. Vācijā vakaros pirms gulētiešanas cits
citam paspiež roku, ņujorkieši tiekoties skūpstās no
attāluma, bet Losandželosā visi apskaujas!
Taču arī viesi no Latvijas ne visur izturējušies pieklājīgi. Stāsta par gadījumiem, kad, atļauju nelūdzot,
izdzerts tukšs mājas bārs; lietots tālrunis, un namatēvam par tālsarunām bijis jāmaksā 200 dolaru rēķins.
Aktieŗi latviešu namā pieprasījuši gultas, jo iepriekšējā
naktī vēlu aizgājuši gulēt. Viņi taču zināja, ka nākamā
rītā būs agri jāceļas! Kāds dzejnieks pirms gadiem nokaitināja daudzus, jo visur, kur vien viesojās, vispirms
metās pie grāmatu plaukta, vilka ārā grāmatas un jautāja, vai neesot dubultnieks, ar zemtekstu, lai taču viņam
grāmatu uzdāvina. Tā jau daudzviet arī notika.
Losandželosā iespējams redzēt visu to labāko, kas
vien pasaulē ir. Taču tautieši ir izslāpuši pēc latviska
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vārda, tāpēc labprāt brauc skatīties Latvijas aktieŗu
izrādes, jo vēlas būt latviskā gaisotnē, atbalstīt tautiešus no dzimtenes, iepazīties ar viņiem, vienkāši
sanākt kopā. Diemžēl divas pēdējās izrādes – «Dzīvīte, dzīvīte» un «Pērku jūsu vīru», manuprāt, bija
seklas un banālas, ar pavulgāriem «bikšupriekšas
jociņiem». Gandrīz vai bija žēl talantīgo aktieŗu, kuŗiem tādās jāspēlē. Mazliet novirzoties no temata –
drāmatiķis Jānis Jurkāns jau uzrakstījis komēdijas
«Dzīvīte, dzīvīte...» otro daļu, ko pats raksturo kā
«tautas farsu bez jebkādas mākslinieciskas, idejiskas
vai cita veida vērtības». Cerams, ka šī luga mums
nebūs jāskatās!
Latvijas aktieŗi Losandželosā vienmēr ir labi uzņemti, izmitināti privātās mājās, pacienāti, izvadāti.
Daudzus, stundas neskaitot, vadājis Aivars Jerumanis, Valdis Pavlovskis, Ivars Mičulis, agrākos laikos
Ciļņi, Muižnieki, Kuškēvici. Ceļojumā ar grūtībām ir
jārēķinās, nekad viss neiet kā pa diedziņu. Losandželosas latviešu teātŗa kopas vadītāji Ilgvars Dižgalvis
un Ilga Jankovska pūlējās, cik spēdami, lai sagādātu
visas vajadzīgās rekvizītes, atvestu un atkal aizvestu
dažas smagas mēbeles. Aktieŗi saņēma prāvāku honorāru nekā bija cerējuši. Šaubos, vai viņi varētu atļauties noīrēt telpas savai izrādei kur citur, tātad viņiem tika sagādāta iespēja spēlēt latviešu namā. Aktrise Aīda Ozoliņa pēc iepriekšējās viesošanās reizes
Ilgai Jankovskai rakstīja: «Paldies par pretimnākšanu
mūsu viesizrādēm. Paldies, ka piekritāt mūs uzņemt.
Ar prieku atceramies jaukās pastaigas un peldes
ōkeanā. Paldies par Jūsu sirsnību.»
Savā otrajā rakstā Lauris skaidro, ka raksts adresēts «visiem latviešiem visā Amerikā un pasaulē,
kuŗi gatavojas uzņemt kādu mākslinieku, vai rēgulāri
ar to nodarbojas». Losandželosā viesoties vēlas jau
cita aktieŗu grupa, viņu pārstāvis ir zvanījis un piedāvājis izrādi rudenī. Manuprāt, lielāka atbildība
jāuzņemas aktieŗu pārstāvim, kas viesizrādes rīko.
Tieši viņa uzdevums ir parūpēties, lai mākslinieki
labi izgulētos, paēstu un arī atpūstos.
Ir zināms, ka t. s. veclatvieši, kuŗi izbrauca pagājušā gadsimta sākumā, brīnījušies, kāpēc Otrā pasaules kaŗa beigās latvieši atstāja Latviju, jo dzimtene
taču atbrīvota no okupantiem. Jauniebraucēji tagad
arī nereti sūdzas, ka viņiem nepatīkot nākt uz latviešu namu, jo jādzird pārmetumi – ko viņi Amerikā
meklē, Latvija ir brīva, tur vajadzīgs darbaspēks, kad
viņi braukšot apakaļ? Laurim vairāki zvanījuši un
pateikušies, ka viņš iedrošinājies rakstīt par Amerikas un Latvijas latviešu savstarpējām attiecībām.
Piezīmju rakstītāji tīmeklī Amerikas latviešus

apvaino vai visos nāves grēkos, nosauc par «baigiem
īgņām, kuŗiem viss pie kājas, kas Latvijā notiek».
«Nevajadzēja viņiem atdod īpašumus pēc 1990. gada.
Varēja kā Lietuvā – ja brauc atpakaļ un dzīvo Lietuvā,
tad var savu mantojumu dabūt.» Kāds kungs, ko divu
gadu vecumā vecāki izveda no Latvijas, teicis: «Visi
īstenie latvieši aizbrauca, palika tikai puskrievi un
komūnisti» un tāpēc jūtoties pārāks par Latvijas latviešiem. ASV un Kanadas latviešus pārņēmusi lielummanija, viņi esot apmāti ar naudu, latviešus Latvijā uzskatot par puscilvēkiem, kuŗi pretendē uz viņu
sūri grūti pelnīto, bet tagad, kad Latvijā sāk klāt labāk, viņu svarīguma apziņa zūdot, viņi esot apsūnojuši, dzīvojot pirmskaŗa atmiņās. «Amerikas latviešu
attieksme pret mums ir briesmīga, mūs uzskata par
pēdējo pameslu.» «Latvieši, kuŗi dzīvo ASV, ir nodevēji.» «ASV nekas netiek darīts par velti.» Laikraksts
Laiks esot «avīžele», kuŗā «nolikta Latvija un iedzīvotāji». Kāds cits ir pārliecināts, ka Latvijā «ar viesmīlību un rūpēm par otra labsajūtu ir viss kārtībā». Nekas
nav tikai melns un balts. Ne vienam vien šejienietim,
viesojoties Latvijā, bijusi ne visai patīkama pieredze,
satiekoties ar nelaipniem ierēdņiem, pārdevējiem un
taksametra šofeŗiem.
Nevajadzētu arī aizmirst, ka Amerikas latvieši vēl
aizvien vāc ziedojumus, lai palīdzētu pensionāriem,
skolām, bērnu namiem, leģionāriem Latvijā. Vai tie,
kuŗi Latvijā dzīvo labāk nekā šejienieši, to dara?
Latvieši varētu būt liels spēks, ja būtu vienoti. Mēs
nožēlojami cits citu apkaŗojam, strīdamies un velti
izšķiežam savus spēkus un enerģiju, ko varētu izlietot
kam derīgākam. Visus pārpratumus taču var noskaidrot civīlizēti, nevis mētājoties ar nevajadzīgām apsūdzībām un apvainojot bieži gados vecus cilvēkus, kuŗi
no sirds vēlas to labāko.
Vai gudrāk nebūtu atcerēties jauko dziesmiņu
«Labāk jautri uzdziedam, nekā niekus runājam, jautra
dziesma nedar' kauna kā dar' nieku valodiņas!»
Cik žēl, ka nav vairs Anšlava Eglīša! Viņš par visiem šiem gāganu kaŗiem uzrakstītu kādu stāstu! Kur
nu stāstu, veselu romānu!
Tiesa, mums visiem jāmācas būt iecietīgākiem, jāpadomā, ko sakām un rakstām. Turpmāk pirms mākslinieku ierašanās, vienalga, vai viņi piesakās paši vai
ir aicināti, jāpsveŗ viņu prasības un šejieniešu iespējas. Sarunā ar Lauri spriedām, ka varbūt var aicināt arī
jauniebraucējus uzņemties mākslinieku izmitināšanu.
Lauris teica, ka nav lasījis piezīmēs pie rakstiem,
un pareizi dara, jo pretīgi lasīt pret viņu vērstās dzimtenes tautiešu skaudības un nenovīdības izpausmes,
apliešanu ar dubļiem un samazgām necenzētos vār-

dos. Turklāt visas šīs piezīmes apliecina, ka par Latvijas vēsturi viņi tikpat kā nekā nezina.
Laiks, tērzējot par grāmatām, sportu, iemīļotiem
komponistiem un vēl šo un to aizritēja ātri. Cilvēkiem,
kuŗiem ir kaķi, ir daudz, par ko runāt. Laurim gan vairāk patīkot suņi, bet viņu mājās gaidot uz ielas
atrastais kaķēns Tīkliņš. Vairākkārt zvanīja viņa kabatas tālrunis – kaut ko svarīgu gribēja pateikt deju partnere Aleksandra Kurusova, ar kuŗu plūkti lauri uzvedumā «Dejo ar zvaigzni», un no Latvijas ciemos
atbraukušais draugs dzejnieks, komponists, aktieris
Mārtiņš Freimanis. Viņš ir vārdu autors skaistajai dziesmai, ko Lauris nodziedāja 7. jūlijā Vairas Vīķes
Freibergas godināšanas ceremonijā viņas pēdējā darba
dienā prezidentes amatā. Viņš ar lepnumu valkā
prezidentes dāvāto Šveices zelta rokas pulksteni ar
uzrakstu «Valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga»,
kaut arī tas sabojājies un neiet, jo nejauši iemērkts ūdeni. Nekas, Latvijā to salabos! Latvijā gaida ne tikai
kaķis Tīkliņš, bet arī darbs televīzijā, turpināsies filmēšanās studijas «Kaupo» mākslas filmā «Dancis pa
trim», atveidojot latviešu leģionāru Edvardu. Noteikti
taps arī daudzas jaunas dziesmas.
Astra Moora
P. S. No siltās Floridas uz drēgno Rīgu jau aizceļojušie Ingrīda un Ansis Muižnieki atsūtīja e-pasta vēstuli: «13. aprīlī, skatoties izrādi «Dejo ar zvaigzni»,
dzirdējām interviju ar Lauri Reiniku no Amerikas.
Viņš angliski sarunājās ar tāda paša uzveduma vadītāju Losandželosā Tomu Bergeronu un sveicināja Rīgas kollēgas.»

