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Losandželosas «Pērkonītis» un Sanfrancisko «Ritenītis» sadancojas
Tūkstošozolu pilsētā skandinavu svētkos 19. aprīlī
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
14. jūnijā plkst. 2.00 Igauņu namā (1303 W. 24th Street)
1941. gada 14. jūnijā aizvesto atceres sarīkojums
21. jūnijā Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera (sk. sludinājumu 31. lpp.)
4. un 5. jūlijā Pasaules latviešu biedrību 6. konference
Rīgas latviešu biedrībā Merķeļa ielā 13, Rīgā
No 28. augusta līdz 2. septembrim XV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki Ventūrā
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
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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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), Jānis Rutmanis,
Valdis Pavlovskis, Aldis Rauda, Dace Taube
(biedrības pārstāve latviešu nama valdē), Jānis Taube
(kasieris), Vija Vīksne (sarīkojumu vadītāja).
Revīzijas komisija: Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa,
Helēna Hofmane
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā
trešdienā Losandželosas latviešu namā
****************************************************

IB metiens – 380 eksemplāru

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

Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim
1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026,
tālr.: 213-250-3857; el. pasts: Dobele@aol.com

Jauku, piedzīvojumiem bagātu vasaru
visiem biļetena lasītājiem novēl
DKLB valde

Amerikas latviešu apvienības 57. kongresā Klīvlandē

Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatlere, aizsardzības ministra Vineta Veldres
padomnieks atv. viceadm. Gaidis Zeibots, ALAs valdes priekšsēdis Mārtiņš Dūms (vidū) un jaunie
Triju zvaigžņu ordeņa virsnieki – kreisā pusē Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieks
Juris Augusts, DV ASV valdes priekšsēdis Zigurds Rīders, vēsturnieks Māris Mantenieks (pirmais no
labās); Triju Zvaigžņu ordeņus prezidents viņiem pasniedza 25. aprīlī svinīgā banketā
ALAs 57. kongress notika Klīvlandē no 25. līdz
27. aprīlim. Mūsu biedrību pārstāvējām abi ar Valdi
Pavlovski. V. Pavlovskis turklāt ir ALAs
Informācijas nozares vadītājs.
Klīvlandē ierados 24. aprīlī gandrīz pusnaktī. Atv.
rez. brigādes ģenerālis Vilmārs Kukainis jau iepriekš
bija paziņojis, ka mani sagaidīs Ohaijo latviešu
apvienības priekšsēdis Francis Bauers un aizvedīs uz
viesnīcu. Biju pārsteigta, ka darbiniece pie
reģistrācijas galdiņa mani uzrunāja vārdā. Izrādījās,
esmu pēdējā, kas vēl todien rezervējusi istabu.
Izlasījusi manu adresi, viņa jautāja, vai esmu
kinozvaigzne, un atbildēju: «Gandrīz.» Daudziem
šķiet, ka visi, kuŗi dzīvo Holivudā, noteikti ir vai nu
aktieŗi vai režisori. Paskaidroju, ka Losandželosā
ikviens var būt aktieris, jo filmās vajadzīgi visādi tipi
– resni, tievi, īsi, gaŗi. Turklāt vai ik pārdienas
saņemu e-pasta vēstules ar aicinājumu pieteikties, jo
reizēm vajag daudz cilvēku, kuŗi filmēšanas laikā

kādu stadionu, teātri vai tamlīdzīgi. Mirdza Gāršķe
bieži filmējās masu skatos un pat tīri labi nopelnīja.
Klīvlandē bija sācies pavasaris – kokiem tikko
izplaukušas lapas, ziedēja dekorātīvie bumbieŗi.
Vietējie gan stāstīja, ka vēl iespējams sniegs, gadījies,
ka snieg pat 1. maijā.
Nākamā dienā agri jau sākās reģistrēšanās, svinīga
kongresa atklāšana un sēdes. Kongress notika
Klīvlandes piepilsētas Independences viesnīcā
Embassy Suites, apmēram 10 km no Klīvlandes centra.
Žēl, ka nebija iespējas apskatīt Klīvlandes latviešu
namu un baznīcu, taču ir jau pierasts, ka kongresa laikā
redz tikai lidostu un viesnīcu.
Valdīja neliels uztraukums pirms Latvijas valsts
prezidenta ierašanās, tās dienas darba sēdes tika
pārtrauktas, jo paziņoja, ka ieradušies slepenaģenti ar
suņiem, kuŗi pārbaudīs visas telpas. Viesnīca atrodas
nomaļus, turpat sākās lauki, pie tās nemanīja nekādu
rosību, bet uzraugiem, protams, jādara savs darbs.
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Suņi tomēr iekšā nemaz netika ievesti, vēlāk Vilmārs
Kukainis paziņoja, ka pārbaudītājiem tūlīt bijis
skaidrs – te sapulcējusies inteliģenta sabiedrība, tāpēc
suņiem nav ko meklēt. Protams, Latvijas prezidenta
klātiene kongresam piešķīra īpašu nozīmi. Šķiet, arī
viņam patika būt kopā ar Amerikas latviešiem.
Latvijas prezidents vispirms pateicās par
uzņemšanu, labajiem vārdiem, sveicieniem, pastāstīja, ka darba vizīte bijusi sekmīga – viņš ticies ar
visaugstākajām amatpersonām – ASV prezidentu
Džordžu Bušu, viceprezidentu Ričardu Čeiniju un
ārlietu ministri Kondolīzu Raisu. Ar viņiem runāts
par vīzu atcelšanu Latvijas pavalstniekiem, kuŗi vēlas
iebraukt ASV, patlaban jau tiek saskaņotas techniskas
programmas, un prezidents cer, ka vīza vairs nebūs
jāpieprasa jau nākamgad. Pārrunāta arī iespēja Latvijai iegūt enerģētisko neatkarību, transatlantiskā
drošība, sadarbība terrorisma apkaŗošanā. Miera nodrošināšanā pasaulē nozīme ir arī Latvijas kaŗavīriem,
ar kuŗiem pamatoti varam lepoties.
«Kopš Latvijā atgūta neatkarība, paveikts vairāk
nekā cerēts. Latvijas pase ir kļuvusi vērtīga, tā tiek
pieprasīta. Ietekme ir arī mazām valstīm,» teica
prezidents.
Valdis Zatlers ir pārliecināts, ka dzīve Latvijā kļūs
arvien labāka, lai gan ekonomika dziest – 16% inflācija ir parāk daudz cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Polītiskā dzīvē Latvijā ir briedumi gadi,
notiek partiju dalīšanās, savstarpēji strīdi, un
prezidents vaļsirdīgi atzina, ka galvenais – lai pie varas nenāktu kreisa valdība un nebūtu jāzaudē sūri
grūti izcīnītā neatkarība.
Prezidents runāja arī par latviešu valodas nozīmi,
piebilstot, ka, valstij kļūstot stiprākai, nostiprinās arī
valoda, un atcerējās kāda valodnieka vārdus:
«Valodiņa zemi tur, zeme tur valodiņu.»
Izglītībai jākļūst par valsts priōritāti, jāpanāk, lai
vidusskolu beidzēji būtu lojāli Latvijai, un Latvijas
vēsture jāmāca kā atsevišķs mācību priekšmets. Pēc
šiem prezidenta vārdiem atskanēja skaļi aplausi.
Prezidents atgādināja, ka ne mazāk svarīgi latviešu
valodu, tradicijas un vēsturi mācīt arī ārzemju latviešu berniem, lai radītu interesi par savu senču zemi
un pastāstīja, ka Somijā ticies ar jauktām ģimenēm,
kuŗu bērni, acīm mirdzot, centušies runāt latviski.
«Mēs nedrīkstam domāt provinciāli, jādomā globāli. Latvija var būt ekskluzīva valsts, kam ir izcila
vērtība,» sacīja prezidents.
«Pēc Otrā pasaules kaŗa tūkstošiem latviešu atrada
patvērumu ASV, kur viņiem bija iespēja mierīgi dzīvot un strādāt, gūt labklājību un cīnīties par Latvijas
neatkarības atjaunošanu. Latvijas valsts dibināšanas
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90. gadskārtā jācildina ikviens, kas 50 gadu saglabāja
Latvijas neatkarības ideju. Nevar novērtēt par zemu
nevienu ASV latviešu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Jūs gājāt pie Kongresa deputātiem, piketējāt pie organizāciju ēkām, ietekmējāt
ASV polītiķus,» Latvijas valsts prezidents atkārtoti
uzslavēja ārzemju latviešu vienotību, centienus darīt
visu iespējamo, lai Latvija patiešām kļūtu brīva, ne
tikai sapņot par neatkarību.
Latvijas valsts prezidents teica, ka viņam ir prieks
pasniegt valdības apbalvojumu cilvēkiem, kuŗi klusi
darījuši savu darbu, un ar gandarījumu uzklausa vārdus: «Gods kalpot Latvijai!», piebilstot, ka apbalvojumi labākajiem darba darītājiem ir stimuls visai
sabiedrībai.
Kongresā par
Informācijas nozares
vadītāju atkal ievēlēja
Valdi Pavlovski, par
valdes sekretāri – Kaiju
Dankeri, tātad turpmāk
ALAs valdē būs divi
mūsējie.
Divas dienas pagāja
ļoti ātri, 27. aprīlī jau bija
jādodas atpakaļ. Pa ceļam
uz lidostu Vilmārs
Kukainis mani aizveda uz
Rokfellera parka Kultūras
dārziem, kur 36 tautībām
jau ir vai vēl paredzēts
savs kaktiņš, savs stūrītis
zemes, tagad tāds ir arī
latviešiem. To atklāja
2006. gada 8. oktōbrī,
dārzu iekārtojis ainavu
architeks Alberts Parks un
architekts Kalvis Kampe.
Manuprāt, ļoti jauka ir
Ģirta Burvja granītā kaltā
skulptūra. Tajā iestājoties, it kā kļūst par tās daļu.
Latvijas spēks taču ir tās sievietes, un tautumeitas tēls
viņas simbolizē. Līdzās piemineklim novietots granīta
Laivas sols. Te ir arī bērzu birzs. Tēlnieks Ģirts
Burvis veidos vēl otru skulptūru – Nameja akmeni
un Sagšu solu. Lietuviešu kultūras dārzs atklāts jau
1936. gadā, igauņu – 1966. gadā. Būtu aplami, ja
latvieši nebūtu iekārtojuši savu dārzu.
Latviešu kultūras dārzu 26. aprīlī apmeklēja
Latvijas prezidents un nolika puķes pie Latvijas
karoga, kas plīvo dienu un nakti un naktī tiek
apgaismots. Rokfellera parks Ēri ezera krastā ir 254

akrus liels, izveidots 1896. gadā, un Klīvlandes pilsētai
to uzdāvināja Džons Rokfellers, viens no 20. gadsimta
sākuma bagātākajiem cilvēkiem. Kultūras dārzi aizņem
50 akru platību, pats pirmais, Šekspīra dārzs, iekārtots
1916. gadā. Laikraksta Jewish Independent
galvenajam redaktoram Leo Veidentālam 1926. gadā
radās iecere veidot tautību kultūras dārzus, kuŗi būtu
savdabīgi pieminekļi pilsētas daudzajām kopienām.
Līdz 1939. gadam jau bija iekārtoti 18 dārzi. Tajos ir
strūklakas, dekorātīvi veidojumi, vairāk nekā 60
skulptūru. Šī bijusi patiešām ģeniāla ideja. Skolu
audzēkņi, kuŗi apmeklē dārzus, te var mācīties gan
vēsturi, gan ģeografiju, gan diplomātiju. Kuŗā pilsētā
vēl ir kaut kas tamlīdzīgs?
Paldies Klīvlandes latviešiem par pūlēm šī dārza
iekārtošanā. Ir zināms, ka lielu darbu, lai dārzs taptu,
ieguldījusi Silvija Rutenberga. Manuprāt, šis dārzs ir
arī ideāla vieta laulībām.
Astra Moora

Foto: Dzidra Tropa

Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita
Zatlere Latviešu kultūras dārzā Klīvlandē pie
tēlnieka Ģirta Burvja skultpūras

Kaija Dankere kongresa balles polonēzē

Aicinām ikvienu
Dienvidkalifornijas
latvieti kļūt par Amerikas latviešu
apvienības biedru!

