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Pasaules latviešu biedrību 6. konferences delegāti
Konference notika Rīgas latviešu biedrībā 4. un 5. jūlijā, tajā piedalījās
118 latviešu biedrību deleģēti pārstāvji no 18 valstu 61 latviešu biedrības
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
20. septembrī plkst. 4.00 latviešu nama gada svētki «Zaļumballe»
18. oktōbrī Amerikas baltiešu brīvības līgas bankets
2. novembrī draudzes bazārs
18. novembrī, Latvijas valsts dibināšanas 90. gadadienā, latviešu nams
būs atvērts visu dienu
23. novembrī Latvijas valsts dibināšanas 90 gadu atceres sarīkojums;
svētku runu teiks Uldis Grava
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

Pasaules latviešu biedrību 6. konference
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās (ĪUMSIL) sekretāriāts jūlijā rīkoja Tautiešu
mēnesi, pulcinot Rīgā latviešu organizāciju pārstāvjus
no visas pasaules. 3. jūlijā atpūtas centrā Lido notika
Pasaules latviešu saiets, kuŗā piedalījās apmēram 350
personu. Uzrunu teica PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņs Sausiņš.
Pasaules latviešu biedrību 6. konferencē «Latviešu
biedrības un Latvijas Valsts: vēsture un jaunie mērķi»
4. un 5. jūlijā piedalījās 118 latviešu biedrību deleģēti
pārstāvji no 18 valstu 61 latviešu biedrības un viesi.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrību pārstāvēja
Valdis Ķeris, Astra Moora, Nora Mičule, Dace un
Jānis Taubes. Visi paši maksāja par lidmšīnas biļeti
uz Latviju. ĪUMSIL ārzemju pārstāvjiem sedza arī
konferences dalības maksu.
4. jūlijā žurnālists Ojārs Celle nolasīja referātu
«Trimdas latviešu organizācijas un Latvijas valstiskuma stiprināšana 1945.-1991.gadā»; Latvijas institūta direktors Ojārs Kalniņš runāja par latviešu biedrību lomu kultūras sakaru veicināšanā, Latvijas tēla
veidošanā no 1991. gada līdz mūsu dienām; Rīgas
latviešu biedrības priekšsēdis Valdis Rūmnieks – par
latviešu biedrībām vēstures krustcelēs.
4. jūlija pēcpusdienā divās darba grupās sprieda
par latviešu biedrību vēstures saglabāšanu nākamām
paaudzēm un latviešu biedrību mērķiem nākotnē.
Konferences delegāti dalījās savu organizāciju
pieredzē un runāja par biedrību darba pilnveidošanu
un turpināšanu.
5. jūlijā delegāti apsprieda un pieņēma vairākas
rezolūcijas un aicinājumus, pārrunāja turpmāko sadarbību.

Foto: Guna Oškalne

No kreisās: Jānis Taube, Dace Taube, Edvīns Rūsis, Jūlija Plostniece, Astra Moora, Valdis Ķeris

Abās dienās konferences dalībniekiem bija iespēja
noklausīties koncertus. 4. jūlija vakarā Zelta zālē
kamermūzikas koncertā «Sapņu zeme» piedalījās pianisti Arnis Zandmanis, Ventis Zilberts, Antra un Normunds Vīksnes, Raimonds Petrauskis, saksofōnists
Oskars Petrauskis, vijolniece Rasma Lielmane, Latvijas Nacionālās operas sōlisti Antra Bigača un Jānis
Apeinis un aktieris Juris Kalniņš. 5. jūlijā konferences
beigu sarīkojumā «Vasaras ceļojums» apmeklētājus
izklaidēja divi Latvijas pārstāvji – sōlists Andris
Daņiļenko un komponists Valdis Zilvers, un Jūlija
Plostniece un Edvīns Rūsis no Losandželosas.

Jūlija Plostniece un Edvīns Rūsis 5. jūlijā dziedāja
koncertā «Vasaras ceļojums»

Katrs konferences dalībnieks saņēma apgāda «Madris»
izdoto grāmatu «Latviešu biedrības pasaulē. Uzziņu
krājums». Tās izdošanu atbalstīja Kultūrkaptāla fonds.
Sastādītājas: Gaida Jablovska un Stella Līpīte.
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Pirmā Pasaules latviešu biedrību konference notika
1996. gadā.
Otrā konference – 1998. gadā; piedalījās 201 delegāts no 50 latviešu organizācijām 13 valstīs.
Trešā konference – 2001. gada augustā; piedalījās
232 delegāti no 51 organizācijas 12 valstīs.
Ceturtā konference «Latviešu biedrība – latviešu
māja – latviešu vērtības» – 2003. gada 26. un 28.
jūnijā; piedalījās 104 delegāti no 39 organizācijām 12
valstīs.
Piektā konference – 2005. gada 20. un 22. jūnijā.
Konferences temats – «Tradicijas latviešu biedrību
darbā»; piedalījās 69 delegāti no 10 valstu 36 latviešu
biedrībām un Rīgas latviešu biedrības pārstāvji.

Pasaules latviešu biedrību 6. konferencē
nolēma:
Aicināt katru latviešu biedrību uz nākamo konferenci sūtīt gados jaunākus delegātus.
[Šo lēmumu apspriežot gan bija iebildumi, jo uz
konferenci dodas personas, kuŗas var izbrīvēt laiku un
atļauties pašas maksāt par ceļu. Jaunāka gadagājuma
biedrību biedri, kuŗi vēl tikai sāk savu karjēru, ir aizņemti darbā vai ar bērnu audzināšanu, arī viņu līdzekļi
ir ierobežoti.
Arī pirms rezolūcijas pieņemšanas par biedrību
īpašumu atdošanu izraisījās ilgākas pārrunas, jo bijis
gadījums, kad biedrība īpašumu atguvusi, bet nav varējusi vai pratusi to apsaimniekot un no tā bijis jāatsakās.]
Pieminēt Zigfrīdu Annu Meierovicu – vienu no izcilākajiem neatkarīgās Latvijas Valsts dibinātājiem, pirmo Latvijas Republikas ārlietu ministru un diplomātu,
kas ar savu neatlaidību un personības eleganci panāca
šķietami neiespējamo – valsts starptautisku atzīšanu.
Viņš ir bijis latviešu tautas vizītkarte, cilvēks, kuŗu laikabiedri raksturo ne tikai kā latvieti, bet arī eiropieti.
Aicinām latviešu biedrības Latvijā un pasaulē populārizēt Zigfrīda Annas Meierovica nopelnus un vākt ziedojumus viņa piemineklim Rīgas centrā pie Ārlietu ministrijas.
Mudināt visas latviešu biedrības, kā arī individuālas
personas rūpēties par biedrību un personisko archīvu
saglabāšanu. Gadījumos, kad jāizšķiras par arhīva likvidāciju, pārkārtošanu vai novēlējumu citām organizācijām un personām, ieteicams konsultēties ar Latvijas
Valsts archīvu.