Mūsmājās Lauris Reiniks ietrinkšķināja sen
nespēlēto un neskaņoto,varbūt jau rūsēt
sākušo klavieŗu stīgas
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Pateicība
Sirsnīgs paldies visiem palīgiem un draugiem, kuŗi
atsaucās aicinājumam palīdzēt, lai Latvijas aktieŗu
viesizrāde «Pērku jūsu vīru» varētu notikt un aktieŗi
būtu aprūpēti. Paldies sakāms daudziem, un pieminēšu
viņus, cerot, ka nebūšu kādu aizmirsusi. Paldies Ilgvaram Dižgalvim un Elitai Dižgalvei par viesu sagaidīšanu un atvešanu no lidlauka. I. Dižgalvim, Jānim Taubem un Ivaram Mičulim par krēslu izvietošanu pirms
izrādes un novākšanu. Valdim Volkovskim par rūpēm,
lai skatuve būtu labi apgaismota. Nonitai Priedītei un
Norai Mičulei par ieejas ziedojumu saņemšanu. Jānim
Janavam jaunākajam par skatuves iekārtas aizdošanu
un atvešanu uz namu, kā arī I. Dižgalvim un Aivaram
Jerumanim par tās aizvešanu atpakaļ. Paldies Jānim un
Dzintrai Janaviem par aktieŗu un izrādes palīgu aicināšanu vakariņās viņu mājā un Dzintras Janavas piedāvājumu nākamā dienā aktieŗiem parādīt Losandželosu,
kas gan tika noraidīts. Liels paldies Luizei Goniai par
Zanes Daudziņas un Aīdas Ozoliņas uzņemšanu savā
mājā, tikpat liels paldies Norai Mičulei par Jāņa Jarāna
un turnejas rīkotāja Andŗa Magura izmitināšanu. Jāpiezīmē, ka arvien grūtāk sagādāt apmešanos un aprūpi
atbraukušajiem viesiem. Šīs pilsētas un šejienes latviešu saimes pazinējiem tas nevarētu būt nekāds pārsteigums. Paldies arī Dairai Stumbrei, kas arvien čakli piepalīdz, kur vien vajag. Ja kādam no aicinātajiem un
atsaucīgajiem palīgiem esmu aizmirsusi pateikties, lūdzu pateikt un atgādināt man tieši. Visbeidzot paldies
izrādes apmeklētājiem, jo kas gan būtu teātris bez skatītājiem. Domāju, ka skatītāji izklaidējās un izrāde viņus uzjautrināja, sagādājot pārmaiņu vienmuļajā ikdienā. Savukārt Zane Daudziņa visu šīs izrādes aktieŗu
vārdā pateikusies vietējiem «darbarūķiem» un pauž
prieku par skatītāju atsaucību.
Tiksimies atkal nākamā izrādē!
Ilga Jankovska

Zanes Daudziņas vēstulītes
Luizei Goniai:
«Esam beidzot laimīgi mājās un jau strauji ierauti
darbos, taču gribas vēlreiz pateikties par karalisko uzņemšanu Jūsu skaistajā mājā. Sūtu sirsnīgus sveicienus
visiem, kuŗi rūpējās par mums Losandželosā! Tiklīdz
atgriezāmies Rīgā, man lūdza interviju iknedēļas žurnālam «Rīgas Viļņi» . Vēlreiz mīļš paldies par visu! Sveicieni arī Ilgai Jankovskai, Norai Mičulei un Elitai Dižgalvei, kas mūs sagaidīja lidostā un viesmīlīgajai namamātei Dzintrai Janavai, kas mūs aicināja savā mājā uz
pusdienām.»
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Biļetena redaktorei:
«Mēs ar savu Amerikas braucienu esam pat vairāk nekā apmierināti. Skatītāji bija atsaucīgi, mūsu
spēle – atdevīga. Tie sīkumi, ka bija vietas, kur pēc
ilga pārbrauciena neviens nepajautāja, vai varētu
piedāvāt tēju vai kafiju, uz kopējā atsaucīgās gaisotnes fona nudien nešķiet pieminēšanas vērti, turklāt
vairākumā gadījumu attiecas uz iepriekšējiem braucieniem. Tas pats par guļvietām. Nesākšu skaldīt
matus un uzskaitīt, kur, kad un cikos kāds pret mums
bija mazāk atsaucīgs, nekā mēs būtu vēlējušies.
Skaidrs, ka tādi gadījumi bija. Tomēr daudz nozīmīgāk, ka daudzviet mēs saņēmām pat vairāk nekā varējām vēlēties – lielākoties izjutām milzīgas rūpes un
gādību.»
Ilga Jankovska pateicību saņēmusi no citiem aktieŗiem, kuŗi Losandželosā viesojušies agrāk – Aīdas
Ozoliņas, Rasmas Garnes, Vijas un Ivara Lindbergiem, Olgas Dreģes.

Jauna grāmata par bij. Latvijas
prezidenti Vairu Vīķi Freibergu
Apgāds «Antava» laidis
klajā filoloģijas doktora
un LAMZAs prezidenta
Māŗa Ruka mīkstvāku
240 lappušu grāmatu
«Īsvēsture. Patiesā Vaira Vīķe Freiberga». Autors tajā analizē bij. prezidentes astoņu gadu polītisko darbību, paužot aizdomas, ka Vaira Vīķe
Freiberga aizritējušā gadsimta 60. gados sadarbojusies ar Valsts drošības
komiteju. M. Ruks kritizē
prezidenti par Valsts valodas likuma mīkstināšanu,
lai tādējādi ierobežotu latviešu valodas lietojumu
Latvijā, pārmērīgu cittautiešu integrāciju un natūrālizāciju, tuvināšanos Krievijai, nevēlēšanos godināt
latviešu leģionāru piemiņu.
Piekrist vai nepiekrist rakstītajam – katram lasītājam pašam iespēja izšķirties.
Fotografijas grāmatā nav ielīmētas, ikviens lasītājs tās var pārvietot. Grāmatas cena 3.64 latu.
Latvijā iznākušās grāmatas var iegādāties Interneta grāmatnīcā: www.kukii.lv vai Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv

Losandželosas latviešu skolas
deju kopa

Apsveicam!

Losandželosas latviešu skolas dejotāju vadību šogad uzņēmusies Benita Trapse. Visi skolas pagājušā
mācību gada, kā arī vairāki iepriekšējo gadu absolventi dejo jauniešu kopā «Pērkonītis» – tātad ar pārliecību varu teikt, ka mūsu deju skolotāji iemācījuši
bērnus mīlēt deju un zinu, ka «Pērkonītim» aug krietna maiņa. Jau tagad vēroju savu meitu un viņas draudzenes, kuŗas ar apbrīnu un skaudību mēģinājumos
noskatās uz «lielajiem» un zāles stūrī cenšas izdejot
pa kādam noskatītam solim. Šogad mazo dejotāju
vecums nepārsniedz 11 gadus, bet vismazākie dejotāji
tikko iemācījušies staigāt. Pāris gadus mūsu latviešu
ģimenēs bijis neliels «pārtraukums», jo skoliņai nav
7. un 8. klases, tāpēc dejotājiem ir lielāka slodze.
Vēl pavisam nesen Māra Ābele piedalījās
Šovasar skolas deju kopa Dziesmu svētkos VentūDzelzsvīru
triatlonos. Kopš 2007. gada 30. jūnija
rā un skandinavu festivalā dejos Jāņa Marcinkēviča
viņa audzina dēlu Loganu, kam nu jau deviņi mēdeju «Trīs zirnīši vezumā». Deja ir sarežģīta, un, lai
neši. Attēlā: Māra, Logans, Maks Makpartlandi
to sagatavotu, nopietni jāmēģina, bet, ja mūsu bērni
(McPartland) Lieldienās ciemos pie vecmāmiņas
saņemas, viņiem viss ir pa spēkam. Izvēlējāmies šo
Annas Ābeles
deju, jo skoliņā meitiņas ir krietnā pārsvarā par puišiem, un šajā dejā viens puisis dancina trīs meitas –
trīs zirnīšus. Šo deju tik mazi bērni vēl nekad un nePasakas bērniem un pieaugušajiem:
kur nav dejojuši, žēl tikai, ka neiekļūsim Ginesa rewww.pasakas.net
kordu grāmatā. Domāju, skatītājiem tā patiks, jo mācām bērniem, ka dejā ir svarīgi ne tikai soļi, bet gan
Laika ziņas jebkuŗā vietā pasaulē:
arī smaids un stāja, un droši vien bērni vismaz deshttp://www.wunderground.com/global/
mitreiz vienā mēģinājumā no manis dzird – esiet
stations/26422.html
«smukiņi», un viņi arī cenšas, jo pavisam drīz būs
Radurakstus baznīcas grāmatās var meklēt:
jādejo lielajos svētkos uz lielās skatuves.
www.lvva-raduraksti.lv
Ilze Nagaine

ALA aicina skolēnus ASV piedalīties domraksta un zīmējuma konkursā
ALA sadarbībā ar Latvijas Republikas Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretāriātu
rīko bērnu zīmējumu konkursu «Apsveikums Latvijas Republikai 90 gadu jubilejā» un jauniešu domrakstu konkursu «Latvijas Republika pēc 90 gadiem»
Domrakstu konkursā var piedalīties 11-17 gadu veci
jaunieši. Domrakstam jābūt rakstītam ar datoru latviešu
valodā vienā lapas (formāts A4) pusē ar 1.5 atstarpi starp
rindām, attālumam no kreisās un labās malas jābūt 2 cm,
no augšējās un apakšējās malas – 2,5 cm. Jāraksta ar Times
New Roman 12 punktu burtiem. Atsauces domrakstā jāraksta ar 10 punktu burtiem. Domraksta apjoms nedrīkst
būt mazāks par trim lappusēm un nedrīkst pārsniegt sešas
lappuses. Uz domraksta pirmās lapas jāuzraksta konkursa
dalībnieka vārds un uzvārds. Domraksts var būt esejas,
stāsta, pasakas vai citā prōzas darba formā par tematu –
«Latvija pēc 90 gadiem» (t. i., 2098. gadā).