Klīvlandes lidostā mani sagaidīja Fancis Bauers

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 nozari vada MarcisVoldiņš,
tālr.: 617-969-2310; e-pasts: mvoldins@aol.com
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Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrības paziņojums
Kreditsabiedrības valdes sēdē 17. aprīlī ar skumjām secinājām, ka pēc ilgām pārrunām, pārskatiem
un apsvērumiem kreditsabiedrības darbu vairs nav
iespējams turpināt. Tajā pašā datumā tika sagatavots
un izsūtīts paziņojums visiem kreditsabiedrības biedriem par sanāksmi 4. maijā, lai balsotu par vai pret
mūsu kreditsabiedrības likvidēšanu. Paziņojums bija
saskaņā ar Kalifornijas financiālo kōdu (Section
15250(b) of Division 5, Credit Unions, of the State of
California Financial Code, of the dissolution by the
Commissioner of the Department of Financial Institutions).
Valdes priekšlikums biedriem balsot par darba
turpināšanu vai kreditsabiebiedrības likvidēšanu izrietēja no laika gaitā radušamies faktoriem, jo kreditsabiedrībai zudusi iespēja kalpot tiem mērķiem,
kādiem tā sākotnēji tika dibināta. Biedru skaits pēdējos gados strauji mazinājies – kādreiz bija apmēram
500 biedru, tagad vairs ir tikai 168 biedri. 2007.
gadā zaudēti 14 biedri, šī gada sākumā vēl pieci biedri. 2007. gadā bija četri pieprasījumi aizdevumiem,
šogad tikai viens pieprasījums. Samazinoties peļņai,
kreditsabiedrībai būtu jāsamazina dividendes līdz
līmenim, kas noguldītājus neapmierinātu. Turklāt
darbību tik mazai kreditsabiedrībai, kāda ir mūsēja,
nu jau vairākus gadus sarežģī un apgrūtina dažādās
valdības prasības, kas saistītas ar US Patriotic Act un
Bank Secrecy Act – prasības visu dokumentāciju
uzglabāt trīs eksemplāros, lai pasargātu no dabas
katastrofām un terroristu uzbrukuma gadījumos,
katru darbību pamatot, ievērojot ne tikai Finanču pārvaldes noteikumus, bet arī pašas kreditsabiedrības
sagatavotos sīkos policy aprakstus. Mūsu čaklā un
apzinīgā biroja vadītāja Elaine Virza pēdējos pāris
gados ar šiem aprakstiem ir piepildījusi veselu
grāmatu apmēram trīs collu biezumā.
Likvidācija bija jāapsveŗ arī tāpēc, ka kreditsabiedrības kasieris, biroja vadītāja, kā arī divi revīzijas
komitejas locekļi nesen iesniedza atlūgumu, un
atrast viņiem aizstājējus nav bijis iespējams. Nav jau
arī nekāds brīnums – visi taču strādā bez atalgojuma,
saņemot tikai atlīdzību par tiešiem izdevumiem.
Turklāt nav tik viegli orientēties birokratijas džungļos – tam nepieciešamas īpašas zināšanas.
4. maijā sanāksmē ieradušies kreditsabiedrības
biedri pēc pārrunām atklāti balsoja, kā arī tika pārbaudītas un saskaitītas atsūtītās balsošanas zīmes.
Izrādījās, ka ir likumā nepieciešamais balsu vairākums par likvidāciju.
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Kreditsabiedrības valde jau nosūtījusi California
State Department of Financial Institutions attiecīgos
formulārus un gaida instrukcijas. Tikko no Sakramento un Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrības, kas pieņēmusi piedāvājumu izpirkt atlikušos aizdevumus, būs saņemta atbilde, paziņosim kreditsabiedrības biedriem.
Mūsu kreditsabiedrība nav ne pirmā, ne pēdējā, kas
likvidējas vai pievienojas citai. Iemesli galvenokārt ir
vienādi. Līdz ar katru gadu arvien grūtāk ir atrast
jaunus vadītājus un darbiniekus biedrībai, latviešu
nama pārvaldei, draudzes padomei, Daugavas Vanagu
apvienībai un citām organizācijām un apvienībai. Mēs
to apzināmies, lai gan nav viegli par to runāt. Cerībai
ir sīksta dzīvība.
Cerēsim, ka kreditsabiedrības lietas nokārtosies
veiksmīgi, palikušie biedri apmierināti un ar mierīgu
sirdi saņems savu ieguldīto naudu, aizņēmēji apzinīgi
kārtos maksājumus tāpat kā līdz šim, un kreditsabiedrības ilggadējie darbinieki varēs doties pelnītā atpūtā.
Beigās gribu pateikties Dacei un Jānim Taubēm,
kuŗi paši piedāvāja atnest maizītes un kafiju, lai pārrunas un lemšana būtu omulīgāka.

I. J.

DK Latviešu biedrības valdes lēmumi
DK latviešu biedrības valdes sēdē 14. maijā
nolēma piešķirt stipendiju mācībām vasaras
vidusskolā Kursa Aijai, Ilzei un Andrim Matsonam
un Varim Kārkliņam, 250 dolaru katram.
Lūgumu atbalstīt atsūtījusi Sabiedrība par
atklātību «Delna» no Latvijas. Valde nolēma šai
sabiedriskai organizācijai ziedot 1000 dolaru, jo tā ir
spēcīga un atzīta Transparency International nodaļa
Eiropā. «Delna» seko Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas biroja neatkarības nodrošināšanai, partiju
finanču rēgulējumam, veselības aprūpes reformai,
pretkorupcijas darbam valsts iestādēs, plašsaziņas
līdzekļu un tiesu varas reformām, apbūves likumībai
Rīgā un Latvijas piekrastē, upju un ezeru
aizsargjoslās. «Delna» arī plāno izglītot skolu jaunatni par pretkorupciju visā Latvijā.
Biedrības valdes sēdē pārrunāja arī Jāņu svinību
un filmas «Rīgas sargi» izrādes rīkošanu un 18. novembŗa svinēšanu. Par iespaidiem ALAs 57. kongresā
pastāstīja Astra Moora un Valdis Pavlovskis.
1941. gada 14. jūnijā aizvesto atceres sarīkojumu
šogad kārta rīkot igauņiem, sarīkojums notiks igauņu
namā. Visi sirsnīgi aicināti to apmeklēt.

Mākslas un kultūras sarīkojumi Dienvidkalifornijā
Aizvadītā gadsimta 40. un 50. gados pilsētās,
kuŗās bija izveidojušās latviešu trimdinieku kolōnijas,
sāka dibināt biedrības un draudzes, un latviešu
dziedātāji un instrumentālisti ceļoja no kolōnijas uz
kolōniju, kur tika rīkoti viņu koncerti. Sākumā to
darīja vietējo organizāciju amatpersonas, taču ar laiku
radās nepieciešamība dibināt koncertapvienību.
Losandželosā koncertapvienība dibināta 1969. gada
26. janvārī.
Manas atmiņas par koncertu un gleznu izstāžu
rīkošanu sniedzas atpakaļ uz 50. gadiem, kad mani
ievēlēja par DK LB valdes priekšsēdi. Laikā, kad
Dienvidkalifornijas biedrības priekšnieks bija Daniels
Agrums, uzņēmos Kultūras sarīkojumu vadītāja
pienākumus.
Šai laikposmā bijuši šādi sarīkojumi:
1952. gada februārī soprāna Lidijas Ventas
koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Velta Barvika;
sōliste apmetās Brauķu mājās līdz nākamnedēļas
nogales koncertam Sanfrancisko.
1952. gada 10. maijā Latvian Trio koncerts –
pianists Valdemārs Meļķis, vijolnieks Viktors
Ziedonis un čellists Dzidris Treimanis; V. Meļķis
apmetās pie Brauķiem.
1953. gada septembrī operdziedātājas Hertas
Lūses koncerts.
1954. gada maijā sōlistes Valdas Lesiņas un pianista Knuta Lesiņa koncerts; abi mākslinieki apmetās
pie Brauķiem.
1954. gada septembrī operdziedātājas A. PulciņasKarpas koncerts.
1957. gadā Latvian Trio koncerts.
1959. gadā operdziedātāja Marisa Vētras
koncerts; mākslinieks apmetās pie Brauķiem.
1959. gadā sōlistes Ludmilas Sepes-Ešes
koncerts; viņa apmetās pie Lapeniekiem.
1964. gadā dejotājas Vijas Vētras koncerts;
dejotāja apmetās pie Brauķiem.
Esmu rīkojis izstādes vairākiem gleznotājiem, bet
tās visas notika jau pēc koncertapavienības
dibināšanas. Rūpes bija tikai gleznas atvest uz mūsu
māju un pāris dienas pirms izstādes uz latviešu namu.
Latviešu namā izstādes bijušas Augustam Annusam,
Fridrichm Miltam, Voldemāram Gūtmanim,
Mārtiņam Krūmiņam, Otto Grebžem. O. Grebže pēc
izsādes palika Losandželosā veselu nedēļu, jo viņam
bija vairāki pasūtinājumi. Mana māja bija pārvērtusies
par gleznu ateljē. Esmu rīkojis izstādes Skaidrītei
Kocēnai, Annai Dārziņai un Jānim Gailim.
Ar laiku kultūras sarīkojumos apmeklētāju skaits

samazinājās. Man izdevās pierunāt vairākas
sabiedrībā ievērojamas ģimenes pēc sarīkojuma rīkot
tā sauk-tās pieņemšanas resp. pāris stundas pakavēties
pie glāzes šampanieša kopā ar māksliniekiem, un
ielūgumus uz pieņemšanu izsūtīt pirms koncerta.
Tādējādi bija nodrošināts zināms skaits apmeklētāju,
kuŗi ieradās ne tikai uz pieņemšanu, bet arī uz
koncertu. Šim ierosinājumam bija laba atsaucība, un
koncertapvienībai ienākumu pietika.
Tagadējais koncertapvienības priekšnieks Pauls
Berkolds, izmantojot manu archīvu, pierakstījis
turpmāk minēto koncertu secību.
I abonementa serijas koncertā #1 1969. g. 7. jūnijā
Repetto skolas zālē mūzicēja vijolnieks Uldis
Baumanis un pianists Anatolijs Bērzkalns; koncertu
rīkoja LA nodaļa, pieņemšana notika pie Drumaldiem,
mākslinieki apmetās pie Brauķiem.
I abonementa serijas koncertā #2 1969. g. 21. oktōbrī baptistu baznīcā Van Nuys piedalījās ērģeļnieks
Aldis Lagzdiņš; koncertu rīkoja LA nodaļa, A.
Lagzdiņš apmetās pie Velgas Krūkles.
I abonementa serijas koncertā #3 1970. g. 28.
martā Repetto skolas zālē klavieres spēlēja pianists
Arturs Ozoliņš; koncertu rīkoja LA nodaļa, noīrējot
koncertflīģeli, pieņemšanu rīkoja Drumaldi, pianists
apmetās pie Brauķiem.
I abonementa serijas koncertā #4 1970. g. 6. jūnijā
Repetto skolas zālē dziedāja soprāns Rūta Gerke;
koncertu (tikai Losandželosā) rīkoja LA nodaļa,
pieņemšana notika pie Brauķiem, māksliniece Brauķu
mājā arī apmetās.
II abonementa serijas koncertā #1 1970. g. 9.
oktōbrī Branda zālē Glendālē klavieres spēlēja pianists Uga Grants; pieņemšanu rīkoja Drumaldi,
mākslinieku uzņēma Brauķi.
II abonementa serijas koncertā #2 Branda zālē
Glendālē piedalījās dziedātāji Magda un Dzintars
Veides no Austrālijas un pianiste Raimonda Apeiķe;
koncertu rīkoja Sietlas nodaļa, pieņemšanu Brauķi,
mākslinieki apmetās pie Barvikiem.
Ārpuskārtas koncertu #1 1971. g. 18. februārī
draudzes zālē rīkoja DK latviešu biedrība. Koncertā
dziedāja Velta Skujiņa, klavieŗpavadījumu spēlēja
Raimonda Apeiķe; pieņemšana notika pie Brauķiem,
V. Skujiņa apmetās pie mācītāja Elmāra Caunes.
II abonementa serijas koncertā #3 1971. g. 24.
septembrī Branda zālē Glendālē mūzicēja čellists
Ingus Nāruns un pianists Hugo Štrauss; koncertu
rīkoja Sietlas nodaļa, pieņemšanu Drumaldi,
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mākslinieki apmetās pie Brauķiem.
III abonementa serijas koncertā #1 1972. g. 26.
maijā Branda zālē Glendālē klavieres spēlēja
pianiste Anda Zirnīte (Wiseman); koncertu rīkoja
Port-landes nodaļa, pieņemšanu Drumaldi,
māksliniece apmetās pie E. Ozoliņa.
II abonementa serijas koncertā #2 1972. g. 22.
septembrī Metropolitan Bible Church Paramountā
piedalījās soprāns Rita Dzilna un pianiste Ilze
Štrāle (Dārziņa piemiņas koncerts); koncertu rīkoja
Portlandes nodaļa, pieņemšanu Drumaldi. Rita
Dzilna apmetās pie draudzenes (Ackerman) un Ilze
Štrāle pie Janaviem.
Ārpuskārtas koncertā #2 1972. g. 14. oktōbrī
Branda zālē Glendālē dziedāja sōlists Andrejs
Kurmiņš, klavieŗpavadījumu spēlēja Daira Cilne;
pieņemšanu nerīkoja.
III abonementa serijas koncertā #3 1973. g. 17.
martā Branda zālē Glendālē dziedāja sōliste Austra
Holcmane, klavieŗpavadījumu spēlēja Edīte
Timermane; koncertu rīkoja Sanfrancisko nodaļa,
pieņemšanu Celmiņi. A. Holcmane apmetās pie
Mirdzas Gāršķes, E. Timermanis pie Celmiņiem.
Ārpuskārtas koncertā #3 1973. g. 27. aprīlī
Branda zālē Glendālē klavieres spēlēja pianists
Valdis Treimanis; pieņemšanu rīkoja Drumaldi,
mākslinieks apmetās pie Brauķiem.
III abonementa serijas koncertā #4 1973. g. 2. novembrī Losandželosas latviešu sabiedriskajā centrā
dziedāja soprāns Ruta Gerke, klavieŗpavadījumu
spēlēja Raimonda Apeiķe; koncertu rīkoja
Sanfrancisko nodaļa, pieņemšanu latviešu namā
imerietes. Mākslinieki apmetās pie Solveigas
Drumaldes.
IV abonementa serijas koncertā #1 1974. gadā 8.
martā mūzicēja čellists Jānis Laurs un pianists
Deimiens Mansfīlds no Austrālijas; koncertu rīkoja
LA nodaļa, pieņemšana notika latviešu namā,
mākslinieki apmetās pie Lomas Sprūdes.
IV abonementa serijas koncertā #2 1974. g. 1. novembrī latviešu namā ģitaru spēlēja Andris
Kārkliņš (André el Letόn); koncertu rīkoja LA
nodaļa, pēc koncerta turpat notika vakariņas un
dejas, mākslinieks apmetās pie Dankeriem.
IV abonementa serijas koncertā #3 1975. g. 23.
maijā dziedāja soprāns Ingeborga Stāmure;
koncertu rīkoja LA nodaļa, pēc koncerta latviešu
namā klāja kafijas galdu, māksliniece apmetās pie
Brauķiem.
IV abonementa serijas koncertā #4 1975. g. 22.
augustā latviešu sabiedriskajā centrā klavieres
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spēlēja pianiste Guna Kurme no Zviedrijas; koncertu
rīkoja LA nodaļa, pieņemšana notika pie H. Brauķa.
1976-1977. gada 1. abonementa koncertā 1976. g.
26. martā latviešu sabiedriskajā centrā dziedāja
mecosoprāns Olga Griķe, klavieŗpavadījumu spēlēja
J. Vuda ( J. Wood); koncertu rīkoja Sietlas nodaļa,
pēc koncerta apmeklētāji pakavējās pie kafijas un
cepumiem, tērzējot ar māksliniecēm. Olga Griķe
apmetās pie pianistes J. Vudas tēva Alhambrā.
1976.-1977. gada ārpuskārtas koncertā 1976. g. 14.
maijā latviešu sabiedriskajā centrā dziedāja sōliste
Ludmila Sepe-Eše, klavieŗpavadījumu spēlēja
Raimonda Apeiķe; koncertu rīkoja Sietlas nodaļa. L.
Sepe apmetās pie savas māsas.
1976.-1977 gada 2. abonementa koncertā 1976. g.
2. oktōbrī latviešu sabiedriskajā centrā piedalījās
vijolniece Ieva Graubiņa un pianists Roberto
Bravo; koncertu rīkoja Sietlas nodaļa. Abi
mākslinieki apmetās pie H. Brauķa, viņa mājā notika
arī pieņemšana.
1976. gada 11. decembrī ārpuskārtas koncertā, lai
gūtu ienākumus latviešu sabiedriskajam centrām,
klavieres spēlēja lietuviešu pianiste Raimonda
Apeiķe.
1976.-1977. gada 3. abonenementa koncertā 1977.
g. 3. jūnijā latviešu sabiedriskajā centrā piedalījās
soprāns Anita Rubene un pianists Imants
Mežaraups; koncertu rīkoja Sietlas nodaļa bez
pieņemšanas, mākslinieki apmetās pie draugiem
Losandželosā.
1976.-1977. gada 4. abonementa koncertā 1977. g.
4. decembrī latviešu sabiedriskajā centrā mūzicēja
pianists Arturs Ozoliņš; koncertu rīkoja Helmuts
Brauķis. Mākslinieks apmetās pie Brauķiem, turpat
notika arī pieņemšana.
1978.-1979. gada 1. abonementa koncertā 1978. g.
18. februārī latviešu namā dziedāja soprāns
Skaidrīte Hildebrante, klavieŗpavadījumu spēlēja
pianists Valdis Treimanis; koncertu rīkoja Portlandes
nodaļa, pieņemšana notika Dr. Rozentāla mājās. S.
Hildebrante apmetās pie Dr. Rozentāla ģimenes, V.
Treimanis ar sievu pie Zvirbuļiem.
1978.-1979. gada sezonas pirmajā ārpuskārtas
koncertā 1978. g. 18. martā latviešu namā dejoja
māksliniece Vija Vētra; koncertu rīkoja
koncertapvienības Sanfrancisko un Losandželosas
nodaļa; pieņemšanu Brauķi, V. Vētra nakšņoja
Brauķu mājās.
1978.-1979. gada otrā ārpuskārtas koncertā 1978.
g. 21. aprīlī latviešu namā mūzicēja pianiste Ingrīda
Gūtberga; koncertu rīkoja LA nodaļa, māksliniece