Pasaules latviešu biedrību 6. konferencē
pieņēma rezolūcijas:
• Pasaules latviešu biedrību 6. konference pozitīvi
4

novērtē Latviešu diasporas atbalsta programmu un
aicina Ministru kabinetu palielināt līdzekļus tās īstenošanai.
• Pasaules latviešu biedrību 6. konference aicina
sargāt un kopt latviešu valodu – latviešu kultūras pamatvērtību. It īpaši aicinām Latvijas valsts sabiedriskos un polītiskos darbiniekus veicināt latviešu valodas plašāku un pareizāku lietojumu visā Latvijas sabiedrībā.
• Par īpašuma tiesību atjaunošanu un atbalstu Latvijas latviešu biedrībām – Latvijas Republikas Saeimai:
2008. gads ir Latvijas Valsts 90. jubilejas gads.
Mūsu konferences galvenā tema ir «Latviešu biedrības un Latvijas valsts: vēsture un jaunie mērķi».
Konferences dalībnieki uzsveŗ, ka latviešu biedrības jau kopš to dibināšanas pirmsākuma 19. gs. otrajā
pusē par savu mērķi izvirzīja pulcināt ap sevi latviešus, lai veicinātu nacionālo un valstisko apziņu, sekmētu vienotības gara un uzņēmības attīstību, latviskās kultūras izkopšanu un latvisko tradiciju saglabāšanu.
Latviešu biedrības nav polītiskas organizācijas,
tomēr tās ar savu darbību un izvirzītajiem mērķiem ir
sekmējušas Latvijas valsts dibināšanu, tās neatkarības atjaunošanu un stiprināšanu.
Latvijas okupācijas 50 gadu laikā PSRS īstenotā
pārkrievošanas polītika, it sevišķi apzinātā imigrācija,
krasi mainījusi Latvijas etnisko un sociālo sastāvu.
Tāpēc arī pēc 90 gadiem kopš Latvijas Republikas
dibināšanas un 18 gadiem kopš neatkarības atjaunošanas latviešu biedrību mērķi paliek sākotnējie.
Bieži vien daudzās Latvijas apdzīvotās vietās, rajonos un pilsētās latvieši ir mazākumā, piemēram,
otrajā lielākajā Latvijas pilsētā Daugavpilī latviešu
īpatsvars nesasniedz pat 18% (1935. g. – 37%). Latviešu, valsts pamatnācijas biedrības, nesaņem no
valsts vajadzīgo atbalstu. Rīgas latviešu biedrība ir
atguvusi savu namu un saņem financiālu atbalstu no
valsts, taču citas latviešu biedrības Latvijā ir neapskaužamā situācijā. Nav arī valsts koncepcijas un financiāla atbalsta programmas, kas iekļautu latviešu
biedrības latviskuma un latviskās kultūras veicināšanā un saglabāšanā Latvijā.
Tomēr ir neizprotami un apkaunojoši, ka pēc Latvijas neatkarības atgūšanas biedrībām nav bijis iespēju atgūt savā īpašumā padomju varas atņemtos īpašumus. Vairākums latviešu biedrību spiestas darboties
īrētās telpās, bez stabiliem financiāliem avotiem.
Latvijas valstiskuma pastāvēšana un tās nākotne
iespējama, balstoties tikai uz latviešu tautas nacionā-

lajiem pamatiem: valodu, latviskās kultūras mantojuma un tradiciju saglabāšanu, nacionālās pašapziņas audzināšanu, kuŗai līdz šim nav izstrādātas valstiskas programmas, nacionālajiem simboliem. Tas
ir katras nacionālās valsts pienākums un godalieta.
Latviešu biedrības, kuŗas apvieno nācijas aktīvākos
dažādu paaudžu pārstāvjus, var veikt šos uzdevumus.
Imigrantu kultūras attīstībai nevar piešķirt lielākas priōritātes nekā pamatnācijas kultūras veicināšanai un saglabāšanai.
Pasaules Latviešu biedrību 6. konference aicina
Latvijas Republikas Saeimu, sagaidot mūsu valsts
90 gadu jubileju, pieņemt īpašu likumu par īpašuma
tiesību atjaunošanu visām latviešu biedrībām un, ja
to īpašumi ir privātizēti, par līdzvērtīgu īpašumu
piešķiršanu vai kompensācijas izmaksu.
Īpašuma tiesību atjaunošana latviešu biedrībām
nav tikai Latvijas Republikas Saeimā pārstāvēto
nacionālo partiju godalieta, bet ir tautas pārstāvju
cieņas apliecinājums valsts pamatnācijai un tās nacionālajām vērtībām.
Latvijas Republikas Saeimas pieņemtais likums
par īpašuma tiesību atjaunošanu latviešu biedrībām
būs laba svētku dāvana ne tikai latviešu biedrībām,
bet arī visai latviešu tautai.
Ar patiesu cieņu, cerībām uz izpratni un pozitīvu
jautājuma risinājumu – Pasaules latviešu biedrību 6.
konferences dalībnieki.
Rīgā, 2008. gada 5. jūlijā

KONFERENCĒ PĀRSTĀVĒTĀS
ORGANIZĀCIJAS
AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS
1. Amerikas latviešu apvienība
2. Klīvlandes latviešu biedrība
3. Ņujorkas latviešu biedrība
4. Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība
5. Dienvidkalifornijas latviešu biedrība
6. Latviešu biedrība Vašingtonas pavalstī (Sietlas latviešu
biedrība)
7. Indianapoles latviešu sabiedriskais centrs
8. Filadelfijas brīvo latvju apvienība
9. Lankasteras latviešu biedrība
10. Latviešu kultūras biedrība «Tilts»
AUSTRĀLIJAS SAVIENĪBA
11. Kanberas latviešu biedrība
12. Brisbanes latviešu biedrība
13. Melburnas latviešu biedrība
14. Latviešu biedrība Rietumaustrālijā
15. Sidnejas latviešu biedrība
16. Adelaides latviešu biedrība
BEĻĢIJAS KARALISTE
17. Latviešu biedrība Beļģijā

DĀNIJAS KARALISTE
18. Latviešu-dāņu biedrība
19. Biedrība «Dānija - Latvija»
20. Dienvidamerikas un Karību apgabala latviešu apvienība
FRANCIJAS REPUBLIKA
21. Latviešu apvienība Francijā
GRUZIJA
22. Gruzijas latviešu biedrība «Ave Sol»
IGAUNIJAS REPUBLIKA
23. Igaunijas latviešu biedrība
KANADA
24. Latviešu macionālā apvienība Kanadā
25. Toronto latviešu biedrība
26. Hamiltonas latviešu biedrība
27. Otavas latviešu biedrība
KRIEVIJAS FEDERĀCIJA
28. Krievijas latviešu kongress
29. Maskavas latviešu kultūras biedrība
30. Sanktpēterburgas latviešu biedrība
31. Latviešu autonomija Sanktpēterburgā
32. Magadanas baltiešu biedrība «Kolima – Baltija»
33. Krasnojarskas latviešu nacionālā kultūras biedrība «Dzintars»
34. Biedrība «Komi – Baltija»
LATVIJAS REPUBLIKA
35. Rīgas latviešu biedrība
36. Jelgavas latviešu biedrība
37. Latviešu biedrību savienība
38. Bezalkohola biedrība «Ziemeļblāzma»
39. Jūrmalas latviešu biedrība
40. Daugavpils latviešu biedrība
41. Ogres latviešu kultūras biedrība
42. Smiltenes latviešu biedrība
43. Krāslavas latviešu biedrība
44. Aizkraukles latviešu biedrība
LIELBRITANIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ
KARALISTE
45. Latviešu nacionālā padome Lielbritanijā
LIETUVAS REPUBLIKA
46. Lietuvas latviešu koordinācijas padome
47. Viļņas latviešu biedrība
48. Skuodas latviešu biedrība
49. Akmenes latviešu biedrība «Sakta»
50. Jonišķu latviešu biedrība «Avots»
51. Klaipēdas latviešu biedrība
52. Klaipēdas apriņķa latviešu asociācija «Atpūta»
NĪDERLANDES KARALISTE
53. Nīderlandes – Latvijas biedrība «Latvija»
NORVĒĢIJAS KARALISTE
54. Latviešu biedrība Norvēģijā
SOMIJAS REPUBLIKA
55. Latviešu-somu ģimeņu biedrība «Laivas»
VĀCIJAS FEDERĀTĪVĀ REPUBLIKA
56. Latviešu kopība Vācijā
57. Latviešu biedrība Hamburgā
58. Biedrība «Latviešu centrs Minsterē»
ZVIEDRIJAS KARALISTE
59. Zviedrijas latviešu centrālā padome
60. Pensionāru biedrība «Aprūpe»
61. Latviešu apvienība Gēteborgā
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Mēs tikāmies Dziesmu svētku laikā Rīgā
Šķiet, ka šovasar vai visi Amerikas latvieši bija aizbraukuši uz Dziesmu svētkiem Latvijā. Reizēm pat
bija jāpadomā, kur īsti patlaban atrodos – Rīgā vai
Losandželosā. Pārsteidza daudzās izkārtnes angļu valodā, it kā latviešiem nebūtu pietiekami daudz vārdu
kafejnīcu un citu iestāžu nosaukumiem. Vai iešām Rīgā jau tik daudz iebraucēju no Amerikas un Anglijas
būtu atvēruši savus uzņēmumus? Nereti pamanīju pie
iestāžu durvīm piebrauc UPS auto, no tās izkāpa jauneklis tieši tādā pašā brūnā uniformā kā sūtījumu izvadātāji šeit. Nu kā lai neapmulst?
Ievēroju, ka Rīgā ir neskaitāmu masāžas un skaistumkopšana salonu, valūtas maiņas punktu, digitālo
spiestuvju, juvelieŗveikalu, tūrisma aģentūru. Veikali
nereti izput, to vietā tiek atvērti citi, bet aptiekas palikušas, kur bijušas. Acīmredzot zāles pērk labi.