Zīmējumu konkursā var piedalīties 3-10 gadu veci
bērni. Konkursa dalībniekiem jāsagatavo kartīte par tematu «Apsveikums Latvijai dzimumdienā»; zīmējumam var
pievienot tekstu. Zīmējuma formāts nav ierobežots; otrā
pusē jāuzraksta konkursa dalībnieka vārds, uzvārds un izvēlētais temats. Darbus konkursam no skolām un individuāli (domraksta vai zīmējuma autoriem, kuŗi nemācās
ASV latviešu skolā) jāiesūta līdz 2008. gada 30. maijam:
1 Hillside Dr. #B203 Mt. Arlington, New Jersey 07856.
Uzvarētāju vārdus vērtēšanas komisija paziņos ALAi līdz
2008. gada 6. jūnijam. Konkursu uzvarētājus apbalvos
Latvijā pasākumu cikla «Tautiešu mēnesis 2008» beigās
9. jūlijā.
ĪUMSIL sekretāriāts segs ceļa izdevumus uzvarētājam
un pavadonim uz konkursa nobeiguma svinīgo pasākumu
Latvijā.
ALAs Izglītības nozares vadītāja Ināra Jansone
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Otra vēstule no Oslo
Nesen noskatījāmies Intas Tiroles monologizrādi
Rūdolfā Plēpja režijā «Šampinjonu derības» – par latvieti, kuŗa meklē labāku dzīvi Īrijā. Izrāde bija ļoti
laba, un pats stāsts interesants. Mēs ar Viestartu gluži
nesapratām, kāpēc cilvēki izbrauc no Latvijas, acīmredzot dzīve tomēr nekļūst labāka. Apmēram 60 skatītāju dzīvi reaģēja, dzīvoja līdzi, jo daudziem, iespējams, pēdējos gados ir līdzīga pieredze, varbūt ne tieši
Īrijā, bet tepat Norvēģijā. Pēc izrādes komponists
Valdis Zilveris nospēlēja dažas jaukas dziesmas,
padziedājām arī līdzi. Izrāde notika Oslo centrā kādā
norvēģu teātrī, augštelpā bija galdiņi, pie kuŗiem izrādes laikā sēdējām, iedzērām vīnu vai alu. Iepazināmies ar trim latvietēm, kuŗas izceļojušas senāk, izrādās, ka vienai māsīca dzīvo Amerikā. Satikām arī
jaunāku sievieti, kas te ir arī vīru un dēliņu, ciemos pie
viņas bija atbraukusi māte no Latvijas.
Nākamā dienā notika latviešu biedrības pilnsapulce,
kuŗā piedalījās 12 latviešu. Esmu iestājusies biedrībā,
pastāstīju nedaudz par latviešiem ASV. Biedru nauda
te ir augstāka, taču tajā ieskaitīta ieeja uz pasākumiem.
Pērn biedrībā bijuši 43 biedri. Protams, te dzīvo vairāk
latviešu, bet visi jau neiestājas – tāpat kā visur.
Latviešiem notiek tikšanās arī kādā krodziņā, atkal
sanāca apmēram ducis, bija jauks vakars. Katrs pastāsta, kā te nokļuvis, dalās iespaidos. Viena sieviete,
kas Oslo dzīvo jau astoņus gadus, teica, ka, aizbraukusi
uz Latviju, tur jūtas kā svešiniece.
Ceru ka Kalifornijā jauki spīd saule. Mēs ļoti gaidām, kad kļūs siltāks. Aukstums jau sāk apnikt, bet vismaz nav tik daudz sniega, kā bijām domājuši.
Vienu nedēļas nogali braucām uz Zviedriju slēpot.
Braucienu darbiniekiem un viņu ģimenēm rīkoja Viestarta darbavieta. Gribam nopirkt dzīvokli, jo esam
nolēmuši te palikt ilgāk par diviem gadiem, un, protams, nevēlamies izšķiest naudu par īri, labāk to
ieguldām nekustamā īpašumā. Līdz jūlija beigām kaut
kas jāatrod, jo tad beidzas mūsu līgums ar pašreizējā
dzīvokļa īpašnieku. Esam jau izdomājuši, kuŗā rajonā
gribam pirkt, tikai jāatrod, kāds mums patīk.
Es pati vēl nestrādāju. Mācāmies norvēģu valodu,
turklāt vēlos iegūt maģistra gradu, bet vispirms man
jāapgūst valoda. Cerams, ka drīz varēsim runāt
norvēģiski bez problēmām.
Lieldienu brīvdienas pavadījām Lisbonā. Visi
norvēģi brīvdienās kaut kur dodas, mēs nolēmām
braukt, kur siltāks.
Malacim ļoti iepaticies skraidīt pa sniegu, šķiet, viņš
ir sapratis, ka dzīvojam zemē, kur sniegs būs bieži.
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Malacis pie Brigitas Lieldienās krāsotām olām
Lisabonā vispirms gājām uz Gulbenkiana mūzeju.
Mums ir grāmata, kuŗā aprakstītas 1000 vietas, kas
ikvienam noteikti jāapmeklē, un tajā minēts arī šis
mūzejs. Turcijā dzimušais armēņu tautības Gulbenkians bija naftas magnāts un filantrops, kopš 1942.
gada viņš dzīvoja Lisabonā un testamentā novēlēja
ievērojamas līdzekļus pilsētai. Pēc Gulbenkiana
nāves 1955. gadā atvēra mūzeju, kuŗā var apskatīt
viņa milzīgo mākslas darbu kollekciju.
Nospriedām, ka viņu var salīdzināt ar slaveno
Getiju Amerikā. Pēc tam aizgājām uz modernās
mākslas mūzeju, kas turpat līdzās. Tur nekā īpaša,
kas mums sevišķi iepatiktos, nebija. Aizgājām līdz
upei un brīnījāmies, ka pilsēta diezgan nabadzīga,
daudzas ēkas nolaistas vai pat pamestas. Gandrīz
tāpat kā bija un ir Latvijā.

Brigita Puķīte pie Gulbenkiana mūzeja Lisabonā

Šis nav Sanfrancisko slavenais tilts;
izrādās, līdzīgs ir arī Lisabonā

Centrā, protams, ir lielas, tipiski eiropiskas ēkas.
Domāju, ka Lisabona būs līdzīga Spānijas pilsētām,
bet laikam Portugāle nav tik turīga, vairāk atgādina
Meksiku. Staigājot ievērojām, ka ielas izliktas ar
maziem akmens gabaliņiem un vietām izveidotas ļoti
skaistas mozaīkas. Ievērojām arī vairākas sabrukušas
ēkas. Lisabonā 1755. gadā bija zemestrīce un pilsēta
tika sagrauta. Žēl, ka nevar visu uzcelt no jauna, bet
tam vajag daudz naudas. Bijām ļoti pārsteigti, mums
pienāca klāt vietējie un piedāvāja narkōtikas. Policijas
neredzēja, lai gan tas notika kādas četras reizes apmēram desmit minūšu laikā un vēl gaišā dienas laikā!
Lisabona ir daudz lielāka par Oslo un kalnaina,
tāpat kā Sanfrancisko. Pa ceļam piestājām iedzert
punču, ko te sauc par sangria, un tad devāmies
vakariņās. Lisabonā vispirms ēd gaļu un pēc tam zivi,
kas ir ļoti sālīta. Neteikšu, ka mums tā garšoja, man tā
bija par sāļu.
Nākamā dienā aizbraucām uz pilsētas daļu, ko sauc
par Belemu. Tur apskatījām torni Torre de Belem,
Discoveries Monument, prezidenta pili, Sv. Hieronīma
klosteri. Mūzejs tur ļoti labs, laikam viens no lielākajiem Eiropā. Aizbraucām arī apskatīt Jēzu Kristus
statuju. Dīvaini, ka kartē nebija norādīts, kā tur nokļūt
vai ka tāda statuja vispār ir. Jautājot, kā tur nokļūt, no
vietējiem konkrētu atbildi nesaņemām. Nospriedām,
ka varbūt viņi negrib, lai tur brauktu daudz citas ticības tūristi, jo Portugāle ir katoļu zeme.