apmetās pie Brauķiem, turpat notika pieņemšana.
1978.-1979. gada trešā ārpuskārtas koncertā 1978.
g. 14. maijā latviešu namā dziedāja Larisa
Mondrusa; koncertu rīkoja LA nodaļa. Larisa ar vīru
apmetās pie Kaprāļiem, turpat notika pieņemšana.
1978.-1979. gada 2. abonementa koncertā 1978.
g. 9. decembrī dziedāja soprāns Irma Kurme,
klavieŗpavadījumu spēlēja Valdis Treimanis;
koncertu rīkoja Portlandes nodaļa. I. Kurme apmetās
pie Zvirbuļiem, V. Treimanis pie Brauķiem.
1978.-1979. gada 3. abonementa koncertā 1979.
g. 17. februārī dziedāja soprāns Māra Mozga,
klavieŗpavadījumu spēlēja Valdis Treimanis;
koncertu rīkoja Sanfrancisko nodaļa, pieņemšanu
Brauķi. M. Mozga apmetās pie Kārkliņu ģimenes, V.
Treimanis pie Baroniem.
1978.-1979. gada ceturtā ārpuskārtas koncertā
1979. g. 17. martā latviešu namā piedalījās
vijolniece Rasma Lielmane un pianiste Zita Karno;
koncertu tikai Losandželosā un Sanfrancisko rīkoja
LA un SF nodaļa, māksliniece apmetās Dr. Ciļņa
mājās, tur arī notika pieņemšana.
1978.-1979. gada ceturtā ārkārtējā abonementa
koncertā 1979. g. 23. septembrī latviešu namā
piedalījās čelliste Linda Aļļe un pianiste Arianna
Goldiņa; koncertu bez pieņemšanas rīkoja SF
nodaļa. A. Goldiņu uzņēma Brauķi, Aļļi un viņas
pavadoni (vācu čellistu) – Zvirbuļi.
1980.-81. gada sezonas 1. abonementa koncertā
1980. g. 23. februārī latviešu namā dziedāja soprāns
Skaidrīte Līduma-Hildebrante, klavieŗpavadījumu
spēlēja pianists Valdis Treimanis; koncertu rīkoja
LA nodaļa. Mākslinieci S. Hildebranti uzņēma
Brauķi, V. Treimani – Zvirbuļi.
1980.-81. gada sezonas pirmā ārpuskārtas
koncertā 1980. g. 20. aprīlī latviešu namā mūzicēja
pia-nists Arturs Ozoliņš; koncertu rīkoja LA nodaļa,
pieņemšanu Brauķi, kuŗu mājā mākslinieks apmetās.
Tiktāl P. Berkolda apraksts par koncertiem,
izmantojot H. Brauķa archīvu. Turpmāk tiek minēts
tikai koncerta datums un dalībnieki.
1980. gada 20. septembrī vijolnieces Rasmas
Lielmanes un pianistes Zitas Karno koncerts.
1981. gada 15. martā dziedātājas Silvijas Erdmanes un pianistes Dainas Jaunākās koncerts.
1981. gada 2. oktōbrī basbaritona Paula
Berkolda koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja
Edvīns Grants.
1981. gada 31. oktōbrī pianista Artura Ozoliņa
koncerts.

1982. gada 23. janvārī sōlistes Irmas Kurmes un
pianistes Raimondas Apeiķes koncerts.
1982. gada 26. februārī The New England
Ensemble koncerts – vijolnieks Endrjū Lorencs
(Andrew Lorenz), čellists Jānis Lauris, pianiste
Vendija Lorenca.
1982. gada 2. maijā mecosoprāna Lailas Saliņas,
flautistes Lalitas Saliņas un pianista Edvīna Granta
koncerts.
1982. gada 28. novembrī pianista Artura Ozoliņa
koncerts.
1983. gada 19. februārī ģitarista Andŗa Kārkliņa
koncerts.
1983. gada 19. martā kamerkoŗa «Auseklis» (13
personas) koncerts
1983. gada 14. oktōbrī Larisas Mondrusas kabarē
stila koncerts.
1983. gada 28. oktōbrī vijolnieka Andreja
Krastiņa koncerts.
1984. gada 25. februārī vijolnieces Rasmas
Lielmanes un pianistes Glorias Chengas koncerts.
1984. gada 17. martā pianista Ugas Granta
koncerts.
1984. gada 27. aprīlī vijoļvirtuōzu Rutas
Kromovičas un Alvaro Gomesa koncerts;
klavieŗpavadījumu spēlēja Helena Šmite.
1984. gada 14. septembrī soprāna Brigitas
Jerumanes koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja
Raimonda Apeiķe.
1984. gada 27. oktōbrī soprāna Aijas Jirgensones
koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Raimonda
Apeiķe.
1985. gada 24. februārī pianista Artura Ozoliņa
koncerts.
1985. gada 20. aprīlī Stokholmas karaliskās operas
mecosoprāna Ileanas Pētersones koncerts,
klavieŗpavadījumu spēlēja Raimonda Apeiķe.
1985. gada 6. oktōbrī vijolnieces Rasmas
Lielmanes koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Zita
Karno.
1986. gada 22. martā mecosoprāna Olgas Griķes
koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Brigita Ritmane.
1986. gada 6. septembrī pianista Ugas Granta
koncerts.
1986. gada 11. oktōbrī basbaritona Dr. Jāņa
Kļaviņa kocerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Brigita
Ritmane.
1987. gada 8. februārī čellistes Lindas Aļļes un
zviedru pianista Olles Sjoberga koncerts.
1987. gadā 5. aprīlī Jauno talantīgo mākslinieku
estrādes dziesmu koncerts; piedalījās 9 jauni
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mākslinieki.
1987. gadā 3. oktōbrī vijolnieces Rasmas
Lielmanes koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Zita
Karno.
1987. gada 29. novembrī pianista Artura
Ozoliņa koncerts.
1988. gada 27. martā pianistes Gunas Kurmes
koncerts.
1988. gada 8. oktōbrī soprāna Brigitas
Jerumanes koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja
Daniels Lokharts.
1988. gada 3. decembrī basbaritona Paula
Berkolda koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja
Raimonda Apeiķe.
1989. gada 15. aprīlī mecosoprāna Ileanas
Pētersones koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja
Raimonda Apeiķe.
1989. gada 14. oktōbrī pianista Ugas Granta
koncerts.
1990. gada 23. martā vijolnieces Rasmas
Lielmanes koncerts.
1990. gada 27. oktōbrī čellista Ingus Nāruna un
pianista Anatolija Bērzkalna koncerts.
1990. gada 1. decembrī soprāna Aijas
Jirgensones koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Dr.
J. Ciemiņš.
1991. gada 18. maijā pianista Ugas Granta
koncerts.
1991. gada 21. septembrī mecosoprāna Lailas
Saliņas koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Brigita
Ritmane.
1992. gada 15. februarī pianista Venta Zilberta
koncerts.
1992. gada 5. septembrī duopianistu Ariannas
Goldiņas un Remija Loumbrozo koncerts.
1993. gada 12. jūnijā mecosoprāna Lailas Saliņas
koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Brigita
Ritmane.
2001. gada 3. jūnijā duopiniastu Antras Vīksnes
un Normunda Vīksnes koncerts.
2001. gada 13. oktōbrī pianista Vestarda Šimkus
koncerts.
2002. gada 15. septembrī trīs tenoru – Nauŗa
Puntuļa, Guntara Ruņģa, Miervalda Jenča
koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Juris Kulakovs.
2003. gada 9. novembrī duopianistu Antras
Vīksnes un Normunda Vīksnes koncerts.
2004. gada 8. septembrī tenora Ingus Pētersona
koncerts, klavieŗpavadījumu spēlēja Ventis Zilberts.
2005. gada 2. oktōbrī Rīgas saksofōnu kvarteta
(Gints Pabērzs, Artis Sīmanis, Ainārs Šablovskis,
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Renārs Lācis) koncerts.
2005. gada 19. februārī pianista Juŗa Žvikova
koncerts.
Vēl pāris vārdus par koncertapvienības dibināšanu.
Vispirms es uzrakstīju koncertapvienības statūtus un
nolasīju tos personām, ar kuŗām līdz tam biju
sadarbojies koncertu rīkošanā Sanfrancisko,
Portlandē un Sietlā. Rietumkrasta latviešu
koncertapvienības nodaļu pagaidu priekšnieku
pienākumus uzņēmās Regīna Berga Sanfrancisko,
Andris Ritmanis Portlandē un Arvīds Berkolds
Sietlā. Viņi visi bija lieliski kollēgas. Apstiprināja
manis uzrakstītos statūtus, dokuments līdz ar citiem
nodots pašreizējam koncertapvienības priekšniekam
Paulam Berkoldam.
Dienvidkalifornijas abonementu koncertu skaits
ziedu laikos sniedzās pāri simtam. Tais laikos
rīkojām divus abonementa koncertus gadā un
ārpuskārtas koncertus pēc vajadzības. Koncertus
divus gadus pēc kārtas rīkoja koncertapvienības
nodaļas rotācijas kārtībā.
Losandželosas koncertapvienības nodaļai pieder
viens krēsls Latvijas operteātrī Rīgā. Mūsu nodaļa
izšķīrās par šo labdarības žestu un lūdza $1000 no
koncertapvienības līdzekļiem aizvest uz Rīgu un
nodot personai, kam nauda jānodod. Pirms došanās
uz Latviju apzvanīju vēl deviņus atsaucīgus cilvēkus
un Rīgā nodevu toreizējam kultūras un mākslas
ministram $10 000 ar noteikumu, lai tos izlieto
Nacionālās operas restaurācijai. No ministra saņēmu
pateicības rakstu, ko nodevu toreizējam Informācijas

Apsveicam Ansi Muižnieku!
Ansim Muižniekam 16. maijā piešķirts
Latvijas ārstu biedrības goda biedra
nosaukums un viņš tika sumināts LĀB
pavasaŗa konferencē.