Jau pašā pirmajā dienā gāju nogādāt biļetenu Mārai Luterei; viņa laikā, kad uzturas Rīgā, strādā
suvenīru veikalā tiešī pretī Rozentāla muzejam.
Veikalā ir visādas jaukas mantas, un kārdinājums
bija patiešām liels...

Zīli Dumpi (pa kreisi) un Maiju Volfu satiku
Vērmanes dārzā, kur Dziesmu svētku dienās
darbojās daiļamatnieku un grāmatu tirdziņš
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Ar Zigurdu Teteri tikos jau Kopenhāgenas lidostā,
braucot uz Rīgu, un pēc tam atkal kopā ar viņa
meitu Tiju pie ieejas Vērmanes dārzā

Pavisam negaidīti kādu dienu Līvu laukumā
pretim nāca Silvija Putniņa un Kārlis Millers,
taču visi trīs bijām tik steidzīgi, ka atlika laika
tikai nospiest fotoaparāta slēdzi

Dziesmu svētkos koncerti notika arī Doma laukumā, kur tribīnes bija pilnas klausītāju. Pūtēju
orķestŗu koncertu bija ieradušies noklausīties
Edgars Jākabsons, Anita un Uģis Puķīši

Diemžēl neizdevās satikt Rūdolfu Puduru, jo viņš bija
aizņemts ar Amerikas radu uzņemšanu, vadāšanu uz
vasarnīcu Saulkrastos un atpakaļ. Biļetenu aizvedu uz
viņa māju. R. Pudurs dzīvo Rīgā šajā ēkā Visvalža ielā
7-7a, trešajā stāvā. Ārdurvis nav slēgtas, vismaz dienā
ne, bet tālāk aiz lodziņa sēž sargs, kas noprasa, pie kā
vēlas doties. Ēkā ir lifts.

Muižnieku ģimene Losandželosā allaž rīkoja dažādus
saietus, uzņemot ciemiņus no Latvijas. 26. jūlijā Ansis
un Ingrīda dēla Nila mājā Āgenskalna ielā aicināja
ciemos «Laika» redaktores, kā arī Uldi un Sarmīti
Gravu, Andreju Muzikantu, Zīli Dumpi. Ansis uz oglēm cepa gaļu, netrūka vīna un dažādu uzkodu. Uldis
Grava teiks runu Latvijas valsts dibināšanas 90. gadadienā mūsu namā. Iedevu viņam biļetenu, lai viņam ir
priekšstats par latviešiem Dienvidkalifornijā. To ātri
izskatījis, Uldis Grava noteica: «Viņi ir aktīvi!» Nav
divu domu, ka esam aktīvi – Dziesmu svētkus sarīkot
var tikai uzņēmīgi ļaudis.
Ingrīda Muižniece parādīja savu pagrabstāvā ierīkoto
studiju, kuŗā viņa glezno, galvenokārt ainavas un ziedus. Augustā Muižnieki kopā ar Inesi Birznieci bijuši
ekskursijā Berlīnē. Nav zināms, vai Inese dosies atpakaļ darbā uz Gruziju, viņai vēl ir atvaļinājums.

Silvijai Kurmiņai šī gada pirmajā pusē Losandželosā
izdarīja veiksmīgu gūžas operāciju. Atgriezusies Rīgā,
viņa atrakstīja optimistisku vēstuli, ka ir jau atkal
iedzīvojusies, esot daudz ko darīt un laiks aizrit ātri, jo
jāapciemo radi un draugi, māsu draudzes, jāiet uz operu un teātŗiem. Viņa pastāstīja, ka nesen gan gadījusies nelaime – uz grantēta ceļa auto pārbraucis pāri
kādam akmenim, piepeši aktīvizējušies gaisa maisi,
Silvija ļoti nobijusies, jo domājusi, ka auto sprāgst.
Viņa sasitusi kreiso roku un sānus un salauzusi ribu.
Pēc tam bijusi cīņa ar apdrošināšanas kompaniju, lai
salabo auto un atjauno gaisa maisus.
Biļetenu Silvijai aiznesu uz 2. pilsētas slimnīcu, jo pēc
savas dzimumdienas viņa kritusi, lauzusi otras gūžas
kaulu, veselu nakti nogulējusi bezsamaņā, tad pagājusi
vesela diena, kamēr viņa sasniegusi tālruņa aparātu.
Silviju slimnīcā apciemoja vairāki Losandželosas latvieši. Viņai bija atsevišķa istaba un laba aprūpe. Bieža
viešņa slimnīcā bijusi bērnības draudzene. Latvijā arī
ir labi ārsti, operācija izdevās labi, Silvija drīz vien
atlaista mājās.
Īsi pirms braukšanas atpakaļ uz Losandželosu ciemojos pie Silvijas viņas skaistajā dzīvoklī Bruņinieku
ielā (no turienes attēls). Viņa jutās samērā labi, protams, kustības pagaidām ir ierobežotas, taču vingrinājumi un fizikālā terapija droši vien palīdzēs atkal būt
tikpat kustīgai kā agrāk.
Silvija dzīvo piektā stāvā, bet viņas mājā par laimi ir
lifts.
Cerēsim, ka Silviju atkal drīz redzēsim mūsu pusē,
varbūt jau draudzes bazārā, kur viņa atkal tāpat kā
agrāk veiksmīgi pārdos izlozes biļetes un uzņemsies
arī citus darbus.
Silvijas mums patiešām pietrūkst! Novēlam viņai visu
to labāko, ātri izveseļoties un atkal būt tikpat žirgtai,
aktīvai, možai kā līdz šim.
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Latvijas vēstnieks ASV
Jāņus svinēja Losandželosā

Vērmanes dārza tirdziņā varēja satikt arī māsas Elitu
un Mairu Dižgalves un viņu māmiņu Zaigu. Maira
pircējiem piedāvāja savas jaukās rotaslietas. Uz manu jautājumu, kur Ilgvars, Zaiga atbildēja, ka laikam
jau mājās, Losandželosā. Viņš gan pavasarī bijis Latvijā apskatīt savu 2000 ābeļu dārzu Limbažu rajona
Viļķenes pagasta «Lošās». Tagad viņu nomainīja
ģimenes sievietes. Maira Dižgalve apņēmusies ābelītes apkopt, ravēt nezāles, mēslot, kociņus apgriezt un
apmiglot. Ilgvars Dižgalvis nopriecājies, ka pirms
dažiem gadiem iestādītais smiltsērkšķis jau pāraudzis paša augumu.