Lisabonas jumti

Lisabonas simbols, kas liecina par Portugāles
varenību Lielo atklājumu laikmetā – Belema tornis, piemineklis jūrasceļotājam Vasko da Gamam,
celts vēlīnās gotikas stilā pie Težu upes grīvas un
kuģu izejas ceļa jūrā

Cristo-Rei pieminekli atklāja 1959. gada 17.
maijā; architekts Antonio Lino, tēlnieks Francisko Franco de Sousa; skultpūras pamatne ir
75 metrus augsta, Kristus tēls – 28 metrus
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Taču, kad tur nokļuvām, satikām daudz citu tūristu
un netrūka arī dāvanu veikalu. Stāsta, ka kāds mācītājs
redzējis Jēzus Kristus statuju Brazīlijā un vēlējies, lai
tāds pats būtu Lisabonā. Jāteic, tas ir ļoti iespaidīgs
monuments.
Vakarā aizgājām uz fado restorānu, klausījāmies
portugāļu tradicionālo mūziku un skatījāmies dejas.
Citvakaru aizgājām uz arģentīniešu restorānu, kur gaļu
ieved tieši no Arģentīnas. Sen gaļu nebijām ēduši, un
tā bija ļoti garšīga.
Alus, salīdzinot ar Norvēģiju, te ir smieklīgi lēts –
pudele maksā vienu eiru. Mēs šur tur piestājām un,
sēžot ārā, dzērām alu tāpat kā vietējie. Nopirkām Portugāles vīnu vešanai uz Oslo. Slavens ir Portugāles
portvīns, bet mums tas likās pārāk salds.
Diemžēl neiznāca laika aizbraukt uz Kaškaišu, tūristu iecienīto pilsētu pie Atlantijas ōkeana. Aizbrauksim uz turieni citreiz, jo galveno Lisabonā jau esam
redzējuši.
Cilvēki Portugālē bija samērā pieklājīgi. Portugāļi
angļu valodu prot sliktāk nekā norvēģi. Domāju, ka
varēsim sarunāties spāniski, bet portugāļu valoda
tomēr ir atšķirīga. Šur tur labāk saprata spāniski nekā
angliski, īpaši vecāki ļaudis. Laiks bija labs, saulains,
varēja gan būt siltāks. Viestarts iedega vienā dienā,
vēlāk mums kāds jautāja, no kurienes esam, ka esam
tik balti un Viestarts iededzis sarkans. Viņš vēl teica,
ka saticis dažus krievus, kuŗi arī bija sarkani tāpat kā
Viestarts, tātad mēs nebijām vienīgie ziemeļnieki.
Abraucām atpakaļ, atkal sniegs un aukstums! Vēl
nav pavasaŗa. Mana māte, tēvs un brālis Lieldienās
bija Rīgā, braucot atpakaļ, viņi iegriezīsies pie mums
pārnakšņot un, protams, paciemoties.
Malacim gan šoreiz bija jāpaliek mājās, viņu pieskatīja kāda kundze, kuŗai ir lauku mājas tuvu lidostai.
Mēs uz lidostu aizbraucām ar vilcienu, īsi pirms lidojuma atdevām Malaci. Atgriezušies piezvanījām, un
mums Malaci atveda uz lidostu. Oslo nav tādu suņu
novietņu kā Amerikā, jo dzīvnieku aizsargātāji domā,
ka suņus nedrīkst ieslodzīt būŗos. Taču var sarunāt ar
lauku māju īpašniekiem, kuŗi par maksu ir ar mieru
dzīvniekus pieskatīt. Bažījāmies, kā Malacis jutīsies,
taču viņam sabiedrība patīk, un viņam bija iespēja izskraidīties pa āru. Ir vēl daudz ko stāstīt.
Brigita Puķīte
Izīrēju divistabu dzīvokli vasaras
sezonai Etnas ielā klusā vietā (Brīvības un Pērnavas ielas stūrī); trešā stāvā,
visas ērtības. Tālr. mājās: 67360552;
kabatas tālr.: 29471185
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Iespējams iegādāties namiņu
Rīgas tuvumā, ciemā Ezerrozes
Netālu no Rīgas, pie Sunīšu ezera un Lielās Juglas
top jauns ciems. Rīgas centrs no tā ir tikai 16 km, bet
te nav jūtama pilsētas burzma un dzirdami trokšņi, jo
ciems atrodas priežu meža ielokā. Šis skaistais zemes
stūrītis Rīgas rajona Gaŗkalnes pagastā ir Rožu dzimtas īpašums un, tā kā atrodas pie ezera, ciems nosaukts
par Ezerrozēm. Atbilstīgi ir arī ciema ielu nosaukumi: Mārtiņrožu, Maijrožu, Ūdensrožu, Rožlapu u.
tml. Ezerrožu ciems ir viens no lielākajiem Latvijā,
tajā ir 85 apbūves gabali. Ezerrozēs var iegādāties gan
apbūves gabalus, gan jau pabeigtas privātmājas.
Vairākām mājām jau bijuši spāŗu svētki. Ezerrožu un
celtniecības firmas īpašnieki dzimuši, auguši un skolojušies rietumos, un dabiski, ciemā būs visas ērtības.
To apsargā, tā ielas ir sakoptas, apgaismotas, tātad rodas drošības un mājīga sajūta. Tā kā Ezerrozes atrodas
gan pie ezera, gan upes, tad, protams, te būs arī privāta
peldvieta. Labiekārtos parku, sporta laukumu un rotaļlaukumu bērniem. Ciema attīstība rit pilnā sparā, un,
ziemai beidzoties, celtniecība un turpmākā labiekārtošana turpināsies ar vēl lielāku jaudu.
Ezerrožu mājalapa: www.ezerrozes.lv
Ciemu var apskatīt, iepriekš piesakoties, e-pasts:
info@ezerrozes.lv
Mārtiņš Roze

Jaunie namiņi Ezerrozēs

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
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Pasaules latviešu saiets
3. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00
«Lido atpūtas centra» restorānā
Krasta ielā 76, Rīgā, otrā stāvā
Uzrunu teiks PBLA valdes priekšnieks
Mārtiņš Sausiņš
Pieteikšanās no 30. aprīļa līdz 15. jūnijam
rakstot vai zvanot Astrīdai Jansonei,
tālr.: 371-6729-7157; 371-2921-0929;
e-pasts: astridajansone@yahoo.com
Skype: astridarjansons
Ģirtam Zeidenbergam,
tālr.: 371-6721-1470; 371-2640-7697;
e-pasts: gzeidenbergs@tilts.org
Skype: girtszeidenbergs
vai CLBA pārstāvei Ivetai Sulainei,
tālr.: 371-6729-336; var reģistrēties tieši:
www.clba.lv nodaļā Events

Te var dabūt Latvijas alu
Gambrinus Restaurant, 136 N International
Boardwalk, Redondo Beach, CA 90277
atrodas pašā King Harbor, Redondo Beach centrā,
netālu no mola, tuvu ir divas lielas auto novietnes.
Restorāns vasarā atvērts katru dienu. Tajā atsevišķos nodalījumos pie galdiņiem ir vieta 50 personām.
Var arī sēdēt pie bāra un raudzīties uz ūdeņiem.
Te piedāvā 16 alus šķirnes no dažādām Eiropas
zemēm – Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Vācijas,
Čechoslovakijas, Beļģijas, Nīderlandes, Krievijas.
Vācu, čechu, beļģu un nīderlandiešu alu pasniedz
lielos kausos, cena $4-$5.
Dabūjams četras Latvijas alus šķirnes: «Luksus»,
«Zelta», «Stiprais» un «Porteris».
Restorāna īpašnieks aicina latviešus pie sevis svinēt
Jāņus. Pērn ieradušies divi Jāņi, atskaņotas līgodziesmas. Šogad Jāņu svinības notiks 21. jūnijā
vecā vietā, pie Baltakmeņu ezera. Taču varbūt varam pulcēties Redondobīčā 23. vai 24. jūnijā?
Mājaslapa: www.gambrinusonline.com

Apģērbs: neformāls; piedalīšanās: 10.00 Ls (bufete)

Rīko Latviešu kultūras biedrība TILTS
sadarbībā ar Kanadas-Latvijas
uzņēmumdarbības apvienību (CLBA)
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
Piedāvāju gatavot cienastu un klāt galdus kāzās,
piemiņas dienās, jubilejās u. tml.

Vēl ir iespēja atrast kaŗa laikā
zudušos tuviniekus
Droši vien ne viens vien ir bezcerīgi meklējis savus
piederīgos, rakstot Sarkanajam Krustam uz Šveici vai
dažādām iestādēm uz Vāciju. Vācijā tagad ir atvērti
vairāki līdz šim slēgtie archīvi, tātad ir jaunas cerības.
No Nebraskas pavalsts Omahas pilsētas atrakstīja Elze
Ulpe, ka viņai beidzot, pēc ilgu gadu meklēšanas izdevies uzzināt, kas noticis ar viņas tēvu Kārli Birznieku.
Ziņa, protams, bēdīga, tēvs 1945. gadā miris Gistrovas
cietumā, nāves cēlonis – sirds vājums, tā vācu valodā
rakstīts pretim viņa vārdam uz lapas kōpijas, ko cietuma archīva sekretāre izsniegusi Kārļa Birznieka mazdēlam.
Uz šīs lapas ir vēl daudzu citu personu vārdi. Viņi
miruši no sirds vājuma, plaušu karsoņa, novājējuma,
tuberkulōzes, pretī vairākiem vārdiem ierakstīts – nāves cēlonis nezināms.
Kaŗa laikā zudušos meklē organizācija, ko vada
Starptautiskais Sarkanais Krusts:

International Tracing Service
Grosse Allee 5-9
34444 Bad Arolsen
Bundesrepublik Deutschland
Tālr.: (05691) 6290, Fax: (05691) 629501
Mājaslapa: www.its-arolsen.org
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Apsveicam Annu Kudlāni un Henriju Flinnu,
kopēju dzīves ceļu sākot!