Ivars Mičulis mācās dejot tango
Ivaram Mičulim ir loma jaunajā Andŗa
Ritmaņa dziesmuspēlē «Vēstule no Losas».
Kādā ainā viņam ar Dziesmu Teteri jādejo
tango. Ivars ļoti nopietni gatavojas izrādei un
sameklējis privātu profesionālu deju
skolotāju, pie kuŗa rēgulāri ierodas uz
stundām, lai kārtīgi iemācītos visus deju

Mīļie Dziesmu svētku labvēļi!
No 28. augusta līdz 1. septembrim
Ventūrā notiks XV Rietumkrasta
Dziesmu svētki. Tāpat kā līdz šim
tiks izdots Dziesmu svētku
Vadonis. Rīcības komiteja būtu
ļoti pateicīga, ja organizācijas vai uzņēmumi
atbalstītu svētkus, Vadonī ievietojot reklāmu vai
sveicienu. Reklāmu cenas ASV dolaros: pilnas
lappuses reklāma (8 ½x11 collas) – $300;
puslappuses reklāma – $150; ceturtdaļlappuses
reklāma – $80; divu rindu apsveikums (20 vārdi) –
$50. Reklāmas būs melnbaltas. Lūdzam nosūtīt
reklāmu (print ready) elektroniski līdz 15. jūnijam
Mārai Zommerei:
maraz@beachnet.com Čekus (ASV dolaros)
lūdzam izrakstīt ar norādi American West Coast
Latvian Song Festival un nosūtīt kopā ar veidlapu
Mārai Zommerei. Reklāmu neievietos, ja laikus
nebūs saņemts čeks. Ar patiesu cieņu,
Vadoņa redaktores
Māra Zommere un Tamāra Rūse

XV Rietumkrasta Dziesmu svētki
veidlapa Vadoņa reklāmai

Mākslinieki vēl var 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

Vārds:
____________________________________________________
Organizācijas vai uzņēmums:
____________________________________________________
Adrese:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Tālrunis:
____________________________________________________

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

E-pasts:
___________________________________________________

Vēlos Dziesmu svētku Vadonī ievietot reklāmu vai
sveicienu par šādu cenu:
Pilnas lappuses reklāma (8½x11 collas) – $300
Puslappuses reklāma – $150
Ceturtdaļlappuses reklāma – $80
Divu rindu apsveikums (20 vārdi) – $50
Čekus lūdzam izrakstīt ar norādi American West
Coast Latvian Song Festival ASV dolaros un nosūtīt
tekstu kopā ar šo veidlapu
Mārai Zommerei
335 Concord St. #3

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 var
klausīties un mācīties XXIV Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku dziesmas
Latvijā iznākušās grāmatas var iegādāties
tīmekļa grāmatnīcā: www.kukii.lv
vai Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv
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Neparasti bagāta svētdiena

Losandželosas «Pērkonīša» un Sanfrancisko «Ritenīša» dalībnieki pēc priekšnesuma
skandinavu svētkos
19. aprīlī bija grūti izdomāt, kur doties. Latviešu
namā notika pavasaŗa novusa turnīrs. Tūkstošozolu
pilsētas Luterāņu universitātē – skandinavu svētki,
Tamāras un Zigmunda Gučkovu mājās Ventūrā –
Bībeles stunda, un pēc tam Tamāras 70.
dzimumdienas svinības.
Pēc ilgākām pārdomām pievienojos Andrim un
Magitai Ritmaņiem un devāmies uz skandinavu
svētkiem Tūkstošozolu pilsētā, kur priekšnesumos
piedalījās «Pērkonītis» un Sanfrancisko «Ritenītis» –
kopā ar vadītājiem bijis 51 dalībnieks. «Mazo
pērkonīti» šai mācību gadā vada Benita Trapse,
«Pēkonīti» – Dziesma Tetere un Ilze Nagaine.
Visi, gan mazie, gan lielie dejotāji azartiski, ar
patiesu dejotprieku, izceļot raksturīgo, nodejoja
astoņas dejas – «Plaukstiņpolku», «Sudmaliņas»,
«Trīs zirnīši vezumā», «Jautro pāri», «Meita puišus
dancināja», «Spriguli», «Sasala jūrīna» un
«Klabdanci».
Brīvdabas skatuves grīda gan bija neticami
slidena, vairāki pāŗi paklupa, un Dziesma Tetere pajokoja, ka nākamreiz pirms dejošanas šeit jāpatrenējas kādā slidotavā. Toties Ilze Nagaine ir pārliecināta, ka uz skatuves jāprot pielāgoties jebkuŗai situācijai un, dejojot uz slidenas grīdas, gūst īpašu
pieredzi. Lietuviešu tautasdejas kopas dalībnieki,
kuŗi nomainīja latviešus, tomēr nobijās un dejoja
gluži kā tautasdziesmā – «cits ar zeķēm, cits ar kur12

Dejas un skaistie tautastērpi, trejdekšņi, jostas,
saktas, piesaistīja cittautiešu uzmanību, daudzi skatītāji
vēlējās ko sīkāk uzzināt par XV Rietumkrasta latviešu
Dziesmu svētkiem Ventūrā. Šis koncerts deju kopām
bija gandrīz vai ģenerālmēģinājums Dziesmu svētkiem.
Pēc koncerta un pusdienām «Pērkonītim» un
«Ritenītim» sākās meģinājums universitātes sporta
zālē, iespēju tur patrenēties sagādāja Luterāņu
universitātes Drāmas nodaļas profesore Lolita Lejiņa
Bola. Jāteic, ka skatīties mēģinājumu ir ne mazāk

Foto: Lolita Ritmane

Ilze Nagaine māca Sanfrancisko un Losandželosas
deju kopu dejotājus

Latvieši, lietuvieši un igauņu jau gadiem piedalās
skandinavu festivālā. Viņu karogi ar dažādkrāsu
svītrām skaisti papildina skandinavu karogus ar
krustiem. Galerijas Baltic Crossroad īpašnieki kā
vienmēr piedāvāja skaistus tautiskus izstrādājumus un
ieguvuši uzticīgus pircējus. Ievēroju, ka kāds
«vikings» savu tērpu bija papildinājis ar Lielvārdes
jostu, ko iegādājies latviešu galerijā.
Citgad apmeklētājiem derētu piedāvāt arī latviešu
ēdienus, tie noteikti varētu konkurēt ar tradicionālām
zviedru pankūkām. Mums taču labu saimnieču
netrūkst!
Sanfrancisko dejotāji agri izbrauca un vēlu tika
mājās. Var tikai apbrīnot «Ritenīša» vadītāju Ritu
Salivani un viņas ģimeni. Viņas vīrs Patriks ir
amerikānis, bet dejo latviešu tautasdejas – nu gluži kā
latvietis; meita Dženija ir bezgala pacietīga un dēls
Šavns pārsteidza ar savām virtuōzajām roku kustībām
dejā «Sprigulis». Nez cik ilgi viņš mācījās?
Dziesma Tetere pirms skandinavu svētkiem
dejotājiem sūtīja stingrus norādījumus, cikos un tieši
kur jābūt, kas jāņem līdzi, meitenes nedrīkst aizmirst
baltas zeķes un vainagus, puiši – dejot ar sporta
apaviem. Taču viņa jauniešus vienmēr arī uzslavē un
viņiem pateicas. Dejotāju pulciņš aug – arvien
piesakās jaunieši, kuŗiem patīk dejot.
Skatītājiem Dziesma pirms katras dejas angļu
valodā pastāstīja, kāds ir dejas nosaukums, kas tai
raksturīgs. Reizēm saniķojās atskaņotājs, taču uz īsu
laiku, turklāt tuvumā bija Pauls Berkolds, kas varētu
spēlēt pavadījumu arī citām dejām, ne tikai
«Paukstiņpolkai». Mazie ļoti jauki nodejoja «Trīs
zirnīši vezumā», un vadītāji cer, ka dziesmu svētkos šī
deja būs kā «maza rozīnīte».
Maija beigās «Pērkonītis» alkal gaida ciemos savus
«brāļus un māsas» – Sanfrancisko «Ritenīti», kad
divas dienas latviešu namā un baznīcas pagrabā notiks
mēģinājumi no rīta līdz vakaram. Dziesmu svētki ir
pavisam tuvu!
Stāsta, ka teicami izdevies arī novusa turnīrs
latviešu namā, kuŗā piedalījušies turpat 20 spēlētāju,
kā arī Bībeles stunda Ventūrā mācītāja Dāvja Kaņepa
vadībā un svinības pēc tās, kuŗās viesi bija cienāti ar
delikatesēm, kādas prot sagatavot tikai Tamāra.
Turklāt ciemiņi nekad no viņas mājas neaiziet tukšām
rokām, viņiem līdzi tiek dots bagātīgs cienasts, kuŗa
pietiek vēl vairākām dienām. No Latvijas uz dažām
dienām paciemoties bijaieradusies Tamāras meita Ilze
Kalniņa, Diemžēl viņas jau tā īso uzturēšanos turpat
par divām dienām saīsināja nīkšana vairākās lidostās.
Žēl gan, ka nav iespējams būt trijās vietās
vienlaikus…

Uzvarētāji novusa turnīrā

Vīriešu sacensībās 1. vietā Mārtiņš Leikarts;
2. vietā Jānis Daugavietis (pa kreisi);
3. vietā Aigars Kvists

Sieviešu sacensībās 1. vietā Inuta Čakāne;
2. vietā Pegija Taube; 3. vietā Evita Kvista

Dubultsacensībās 1. vietā Deivids Arbuzovs un
Vilnis Auziņš; 2. v. Jānis Daugavietis un
Bartolomejs Paneks; 3. v. Oskars Stucis un Aigars
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Jābalso par savējo
Nākamās vēlēšanās, kas
notiks 3. jūnijā, Judge of the
Superior Court amatam Office No. 94 Sanfernando
ielejā kandidē Eduards
Ābele, mūsu biedrības biedres Ritas Ābeles dēls. Patlaban viņš ir prokurors. Eduards Ābele kādreiz mācījās
Losandželosas latviešu
skolā, viņa skolotāja bija
Biruta Šulca, un viņa silti
iesaka par viņu balsot.

Lolita Ritmane un viņas partneŗi
nominēti augsta prestiža godalgai
Dynamic Music Partners are pleased to announce that Michael McCuistion, Lolita Ritmanis
and Kristopher Carter have been honored with
a Daytime Emmy Nomination in the category
of Outstanding Achievement in Music Direction
and Composition for Warner Bros' animated series LEGION OF SUPER HEROES!
The winners will be announced at the Creative
Arts Awards Ceremony on Friday, June 13, 2008, in
New York.
They wish to extend thanks to all the Music
Branch members of the Television Academy who
voted to nominate them for this prestigious honor.
Dynamic Music Partners
www.dynamicmusicpartners.com
info@dynamicmusicpartners.com

Veronikas Janelsiņas darbu izstāde
19. jūnijā galerijā «Mūrnieks» Rīgā, Vāgnera ielā
12 (ieeja no Mucinieku ielas) atklās mākslinieces
Veronikas Janelsiņas darbu izstādi. Izstāde būs atvērta līdz 18. jūlijam. Galerijas darba laiks: darbdienās no plkst. 10.00 līdz 7.00, sestdienās no plkst.
12.00 līdz 5.00, svētdienās slēgta.

Mildas Borbales izvadīšana
Architekti Mildu Elizabeti Borbali (dzim.
Bušmane) pēdējā gaitā izvadīs 28. jūnijā plkst.
11.00 Rīgas Krusta baznīcā, Ropažu ielā 120.
Pēc izvadīšanas piemiņas mielasts plkst. 1.00
restorānā «Kaļķu vārti» Līvu laukumā Vecrīgā.
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Sveicienus sūta Maija Kovaļevska
Operdziedātāja Maija Kovaļevska patlaban uzturas
Anglijā, kur notiek Glyndebourne Opera Festival.
Viņa piedalīsies J. Čaikovska operas «Jevgeņijs
Oņegins» uzvedumā, Maijai tajā ir Tatjanas loma. Laikā
no 21. maija līdz 11. jūlijam būs 15 izrādes. Maija
Kovaļevska vēstulē Birutai Šulcai raksta:
«Ļenska lomā ir Masimo Džordano, ar viņu kopā
dziedājām Losandželosā Džakomo Pučīni operā
«Bohēma» (viņš tēloja Rudolfo), un tāpēc atceros Dienvidkalifornijā jauki pavadīto laiku un skaistās ekskursijas. Lūdzu, pasveiciniet turienes latviešus, kuŗi mani
uzņēma tik jauki kā nekur citur pasaulē. To nekad
neaizmirsīšu. Paldies par visu. Ļoti ceru vēl kādreiz
atgriezties.»
Maijas vēstule liecina, ka ir slaveni mākslinieki, kuŗi
novērtē mūsu atbalstu.

Pavasaŗa sveicieni no Latvijas!
4. maijā
Vakar bijām Duntē, aizgājām līdz jūrai un redzējām
vienreizēju skatu: gan no dienvidiem, gan ziemeļiem
mums tuvojas gulbju bariņi un beigās visi atpeldēja tieši
mums priekšā – kopā saskaitījam 40 gulbju! Gājām staigāt gar jūras malu, un daļa šī bara mums sekoja, taču,
kad mēģinājām viņus pacienāt ar maizes gabaliņiem,
neviens ēst nevēlējās. Kopā ar mazmeitām jūrmalas
pļavās salasījām lielu pušķi dzelteno gaiļpiešu, atradu
ziedošu ievu un saplūcu smaržīgus zarus, arī tikko uzplaukušus bērziņus ar skarām un vienā grāvī dzeltenas
purenes. Braucām atpakaļ uz Rīgu un vedām pavasari
mājās – pilnu auto ar zariem un ziediem. Nila dārzā sāk
ziedēt ķiršu un plūmju koki, arī acālijas, tulpes, mauriņā
uzziedējuši citi sīki dzelteni un zili ziediņi. Laiks tomēr
pavēss – tikai +14º C (+59F).
Ar mīļiem sveicieniem,
Ingrīda un Ansis Muižnieki

Diriģents Andris Nelsons Holivudā

Mūsu jauno mūziķu koncerti

15. jūlijā «Holivudas bļodā»
Losandželosas filharmonijas
simfōnisko orŗkestri diriģēs
latviešu diriģents Andris
Nelsons. Sōlists – vijolnieks
Renaud Capuçon.
Programmā:
Bela Bartoka Rumāņu tautas
dejas; Fēliksa Mendelszona
Vijoļkoncerts; Antona
Dvoržaka 7. simfōnija.
Koncerts sāksies plkst. 8.00.
Andris Nelsons 2003./2004. gada sezonā 23 gadu
vecumā kļuva par Latvijas Nacionālās operas
galveno diriģentu un bija šajā amatā līdz 2007. gada
vasarai. 2008/2009. gada sezonā diriģents Andris
Nelsons ir Birmingemas simfōniskā orķestra mūzikālais vadītājs.

Andris Matsons mācās Hamiltona mūzikas
akadēmijā un ir skolas džeza orķestra dalībnieks.
Mātes dienā, 11. maijā, oŗkestris piedalījās koncertā
Disneja koncertzālē.