Ārzemju valstu vēstniekiem ASV tiek rīkoti ceļojumi pa
Ameriku, lai viņi to labāk iepazītu. Janvārī viņi bija Floridā,
jūnijā vienu nedēļu pavadīja Kalifornijā. Losandželosā vēstnieki apskatīja Kalifornijas universitātes Medicīnas centru
un Rēgana bibliotēku.
Braucienā piedalījās arī Latvijas vēstnieks ASV Andrejs
Pildegovičs. Rēgana bibliotēkā viņš pamanīja un nofotografēja Latvijas pirmā neatkarības laika sudraba monētu, ko
ASV prezidentam kāds bija uzdāvinājis. «Prezidents Rēgans aizstāvēja Latvijas brīvību. Man ceļojums uz šo vietu
tāpēc ir ļoti svarīgs,» teica A. Pildegovičs. Valdis Pavlovskis vēstnieku 21. jūnijā aizveda uz Jāņu svinībām pie Baltakmeņu ezera. Vēstnieks palicis gandrīz līdz pusnaktij, tērzējis, spēlējis novusu. Nākamā dienā viņš piezvanījis Valdim Pavlovskim, pateicies par uzņemšanu un teicis, ka viņam bijis vienreizējs piedzīvojums svinēt Jāņus citā klimata
joslā, daudzu jaunu cilvēku sabiedrībā.

Foto: Visvaldis Paegle

Pankūku ēstuvē «Vilhelms» saskrējos ar Aiju Indriķi, bet neizdevās tikties ar Britu, Indru un Astru
Pētersonēm. Andis Nīkurs tagad dzied Čikāgas vīru
korī, kas piedalījās svētkos, paspēju ar viņu apskauties. Domāju, ka visi, kuŗi bija Latvijā Dziesmu svētkos, piedzīvoja daudz jauku brīžu. Svētku sajūta neatstāja visu laiku. Žēl, ka šoreiz nepiedalījās Losandželosas latviešu koris un deju kopa «Pērkonītis».
Dziesma Tetere apņēmīgi sola apmācīt skolas dejotāji, lai viņi var piedalīties nākamos skolēnu dziesmu
svētkos 2010. gadā, un ticu, ka viņai tas izdosies!
A. M.
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Pasadena Magazine, July 2008

Sandiego apkaimes latviešu
zolītes turnīri

No kreisās: Jānis Legzdiņš, Ilze Stale, Mārīte Tālberga, Māra Eskaheda, Dagmāra Tūbele, Anna
Flinna, Henrijs Flinns, priekšā Valdis Tālbergs,
Maiga Bērziņa, Vilis Majevskis

19. jūlijā Rentonā, Vašingtonas pavalstī, miris mūsu kopienas agrākais aktīvais loceklis
Ādolfs Ābele. Radinieki, godinot viņa piemiņu un atceroties visus viņa Losandželosā
veiktos labos darbus, lūdz ziedot
Baltiešu studiju programmai

Olimpiadas gadā visi ir sportiskā noskaņojumā.
Neviens no Sandiego latviešiem uz olimpiadu Ķīnā
gan nebrauca. Taču zolītes spēlētāji rēgulāri sapulcējas, lai izmēģinātu jaunus gājienus, un māca šo spēli
citiem, kuŗus tā interesē. To spēlējot, saspringti
jādomā un tiek trenēta atmiņa.
Jau vairāk nekā 20 gadu šacha un bridža spēlmaņi
mēģina pielabināties Starptautiskās olimpiskās komitejas locekļiem. Diemžēl pat regbija, golfa, beisbola, raketbola cienītāji nevar panākt, lai šos sporta
veidus iekļautu olimpiskajās spēlēs. Taču ir cerība, ka
zolīti, ko tā iecienījuši latvieši, drīzumā atzīs Starptautiskā sporta federācija. Latvijā jau ir Zolītes spēles
federācija.
Droši vien retam jāskaidro spēles noteikumi. Zolīti
spēlē gandrīz visur, kur pulcējas latvieši.
26. jūlijā Anna Kudlāne-Flinna aicināja pie sevis
uz vārdadienas svinībām un zolītes partiju. Mājasmāte
tika sumināta ar «Sveiks lai dzīvo!». Viņa bija saklājusi jauku uzkodu galdu, viesi sanesa ciemkukuli. Pēc
iestiprināšanās uz trim galdiem sākās spēles. Vienam
otram vajadzēja atsvaidzināt spēles noteikumus, un
informācija bija pie rokas. Protams, bija uzvarētāji un
zaudētāji, taču galvenais jau ir nevis uzvarēt, bet piedalīties. Droši vien tāpat domā arī olimpieši. Manuprāt, visi brīnišķīgi pavadījām laiku. Nolēmām, ka
rudenī atkal pulcēsimies uz zolītes spēli.
Vai Losandželošas latviešu namā kādreiz spēlēta
zolīte? Čikāgas latviešu namā šad tad spēlējot.
Interesants raksts angļu valodā par spēles noteikumiem: http://www.nickhart.com/node/33
Jānis Legzdiņš
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Latviešu skolas pikniks parkā
Losandželosas latviešu skolas skolēni, vecāki,
skolotāji un pat ģimenes draugi suņuki 1. jūnijā devās uz parku ar groziņiem un visu piknikam nepieciešamo.
Vecāko klašu audzēkņi bija izgatavojuši plakātu ar
saviem dzejoļiem, savukārt skolotāji svinīgi izsniedza liecības.
Diena bija saulaina un karsta, tomēr bērni paspēja
izmēģināt dejas Dziesmu svētkiem Ventūrā gan
pirms, gan pēc piknika! Paldies bērniem, vecākiem
un skolotājiem par raženi aizvadītu mācību gadu!
Skolēniem kopīgi spēlējot spēli «Dzejoļu rakstīšana», tapa vairāki dzejoļi.
Kā šo spēli spēlē? Vispirms izvēlas dzejoļa tematu, piemēram, «Saule» un «Koks».

Adele Nagaine pie skolēnu pašu veidota dzejoļu
plakāta

Mūsu «mazie zirnīši» dejos arī Ventūrā

Skolotāja Ilze Nagaine izraksta liecības
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Pikniks uz sedziņām

Viens uzraksta rindiņu un noloka papīru lapiņu tā,
lai nākamais dalībnieks nevar redzēt uzrakstīto un pasniedz citam dalībniekam, kas par konkrēto tematu uzraksta savu teikumu, atkal noloka laoiņu un sniedz tālāk. Kad visi uzrakstījuši, lapiņu atveŗ un izlasa. Gadās,
ka nepieciešams kāds labojums – piemēram, atskaņas,
tad kopīgi izvērtējām un izlabojām kļūdas.

KOKS
Kokam ir lapas, zari un dvēsele.
Koks ir zaļš ar ziediem un augļiem.
Daudz augļiem, ko mēs varam ēst,
Lai mēs varam dzīvot un elpot.
Koks smaržo un nomierina.
Es varu uzkāpt uz koka!
Tā rasa no koka lapas sveiciens tev no manis.
SAULE
Saule ir dzeltena un spīd pār visu pasauli.
Tai ir lieli spārni, kas palīdz saulei lidot.
Liela un dzeltena!
Liela un gaiša!
Lielāka par visu un karstāka!
Saule silda kā māmiņa un tā spīd ar smaidu.
Tā spīd horizontā, kad riet.
Saule! Mākoņi! Debesis!
Vējš pūš mākoņus saulei priekšā!