Lieldienu dienā, 23. martā Losandželosas latviešu
baznīcā mācītājs Dāvis Kaņeps salaulāja
Annu Kudlāni un Henriju Flinnu (Henry Flynn)

Vedēji Annas un Henrija laulībās bija
Tamāra un Zigmunds Gučkovi

Latviešu nama zālē pēc Lieldienu dievkalpojuma notika brokastis, bet nama augšstāvā,
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības telpā bariņš tautiešu vēlēja daudz laimes jaunajam pārim.
Netrūka, protams, tradicionālās kāzu tortes. Anna Kudlāne ar ansambli «Serenāde» jau mūzicējusi
latviešu sabiedrībai un drīz tas atkal atsāks darbību; Henrijs sola dziedāt vīru korī «Uzdziedāsim,
brāļi!», Ivars Mičulis viņu aicināja piedalīties Amerikas baltiešu brīvības līgas darbā.
Anna un Henrijs pateicas visiem par labajiem vārdiem, smaidiem, laimīgas jaunas dzīves vēlējumiem!
Foto: Gunta Lujāne
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ĪSZIŅAS

Labojums

◙ Latvijā no 2007. gada augusta līdz decembrim Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) darbinieki iztaujāja 1000 tūristu no 37 valstīm. Lielākā daļa aptaujāto teica, ka viņus visvairāk biedē Latvijas autobraucēju
agresīvā braukšana. Vēl tika minēta zema līmeņa apkalpošana restorānos un pakalpojuma un cenas nesamērīgā
attiecība. Ārvalstu tūristiem patīk Latvijas architektūra,
daba, bagātā kultūras dzīve, tīrība pilsētās, cenas ārpus
Rīgas un vietējās virtuves un restorānu piedāvājumi.
Aptaujas galvenais uzdevums bija noskaidrot ceļotāju
motīvāciju un faktorus, kas ietekmē brauciena izvēli uz
Latviju. Lielākā daļa aptaujāto Latviju labprāt apmeklētu vēlreiz.
◙ Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā marta beigās
bija 4,9%. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā samazinājies par 623 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Sabiedrisko attiecību nodaļas uzskaitē
šī gada marta sākumā bija 53 429, bet marta beigās – 52
806 bezdarbnieki. Martā Latvijā samazinājies bezdarmieku skaits arī 22 rajonos un pilsētās. Vismazāk bezdarbnieku ir Rīgā – 3,2%, Ventspilī – 3,9%, Jelgavā –
4%, Jūrmalā – 4,4%, Daugavpilī – 4,5%, Liepājā –
4,9%. Visvairāk bezdarbnieku ir Latgalē. Marta beigās
NVA bija aktuālas 13 111 reģistrētās brīvās darba vietas.
◙ Šā gada pirmajos trijos mēnešos Latvijā aizturēti
83 šofeŗi, kuŗi spēkratus vadījuši narkōtisko vielu
reibumā.
◙ Rīgas reģionālās pārvaldes (RRP) Kriminālpolicijas priekšnieks Ints Ķuzis paziņojis, ka, uzlabojoties
ekonomiskam stāvoklim valstī, samazinās prostitūtu
skaits, taču pēdējos gados pieaudzis pedofilijas un seksuāla rakstura noziegumu skaits pret mazgadīgām personām. RRP ir izveidota īpaša nodaļa šādu noziegumu apkaŗošanai. Pēdējo gadu laikā par pedofiliju Latvijā aizturēti trīs ASV, viens Portugāles un divi Zviedrijas pavalstnieki. Saeimā izskatīšanai nodoti grozījumi Krimināllikumā, lai varētu pierādīt suteneru vainu, ierobežotu
prostitūciju un bargāk sodītu personas, kuŗas to veicina.
Grozījumi paredz Krimināllikumu papildināt ar jaunu
pantu, nosakot kriminālatbildību par bordeļa uzturēšanu,
vadīšanu vai financēšanu. Paredzēts, ka par bordeļa izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai financēšanu varēs
sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, ar piespiedu darbu vai naudas sodu līdz 100 minimālajām mēnešalgām. Grozījumi arī paredz noteikt kriminālatbildību par personas iesaistīšanu prostitūcijā un
palielināt sodu par to, nosakot, ka par šādām darbībām
var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

2007. gada maija DK LB Informācijas Biļetena
17. lapp. ir Venturas pilsētas valdes ēkas (Ventura
County Court House) fotografija ar pieminekli. Piemineklis ir celts franciskāņu priesterim Džunipero
Serram, nevis pilsētas dibinātājam San Buenaventuram, kā rakstīts biļetenā.
Džunipero Serra
(1713-1784) dibinājis
pirmās deviņas misiju
baznīcas Kalifornijā.
Pavisam Kalifornijā ir
21 misijas baznīca. San
Buenaventuras misijas
baznīca ir viena no pēdējām, ko dibinājis
Džunipero Serra 1782.
gada 31. martā Lieldienu svētdienā. Šogad
2008. gada 30. martā
beidzam svinēt San
Buenaventuras misijas
baznīcas 225. jubileju,
ko iesākām pirms gada.
San Buenaventura
(1221-1274) ir šīs misijas baznīca svētais.
Viņa statuja ir baznīcas
galvenā altāŗa centrā.
Guna Sondore
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1936. gada 27. novembrī atklātais skulptora Džona Palo-Kangas piemineklis Džuniperro Serram
◙ Pasaules ekonomikas fōruma informācijas un
sakaru technoloģiju (ICT) izmantošanas 127 pasaules valstu novērtējumā Latvija ir 44. vietā pasaulē
(pērn 42. vietā). Igaunija ir 20. vietā, Lietuva – 33.
vietā. 1. vietā ir Dānija, 2. Zviedrija, 3. Šveice, 4.
ASV, pēc tam Singapūra, Somija, Nīderlande, Īslande, Dienvidkoreja un Norvēģija. Pēdējās trīs vietās
ir Zimbabve, Burundi un Čada.
◙ Dziesmu un deju svētku dalībnieki 12. aprīlī
Mežaparkā piedalījās «Dziesmotā talkā», lai sakoptu Mežaparku – stādīja kokus, darināja un izvietoja putnu būŗus, vāca žagarus. Talkā piedalījās arī
Rīgas pilsētas galva Jānis Birks.
◙ No 5. līdz 10. augustam Igaunijas pilsētā Tartu
notiks Ziemeļu-Baltijas valstu Dziesmu svētki. Informācija par svētkiem mājaslapā:
www.kooriyhing.ee/eng/events/festivals/nbcf

MUMS ZUDUŠIE

Mārtiņš Šmits
1944. 8. IX – 2007. 24. XII
Mārtiņš Šmits dzimis
1944. gada 8. septembrī
Rīgā. Viņa mūžs piepeši
aprāvās 2007. gada 24.
decembrī Arkādijā, Dienvidkalifonijā. M. Šmits
studēja Dienvidkalfornijas universitātē (USC) un
pēc absolvēšanas dienēja
jūras kaŗa flotē. Viņš atgriezās universitātē un
ieguva doktora gradu farmacijā un strādāja par
farmaceitu līdz mūža beigām.
Mārtiņam bija daudz draugu un dažādas intereses.
Viņš bija ieguvis pilota tiesības, un viņam patika lidot.
Kopā ar draugiem viņš devās izbraukumos ar divriteni, motociklu, laivu, labprāt slēpoja. Mārtiņš agrāk
piedalījās Losandželosas latviešu teātŗa kopas izrādēs.

Mārtiņš Šmits Jāņa Lejiņa lugā «Skabarga sirdī»
Lidijas Lietiņas-Mitrēvicas režijā

Mārtiņam patika apceļot pasauli, īpaši iecienīta atpūtas vieta viņam bija Aļaska.
Mārtiņš bija ASV patriots, taču ļoti svarīga viņam
bija arī latviskā piederība.
Sēro māte Lūcija Šmite, māsa Ilze Šmite-Rīse
(Reese), kas dzīvo Havajā, viņas trīs bērni, kuŗus Mārtiņš ļoti mīlēja – Tesa, Pēteris un Hans, Tesas vīrs, Pēteŗa un Hansa dzīvesbiedres un viņu septiņi bērni.

Haralds Auzers
1929. 14. I – 2008. 28. I
Haralds Auzers dzimis 1929. gada 14. janvārī Rīgā.
Viņš bija vienīgais bērns Alīdas un Otto Auzeru ģimenē. Tēvs aizgāja bojā, kad Latvijā tika bombardēta kāda dzelzceļa stacija. Māte ar dēlu kaŗa beigās izceļoja
uz Vāciju. Haralds sapnis bija kļūt par architektu. Viņš
beidza ģimnaziju bēgļu nometnē un izceļoja uz Kanadu, kur sākumā strādāja kādā farmā. Latviešu tautasdeju kopā viņš iepazinās ar jauku meiteni, ar kuŗu drīz
apprecējās. Astrīdas un Haralda Auzeru ģimenē piedzima meita Anda un dēls Egils. Haralds Auzers Kanadā
strādāja tēraudrūpniecības uzņēmumā. 1960. gadā Auzeri pārcēlās uz Longailendu Ņujorkā, kur Haralds bija
lielas dzīvojamās mājas pārvaldnieks. Uz Kaliforniju
Auzeri atbrauca 1962. gadā. Haralds strādāja aluminija presēšanas rūpnīcā, bija darbu vadītājs. Viņš mācījās
Mt. San Antonio Junior College un iegādājās vairākas
īres mājas.
Laikā, kad Imants Kaprālis bija DK latviešu biedrības priekšnieks, Haralds Auzers darbojās biedrības
valdē un bija sarīkojumu pārzinis.
1990. gadā nelaimes gadījumā aizgāja bojā dēls
Egils. Astrīda Auzere nomira 2001. gadā.
Haralds jaunībā bija izcils basketbolists, viņš spēlēja latviešu basketbola vienībā Hamiltonā, Kanadā.
Viņš audzēja rozes un kopa tomātu stādus, viņam ļoti
patika slēpot un kopā ar savu labāko draugu, dēlu Egilu, viņš bieži brauca makšķerēt. Diemžēl pēdējos mūža
gados viņu mocīja vairākas smagas slimības – emfizēma, vēzis, pneumonija, ļoti pasliktinājās redze. Taču
Haralds nezaudēja optimismu un savu vienreizējo humoru līdz sava mūža pēdējai dienai 2008. gada 28. janvārim Rancho Cucamanga.
Sēro meita Anda, znots Brūss un seši mazbērni,
draugi un radi.
Latvijas valsts archīva virtuālā izstāde
«Represētie kultūras darbinieki»
http://www.lvarhivs.gov.lv/represetie/
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Anaheim Ballet
280 E Lincoln Ave
Anaheim, CA 92805
714-490-6150
www.anaheimballet.org
www.myspace.com/anaheimballet
www.youtube.com/anaheimballet

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 following 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.