Mākslinieku grupas izstāde
Gleznotājs Raimonds
Staprāns no
kaimiņpilsētas
Sanfrancisko piedalījās
deviņu mākslinieku
izstādē Peter Mendenhall
Art Gallery 6150 Wilshire
Blvd. #8, kas bija atvērta
no 26. aprīļa līdz 24.
maijam. Uz izstādes
atklāšanu ieradās Nonita
Priedīte un Loma un
Matīss Kārkliņi. Viņi pastāstīja, ka izstāde bija
iekārtota divstāvu ēkā ļoti šaurās telpās un tur bijusi
tikai viena Raimonda Staprāna glezna «ar citroniem»,
pie kuŗas piesprausta sarkana zīmīte, ka glezna jau
pārdota par 50 000 dolariem. Kārkliņi var lepoties, jo
arī viņiem mājās ir kāda R. Staprāna glezna. Vai viņi
būtu vienīgie laimīgie Losandželosā, kuŗu īpašumā ir
tik ievērojama mākslinieka glezna?
Atvainojos gleznotājam un lasītājiem, ka
iepriekšējā biļetena numurā Raimondu Staprānu biju
pārdēvējusi par Raimondu Slaidiņu. Tas gadījās
Andras Berkoldas ludas «Hotel Paradiso» ietekmē, jo
tajā galvenā persona ir Slaidiņš. Lasot tīmeklī par
lugas izrādi dziesmu svētkos Ventūrā, sadomājos par
Slaidiņu, un gadījās kļūme. Varētu arī teikt, ka
vainīgs dators sagrozīja, jo reizēm tā notiek, ja ir
vārdu pazīšanas programma. Kārtējo reizi bija

Andris Matsons pie Disneja koncertzāles
Aija Matsone un Andris Matsons spēlē Valley
Youth Philharmonic orķestrī. Aijas instruments ir
mežrags, Andŗa – trompēte. 11. maijā viņi piedalījās
koncertā Thousand Oaks Performing Arts Center,
kuŗā orķestris atskaņoja itaļu komponista Otorīno
Respīgi (1879-1936) simfōnisko poēmu «Romas
pīnijas».

Pēdējā rindā otrā no kreisās Aija Matsone,
otrais no labās puses –Andris Matsons
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Trīs perfektas dienas Rapidsitijā, Dienviddakotā
1889. gadā izveidotā Lielā ziemeļu dzelzceļa (Great
Northern Railway) oficiālais fotografs Freds Kisers
1906. gadā izdomāja saukli See America First, lai tūristi dotos nevis uz Eiropu, bet atpūtas vietām Ziemeļmontanā, apskatītu Jeloustona, Jozemitu, Rainīra kalna
un Krāterezera (Crater Lake) dabas parkus. Smitsona
institūts 2001. gadā laida klajā Margeritas Šaferes
(Marguerite S. Shaffer) grāmatu See America First:
Tourism and National Identity, 1880-1940, un tīmeklī
iespējams izlasīt Orvila O. Hīstanda (Orville O. Hiestand) grāmatu ar tādu pašu nosaukumu.
Tagad ir daudzas tūrisma aģentūras, kuŗas piedāvā
ceļojumus uz jebkuŗu vietu Amerikā. Latviešiem bieži
vien aģentūru pakalpojumi nav vajadzīgi, jo daudzviet
ASV taču dzīvo tautieši, kuŗi labprāt piedāvā nakstmājas. Reizēm ciemos var uzprasīties, daži pat laipni
uzaicina. Dr. Paulis un Rida Dzintari mani vairākkārt
aicināja viesoties pie viņiem Rapidsitijā Dienviddakotas pavalstī, un pērn oktōbŗa sākumā beidzot paņēmu
nedēļu atvaļinājumu un devos ceļā. Dzintari mani sagaidīja lidostā un aizveda uz savu māju kalna galā, no
kuŗas paveŗas brīnišķīgs, miljona dolaru vērts skats uz
visu pilsētu. Pēcpusdienā tērzējām un dzērām Pauļa
Dzintara darināto vīnu. Aizsteidzoties notikumiem
mazliet priekšā, pateikšu, ka tajās trijās dienās dabūju
nogaršot mājastēva pašdarīto ābolu, bumbieŗu, pīlādžu, aveņu, vīnogu, ērķšķogu un plūmju vīnu. Visi
vīni bija lieliski!
Nākamā dienā paagri pie namdurvīm piebrauca
mazs autobusiņš, ko Dzintari bija īpaši pasūtinājuši
manai ekskursijai uz Rašmora kalnu. Autobusa vadītāja un gīde vienā personā izmeta līkumu un iebrauca
Dedvudas (Deadwood) pilsētiņā, kur gaidīja divi citi
tūristi. Mani todienas ceļabiedri bija precēts pāris, skolotāji no Viskonsinas, vīrs vācu izcelsmes, sieva –
norvēģu, bet vācu un norvēģu valodu ne viens, ne otrs
neprata.
Gīde pastāstīja, ka pilsēta sāka veidoties 1874.
gadā, kad netālu no tās atrada zeltu. Protams, tūlīt uz
to metās zelta meklētāji, viņiem sekoja vecākās profesijas pārstāves. Dedvuda drīz vien kļuva par «sarkanā
luktuŗa» pilsētu. Tika atvērti dažādi saloni un spēļu
zāles, kuŗās bieži notika slepkavības, piemēram,
slavenais profesionālais kāršu spēlmanis, dēkainis
Bills Hikoks (1837-1876) tika nogalināts pokera spēles laikā. Viņam bija tikai 39 gadi. Bills Hikoks cīnījās
par verdzības atcelšanu, viņš veicināja sakaru tīklu, lai
palīdzētu vergiem izceļot uz citām ASV pavalstīm,
Kanadu un Meksiku.
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Viena no ievērojamākām sievietēm Dedvudā bijusi Marta Džeina Kanarija-Burke, saukta par Calamity Jane, kas valkājusi vīriešu drēbes, kožļājusi
tabaku, lietojusi neķītrus vārdus un pratusi labi šaut.
Iespējams, viņa bija savam laikam tālu priekšā. Ir
vairāki nostāsti, kā viņa ieguvusi savu iesauku; calamity nozīmē – posts, nelaime, liksta. Viens no
nostāstiem – Džeina brīdinājusi, ka vīrieši, kuŗi viņu
aizkaitinās, izaicinās nelaimi. «Posta» Džeina
strādājusi kādā salonā, cīnījusies pret indiāņiem, vēlāk piedalījusies bijušā kaŗavīra, bifeļu mednieka un
izklaides pasākumu rīkotāja Bufallo Billa (18461917) izrādēs par kaubojiem. Šķiet gan, ka daudz
kas, ko par viņu stāsta, ir tikai leģenda. Viņas dzīve
atspoguļota 1953. gada filmā ar Dorisu Deju galvenā
lomā. Dedvudas iedzīvotāji viņu dēvējuši arī par
svēto, jo 1878. gadā, kad pilsētā plosījusies baku epidēmija, viņa pašaizliedzīgi kopusi slimos. Džeina un
Bills Hikoks apbedīti vietējā kapsētā. Dedvuda 1961.
gadā pasludināta par nacionālo vēstures pieminekli.
Tūristiem te vēl aizvien ir iespēja apmeklēt laimētavas jeb zaudētavas.
Labi atceros Jāņa Jaunzemja vārdus, viesojoties
pie Jaunzemju ģimenes Linkolnā, Nebraskā, kad tur
1989. notika ALAs 38. kongress: «Rašmora kalns ir
tik iespaidīgs, ka tur pat amerikāņi apklust.»
Novietojuši auto, apmeklētāji dodas pa Karogu
aveniju, kuŗas malās plīvo ASV 56 pavalstu un territoriju karogi, līdz terasei, no kuŗas ir skats uz četru
ASV prezidentu – Džordža Vašingtona, Tomasa
Džefersona, Teodora Rūzvelta un Abrahama Linkolna – krūšutēliem.

Karogu avenija

Agrāk domāju, ka tās ir skulptūras, kas darinātas
kādā darbnīcā un pēc tam novietotas augstu kalnā.
Taču tās kaltas granītā turpat uz vietas, 5725 pēdu
augstumā. Ieceri granīta kalnu smailēs izkalt ievērojamu cilvēku sejas izloloja Dienviddakotas pavalsts
vēsturnieks Jonass Lerojs Robinsons, cerot, ka tāds
iespaidīgs piemineklis veicinātu tūrismu. Robinsons
guva dāņu izcelsmes tēlnieka Gutzona Borgluma atbalstu, darbi sākās 1927. gadā, ilga 14 gadu un izmaksāja tikai vienu miljonu dolaru (84% bija federālās
valdības līdzekļi), tam laikam tā gan bija liela nauda.
Gutzons Borglums nomira 1941. gadā, darbu pabeidza
viņa dēls Linkolns. Viegls jau nu šis darbs nebija –
strādnieki stundām ilgi karājās šauros sēdekļos pie
klintīm un pacietīgi atskaldīja no granīta visu lieko.
Var iztēloties, ka mājās pārgājis, kāds strādnieks savai
sievai un bērniem stāstīja: «Šodien es apstrādāju
Abrahama Linkolna degunu... vai Teodora Rūzvelta
ūsas.»
Monumentu veidoja 400 strādnieku, viņu vārdi
iekalti piemiņas sienā Karogu avenijas malā. Šo 14
gadu laikā, kamēr tapa piemineklis, bojā nav aizgājis
neviens strādnieks.
Iespaidīga ir 1959. gadā uzņemtā filma «Uz ziemeļiem ar Northwest», kuŗā slavenais aktieris Kerijs
Grants rāpjas augšup pa prezidentu sejām.
Turpat Linkolna Bergluma mūzejā var izlasīt, kā
piemineklis tapa, apskatīt attēlus, noskatīties filmu un
noklausīties stāstījumu skaņulentē. Vasaras mēnešos
vakaros esot īpaša programma, kad krūšutēli tiek
izgaismoti, skan patriotiska mūzika. Rašmora kalna
apmeklētāju skaits pēc 1991. gada 11. septembŗa esot
pieaudzis par 15%.

Plāksne Karogu avēnijas galā, kuŗā iekalti
strādnieku vārdi, kuŗi veidoja pieminekli četriem
ASV prezidentiem Rašmora kalnā

Hovards un Odrijs Karls Šafi par Gutzonu Borglumu
sarakstījuši biografisku grāmatu «Seši kaŗi vienlaikus» ( Six Wars at a Time), kuŗā minēts, ka Gutzona
tēvs bijis mormoņu ārsts un dzīvojis laulībā ar vairākām savām māsām. Viena no viņām, Kristīne Borgluma 1867. gadā laidusi pasaulē dēlu, bet viņu un
pārējo ģimeni atstājusi, kad dēlam bija tikai četri gadi.
Gutzons studējis Eiropā, atgriezies ASV, ar sievu un
diviem bērniem apmeties Konektikutā. Viņa šarms,
mākslinieka talants, pievilcīgais izskats palīdzēja gūt
draugus un tos nezaudēt, par spīti viņa antisemītiskiem
izteicieniem. Viņš pievienojies arī kukluksklanam un
aktīvi to atbalstījis.
Monumentālo darbu Rašmora kalnā Borglums sāka
gandrīz 60 gadu vecumā, deviņas reizes pārstrādāja
projektu un – radīja vienu no kontinenta brīnumiem.
Depresijas gados, kad pietrūka valdības līdzekļu, viņš
krustām šķērsām apbraukāja valsti, lasot referātus un
lūdzot ziedojumus. Viņam promesot, darbus pārraudzīja dēls Linkolns. Linkolns Borglums miris 1986.
gadā.
Otrs todien redzētais piemineklis ir tikpat iespaidīgs. Tas vēl ir tapšanas stadijā, lai gan pieminekli siu
cilts varonim Nevaldāmajam zirgam, kas 1876. gadā
uzvarēja cīņā ar ģenerāli Džordžu Armstrongu Kasteru,
bet tika nogalināts gadu vēlāk, kad viņam vēl nebija 40
gadu, sāka celt 1948. gadā, un nav zināms, kad pabeigs.
Veidot šo pieminekli poļu izcelsmes imigrantu dēlu
Koršaku Ziolkovski uzaicināja siu cilts virsaitis Henrijs
Stāvošais Lācis. Pagaidām izkalta tikai Nevaldāmā
zirga seja, kas ir deviņstāvu māju augsta. Darbi turpināsies vēl daudzus gadus. Piemineklis Nevaldāmajam
Zirgam būs lielākais pasaulē – 172 m augsts, 195 m
plats, augstāks par Gīzas piramīdu (137 m) un Vašingtona monumentu (169.294 m). Salīdzinājumam – katrs
prezidentu krūšutēls Rašmora kalnā katra ir 18 m
augsts, Kristus figūra Riodežaneiro – 39,6 m.
Koršaks Ziolkovskis dzimis 1908. gadā Bostonā un
izauga pie audžuvecākiem, jo gada vecumā kļuva
bārenis. Būdams 16 gadu vecs, viņš centās nostāties uz
savām kājām, strādāja dažādus darbus, mācījās Techniskā skolā Kembridžā, Masačusetā, un pamazām
atklāja savu skulptora talantu. Dienviddakotā viņš
ieradās 1939. gadā, strādāja pie Gutzona Borgluma (arī
viņa vārds iekalts prezidentu pieminekļa darinātāju
plāksnē), taču sastrīdējās ar darba devēja dēlu un tika
atlaists. Pasaules izstādē Ņujorkā 1939. gadā viņš
ieguva balvu par marmora skulptūru poļu pianistam
Igancijam Paderevskim. Otrā pasaules kaŗa laikā viņš
pieteicās armijā. Melnajos kalnos Ziolkovskis ieradās
1947. gada 3. maijā, izšķīrās ar savu pirmo sievu, ie17

gādājās zemi, uzcēla baļķu mājiņu un 36 gadus, līdz
savai nāvei 1982. gada 20. oktōbrī pašaizliedzīgi strādāja bez jebkādas algas. Gīde stāstīja, ka precīzi tiek
aprēķināts, cik daudz dinamīta vajadzīgs, lai neatšķeltu vairāk granīta nekā nepieciešams.