Džeimsam un Tomasam Godfrejiem kā arī ģimenes
mīluļiem tomēr labāk patīk ēna
Tomass vasaru pavadīja Latvijā, bet palika trīs nedēļas ilgāk nekā ieplānots, jo dienu pirms došanās atpakaļ uz ASV nokļuva Ogres slimnīcā, kur viņam izoperēja aklās zarnas piedēkli. Slimnīcā bija jāpavada
septiņas dienas. Maksa par operāciju – 362 lati.

Vecāku sarūpēti gardumi – kas to visu var apēst?
Teksts un foto: Rudīte Godfreja

Atceroties un paveikto vērtējot
Rakstā «Latviešu Dziesmu svētki ASV Rietumkrastā» š. g. marta biļetena numurā un citos pieminēju visu, ko atceros par Jaunatnes nacionālo izglītības
fondu un Dziesmu svētku padomes fondu. Protams,
atmiņu stāstos par manām aktīvitātēm nav visas informācijas par latviešu sabiedrisko dzīvi Dienvidkalifornijā, jo te bez organizācijām, kuŗās darbojos, ir vēl
citas, kuŗu darbību esmu atbalstījis kaut vai tikai, apmeklējot sarīkojumus vai iespēju robežās ar ziedojumiem. Tās ir – Daugavas Vanagu apvienība, Dienvidkalifornijas latviešu biedrība, kuŗā deviņus gadus biju
priekšnieks, Losandželosas latviešu teātris, ko kopš
dibināšanas aizritējušā gadsimta 50. gados līdz pat šai
dienai vada Ilgvars Dižgalvis. Ļoti sekmīgi jauniešus
pulcina tautasdeju kopa «Pērkonītis». Visjaunākā paaudze mācās latviešu papildskolā, kuŗas dibinātājs esmu arī es un kas sekmīgi turpina darboties. Ir vēl daudzas slēgtu organizāciju kopas. Arī latviešu koris ir
bijis aktīvs sabiedriskās dzīves veicinātājs.
Vairākas personas mūsu kolōnijā gadiem ilgi veikušas lielu saimniecisko darbu – viesmākslinieku pamielošanu, maltīšu gatavošanu sabiedriskos sarīkojumos, talcinieku ēdināšanu un pat privātu jubileju un
kāzu saimniecisko vadību. Gribu pieminēt divas dāmas, mūsu kolōnijas saimnieces – Zelmu Ābeli, kas
tagad dzīvo Sietlā, un Lieni Lindi. Protams, viņām
bijušas daudzas palīdzes, kuŗu skaitu nezinu. Vēlos
pateikties viņām par ilggadējo palīdzību, pildot savus
sabiedriskos pienākumus.
Helmuts J. Brauķis
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Veronikas Janelsiņas gleznu izstāde Rīgā

Veronikas Janelsiņas izstādes atklāšanā; no kreisās:
Vija Vētra, Latvijas valsts archīva direktore Daina
Kļaviņa, Lalita Muižniece, Eleonora Šturma, Māris
Brancis, galerijas «Mūrnieks» direktors Mārtiņš
Eglītis, mākslas zinātniece Ingrīda Burāne
Izraksti no izstādes atsauksmju grāmatas:

No 3. jūlijā līdz 3. augustam mākslas galerijā
«Mūrnieks» Vecrīgā, Richarda Vāgnera ielā 12, bija
atvērta Veronikas Janelsiņas 13 gleznu izstāde. Izstādi
rīkoja Latvijas valsts archīvs, to 3. jūlijā plkst. 6.00
vakarā atklāja mākslas zinātnieks Māris Brancis un
pastāstīja, ka gleznas ir archīva īpašums un Veronikas
Janelsiņas izstāde Latvijā notiek pirmo reizi.
Iespaidos par tikšanos ar gleznotāju dalījās māksliniece Vija Vētra un mākslas zinātniece Eleonora Šturma. Pastāstīju par tikšanās reizēm ar Veroniku un nolasīju Andreja Pablo Mierkalna 1956. gadā Francijā
iznākušā dzejoļu krājumā «Trādiridis» ievietoto dzejoli
«Ōda par godu Veronikai Janelsiņai».
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«Liecību klātbūtne un patiesums ir vienreizējs un neatkārtojams. Autore, gleznotāja, kritiķe, rakstniece ir brīnišķīga un pelnījusi uzmanību.» Ieva Tūtere 0.3.06. 2008
«Raugoties Veronikas Janelsiņas gleznās, mani pārņem
siltuma sajūta. Tonis neatkārtojams, atturīgs un garu sildošs.» Guntars Ozols
«Īpaša – vienlaikus tik nopietna un tik «viegla» izstāde,
turklāt tik skaistā laikā – vasarā un dziesmu svētkos.
Prieks!» Ināra Eglīte 6. jūl. 2008.
«Cik silti un latviski garā un krāsā ir Veronikas Janelsiņas darbi! Mūs visvairāk fascinēja Madonna parkā – tā
nosaucām šo burvīgo portretu, arī meitene tik vienkārši
uzgleznota, un tāds siltums plūst no visām klusajām dabām. Liels paldies par šo ekspozīciju – īstā laikā un vietā.» M. Dāboliņš, A. Jankovska 6. 07. 2008.
«Paldies par šo izstādi.» Valdis Muižnieks
«Lieliski redzēt Janelsiņas darbus izstādītus Rīgā.»
Līga Kilman Brauķis 2008. g.11. jūlijā
«Ilgi gaidīti, ļoti inteliģenti, gleznieciski, latviski un
pārlatviski. Paldies.» A. Ģērmanis 15. 07. 2008.
«Spoži krāsainas gleznas, no kuŗām acīmredzot ietekmējies Raimonds Staprāns. Mums patika! Šī ir jauka vieta,
kas skaisti smaržo pēc līlijām, un labo gaisotni papildina
mūzika. Paldies!»
Ieva un Ilze Raudsepas 15. 07. 08.
«Paldies par nomierinošajiem krāsu toņiem un brīnišķīgo jūtu pasauli gleznās.» Lija 16. VII. 08.
«Paldies par Veronikas Janelsiņas gleznu izstādi. Tik
spilgti un emōcionāli uzrunā, jo šīs ir izcilas mākslinieces
gleznas, tāpēc atgriezos, lai pateiktos par baudījumu.»
Signe 7. jūlijā
«Priecājos par iespēju redzēt Veronikas Janelsiņas gleznas Rīgā. Ceru, ka arī viņas lielie darbi reiz atradīs ceļu uz
Latviju.» Dagmāra Vallena 21. jūlijā