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

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
18. maijā plkst. 3.00 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 32 Str, Apt 4 San Diego CA 92104
nd

Lūdzam draudzes nodevas un ziedojumus
rakstīt uz J. Vingris vārda un nosūtīt viņam
www.sandiegodraudze.com
www.sandiegodraudze.us

Galerija Baltic Crossroads
3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029
Tālr.: 323-664-6216; 818-653-9961 (kabatas)
Grāmatas, rotaslietas, audumi, keramikas izstrādājumi, fotografijas, gleznas, grafikas, akvareļi, plakāti
Galerija atvērta katru dienu, izņemot pirmdienas

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
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANA UN PIRKŠANA
PALĪDZĪBA, PĀRCEĻOTIES UZ CITU DZĪVESVIETU (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.com
www.shorewood.com/martin
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Draudzes Ziņas

Viesītes baznīcā Lieldienu rītā sprediķi teica mācītājs Alvis Āboliņš
Mīļš mums mūsu Dieva nams, Svētu rītu staigājams,
Tur mums sirds top skanīga Debestēva pagalmā.
Nāk mums pretim mīļi jauks Jēzus, visu bērnu draugs,
Teic: «Es tevi gaidīju, Dod man savu sirsniņu!»
Maza mana sirsniņa, Ņem to, ja Tev patīk tā!
Es pie Tevis piekļaušos, Tavos vārdos klausīšos.
(448) Andrievs Niedra

DRAUDZES AMATPERSONAS
Prāvests Dāvis Kaņeps: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039
Priekšnieks Jānis Lejnieks: 8682 Larthorn Dr., Huntington Beach, CA 92646
Kasiere Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
Dāmu kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
Dāmu kom. kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063

(310) 621-9572
(714) 968-9992
(949) 443-2150
(949) 443-5170
(310) 396-5244
(805) 522-0185

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS
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Draudzes dzīves kalendārs 2008. gada maijam
4. maijā plkst. 11.00 dievkalpojums – Exaudi svētdiena
Aizlūgsim par Ziemeļanglijas/Bradfordas draudzi (diak. Gita Putce)
un Palsmanes draudzi (māc. Raitis Jēkabsons)
11. maijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Vasarsvētki
Aizlūgsim par Volongongas draudzi Austrālijā (prāv. Colvin McPhearson)
un Pampāļu draudzi (evaņģ. Ivars Eisaks)
18. maijā plkst. 11.00 dievkalpojums – Trīsvienības svētki
Aizlūgsim par Vircburgas draudzi Vācijā (arch. Elmārs Ernsts Rozītis)
un Pāvilostas draudzi (māc. Jānis Bitāns)
24 ‐ 26. maijā Rietumkrasta XV Dziesmu svētku dalībnieku
ģenerālmēģinājums mūsu mājās!
25. maijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu
Aizlūgsim par Vinipegas draudzi Kanadā (māc. Egils Grīslis & Indra Grīsle)
un Penkules draudzi (prāv. Oskars Laugalis);
dievkalpojumā piedalīsies māc. Kārlis Žols un Dāvis Kaņeps
(sprediķis: «Hotel California» jeb kas ir Tava dziesma?)
BBQ pikniks visiem koristiem, dejotājiem un draugiem plkst. 2.00
Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. (Jņ. 14:14)

Datums
9. III
16. III
21. III
23. III
30. III

Dievkalpojumu statistika
dievlūdzēji dievgaldnieki
kollekte
skolas saime
33
37
28
135
19

27
24

$
$
$
$
$

369.00
379.00
129.00
791.00
151.00

11
30

17

$
$
$
$
$

11.18
10.24
4.61
5.86
7.95

zied./personu
Gada sapulce
Pūpolsvētdiena
Lielā piektdiena
Lieldienas

Paziņojums par altāŗa ziedu
novietošanu
Biruta Šulca pieņem pieteikumus altāŗa ziediem, viņai var zvanīt, tālr.: 626-443-8464, vai rakstīt,
e-pasts: birschultz@earthlink.net Draudzes dievnama ieejas telpā ir īpašs ziedu kalendārs visam gadam, kur ikviens arī pats var pierakstīties. Mēs pateicamies katram ziedotājam. Ja ziedus noliek, kādu
pieminot vai īpašā jubilejā un vēlas, lai dievkalpojumā par to paziņo, lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot
mācītājam pirms dievkalpojuma!
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Mācītāja ievadraksts
Bībeles teksts: Un Viņš būs miers. (Mic. 5:4)
Pavasaris steidzas klupdams, krizdams, un mēs
jau sākam domāt par vasaru, bērnu nometnēm,
Kursu un Gaŗezeru, atpūtu. Mēs gatavojamies
diviem Dziesmu svētkiem – Latvijā un Ventūrā.
Rosība pieaug, tāpat kā daba mostas pēc ziemas
lietiem. Piemēram, sēklas tuksneša smiltīs, ilgi
gaidījušas izdevību, tagad dīgst un mazina zemes
formu skarbumu.
Maijs ir laiks starp ziemas klusumu un vasaras skaļumu. Līdz 11. maijam mēs vēl pakavēsimies Augšāmcelšanās svētkos, kad tie sasniegs savu galamērķi – Svētā Gara izliešanu pār Jēzus
sekotājiem. Viņus iepriecināja vēsts, ka Jēzus ir
dzīvs. Ir dzirdēts atzinums, ka viens no pierādījumiem Lieldienu brīnuma ticamībai ir Jēzus mācekļu izturēšanās: laikā starp piektdienu, kad Jēzu sita krustā, un svētdienas vakaru bailīgu mācekļu bariņš ieslēdzās, gaidīdami vissliktāko. Taču
drīz pēc tam viņi paši bezbailīgi liecināja un stāstīja citiem par notikušo. Šī pārmaiņa ir tikpat liels
brīnums kā akmens novelšana no kapa!
Vai tevī ir kaut kas mainījies, dzirdot šo evaņģelijā rakstīto un baznīcā sludināto vēsti? Ko tu
pārdzīvoji šogad? Uz ko tas tevi mudina? No senseniem laikiem pravieši runāja par Vienu, kas nesīs mieru! Acīmredzot mēs to pilnībā neesam vēl
sasnieguši. Katrs saullēkts mums nes jaunas ziņas
par starptautiskiem nemieriem. Lieki par tiem
uztraukties, jo mēs tur maz ko varam darīt. Varbūt... sāksim ar sevi! Jo, ja Dieva īstenība ir miera
atnākšana ļoti aktīvā un pozitīvā veidā, tad nebūsim vienaldzīgi par savu novadu! Sāsim ar sevi un
turpināsim izplatīt mieru, piedodot, mīlot, izjūtot
līdzcietību un otru patiesi godājot.
Ja ir trūkums kādā organismā – kaut arī ir runa par cilvēku pulku, tas nozīmē, ka kaut kādā
veidā ķermenis nav mierā ar sevi. Tas atspoguļo
šaubas, kādas ieviešas pēc pagaŗas gaidīšanas. Tas
atspoguļo stingru paštaisnību. Mēs alkstam pēc
labuma un veseluma, bet bieži neesam paši spējīgi
saņemt no Dieva, ko Viņš grib mums piešķirt, un
noraidām aiz vairākiem iemesliem, no kuŗiem
MIERS ir – pilnība, veselums un dzīvība.
Novēlu, lai esam atvērti Dieva Gara atnākšanai
mūsu dzīvē, uzklausot Vārdu un pieņemot svēto
sakramentu baznīcā, izjūtot līdzcietību un kalpojot!

Dzimumdienas jūnijā
4. Pēteris Freimanis
5. Alma Ezerniece, Dane Purmalis
9. Alise Stern
11. Māra Rosentāle
12. Anniņa Zemjāne-Kaļiņa,
Viktors Vaits
15. Eduards Reimanis
16. Tamāra Ozoliņa, Sigrīda Upeniece
17. Anna Tetere
19. Maruta Dankers, Biruta Maldute
20. Edgars Šķēle
23. Kārlis Kalējs
26. Viesturs Pētersons
27. Māra Sidler
28. Irēne Gnerlich, Silvija Kurmiņa
30. Rita Whisenand
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes mācītājs prāv. Dāvis Kaņeps
un Draudzes padome

Dievnama altāris Lieldienu rītā. (Paldies Birutai
Šulcai, Luizei Goniai un Viktoram Kerliņam!)
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Draudzes gada sapulce
9. martā pēc dievkalpojuma dievnamā 22 draudzes
locekļi piedalījās Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut.
draudzes gada sapulcē. Sapulci vadīja draudzes
priekšnieks Jānis Lejnieks, protokolēja Daina Ābele.
Sapulces galvenie mērķi bija informēt par pagājušā
gadā paveikto. Kopumā draudzes darbība sekmējās,
kā bija iecerēts. Dievkalpojumu bija mazāk, jo vasaras mēnešos tie notika reizi divās nedēļās. Pēdējos
divus gadus Lielā piektdienā ir vairs tikai rīta dievkalpojums. Dievkalpojuma caurmēra dalībnieku skaits
maz mainījies. Dievgaldnieku skaits tomēr pieauga.
Rūpes rada budžeta iztrūkums, jo samazinājies nodevu maksātāju skaits. Nodevu likmes pēdējos gadus
nav palielinātas. Draudze tomēr ir spējīga izpildīt budžetu kā paredzēts, ja katrs loceklis apzinīgi papildus
nodevai ziedos vairāk. Ziedojumi palīdzības darbam
Latvijā pārsniedza iecerētos $5000, un mūsu misijas
darbs dzimtenē turpināsies.
Dāmu komiteja pelnījusi atzinību par savu darbu,
2007. gadā rīkojot brokastis, pusdienas un rudens bazāru. Šie ienesīgie sarīkojumi palīdz draudzes budžetam un dažādiem labdarbības projektiem. Draudze
turpina atbalstīt LELBU, Rietumu apgabalu un LELBĀL mērķus un budžetu. Liels paldies Lienei Lindei,
vadot dāmu komitejas darbu.
Sapulce pateicās Jānim Lejniekam par draudzes
vadību pēdējos trīs gadus. Taču turpmāk draudzes
priekšnieka amatam viņš vairs nekandidēja. Patlaban
draudzes padome meklē cilvēkus, kuŗi vēlētos uzņemt
draudzes vadību. Lielākie projekti ir dievnama remontdarbi, pacēlāja iekārtošana un citi labojumi dievnamam un apkaimei. Solīti pa solītim!
Paldies visiem, kuŗi atbalstīja Kristus darbu ar mūsu draudzes starpniecību! Lai Dievs svētī mūs 2008.
gadā!