K. Ziolkovskim bija lieli plāni – uzcelt pieminekli,
universitāti, slimnīcu... Piemineklis paredzēts
iespaidīgs – siu cilts indiānis Nevaldāmais Zirgs sēž
zirga mugurā un ar izstieptu roku norāda uz dienvidaustrumiem, kur apbedīti neskaitāmi viņa cilts piederīgie. Siu cilts locekļi bija lepni – viņi neparakstīja
nevienu līgumu, nerunāja angliski, nekad nedzīvoja
rezervātā. Nav saglabājusies neviena Nevaldāmā Zirga
fotografija, tāpēc mākslinieks darinājis simbolisku
portretu. Pieminekļa celšanai valdība piedāvāja līdzekļus, taču Ziolkovska ģimene to nepieņēma, tāpat kā
naudu no indiāņu kazino. Līdzekļus darbu turpināšanai iegūst no privātiem ziedojumiem un tūristiem, kuŗi
brauc vērot, kā norisinās darbi. Te ir tūristu centrs –
mūzejs, dāvanu veikaliņi, restorāns, kuŗos
strādā apmēram 140
darbinieku, arī Ziolkovska 81 gadu vecā
atraitne Ruta un septiņi no viņu desmit
bērniem. Nevaldāmā
Zirga seja pabeigta
1998. gadā un par
godu šim notikumam
rīkotas lielas svinības.
Darbus turpina saujiņa strādnieku, tie var
ilgt vēl desmitiem
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gadu. Kopš 2005. gada vasaras naktīs notiek izrādes,
kuŗās ar lāzera staru izgaismo Nevaldāmā Zirga seju
un parāda, kāds izskatīsies gatavais piemineklis. Tēlnieks Ziolkovskis apbedīts pieminekļa piekājē.
Nevaldāmā Zirga memoriāla fonda darbu vada Ruta
Ziolkovska. Universitāte un slimnīca vēl nav uzcelti,
bet fonds katru gadu piešķiŗ $113 000 indiāņu studentu stipendijām.
Dedvudā netālu no kapsētas, kur apbedīts Bills
Hikoks, novietots viņa granīta krūšutēls, ko arī darinājis K. Ziolkovskis. Citviet redzams bronzā kalts
Bills Hikoks, sēžam krēslā pie kāda kazino. Šīs
1994. gada 27. maijā atklātās skulptūras autori ir
Ziolkovska meita Monika un Borgluma mazdēls
Džeims.
Tēlnieki Borglums un Ziolkovskis abi nomira 74
gadu vecumā. Koršaks Ziolkovskis mēdzis teikt:
«Nekad neaizmirstiet savus sapņus.» Abiem viņiem
bija sapnis paveikt ko izcilu, un tas viņiem izdevies
ar uzviju.
Autobusa vadītāja vakarā mani atkal aizveda atpakaļ un izlaida pie pašām Dzintaru mājas namdurvīm. Vakars pagāja, malkojot vīnu un man sajūsmināti stāstot par redzēto. Paulis Dzintars ir vietējās
vīndaru biedrības biedrs, par vīniem saņēmis balvas.
Pārdot pašdarītos vīnus nedrīkst. Paulis Dzintars tos
dāvā draugiem, savai baznīcai, tātad tos bauda dievgaldnieki.
Par daudziem jaukiem piedzīvojumiem divās nākamajās dienās – citā numurā.
Astra Moora

Dr. Paulis Dzintars savā pašceltajā
vīna pagrabā

Latviešu valodas priekšpadomju oficiālā
pareizrakstības vārdnīca tīmeklī
Latvijā jūtama arvien lielāka interese par latviešu
valodu un latviešu valodas pareizrakstību. Entuziasti
iepazīstas ar priekšpadomju latviešu valodu, mēģina
noskaidrot, kādai būtu jābūt latviskai latviešu
valodai, kā latviešu valoda attīstījās līdz padomju
okupācijai, kādas pārvērtības notika okupācijas laikā.
Daļa no viņiem reizi mēnesī satiekas Rīgas Latviešu
biedrībā Latviešu valodas attīstības kopas sanāksmēs.
Šo kopu vada valodas entuziaste architekte Maija
Sinka.
Latviešu valodas entuziasts ir arī Erakstu
elektroniskā apgāda vadītājs, 1958. gadā dzimušais
tēlnieks un rakstnieks Ainārs Zelčs. 2007. gadā viņš
tīmeklī ierakstījis un no jauna izdevis 1944. gadā
iespiestās Latviešu valodas krātuves «Latviešu
pareizrakstības vārdnīcas» otro izdevumu, kam
vārdus bija izmeklējusi Valodas krātuves darbiniece
mag. phil. Velta Rūķe. Vārdnīcu rediģēja erudīti
valodnieki – prof. J. Endzelīns, prof. Anna Ābele,
prof. E. Blese, priv. doc. E. Hauzenberga-Šturma un
mag. phil. H. Tichovskis. Šī Erakstu grāmatu tīmeklī
atrodama, lodziņā ierakstot:
http://eraksti.delfi.lv/forma.php?gid=95&b=1
Vārdnīcu vairākkārt bija pārfotografējusi un
izdevusi ALA, bet mazformāta grāmatiņa papīra
taupīšanas dēļ bija vācu okupācijas laika mazburtu
iespiedumā un grūti salasāma. Jaunajā elektroniskajā
izdevumā vārdnīca salikta no jauna lielākiem, labi
salasāmiem burtiem, kuŗus turklāt pēc vajadzības var

Jukas Rislaki zīmējums

vēl palielināt vai samazināt. Tai pievienots filoloģijas
doktores Rasmas Grīsles ievads, kuŗā minēts, ka
vārdnīca joprojām der paraugam un padomam,
atklājot rūgto patiesību, ka padomju laika «dekrēti,
pakļaudami skolu programmas un ne jau skardami
rakstību vien, ir daudziem ieskoloti un joprojām –
atjaunotā Latvijas valstī! – virza latviešu valodu
vājumā un nīcībā.»
Pirms vārdnīcas lietošanas būtu ieteicams izlasīt
un iegaumēt sākuma nodaļu par vārdnīcas
iekārtojumu, kam pievienoti norādījumi par latviešu
valodas pareizrakstību, pareizrunu un vārdu
atvasināšanu. Ja rakstītāji šos norādījumus
iegaumētu, nebūtu nepamatotu argumentu un tiktu
novērsts ne viens vien pārpratums un sarūgtinājums
rakstītāju un redaktoru starpā.
Vārdnīcas elektroniskā izdevuma tapšanu
atbalstījis ALAs Kultūras fonds un Rīgas Latviešu
biedrības Valodas attīstības kopa. Elektroniskā
izdevuma pirmajā lappusē ir mudinājums: «Ja gribat
rakstīt labā, nesabojātā latviešu valodā, tad

Jauns portāls latviešiem tīmeklī
No 1. maija tīmeklī ir jauns portāls
latviešu valodā:
www.LatvianUSA.com Tā
galvenie mērķi ir sagādāt praktisku
informāciju latviešiem, kuŗi dzimuši
un daudzus gadu desmitus dzīvo
Amerikā vai ieceļojuši nesen, kā arī
tiem, kuŗi plāno ieceļot. Mans
mērķis bija izveidot ne tikai
informātīvu portālu, bet gan latviešu
tikšanās vietu tīmeklī, kur katrs lietotājs var pats
pievienot informāciju, piedalīties pārrunās, ziņot par
pasākumiem, notikumiem, ievietot sludinājumus,
veidot fotogalerijas. Portālā ir «Dzeltenās lapas» –
informācija par iespējām izmantot latviešu uzņēmēju
un organizāciju pakalpojumus. Ceru, ka interesi
izraisīs iespēja redzēt Latvijas televīzijas raidījumus
(21 saite), klausīties Latvijas radiostacijas (32 saites),
apskatīt nedēļas horoskopu, ko veido bijušais Latvijas
Astrologu asociācijas prezidents Andris Račs,
klausīties latviešu mūziku. Ikvienam ir iespēja
ievietot attēlus fotogalerijā. Daudzus iepriecinās
apsveikumu sadaļa, un mēs kopējiem spēkiem
izveidosim to par vispilnīgāko un labāko apsveikumu
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Kā mēs tikām pie mājas Dienvidkalifornijā
Pērn decembŗa sākumā nolēmām iegādāties
mājiņu Dienvidkalifornijā. Nezinājām, kā tas
izdosies, jo dzīvojam austrumkrastā. Taču mums
laimējās iepazīties ar Shorewood Realtors aģentu
Mārtiņu Leikartu, un viss izrādījās iespējams! Šķiet,
Mārtiņš strādāja 24 stundas dienā, lai sameklētu
mums piemērotu māju, izvadātu mūsu trīs jauniešus –
Dāvi Bolšteinu, Kaiju un Aleksi Dankerus, kuŗi tajā
dzīvos, sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus
– sen nebiju satikusi cilvēku, kas ar tādu sajūsmu un
prieku veic savu darbu. Mārtiņš ir sirsnīgs, atklāts un
atsaucīgs. Uz katru jautājumu viņš atbildēja,
apmierinot mūsu ziņkāri. Ar vīru nepārtraukti tikām
informēti par visu, kas notiek. Katra anketa mums
tika pārsūtīta elektroniski mūsu ieskatam un
parakstiem. Austrumu un rietumu krasta laika
starpība ir trīs stundas, taču visi sadarbojāmies.
Decembrī sākām meklēt, un marta beigās jau viss
bija nokārtots. Pat tad, kad sākās mājas remontdarbi,
Mārtiņš atrada laiku un nosūtīja mums pa pastu
fotografijas, lai redzam, kā tie tiek veikti. Mārtiņš
mums paziņoja vārdus vairākiem labiem
darbiniekiem, kuŗi teicami izdarītu vajadzīgos
remontus. Domāju, ka bez Mārtiņa un viņa ieteiktās
aizņēmumu konsultantes šis pirkums nebūtu
noticis Pat grūti noticēt, ka var dzīvot Merilendā un
māju nopirkt Kalifornijā bez milzīgām pūlēm. Ar
Mārtiņu bija prieks sadarboties, viņam var uzticēties.
Mārtiņ, vēlreiz tev vislielākais paldies
Ieva un Jānis Bolšteini

JOCIŅI
Filozofs un priesteris strīdas par filozofiju.
Priesteris saka: «Filozofija nozīmē tumšā telpā ar
aizsietām acīm meklēt melnu kaķi, kuŗa tur vispār
nav.»
Filozofs atbild: «Teoloģija nozīmē tumšā telpā ar
aizsietām acīm meklēt melnu kaķi, kuŗa tur nav, bet
piepeši to atrast.»
***
Māceklis savam meistaram saka: «Rīt darbā
nevarēšu būt, jo man jāiet uz tēvoča bērēm.»
Nākamā dienā meistars aiziet uz futbola
sacensībām un ierauga, ka līdzās sēž māceklis.
«Tu taču teici, ka tev jāiet izvadīt tēvoci?»
«Jā, mans tēvocis ir tiesnesis!»
***
Žurnālists jautā matrozim: «Kur ir jūsu mājas?»
«Mums, jūrniekiem, visur ir mājas.»
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Mājas pircēji Ieva un Dāvis Bolšteini ar dāvanu –
Panasonic 42" plazmas televīzijas aparātu, ko viņi
saņēma no sava aģenta Mārtiņa Leikarta (vidū)
kopā ar mājas atslēgām. Pirmā no kreisās Kaija
Dankere, pirmais no labās Aleksis Dankers
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANA UN PIRKŠANA
PALĪDZĪBA, PĀRCEĻOTIES UZ CITU DZĪVESVIETU
(jebkur AMERIKĀ vai uz LATVIJU)

Bezmaksas konsultācijas: mājas
vērtības noteikšana dažu stundu laikā, sagatavošana pārdošanai u. c. Ikvienu konsultēs un
palīdzēs nekustamo īpašumu eksperts
MĀRTIŅŠ LEIKARTS, tālr.: 310-717-7577

martin@shorewood.com
www.shorewood.com/martin
Kaŗa laikā zudušos meklē
Starptautiskā Sarkanā Krusta organizācija:
International Tracing Service
Grosse Allee 5-9, 34444 Bad Arolsen
Bundesrepublik Deutschland
Tālr.: (05691) 6290, Fakss: (05691) 629501
Mājaslapa: www.its-arolsen.org
Izīrēju divistabu dzīvokli trešā stāvā ar visām
ērtībām vasaras sezonai Etnas ielā klusā vietā
(Brīvības un Pērnavas ielas stūrī);
Tālr. mājās: 67360552;
kabatas tālr.: 29471185

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.