«Neatkarīgā Rīta Avīze», 2008. gada 23. jūlijā

«Nedēļa»,
2008. gada
14. jūlijā
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Atbilde Lapenieku Mirdzai
Man bija žēl lasīt, ka pēc vairāk nekā 30 gadiem
Lapenieku Mirdza sadomāja «oficiāli» likvidēt Losandželosas «Pērkonīti». Gribas jautāt: kāpēc tieši tagad, un kādas tiesības kādam ir deju kopu likvidēt?
Lapenieka kundze un vēl divi «Pērkonīša» bijušās
valdes locekļi šādu rīcību izskaidro, atsaucoties uz
«Pērkonīša» statūtiem. Taču, pat ja vadās pēc veciem
statutiem, vai valdei bija tiesības šādi izlemt, nesasaucot pilnsapulci, nesazinoties ar citu «Pērkonīša»
valžu locekļiem, kuŗi šajos vairāk nekā 30 gados ziedojuši savu laiku un talantu? Manuprāt, Lapenieka
kundze kļūdās. Ne viņai, ne tā laika valdei ir tiesības
lemt par deju kopas likvidēšanu, it sevišķi pēc 30
gadiem. Vēlāk ir bijušas arī citas valdes, kaut arī Lapenieku Mirdza apgalvo pretējo. Losandželosas
«Pērkonītim» ir bagāta vēsture un mantojums. Par
lielu daļu no tā jāpateicas Mirdzai Lapeniecei, jo viņa bija viena no «Pērkonīša» dibinātājiem, arī pirmā
vadītāja. Iepazīstoties ar «Pērkonīša» vēsturi, ir
skaidrs, ka Mirdza ziedojusi daudz sava laika. Viņas
vadībā «Pērkonīša» panākumi bija lieliski, un par
šiem panākumiem mēs, visi «Pērkonīša» dalībnieki,
varam lepoties, jo tā ir daļa no mūsu bagātā mantojuma.
Es ļoti lepojos, ka esmu dejojusi Losandželosas
«Pērkonītī» un vēlāk biju tā vadītāja. Diemžēl, lasot
Mirdzas «paziņojumu», šķiet, ka viņa nožēlo savu
piedāvājumu man pārņemt vadību. Es toties nenožēloju, ka pirms gada aicināju par vadītāju kļūt Dziesmu Teteri. Dziesmai var pateikties, ka mūsu jauniešiem bijusi iespēja dejot uz dažādām skatuvēm un
skatītāji bijuši gan latvieši, gan cittautieši. Jāatgādina, ka šī deju kopa ir neatkarīga, bezpelņas organizācija un dibināta, citēju Lapenieka kundzi: «latviešu
etnografisko tautasdeju kopšanai, glabāšanai, veicināšanai, un populārizēšanai».
Īss pārskats: 2007. gada jūlijā «Pērkonītis» piedalījās tautasdeju lieluzvedumā Dziesmu svētkos Indianapolē; augustā aizbrauca uz Sanfrancisko un kopā
ar «Ritenīti» piedalījās tautasdeju programmā Sanfrancisko latviešu namā; oktōbrī dejoja dažas dejas
Daugavas Vanagu sarīkojumā; decembrī atbalstīja
mūsu vietējo latviešu skolu, piedaloties Ziemsvētku
eglītes sarīkojumā; 2008. gada aprīlī dejoja skandinavu svētkos Kalifornijas Luterāņu universitātē, maijā piedalījās Bistro vakarā, lai palīdzētu vākt līdzekļus Dziesmu svētkiem Ventūrā.
Šķiet, ka Lapenieka kundzei ir svarīgāki gandrīz
40 gadu veci statūti, nevis prieks un lepnums, ka pēc
50 gadiem ir jaunieši, kuŗi vēlas dejot.
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1995. gadā, sākot mācīt tautasdejas latviešu skolā,
nolēmu atjaunot «Pērkonīša» darbību. Talkā nāca ne
tikai bijušie dalībnieki, bet arī Sietlas «Trejdekšņa» un
Čikāgas «Dzelmes» deju kopas dalībnieki, visi rūdīti
dejotāji, un viņi domāja, ka Losandželosas deju kopai
jāsaglabā līdzšinējais nosaukums. Ir tiesa – es neievēroju vecos statūtus; bet, ja radās kādi jautājumi vai vajadzība balsot par nākotnes mērķiem, vienmēr visi sanācām kopā un pārrunājām, ko darīsim. Nedomāju, ka
ir pareizi manu «pārkāpumu» dēļ sodīt jaunos dejotājus
un viņu vadību, «oficiāli» paziņojot, ka «Pērkonītis»
tiek likvidēts. Lapenieku Mirdza un valdes locekļi drīzāk var priecāties, ka «Pērkonītis» darbu turpina.
«Pērkonītis» ir darbojies apmēram 50 gadu, un Losandželosas deju kopa ir pazīstama ar šo nosaukumu.
Gadu gaitā dejotāji un vadītāji ir vairākkārt mainījušies, bet Losandželosas tautasdeju kopa «Pērkonītis»
savu darbību ir turpinājusi. Dziesma Tetere un viņas
palīdze Ilze Nagaine ir izcilas vadītājas. «Pērkonīša»
bagātais mantojums jānodod nākamām paaudzēm.
Grēks būtu pēc visiem šiem gadiem pagriezt muguru
un visu pamest. Bērni un viņu vecāki pamatoti var lepoties, ka dejo Losandželosas «Pērkonītī».
Loma Kārkliņa

Studio City Lifestyle Magazine, Volume 12, Number 8,
August 2008

Pulcēsimies sestdien, 20. septembrī
Losandželosas latviešu namā un nama laukumā,
kur latviešu nama pārvalde rīkos

Nama 35. gada svētkus

„Zaļumballe“
Sākums pulksten 4.00 pēc pusdienas
Apmeklētāji aicināti ierasties zaļumballei piemērotos tērpos

Mielastā – mūsu pašu nama pagalmā uz oglēm
cepti stēki vai zivis ar piedevām pēc galvenā
pavāra Eduarda Reimaņa pārbaudītām receptēm

Iespējami pārsteigumi
Ieeja par vismaz 20 dolaru ziedojumu personai (pusdienas ieskaitītas);
Bērniem līdz 12 gadiem ieeja brīva

Nama svētku laikā būs iespējams arī
spēlēt novusu
Sīkāka informācija par novusu, sazinoties ar Jāni Daugavieti,
tālr: 949-290-3122 e-pasts: info@novussUSA.com

Būs diezgan vietu automašīnu novietošanai
Nāciet visi, aiciniet savus draugus un kaimiņus –
piedāvājiet viņiem transportu! Latvieši runā arī angliski.
Viss atlikums mūsu nama uzturēšanai!
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Represēto gadskārtējā tikšanās Ikšķilē
Padomju iekārtas polītiski represētie Ikšķiles estrādē pulcējās jau desmito gadu pēc kārtas. 19. jūlijā saulīte sildīja tik sirsnīgi, ka tradicionālajam ugunskuram
laukuma vidū nācās mest lielu līkumu. Ir bijuši arī citādi salidojumi, kad nežēlīgi līst un daudzcietušos ļaudis ar savu klātbūtni nepagodina pat neviens valstsvīrs
vai polītiķis. Šie ļaudis izgājuši caur desmit ellēm un
zina, cik dārgs ir maizes rieciens un dzimtenes ūdens
malks. Daudzi no viņiem, reiz satikušies un uz mūžu
sadraudzējušies, daloties skaidu maizes riecienā. Tagad viņi sarīkojuma saviesīgajā daļā zālienā uz izklātajiem galdautiem izceļ visu labāko, ko paši spējuši sarūpēt vai bērni iedevuši līdzi, lai varētu uzcienāt citus... Dalīties ar otru pat vislielākajā trūkumā bija izsūtīto nerakstītais likums.
Otrais likums – nekad nenokārt galvu! Dziesmā
vairāk saskanēja ar latviešiem, bet dejā vai rotaļā varēja laisties ikkatras tautības bēdubrāļi, kuŗi izsūtīti aukstumā un svešumā. Arī tagad, cienījamā vecumā, no
deju laukuma daudzi nebija dabūjami nost pat tad, kad
apklusa mūzikas skaņas. Dažs autobusa šoferis smaidot plātīja rokas – manējie nekur nav atrodami. Jo viņiem ir tik daudz ko pārrunāt, pieminēt, pastāstīt SAVĒJIEM.