Ziņojums par māsu draudzēm
Draudzes pārstāve Latvijā Silvija Kurmiņa astoņām māsu draudzēm Sēlpils prāvesta iecirknī nodos
sveicienus un saziedotos līdzekļus, kā arī samaksās
par trīs mācītāju veselības apdrošināšanu, jo mūsu
draudze uzņēmusies šādu atbildību.
Draudzes padomes locekle Anna Ābele vada māsu
draudžu darbu. Viņa pastāstīja, ka jau dažus gadus uz
Latviju vairs neesam sūtījuši palīdzības saiņus, taču
varam palīdzēt, nosūtot naudu, kaut arī dolara vērtība
ir mazinājusies. Draudzes Ziņās vēlamies pateikties
tiem, kuŗi pagājušos gadus ziedojuši Dienvidkalifornijas draudzes māsu draudzēm!
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Katrs lats, eira vai dolars palīdz Latvijas draudzes
darbā. Neretā un Jēkabpilī esmu pats apciemojis diakonijas centrus, kur par saziedotiem līdzekļiem diakoni spēj sagādāt apģērbus trūcīgajiem, citviet tiek
pabaroti izsalkušie un izslāpušie. Tāpēc liels paldies
ikvienam ziedotājam!
ZIEDOJUMI MĀSU DRAUDZĒM
M. Lasmanis $100, B. & G. Schultz $25, J. & D.
Taube $50.
ZIEDOJUMI ZVANNIEKIEM
$46 – ziedojuši skolas bērni, viņu vecāki un skolotāji
(Dievnama ieejas telpā ir īpaši coin folders Zvannieku bērnu mājas atbalstam, kur var iemest 25 centus!)
ZIEDOJUMI LIELDIENĀS
A. Ābele $200, D. Ābele $100, R. Ābele $25, A.
& J. Avots $100, Ē. Bastjānis $40, P. & A. Berkolds
$60, D. Bīriņa $50, J. & D. Bitītis $20, A. Blāķis &
S. Pastere $50, H. & E. Brauķis $50, A. & I. Briška
$500, Z. Cīrulis $25, V. Dābols $50, R. & R. Daņilovs $20, I. & Z. Dižgalvis, E. Dumpis $50, T. & Z.
Dumpis $200, C. Freiberg $100, P. & D. Freimanis
$75, R. Gernatovskis $200, L. Gonia $250, R. Gudrups $15, A. & H. Hofmanis $50, I. Jankovskis $20,
E. & S. Jēkabsons $20, A. Jostiņa $100, K. & K. Kalējs $25, V. Kerliņš $250, J. & O. Klaviņš $100, G. &
G. Kuškēvics $200, J. & V. Lācis $100, M. Lasmanis
$50, A. & A. Lejnieks $200, K. Lewis $25, H. Līcis
$20, I. Loy $25, P. & B. Maldutis $40, Mattson ģimene $50, B. Mayer $20, C. & C. McAuliffe $20,
M. McPartland $50, V. Miska $100, A. Murphy $50,
T. & M. Paegle $100, V. & D. Pavlovskis $100, O.
Pencis $100, P. & S. Purmalis $50, K. & V. Purmalis
$30, S. Putniņa $25, L. & M. Ratermanis $100, R.
Ratermanis $25, J. & K. Riekstiņš $50, A. Rollins
$500, J. & L. Rosentāle $100, T & E. Rūsis $200, B.
& G. Schultz $100, P. & V. Simsons $20, R. Šmits
$20, I. & J. Stern $150, J. & D. Taube $50, A. Teteris
$25, I. Tīsiņa $20, A. & S. Tolks $25, A. & C. Treide
$30, O. & C. Tūbelis $1000, S. Tūbelis-Kurmiņa
$30, S. Upenieks $100, V. & A. Vaits $50, L. & A.
Veiss $35, R. & E. Virza $50, A. & V. Vītols $100,
M. & F. Wolf $200, D. & V. Zaķis 50, J. & I. Zemjānis $100, A. Zīle $50.
Draudzes padome sirsnīgi pateicas par ziedojumiem un svētību!

LELBAs KALPOŠANAS GADS

Četrdesmit, kuŗi kalpoja
Ciešanu laikā vairākās draudzēs notiek īpašas Bībeles stundas, pārrunas, kas palīdz garīgi augt. Aicinu turpināt šo svētceļojumu un ceru, ka šis darbs,
«četrdesmit, kuŗi kalpoja» palīdzēs augt līdz pat
2008. gada beigām! LELBAs izziņotais Kalpošanas
gads rit. Lasot ziņas no vairākām draudzēm, redzu,
ka šur un tur tas tiek pieminēts, bet varbūt pietrūkst
iedvesmas, vai arī laika un motīvācijas uzņemties
vēl vienu projektu vai pienākumu. To saprotot,
varbūt varam pārdomāt vēlreiz Kalpošanas gada nozīmi un to arī izprast ne tikai kā labu darbu darīšanu, bet kā iespēju atskārst, cik daudz un dažādos
veidos varam kalpot Dievam un līdzcilvēkiem.
Lai veicinātu tādu izpratni, ceru, ka nāks palīgā tie
«četrdesmit, kuŗi kalpoja»! Katrai nedēļai sagatavots īss apraksts par kādu no Bībeles personāžiem,
kuŗi savas dzīves laikā nesavtīgi kalpoja. Viņi atsaucās uz Dieva aicinājumu turpināt Viņa valstības celšanas darbu. Atzīmēti Bībeles teksti, ko lasīt. Kādreiz ar ‘*’ norādīšu, ka Bībeles zinātnieki ir pieminējuši, ko mums vajadzētu zināt, bet kas nemaina teksta nozīmi, cenšoties izprast kalpošanas nozīmi Svētajos Rakstos. Katras nedēļas svētdienai izraudzītie
teksti apliecina, ka neviens tik pilnīgi neatklāj, ko
nozīmē kalpot, kā mūsu Pestītājs Jēzus Kristus.
Lasījumu pietiks visam atlikušajam gadam!
Izvēlēties no daudziem Bībelē pieminētiem 40,
kuŗi kalpoja, nebija viegli! Bībelē ir tik daudz ticības
varoņu, Dieva izredzēto, par kuŗiem diezgan daudz
esam mācījušies un kuŗu darbi labi pazīstami. Bet ir
arī tie, par kuŗiem maz ko esam dzirdējuši, bet kuŗi
kritiskā brīdī atsaucās Dieva vai Kristus aicinājumam un uzticīgi kalpoja. Labi atcerēties varoņus, kā
arī labi ir vismaz mazliet iepazīt tos Dieva vīrus un
sievietes, kuŗi nebija «zvaigznes», bet kuŗu devums
tomēr nesa svētību citiem.
Ne visi esam vai būsim ticības varoņi, tomēr visi
varam būt Dieva kalpi.
Kā jau Bībeles un Lūgšanu gados, aicinu ikvienu
palīdzēt iedzīvināt Kalpošanas gadu. Varbūt šis
plāns var palīdzēt ticības mācību skolotājiem, vasaras nometņu un jauniešu nodarbību vadītājiem izmantot sagatavotos materiālus. Varbūt savas draudzes Bībeles stundās varat meklēt šī laikmeta ticības
paraugus. Varbūt tādi ir turpat jūsu draudzē! Dalīsimies ar idejām! Varbūt varat savā draudzē identificēt tos četrdesmit, kuŗi kalpo īpašā veidā. Aprakstiet viņu dzīvi. Nosūtiet rakstus par šiem Dieva kalpiem Ceļa Biedram. Iepazīsimies! Un redzēsim, cik
ļoti Dievs mūs ir svētījis!
Pateicos Tijai Abulai par technisko darbu. Sagatavojot šo projektu, man ļoti palīdzēja 2003. gadā Latvijas Bībeles biedrības izdotā 1965. gada izdevuma

revidētais Bībeles teksts, jo tajā ir palīgmateriāli no
Good News Bible, Living Faith Bible, The Good News
Study Bible, The Anchor Bible Dictionary, The
Interpreter’s Dictionary of the Bible, The Expositor’s
Greek Testament un citi komentāri. Lai Dievs svētī
jūsu svētceļojumu un kalpošanu Bībeles kalpu pavadībā.
«Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namtuŗi. Ja kāds runā, tad kā Dieva
vārdus, ja kāds kalpo, tad ar to spēku, ko
Dievs piešķiŗ, lai visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Viņam lai pieder
gods un vara mūžu mūžos.» (I Pēt. 4:10-11)
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā,
prāv. Lauma Zušēvica

RUTE

Nesen bija Zaļā ceturtdiena. Naktī, kad Jēzus tapa
nodots, Viņš ne tikai cienāja ar Svēto vakarēdienu, bet
arī patiesā pazemībā mācekļiem mazgāja kājas.* Un
tad Viņš sacīja: «Vai jūs zināt, ko Es jums esmu darījis? Jūs mani saucat: Mācītājs un: Kungs, un jūs pareizi darāt, jo Es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums būs cits citam
kājas mazgāt. Jo Es jums priekšzīmi esmu devis, lai
Jūs darītu, kā es jums esmu darījis.” (Jņ. ev. 13:12-15)
*Latīniski vārds pavēlēt ir mandate. No šī vārda
cēlies Zaļās ceturtdienas nosaukums angliski:
Maundy Thursday, diena, kad Jēzus pavēlēja sekot
Viņa pazemīgās kalpošanas priekšzīmei.
Svētdienas teksts: Jņ. 13:16-17
Rute dzīvoja Israēlas tautas soģu laikmetā, kas bija
starp 1210. un 1030. gadu pirms Kristus. Viņa bija
sveštautiete, moabiete, precējusies ar israēlieti, kas
vēlāk nomira. Rutes gatavība palikt un gādāt par Naomiju, savu mirušā vīra māti, ir slavējama. Derētu
pievērst uzmanību Naomijas atjautībai un ticībai. Vēlāk stāstā israēlietis Boāss ievēro Rutes teicamo kalpošanu un pats nolemj gādāt par Ruti. Rute kļūst par
Boāsa sievu un Ķēniņa Dāvida ciltsmāti. (Mat.ev.1:5-6)
P: Rutes gr. 1:8-13
C: Rutes gr. 2:8-12
O: Rutes gr. 1:16-18
P: Rutes gr. 2:15-23
T: Rutes gr. 2:1-7
S: Rutes gr. 4:13-22
Vai tava kalpošana spējusi iedvesmot vēl
kādu? Vai, citus vērojot, pats esi gribējis mēģināt dot no sevis vairāk?