Gambrinus Restaurant
136 N International Boardwalk,
Redondo Beach, CA 90277
Te piedāvā četras Latvijas alus šķirnes:
«Luksus», «Zelta», «Stipro» un «Porteri».
Restorāna īpašnieks aicina latviešus pie sevis
svinēt Jāņus. Mājaslapa:
www.gambrinusonline.com

Jasmīns no Siguldas
uzziedējis Losandželosā
Pirms diviem gadiem atvedu no Latvijas mazu
jasmīna stādiņu, ko Anita Mellupe atdalīja no jau
pieaugušā jasmīna savā mājā Siguldā. Iedēstīju podā,
īpaši daudz necerot. Stādiņš tomēr auga. Pērnā vasara
bija ļoti karsta; vienu dienu jasmīnam visas lapas
izskatījās kā skābenes karstā virā un pamazām vien
nobira. Domāju, ka būs pagalam, bet šopavasar
izplauka jaunas lapiņas un kā brīnums parādījās
ziedpumpuriņi. Katru dienu eju ziedus pasmaržot –
visvairāk tie smaržo agros rītos. Protams, arī cītīgi
aplaistu, lai atkal nenovīst. Nu jau jasmīns saņēmies,
tam aug jauni dzinumi, tā ka varu iedot kādam stādiņu,
kas vēlētos.
Aizpērn, ap Jāņiem ciemojoties pie Dagmāras
Tūbeles Delmarā, ievēroju, ka uz terases podā aug
paliels jasmīns, un Dagmāra stāstīja, ka atvedusi mazu
stādiņu no Latvijas un ieaudzējusi. Tā es no viņas
noskatījos un darīju tāpat.
Helēnas Hofmanes dārzā savukārt aug jasmīns, ko
pirms gadiem iedēstījuši Anna un Ādolfs Ozoliņi. Nu
jau tas pārsniedzis cilvēka augumu, zied katru gadu un

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/

Austrumu gudrības
Dzejnieks, arī neizgājis no mājām, redz dabas
skaistumu.
Aizlienētas puķes uz templi nenes.
Rozes vērtību zina lakstīgala.
Jaunu kociņu var pazīt pēc divām pirmajām
lapiņām.
Viens koks vēl nav dārzs.
Nav nekā skumjāka par koku bez putniem!
Ko gan vēl vēlēties, ja tev ir jaunība, dārzs un
mīļotais cilvēks?
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ĪSZIŅAS
◙ Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretāriāta darbinieki ziņo, ka trīs gadu
laikā uz Īriju devušies 27 805 darba meklētāji no
Latvijas. Viņi saņēmuši darba atļauju un personisko
sabiedrisko pakalpojumu numuru darbam Īrijā. Pēc
Īrijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2006.
gadā, kad notika tautas skaitīšana, Īrijā reģistrētas 13
999 personas, kuŗas par dzimšanas vietu norādījušas
Latviju, 7556 vīrieši un 6443 sievietes.
2004. gadā Latvijas pavalstniekiem Īrijā piedzima
17 bērni, 2005. gadā – 119, 2006. gadā – 223, 2007.
gadā – 390, šogad – 47 bērni.
2004. gadā Īrijā bija reģistrēti 11 Latvijas pavalstnieku nāves gadījumi; 2005. gadā Īrijā nomira 10,
2006. gadā – 31, pērn – 23, šogad – trīs Latvijas
pavalstnieki.
◙ Latvijā pērn internetu rēgulāri lietoja aptuveni
52% iedzīvotāju. Caurmērā pagājušajā gadā rēgulāri
internetu lietoja 51% ES dalībvalstu iedzīvotāju,
Igaunijā – gandrīz 60%, Lietuvā – aptuveni 44%. ES
dalībvalstīs visvairāk rēgulāri internetu lietoja
Nīderlandes, vismazāk – Rumānijas iedzīvotāji.
◙ Sociālo pētījumu aģentūras Market Data
aptauja, kuŗā piedalījās 1245 personas, liecina, ka
piektdaļai iedzīvotāju par Latviju ir negātīvs
viedoklis augsto cenu, inflācijas, nabadzības,
korupcijas, noziedzības un neuzticamo polītiķu dēļ.
Atbildot uz jautājumu, kādas īpašības raksturo
latviešus, 65% aptaujātie minējuši strādīgumu, 61% –
skaudību, 49% – pieticību, 41% – noslēgtību.
◙ Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes profesore Ingrīda Rumba secinājusi, ka vismaz divām
trešdaļām pusaudžu ir psīcholoģiska rakstura problēmas, kuŗas radījušas sliktas attiecības ar vecākiem.
Medicīniski-paidagoģiski īzmeklējot Rīgas sākumskolas bērnus, lielai daļai konstatētas kustību sfairas
un stājas traucējumi, nepietiekama valodas attīstība,
grūtības iekļauties, auditīvās un vizuālās uztveres
traucējumi, hiperaktīvitāte, uzmanības deficita sindroms u. c. kaites.
Latvijas universitātes goda doktors Teodors Helbrugs atzinis, ka Eiropā kopumā ir nepareiza bērnu
audzināšanas metode – vecāki visu dienu atrodas
darbā, maz laika pavada kopā ar bērniem, nepievērš
viņiem pietiekami lielu uzmanību. Vairums vecāku
domā, jo vairāk viņi nopelnīs, jo nodrošinātāka būs
bērnu turpmākā dzīve un jo laimīgāki viņi būs, taču
bērni ilgojas pēc vecāku klātienes, un vecāku aizņemtības dēļ saikne starp viņiem pamazām zūd.
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Cik grūti salabot televīzijas aparātu!
Šķiet, te daudzi cilvēki, tikko kāds aparāts vai
mašīna sabojājas, met to prom un pērk jaunu. Mūsu
zālienā bijis izmests putekļsūcējs ar pavisam nelielu
vainu un, pašu spēkiem to izlabojot, tiku pie jauna,
jaudīga sūcēja; pie vārtiem esam atraduši
videoaparātu, krāsu televīzijas aparātu, arī citas
mantas.
Taču reizēm ko salabot jāsauc meistars. Pirms pāris gadiem sabojājās pašu pirktais televīzijas aparāts,
labotāja adresi sameklējām tālruņu grāmatā. Atbrauca
korejietis, visu izdarīja tīri labi, bet vēlāk tomēr
izrādījās, ka vienu staciju redzēt nevar. Meistars solīja
kļūmi novērst, taču savu solījumu tā arī nepildīja.
Pērn augustā aparāts vispār pārtrauca darboties.
Piezvanījām tam pašam meistaram. Viņš atbrauca,
izņēma aparāta «iekšas» un aizbrauca, saņēmis 100
dolaru avansā un parakstījies, ka otru simtu saņems,
kad izlabos un atvedīs.
Anšlavs Eglītis turmāko notikumu gaitu droši vien
lieliski aprakstītu kādā stāstā. Apmēram pēc mēneša
sākām zvanīt un interesēties, kā darbi sokas. Meistars
vienmēr ārkārtīgi pieklājīgi, vairākkārt atvainojoties,
atbildēja, ka vēl strādā, tikko būs izlabots, atvedīs.
Nākamo mēnešu laikā viņam zvanīts simtām reižu,
gan tieši, gan atstājot ziņu automatiskajā atbildētājā,
lūdzot, lai taču vismaz paziņo, ja nevar izlabot. Pēc
tam viņš mainīja taktiku – solīja, ka piezvanīs pēc
stundas, nākamā dienā, vai arī atbrauks nākamā
dienā; izlikās, ka aizmirsis tālruņa numuru, adresi,
esot zvanījis, bet neesam bijuši mājās, viņa dēls
atbrauks uz visu izdarīs, arī, ka atvedīs citu aparātu,
jo izņemtās «iekšas» kaut kur darbnīcā pazudušas utt.
Reizēm viņš piezvanīja, ka aparāts salabots, nākamā
dienā atvedīšot, bet arī tie izrādījās meli.
Apsvērām visādas iespējas – piezvanīt Los Angeles
Time žurnālistam Stīvenam Lopesam un ieteikt viņam
televīzijas aparāta labotāju, kas publiski reklāmē savu
uzņēmumu, aprakstīt slejā laikrakstā, lūdzām padomu
tiesnesei Dzintrai Janavai par iespēju iesūdzēt melīgo
meistaru mazo prasību tiesā. Tiesnese laipni un sīki
izstāstīja, kā tas darāms. Zvanījam meistaram un
pavēstījām, ko esam nolēmuši darīt; arī, ka īrēsim
televīzijas aparātu un piesūtīsim viņam rēķinu. Varbūt
šie trīskāršie draudi viņu beidzot ietekmēja. Apmēram
pirms nedēļas piezvanīja meistara dēls un teica, ka
atbrauks paņemt visu televīzijas aparātu, jo ar
«iekšām» vien neko nevarot iesākt. Tik tiešām – viņš
atbrauca un paņēma. Tagad gaidām, kas notiks tālāk.
Drīz jau būs pagājis gads... Droši vien gudrāk bija
iegādāties jaunu aparātu, nevis maksāt 200 dolaru par

Hokeja trakums Halifaksā

Valdis Ķeris (pa labi) un Halifaksas latvietis
Roberts Dambergs, kas rīkoja latviešu saietus

Valdis Ķeris ar latviešu hokeja karsējiem pie
hokeja stadiona Halifaksā

Valdis Ķeris (pa labi) ar Latvijas hokeja karsēju
kluba prezidentu Jāni Barkānu

Valdis Ķeris bija aizbraucis uz Halifaksu,
Kanadā, kur notika 72. pasaules hokeja
meistarsacīkstes, kas sākās 2. maijā. Sacīkstēs
piedalījās arī Latvijas izlase, kuŗā spēlēja: vārtsargi
– Edgars Masaļskis, Sergejs Naumovs, Dmitrijs
Žabotinskis; aizsargi – Rodrigo Laviņš, Guntis
Galviņš, Georgijs Pujacs, Aleksandrs Jerofejevs,
Arvīds Reķis, Agris Saviels, Jēkabs Rēdlihs,
Krišjānis Rēdlihs; uzbrucēji – Armands Bērziņš,
Lauris Dārziņš, Miķelis Rēdlihs, Jānis Sprukts,
Mārtiņš Cipulis, Aleksejs Širokovs, Herberts
Vasiļjevs, Aleksandrs Ņiživijs, Juris Štāls, Viktors
Bļinovs, Raitis Ivanāns un Kaspars Daugaviņš.
Galvenais treneris ir Oļegs Znaroks, ar izlases
dalībniekiem viņš sarunājas krieviski, jo latviešu
valodu neprot.
Diemžēl Latvijas vienībai jau 13. maijā
sacensības beidzās, neiekļūstot ceturtdaļfinālā. No
Latvijas bija ieradušies vairāk nekā 1000 hokeja
karsēju, kuŗi piesaistīja pilsētas iedzīvotāju
uzmanību. Latviešu saieti notika restorānā The
Economy Shoe Shop, kas sacīkšu laikā bija pārdēvēts
par «Halifax Balti krekli». Tajā mūzicēja un jokus
plēsa latviešu mūziķi Normunds Jakušonoks un
Gunārs Meijers. Uz Kanadu aizvestas 58 kastes
Aldaŗa «Zelta alus».
Ivaram Mičulim piezvanījis no Latvijas uz hokeja
spēlēm Halifaksā atbraukušais radinieks un aicinājis
Ivaru atbraukt – tas taču esot tik tuvu! Var tikai
priecāties par latviešu turīgumu un iespēju izbrīvēt
laiku, lai dotos pāri ōkeanam izklaidēties.
Varbūt daži vēl atceras Aināru Treigūtu, kas kādu
laiku dzīvoja Losandželosā, strādāja dažādus darbus
un spēlēja novusu. Viņš dubultspēlēs 2004. gada
pavasaŗa turnīrā ieguva 2. vietu un Losanadželosas
atklātās novusa spēlēs 3. vietu. Viņš izmācījās par
masieri un tagad ir uz ļoti zaļa zara – Ainārs ir ASV
hokeja vienības masieris, un varbūt var pat teikt, ka
viņš palīdzēja amerikāņu vienībai latviešus uzvarēt.
Ainārs šaubās, vai amerikāņu galvenais treneris
Džons Tortorella aicinātu savā vienībā spēlēt kādu
no latviešu izlases…
Daudzi noteikti nav aizmirsuši Andri Priedīti, kas
pirms gadiem 20 mūs atstāja un pārcēlās uz Bostonu.
Tagad viņš dzīvo Toronto daudzdzīvokļu mājā un,
kad jautāju, vai viņš vēro hokeja cīņas, Andris
atbildēja, ka «nav iznācis».
Manuprāt, Latvijas vienības hokejists nebija
kārtīgi saspēlējušies. Un kā gan tas būtu iespējams,
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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

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

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
8. jūnijā plkst. 3.00 Tautas sēru
dievkalpojums;
pēc dievk. kafijas galds;
jūlijā un augustā vasaras brīvlaiks
Sandiego latv. ev. lut. draudzes priekšnieks:
Jānis Legzdiņš
4576 Mississippi St. #6, San Diego, CA 92116;
Tālr.: 619-299-3624; e-pasts:
janis@legzdins.com
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077
Antra Priede, tālr. 619-225-0817
Aida Zilgalve, tālr. 760-439-9847
Kasieris: Jāzeps Vingris
3627 32nd Str, Apt 4 San Diego CA 92104
Lūdzam draudzes nodevas un ziedojumus
rakstīt uz J. Vingris vārda un nosūtīt viņam
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
Pasakas bērniem un pieaugušiem:
www.pasakas.net
Laika ziņas jebkuŗā vietā pasaulē:
http://www.wunderground.com/global/
stations/26422.html
Radurakstus baznīcas grāmatās var meklēt:
www.lvva-raduraksti.lv
Dažādas ēdienu receptes: www.receptes.lv
Latvijas valsts archīva virtuālā izstāde tīmeklī
«Represētie kultūras darbinieki»
http://www.lvarhivs.gov.lv/represetie/
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Draudzes Ziņas

LELBāL sēdes dalībnieki 25. aprīlī St. Pētersburgā, Floridā
1. r. no kreisās: prāv. Dr. Andris Abakuks (Lielbritanija), Dr. Juris Cilnis (laicīgais viceprezidents),
prāv. Ieva Graufelde (Zviedrija), arch. Elmārs Ernsts Rozītis, prāv. Lauma Zušēvica (garīgā
viceprezidente, LELBA), prāv. Kolvins Makfersons (McPherson, ALELDA – Austrālija), Vilmārs
Beiniķis (LELBA); 2. r.: Aina Caune (revīzijas kom.), Ilmārs Lūsis (revīzijas kom.), māc. Māra Saulīte
(Austrālija, ordinēta sēdē), māc. Gita Putce (Lielbritanija, ordinēta sēdē), Miķelis Strīķis (sekretārs,
Austrālija), prāv. Olģerts Sniedze (LELBAs austrumu apgabals), Ivars Petrovskis (kasieris);
3. r.: Ilga Gulbe (Rītdienas un Arch. Arnolda Lūša fondu pārstāve), Dr. Reinholds Vītols (Lielbritanija),
prāv. Ivars Gaide (LELBAs Kanadas apgabals); 4. r.: Pēteris Vīgants (Vācija), māc. Aivars Pelds
(mājastēvs), prāv. Dāvis Kaņeps (LELBAs rietumu apgabals), prāv. Klāvs Bērziņš (Vācija);
fotografēja Gunārs Lazdiņs (LELBAs vidienes apgabals)