Latvijas prezidents Valdis Zatlers jau otro gadu bija
šajā raibajā pulkā! Viņa uzruna šķita īpaši sirsnīga.
Sirmas dāmas sniegbaltās blūzēs prezidentam pasniedza ziedus un katra teica kādu mīļu, dziļas domas un
pārliecības piesātinātu vārdu. Neviens no šiem cilvēkiem kopā sanākšanu nepārvērta par polītisku pļāpāšanu, viņi nežēlojās par pensijām vai inflāciju. Ar ziediem no pašu dārza un sirsnīgām, pašdarinātām dāvaniņām citu svētku reizēs represētie neaizmirst savu
pagastu un novadu priekšsēžus, kuŗiem autobuss braucienam vai kāda cita palīdzība nav lūgšus jāizlūdz.
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Viena no pašām priecīgākajām ziņām – represētie
varēšot pensionēties no 57 gadu vecuma! Tad nu vien
atliek ne pārāk patīkamā dokumentu kārtošana.
Tautas sīkstumu var tikai apbrīnot, un pirmkārt par
to, ka nežēlīgajos apstākļos sibirieši nebaidījās laist
pasaulē bērnus. Daudziem līdzi bija atbraukuši mazbērni, pat mazmazbērni. Kāda sieviete, kuŗa dzimusi
1937. gadā, lepojās ar 15 mazbērniem un 4 mazmazbērniem! Tātad joprojām jāuzņem filmas un jāizdod
grāmatas par Sibirijas golgātas ceļus izgājušajiem.
Atmiņu stāstus represētie ne tikai raksta, bet paši arī
izdod. Pēteris Liepiņš, piemēram, var lepoties ar sešām grāmatām. Tikai pirmajam izdevumam esot nācies piemaksāt pāris pensiju, ar nākamām jau veicies
krietni labāk.

Andris Freimanis ar jaunāko, 15 gadus veco meitu
Rūtu un radiņiem pie Tomskas apgabala kartes. Andra tēvam bijusi nometnes pieredze no Kolimas laikiem, uz kurieni viņš tika izsūtīts, jo bijis aizsargs.
Ģimeni izveda no Talsu rajona Laidzes pagasta, visi
pieci pēc smagajiem gadiem atgriezušies sveiki un
veseli. No viņu, Dindoņu dzimtas septiņiem bērniem,
izsūtītas trīs māsas, viena no viņām mājās pārbrauca
ar dēlu un meitu. Šajos piemiņas svētkos Ritu pavadīja mazdēliņš Rinalds.
Andris emōcionāli stāstīja par brāļa Jāņa Sibirijā pieredzēto pagājušajā gadā: Puškinas-Troickas rajona
centrā kādreizējie izsūtītie uzņemti ar īstu sibiriešu
sirsnību, intervēti laikrakstiem un vietējai televīzijai.
Raidījums par latviešiem televīzijā atkārtots trīs reizes! Sarīkojumā par godu ciemiņiem no Latvijas piedalījušies visu vietējo skolu jaunieši. Represētajiem
uzcelts piemineklis un izveidota Ciešanu aleja. Vietējie latviešiem lepni teikuši: Mēs neesam krievi, mēs
esam sibirieši! Vietējā mūzeja darbiniece esot kādreizēja kolchoza, kuŗā strādāja latvieši, priekšsēža mazmeita,viņa mūzejā represētajiem iekārtojusi pastāvīgu ekspozīciju!

Arī Juri Klūģi satikām, cītīgi pētot karti. Viņš nav
bijis Sibirijā, šoreiz uz Ikšķili bija atbraucis viens, tēvs
palicis mājās. Visi vietu nosaukumi Jurim esot pazīstami jau no mazotnes, jo vecmāmiņa par Sibirijā piedzīvoto runājusi nepārtraukti. Juŗa tēvam Gunāram
1941. gadā bija deviņi gadi. Četri bērni tēvu pēdējoreiz redzēja Kalvenes stacijā uz perona. Viņš jau pēc
gada gājis bojā Vjatlagā. Mātes un bērnu trimdas galapunkts bija Krasnojarskas apgabala Ujāras rajona Nikoļskas un Borisovas sādža. Neticamā kārtā visi četri
bērni 1947. gadā atmuka uz Latviju pie radiniecēm
Alsungas pagasta «Strēļos» un divus gadus mācījās
Alsungas vidusskolā. No tās pašas skolas soliem viņus
pirms 1949. gada masveida izsūtīšanām čekisti pa etapu aizsūtīja atpakaļ uz Sibiriju.
Uz salidojumu represētie bija sabraukuši gan individuāli,
gan organizēti. Papētot plakātus vien,
bija skaidrs, kuŗos
novados un pilsētās
par vecajiem ļaudīm
deputāti rūpējas no
sirds.Visinteresantā
kais, ka pulcēšanās
svētku laukumā notiek gan ievērojot
pašreizējo dzīvesvietu, gan izsūtījuma vietu.

Kamēr uz brīvdabas estrādes saldenieki rādīja represēto atmiņu ainas, arī rīdziniece Alda Roķe, dzimusi
Lūse, netraucēti pētīja Sibirijas kartes. Tēvs no mazā
dzīvoklīša Mazsalacā tika apcietināts jau dažas dienas
pirms 1949. gada 25. marta, viņu tajā dienā aizveda
pie sievas un meitas un visus kopā iesēdināja lopu vagonā. Vēl pamatskolniece būdama, Alda Kaganovičas
rajona sovhozā Vostočnij no gaismas līdz tumsai ganīja 40 teļu ganāmpulku, tēvs ganīja govis, sēžot zirga
mugurā, māte ravēja lopbarības saknes. Kad ģimene
atgriezās Mazsalacā, nebija iespējas apmesties pat vecajā īres mājas dzīvoklītī. Toties meitenei veicās ar
labu privātskolotāju latviešu valodā, viņa varēja sekmīgi turpināt mācības Mazsalacas vidusskolā. Alda ar
vislielāko pateicību piemin klases audzinātāju Valteru
Zālīti un viņa sievu, matēmatikas skolotāju Ainu Zālīti. Alda ir viņiem bezgala pateicīga, jo viņai nav gājis
tā, kā dažam citam Sibirijā pabijušam, kam pietrūka
klasesbiedru un skolotāju sapratnes vai pretimnākšanas. (Ne viens vien bērns pēc skolas gadiem izsūtījumā vājo latviešu valodas zināšanu vai pat pilnīgas nezināšanas dēļ nespēja apmeklēt Latvijā skolu vai mācības turpināja krievu valodā.)

Protams, tautas staigāšana no viena pulciņa uz citiem
notika visu laiku. Dažs redzamā vietā piespraudis savu
Sibirijas vārdu, jo vienmēr iespējams, ka atsauksies
kāds no tālo gadu paziņām.
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Svētku laukuma malā veco egļu paēnā bija sarindojušies vairāki grāmatu galdi, kur lasītāji varēja atrast visdažādāko lasāmvielu. Protams, vislielākā interese bija
par dzīvesstāstiem, Sibirijas gados pieredzēto. Ilmārs
Šalts (pirmais no kreisās) ap sevi visu gaŗo stundu gaŗumā pulcināja gan divu savu grāmatu varoņus, gan
lasītājus. Stopiņu novada represētos vada sparpilnā
Māra Zēbauere. Gan viņa, gan Ilmārs no sirds saka
paldies sava pagasta galvam Jānim Pumpuram par atbalstu. Ilmāra Šalta atmiņu grāmatu «Nolaupītā bērnība» Ņujorkā dzīvojošā tautiete Gunna Diksone jau
pārulkojusi angļu valodā, tās izdošanu atbalsta Biruta
Salaka-Nelsone, kuŗas mājvieta ir Lasvegās. Ar tādu
literātūru būtu jāiepazīstas ne tikai polītiķiem, kuŗiem
par asiņainajiem notikumiem kādreizējā PSRS nav ne
mazākā priekšstata, bet arī ārzemēs mītošo latviešu
pēctečiem, kuŗi vecāku valodā grāmatas vairs nelasa,
bet interesējas par pagātnes notikumiem.
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Lidija Gūtmane un Mirdza Druvaskalna nav māsas, bet liktenis viņas savedis kopā un tagad viņas
jūtas pat tuvākas par dvīņumāsām. Abām dokumentos ir vienāds dzimšanas datums –1942. gada 20.
oktōbris. Ilgu laiku tās bija vienīgās, par patiesību
pieņemamās ziņas par viņu izcelsmi. Bet tikai šajā
gadu tūkstotī māsas uzzināja, ka abas ir no Baltkrievijas Drisenes apgabala, no kuŗa ap pustūkstoš iedzīvotāju apcietināti un atvesti uz Salaspili. Bērni
atšķirti, mātes aizsūtītas uz kaŗa rūpnīcām Vācijā.
Neizskaidrojamā kārtā 15 zīdaiņi nokļuvuši Liepājas
zīdaiņu namā, kaŗa pēdējos gados pārvesti uz Vāciju,
bet no krievu zōnas 1946. gadā atkal nosūtīti uz Latviju. Tur, bērnunamā, sīkās, melnīgsnējās meitenītes,
kuŗu mīļākā uzturēšanās vieta ne tikai pērkona laikā
bija zem galda izvēlējās gādīgie audžuvecāki. Tikai
2006. gadā likteņmāsas saņēma dokumentālu apliecinājumu, ka ir represētas. Par savu dzimtu pagaidām abām izdevies uzzināt tikai to, ka Lidijas mātes
vārds ir Jefrosībija, bet Mirdzas (dokumentos bijis
Mirta) – Domna.
Nevar nepieminēt, ka Lidija arī šogad bija Dziesmu
svētku dalībniece (30 gadus viņa dzied Liepājas korī
«Līva» pie Jēkaba Ozoliņa), un viņai ir pamats lepoties ar mākslinieciskām dotībām apveltītiem bērniem
un mazbērniem! Mirdza ir klusākā māsa, bet viņas
sejā visu laiku uzplaiksnī smaids, un tieši viņai atmiņā dziļāk iespiedies, kā viņas abas arī mazbērnu vecumā turējās kopā.