APUSTULIS PĀVILS

Lielajā piektdienā domās un lūgšanās devāmies
līdzi Pestītājam, zinādami stāsta iznākumu. To nezināja mācekļi. Jēzus vārdi par paredzētajām ciešanām
un nāvi ir tik patiesi un mums atgādina, ka, kaut Viņš
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bija Dieva Dēls, Viņš bija arī cilvēks. Viņš saprata, ko
nozīmē kalpot Dievam; Viņš mācīja, ko nozīmē izprast
savu uzdevumu un neatkāpties no tā īstenošanas, lai
ko tas maksātu.
Svētdienas teksts: Jāņa ev. 12:27 - 33
Varbūt diezgan daudz zinām par Apustuli Pāvilu.
Šoreiz, lasot viņa vārdus, ceru, ka tie palīdzēs izprast
to kalpošanas veidu, kāds ir visgrūtākajos apstākļos.
Dibinot pirmās kristīgās draudzes un rakstot savas
vēstules, Apustulis Pāvils daudzkārt cieta, pildot savu
uzdevumu. Viņš mira kā Kristus asins liecinieks
Nerona vajāšanu laikā, 64. vai 65. gadā.*
Mēs nedzīvojam valstī, kuŗās aizliegts brīvi pielūgt
Dievu un dzīvot kristīgu dzīvi. Tomēr iespējams, ka
piedzīvojam pārbaudījumus, kuŗu laikā noderīgi pārlasīt Pāvila vārdus, kas atklāj noslēpumu viņa spējām
izturēt, nepadoties un kļūt citiem par iedvesmu.
* Ir dažādi nostāsti – gan, ka Pāvilam nocirta
galvu, gan, ka viņš mira kā moceklis. Jaunās Derības zinātnieki debatē arī, kad tieši uzrakstītas Pāvila
vēstules, tomēr vairākums piekrīt, ka tās droši vien
rakstītas starp 49. un 57. gadu. Domas dalās, kuŗas
vēstules Pāvils pats uzrakstīja, kuŗas tika rakstītas
viņa vārdā. Pirmos gadu simteņos rakstīšana otra
vārdā piešķīra rakstītam vārdam autoritāti un autentiskumu un bija pagodinājums tam, kuŗa vārdā
tika rakstīts.
P: Rom. 12:1-5; 14:7-9
C: Kol. 1: 24-29
O: II Kor. 6:1-10
P: Gal. 6:2-10
T: II Kor. 11:22-33
S: Kol. 4:7-18

Vai Tu vari runāt kāda cita vārdā? Varbūt dievkalpojumos, lasot Svētos Rakstus,
varbūt aprūpes namā, slimnīcā, vai kādā
ģimenē – kļūstot par otra balsi vai atbalstītāju? Vai apziņa, ka Āronam Dievs piedeva
tik lielu grēku un atļāva viņam turpināt kalpot pie altāŗa, Tev palīdz atbrīvoties no sajūtas, ka varbūt neesi pietiekami laba, zinīga, ticīga, pacietīga, mīļa, lai kalpotu Dievam?

TOMS

Jēzus kādreiz uz jautājumu atbildēja ar jautājumu. Tā Dieva Dēls kalpoja, lai atklātu kāda jautātāja
īsto motīvāciju vai savu būtību, vai arī, lai radītu ziņkārību un vēlmi pašam meklēt atbildes. Vai jautāšana nav daļa no meklēšanas? Atbildes saņēmuši, varam turpināt kalpot.
Svētdienas teksts: Mateja ev. 7:7
Vai esi kādreiz klusējis, cerot, ka kāds pajautās,
ko Tev nav drosmes prasīt? Tādos brīžos ceram uz
tiem, kuŗi kalpo un mūsu vietā jautā, pat Dievam,
meklējot dziļākas vai skaidrākas atbildes. Tāds taujātājs bija māceklis Toms. Par viņu dzirdam Baltā
svētdienā. Vienīgi Jānis savā evaņģelijā apraksta
notikumu, kuŗa dēļ Tomu sāka saukt par «Neticīgo
Tomu».* Viņš tomēr bija gatavs kopā ar Jēzu sagaidīt nāvi. Kādā Jāņa evaņģelija tekstā Toms centās
noskaidrot Jēzus vārdu dziļāko nozīmi, kad citi klusēja. Vēlāk viņš apšaubīja citu mācekļu liecību un,
kad Jēzus viņu aicināja pārbaudīt, ko citi teikuši,
ĀRONS
Toms iesaucās: «Mans Kungs un mans Dievs!» (Jņ.
Jēzus teica: «…Es esmu no debesīm nācis, lai darī- 20:28) Viņa vēlākā kalpošana kristīgai Baznīcai ir
tu nevis, ko Es gribu, bet grib Tas, kas mani sūtīneapšaubāma. Baznīcai vajadzīgi arī tādi Kristus
jis.» (Jņ. 6:38) Pildot sava Tēva gribu, Jēzus kļūst
kalpi, kuŗu ticības meklējumi, jautājumi, pat šaubas
par paraugu visiem, kas sevi un savu gribu neieceļ pir- un izaicinājumi palīdz citiem garīgi augt.
majā vietā, bet ar savu kalpošanu veicina otra kalpoša*Angļu valodā: Doubting Thomas. Šaubīties
nu.
var katrs, un ir skaidrs, ka Toms galu galā ticēja un
Svētdienas teksts: Jāņa ev. 6:27-40; 14:12apliecināja Jēzu. Agrīnā kristīgā Baznīcā tika stās13.
tīts, ka Toms aizceļoja līdz Indijai un tur nodibināja
Ārons bija Mozus brālis.* Šonedēļ iepazīsimies ar draudzi un vēlāk mira mocekļa nāvē. Vairāki dokuviņa stāstu. Ārons, iespējams, dzīvoja ap to laiku, kad menti ir rakstīti viņa vārdā, arī Koptiķu Toma
Ēgiptē valdīja Ramzess II – 1290.-1244. g. pirms Kris- evaņģelijs, kas nav ietilpināts Jaunajā Derībā, iztus. No sākuma Ārons bija uzticīgs un ļaunā faraona
manto apmēram pusi no sinoptisko evaņģeliju tekpriekšā drošsirdīgi runāja. Liekas, ka gaŗajā ceļā tuks- stiem. (t. i., Mateja, Marka un Lūkas)
nesī viņš sagura un aizmirsa savu uzdevumu, tautai
P: Jāņa ev. 20:24-29
palīdzot kopt zelta teļu. Mozus viņu izglāba no nāves
O: Jāņa ev. 11:5-16
T: Jāņa ev. 14:1-6'
soda. Viņa ticība tika atjaunota un viņš turpināja kalC: Marka ev. 9:16-24
pot, būdams Israēlas pirmais augstais priesteris. Viņa
P: Apustuļu darbu gr. 2:29-39
kalpošana notika Mozus ēnā. Viņa uzdevums: runāt
S: Jāņa ev. 3:1-2
Mozus vietā.
Ja esi klusējis, tad zini, ka tieši tavs jautāP: II Mozus gr. 4:10-17
jums varētu kādam citam palīdzēt saprast.
O: II Mozus gr. 4:27-31
Uzdrīksties! Jautā, jo arī tā tu vari kalpot un
T: II Mozus gr. 7:1 -6
augt ticībā.
C: II Mozus gr. 16:1-2;9-15
P: II Mozus gr. 24:1-2; 28:1-3
S: II Mozus gr. 32:1-7
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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 nodeva..............................................................$250.00
Pensionāriem (kuŗi nevar atļauties pilnu nodevi...........$125.00
Studentiem.........................................................................$ 60.00
Lūdzu norādīt:
_____draudzes nodeva par 2008. gadu
_____draudzes nodeva par 3 mēnešiem 2008. gadā
_____draudzes nodeva 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

Jauni noteikumi Riverside ielā
Pagājušas dažas nedēļas, kopš baznīcas pagrabā
notika ielaušanās. Ir aizdomas uz riteņmājas
kolōnijas iemītniekiem, kuŗi arvien lielākā skaitā
apmetās latviešu nama tuvumā. Bez sīkākas izmeklēšanas to, protams, pierādīt nevar. No policijas iecirkņa atsūtīja izmeklētāju, kas vairākās vietā atrada pirkstu nospiedumus, taču paies ilgs laiks, kamēr
būs zināmi analižu rezultāti un pārbaudīs, vai vainīgā pirkstu nospiedumi jau ir kriminālo personu kartotēkā.
Pirms divām nedēļām pilsētas darbinieki visas
ielas gaŗumā novietoja norādījumus, ka spēkratus
aizliegts novietot no plkst. 2 līdz 6 no rīta. Riteņmāju iemītnieki jau decembrī tika brīdināti, ka baz-

nīcas apkaime būs jāatstāj. Tagad apstākļi manāmi uzlabojušies, vairs nav tādas netīrības kā līdz šim. Ir žēl, ka
cilvēkiem nav, kur nolikt galvu, tomēr līdz ar kolōnijas
pieaugums pie mūsu nama radās bažas par drošību.
Sargies nicināt Dieva liktos likumus! Tie doti tevis
– radījuma labā; bet tomēr nav doti nemūžam tā, ka
viņi radījuma iegribas dēļ locītos jel vai par vienu
matu.
Reinis Kaudzīte
Reliģija savā dziļākajā būtībā ir tikai prasījums
pēc absolūtā.
Zenta Mauriņa
Ko nespēj prāta atziņa, to spēj gremdēšanās Dzīvības un Gaismas brīnumā.
Kārlis Kundziņš
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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».

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:_________________________________________________

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
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