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 vasarai
1. jūnijā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums – 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Vilimantikas draudzi (mag. theol. Dace Jansone)
un Pēterupes draudzi (māc. Gundars Bērziņš, palīgmāc. Ivo Pavlovičs)
8. jūnijā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums ar dievgaldu – 4. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Vidusanglijas draudzi (prāv. Juris Jurģis)
un Piltenes draudzi (māc. Kārlis Puķītis)
15. jūnijā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums, pieminot 1941. gada 14. jūnijā aizvestos
Aizlūgsim par Vesterosas draudzi (prāv. Ieva Graufelde)
un Piņķu Jāņa draudzi (māc. Harijs Grigols)
22. jūnijā dievkalpojuma nebūs
29. jūnijā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums māc. Aivara Ozoliņa vadībā
Aizlūgsim par Vankūveras draudzi (māc. Dr. Daira Cilne)
un Popes draudzi (evaņģ. Aivars Nikolajevs)
6. jūlijā dievkalpojuma nebūs
13. jūlijā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums māc. Aivara Ozoliņa vadībā
Aizlūgsim par Toronto Sv. Andreja draudzi (māc. Ilze Kuplēna‐Ewart)
un Priekules draudze (māc. Hanss Jensons)
20. jūlijā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums ar dievgaldu – 10. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Toronto Sv. Jāņa draudzi (prāv. emer. Fritz Kristbergs)
un Pūres draudzi (evaņģ. Justs Junkulis)
27. jūlijā dievkalpojuma nebūs
3. augustā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums – 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Takomas draudzi (diak. Gija Galiņa)
un Priekules draudze (māc. Hanss Jensons)
10. augustā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums ar dievgaldu – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Štutgartes draudzi (arch. Elmārs Ernsts Rozītis)
un Remtes draudzi (māc. Guntis Apriķis)
17. augustā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Sv. Māras draudzi Jaunzēlandē un Rendas draudzi (evaņģ. Agrita Staško)
24. augustā plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums ar dievgaldu – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem
Aizlūgsim par Sv. Katrīnas draudzi (diak. Aina Avotiņa)
un Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzi (māc. Reinis Kulbergs)
31. augustā plkst. 8.00 no rīta XV Rietumkrasta Dziesmu svētku dievkalpojums Ventūrā
viesnīcas Crowne Plaza augšstāva zālē. Dievk. kollekti nodos palīdzības darbam Latvijā
Tas, kuŗš piedod visas tavas vainas, kuŗš izdziedē visas tavas kaites, kuŗš tev dzīvību izglābj no bedres, kronē
tevi ar žēlastību un līdzcietību, kuŗš tev mūžu pilda ar labu, ka tu kā ērglis atkal jauns! (Ps. 103:3‐5)
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Mācītāja ievadraksts
Lūk, jūra ir liela un visapkārt plešas, bez
skaita tur ņudz dzīvības lielas un mazas, kuģi
tur šaudās, Leviatāns, ko Tu radīji, blēņojas
tur.
Ps. 104, 25-26
Jau bērnībā sāku mācīties pareizu uzvedību.
No skolotājiem mācījos, kā jāizturas baznīcā.
Es viņus vēroju, kā jau katrs bērns. Man šķiet,
ar laiku iemācījos. Vēlāk no iemācītā atteicos.
Citi skolotāji man pārmeta. Baznīcā nedrīkstot
smaidīt, te vienmēr jābūt nopietnam.
Kāpēc šādi apsvērumi? Vai tāpēc, ka
pulcējamies klausīties Dieva vārdus? Vai
tāpēc, ka mums katram nopietni bija
jāsagatavojas izsūdzēt grēkus? Tie, protams, ir
ļoti nopietni pasākumi, bet vai tas nozīmē, ka
jāizturas, it kā tur mums būtu jānorij rūgtas
zāles?
Es meklēju Dieva desmit svētos baušļos
kaut ko par piemērotu izturēšanos
dievkalpojumu laikā. Nekā neatradu. Es tur
tikai atradu, ka Svēto Dienu mums būs svētīt.
Redzot, cik cītīgi šo bausli cilvēki ievērojuši,
iedomājos, ka varbūt baznīcā tomēr drīkst
smaidīt.
Mūsdienās ir neskaitāmi piemēri baznīcās
un draudzēs, kur dievkalpojums ir svinēšana.
Skan ģitaras un bungas. Cilvēki dzied skaļā
balsī. Tra-la-la-la! Hallelūja! Dažiem tas iet pie
sirds. Citi domā, ka tas ir nevietā. Es nespēju
sajūsmināties, ka dziedot man jāseko līdzi
lēkājošai bumbai, kā to reiz piedzīvoju citā
baznīcā. Taču cilvēki vismaz dziedāja!
Dziediet līksmi tam Kungam! Dieva
pielūgšana ir spontāns notikums. 104.
dziesmas vārdi ir cilvēka svētīšanas dziesma.
Cilvēks gavilē par Dieva radību. Cilvēks
apzinās, ka viņa dvēsele ir atraisīta no
nomāktības, pazīst pat blēņās Dieva pirkstu un
priecājas par to. Viņš aizmirst, ka degvielas
cena ir jau četri dolari galonā. Viņš zin, ka
vasara ir klāt! Laiks priecāties par Dieva radīto
jūrmalu, mežiem un pļavām.
Pieminiet, cik tas Kungs ir labs! Dievnamā

jānāk, lai Viņa saime būtu līksmota. Viņa
atbrīvotiem no bēdu un grēku važām
jāiemācās un tad jāmāca nākamai audzei, kā
svinēt visus jaukos brīnumus, ko Dievs veicis
gan radībā, gan laika plūsmā!
Jēzus brīnums, kas ir pāri visiem
brīnumiem, ir viņa mīlestība. Viņš jau senatnē
atjaunoja nesatricināmo prieku, kas ļauj
izturēt nopietno kungu uzliktās klaušas un
kaŗus. Viņš deva mums saprātu, lai saudzējam
šo pasauli un tās bagātības. Bet galvenais –
Viņš nolēma dvēselei dzīvot brīvai šajā
mīlestībā, bet kuŗa nav piedauzīga! I kor. 13
Tāpēc priecājies, priecājies draudze. Lai
visiem priekpilna vasara! Lai Dievs turpina
mūs svētīt!

Mācītāja vasaras kalendārs
Būšu atvaļinājumā no 16. jūnija līdz 18.
jūlijam. Pēc tam no 20. jūlija līdz 2. augustam
strādāšu vasaras vidusskolā Kursa. Pa to
laiku, ja ir kādi svarīgi iemesli, draudzes
locekļi vienmēr var atrast palīdzību. Kursā
man var sazvanīt pa tālruni: 310-621-9572.
Laikā no 16. jūnija līdz 19. jūlijam
nopietnas krizes gadījumā lūdzu atcerēties, ka
baznīca nozīmē baznīca katrā vietā un laikā.
Tālruņu grāmatas dzeltenās lapās var
sameklēt nodalu Churches. Atrodiet kādu
luterāņu draudzi (ELCA, Missouri Synod vai
citu) un droši zvaniet uz tās kanceleju!

Māsu draudzes
Kopš 2005. gada saiņus mūsu māsu
draudzēm vairs nesūtam, bet atbalstam tās ar
naudas ziedojumiem. Aprīļa beigās mūsu
draudzes pārstāve Silvija Kurmiņa devās
atpakaļ uz Latviju. Silvija iecerējusi apciemot
mūsu astoņas māsu draudzes: Jēkabpils Sv.
Miķeļa, Neretas, Saukas, Mazzalves,
Gricgales, Ērberģes, Viesītes un Elkšņu
draudzi. Mūsu draudzes padomes sēdē un
dāmu komitejas sēdē apstiprināja
līdzdodamās summas. Sagatavoju īpašas
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Mūsu māsu draudžu mācītāju veselības
apdrošināšanu kārto LELBA.
LELBAs palīdzības nozare lūgusi visām
draudzēm segt šos izdevumus saviem māsu
draudžu mācītājiem. Šo atbildību uzņēmās
mūsu draudzes dāmu komiteja un kasiere
Viola Lāce ar LELBAs kasieŗa Vilmāra
Beiniķa starpniecību. Mūsu māsu draudžu
mācītāji Modris Plāte, Aldis Pavlovičs un
Alvis Āboliņš saņem šo LELBAs izkārtoto
veselības apdrošināšanu Latvijā.
LELBAi ir bankas konts Latvijā, un mūsu
draudzei ir ļoti izdevīgi ar kasieŗa V. Beiniķa
starpniecību pārsūtīt pusdienu naudu trūcīgiem
bērniem, kas tiek nodota Neretas draudzes
mācītājam Aldim Pavlovičam. Paldies visiem
draudzes locekļiem un draudzes labvēļiem,
kuŗi vairākkārt bija mūsu pastnieki, kad tas
mums bija ļoti vajadzīgs.
Liels paldies visiem, kuŗi atbalsta mūsu
draudzes palīdzības darbu. Lai Dieva mīlestība
staro pār tiem, kuŗi iesaistās palīdzības darbā.
Anna Ābele

Ieteikums laikus izrakstīt
pilnvaru (Power of Attorney)
Mums der pašiem sev atgādināt, ka svarīgi
daudz ko nokārtot laikus, piemēram, uzrakstīt
testamentu. Ja ģimenes locekļi kādu iemesla
dēļ nespēj aizstāvēt radinieka juridiskās un
mantiskās intereses, jāizvēlas kāda uzticama
persona – advokāts vai paziņa, kam jāizraksta
pilnvara. Drošā vietā (bet ne safe deposit box)
jānoliek dārglietas un vērtspapīri un jāuzraksa,
kur tie atrodas. Jāsagatavo visu bankas kontu
saraksts, lai nāves gadījumā atbildīgam,
juridiski apstiprinātai personai ir zināms, kāda
un kur ir pasaulīgā mantība.
Dažkārt īsa juridiska konsultācija var
nodrošināt vienkāršu risinājumu vēlākam
laikam. Atcerēsimies, ka mēs nezinām, kas ar
mums notiks nākotnē, vai mēs būsim garīgi
veseli, domāt un saprast spējīgi vai fiziski
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stipri.
Daudziem latviešu centieni uzturēt
sabiedrisku un garīgu dzīvi svešatnē bijusi
galvenā dzīves nodarbošanās. To pieminot
varbūt varam palīdzēt draudzei un
organizācijām ar novēlējumu, kas nodrošinās
šo organizāciju spēju darboties mūsu interešu
labā?
Daži cilvēki baidās uzticēt citam tik
svarīgas lietas, tomēr... pienāk brīži, ka šo
baiļu dēļ cilvēka dzīves mērķi netiek

Paziņojums par altāŗa ziedu
novietošanu
Biruta Šulca pieņem pieteikumus altāŗa
ziediem.
Birutai 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!

Ainas no LELBAs un LELBĀL sēdes St. Pēterburgā, Floridā

Pēc svinīgā dievkalpojuma; no kr.: arch. E. E. Rozītis,
jaunordinētais diakons Dāgs Dēmants, jaunordinētā
mācītāja Ieva Dzelzgalve, LELBAs pārvaldes
priekšniece prāv. Lauma Zušēvica

Arch. Elmārs Ernsts Rozītis vada rīta
svētbrīdi Meksikas līča krastā
(cik gaŗas ēnas ir smiltīs!)

Apsveicam jubilārus
. . . jūlijā

. . . augustā

5. Zīle Dumpis
12. Pauls Berkolds,
Zenta Lejiņa
14. Guntis Linde
21. Milda Krastiņa
22. Daina Reimane
23. Ingrīda Stern,
Dace Taube
24. Diāna Zaķe
25. Kārlis Freimanis,
Sigita Haddad,
Austra Mālmanis
26. Katrīna Lee,
Vilma Leimanis
28. Vija Rauda
29. Inese Tīsiņa,
Mārtiņš Zinbergs

2. Atis Blāķis, Kaija Dankers
4. Dace Pavlovska
5. Dzintra Janavs, Marks Sidler
6. Mārtiņš Lejnieks,
Aldis Timšs
10. Rita Ābele, Aleks Zaķis
11. Ādams Blāķis
13. Kārlis Ullis
15. Andris Blāķis, Gaida Rimša,
Helēna Skuja
17. Gunārs Rēpiņš, Astra Vaits,
Heather Whisenand
19. Lonija Doršs
23. Evelīna Blāķis
25. Velta Granata,
Antons Švarcs
27. Dāvis Kaņeps
28. Markus Lee, Gunta Šķēle,
Valtrauta Simsons

. . . septembrī
1. Vilis Enzo Zaķis
2. Biruta Schultz
5. Ilze Darricarrere
6. Edīte Brauķis
10. Joseph Whisenand
11. James Stern
12. Rolands Gudrups,
Gunta Zalte
14. Leonīds Ratermanis
17. Lāra Pence
19. Zaiga Dižgalve,
Maija Wolf
22. Rita Gernatovskis
25. Viesturs Žagars
26. Juris Priedkalns,
Inta Teters
27. Ilga Mellupe
28. Dace Reimane
30. Luīze Gonia,
Merija Smalstig
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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 nodevu .........$125.00
Studentiem.........................................................................$ 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
ZIEDOJUMI MĀSU DRAUDZĒM
L. Gonia $50, R. Abele $100, N. Micule $25
ZIEDOJUMI ZVANNIEKIEM
$20

Sirsnīgs paldies Viktoram Kerliņam par 300
dolaru ziedojumu puķu iegādei.
Draudzes padome pateicas visiem ziedotājiem

Dievkalpojumu statistika
Datums

30

dievlūdzēji dievgaldnieki

6. apr.

18

13. apr.

17

20. apr.

11

27. apr.

19

4. maijs

23

13

14

kollekte
$

134.00

$

skolas saime
19

zied./personu
$

7.44

119.00

$

7.00

$

175.00

$

15.91

$

208.30

14

$

10.96

$

264.00

29

$

11.48
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1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704

NON-PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
Permit No. 78
NORTH HOLLYWOOD, CA

CHANGE SERVICE REQUESTED
(DATED MATERIAL)

PLEASE DO NOT DELAY
Skaitlis aiz adresāta vārda un uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai samaksāta biedru nauda vai maksāts
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu.
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»;
S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs».

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: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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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