Graudiņu ģimeni izsūtīja no Līvāniem 1949. gada
pavasarī: māti un sešus bērnus vecumā no 11 līdz 19
gadiem, tēvs arestēts un izsūtīts uz Noriļsku jau 1945.
gadā. Visi pārbrauca mājas, vienīgi tēvs apglabāts tur.
Fotografijā blakus Izidoram, Andrejam un Annai viņu
pulciņā redzama arī māsīca Dzindra (dzimusi izsūtījumā, tur arī radusies kļūda vārda Dzintra rakstībā).

Uz tikšanos! Tā no sirds teica cits citam gan tie, kuŗi
šeit bijuši ik gadu, gan tie, kuŗi tikušies pirmoreiz.
Arī mēs, šo rindu autores, pateicamies par uzticību un
sirsnību, par cienastu pie kopējiem svētku galdiem
zaļajā Ikšķiles zālītē!
Anita Mellupe un Astra Moora

Eiropas Savienības pases
priekšrocības

Ugunskurs jau bija gandrīz bija izdedzis, kad piestājām, lai Āris Ērmanis pagūtu pašķirstīt jauno grāmatu
par diriģentu Māri Sirmo «Kamēr... Māris Sirmais un
Latvija dzied!». Āris pats daudzus gadus dziedājis
stipros koŗos: pie Leonīda Vīgnera, Gido Kokara, Mārītes Jonkusas. Dažos vārdos viņš izstāstīja savu likteņstāstu. Āris piedzima centrālcietumā, kur māte izcieta sodu par palīdzību nacionālajiem partizāniem.
Dēliņam bija pāris nedēļas, kad sākās viņu ceļojums
uz Intu, Komi autonomā republikā. Mēneša vecumā
puisēns tika atšķirts no māmiņas un sešus gadus pavadījis dažādos bērnunamos. Mātei bērnu tomēr izdevās
atdabūt. Atgriezties dzimtajā pusē nebija tiesību. Ar
Āŗa tēvu viņa nebija sareģistrējusies. Āri audzināja
vecmāmiņa. Tikai, kad māte dabūja dzīvokli Gaŗkalnes dzelzsbetona rūpnīcā, dēls ar māti beidzot varēja
būt kopā cilvēciskos apstākļos.

Droši vien ikvienam, kas mainīja pasi
pret jauno ES pasi, ir
savs stāsts. Man viss
izdevās ļoti veiksmīgi.
Pasi apmainīju Talsos,
kur bija laipnas ierēdnes, atļāva veco pasi
paturēt, kamēr tiek
gatavota jaunā; jauno
pasi izsniedzot, veco
caurumoja, jo vēlējos to paturēt. Citu piedzīvojumi
nav tik patīkami – pasē ierakstīts uzvārds latviskā
izrunā, bez orīģinālā angļu uzvārda, vecā pase nav
atdota, jo esot jauns likums, ka tās vairs nevarot paturēt, utt. Taču ceļot ir daudz vieglāk ar Eiropas Savienības pasi, kuŗā ierakstīts tās derīguma termiņš. Eiropā neviens neprasa, uz kurieni un kāpēc dodies. Iebraucot ASV, gan nav tik vienkārši – pārsēžoties katrā lidostā pases kontrole ir pat vairākas reizes, turklāt
stingri ierēdņi nopratina, kur esi bijis, kāpēc, cik ilgi,
ko esi nopircis, par kādu summu utt. Eiropā stacijās
pat vēl ir skapīši somu novietošanai, kādu Amerikā
sen vairs nekur nav... Runā, ka drīz atkal pases būs
jāmaina, jo vēl vajadzīgi pirkstu nospiedumi.
Am
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XV Rietumkrasta latviešu
Dziesmu svētkiem ziedojuši
Asja un Andris Ritmaņi $100.00
Pēteris Brecko $55.00
Jānis un Dace Taubes $100.00
Paul un Brigita Jameson $100.00
Inese Tīsiņš $ 20.00
Jānis & Viola Lācis $100.00
Juris & Daira Cilnis $100.00
Rolands Gudrups $50.00
Rita Gernatovskis $25.00
Jordis Terins $50.00
Ilona Kalviste $100.00
Nora Mičule $50.00
Zigmunds & Tamāra Gučkovi $100.00
Karl Purmalis $50.00
Zenta Pommers $100.00
Maruta Raterman $200.00
Antons & Dzintra Švarcs $100.00
Biruta Schultz $50.00
Wilma Priede $100.00
Biruta Repecka $100.00
Māra Priedīte $50.00
Lolita Ritmanis-Mattson $100.00
Tamāra Rūse $200.00
Edite un Helmuts Brauķis $100.00
Vaiva Puķīte (Beļģijā) $150.00
Fred & Maija Wolf $500.00
Ruta Samts $25.00
Mirdza Lasmanis $30.00
Milda Black $50.00
Ilena Liel $100.00
Ruta Petričeks $100.00
Lonija & Aivars Doršs $100.00
Anna Ābele $100.00
Irena Gnerlicha 1020.00
Ivetta Karge $50.00
Maigonis Krūmiņš $50.00
Rolands un Anna Dennis $50.00
Pēteris & Dzidra Freimaņi $100.00
Līzīte Dumpis $50.00
A. & L. Raisters $50.00
Juris Ķivuls $100.00
Astra Moora $300.00
Prasme novērtēt mazumu – bagātība.
Liksi dziedāt par rubli – neapklusināsi par simtu.
Kam nauda kabatā, tas pat elles ugunīs ēdīs saldējumu.
Naudas vienīgais trūkums ir tās mazums.
Austrumu gudrības
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Aicinām ikvienu
Dienvidkalifornijas
latvieti kļūt par Amerikas latviešu
apvienības biedru!
ASV ir apmēram 90 000 latviešu izcelsmes iedzīvotāju, bet ALA ir apzinājusi tikai nelielu daļu no tiem.
Diemžēl arī daudzi Dienvidkalifornijas 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.: 617969-2310; e-pasts: mvoldins@aol.com

Vēstule no Liepājas
Gadiem ilgi Amerikas un Kanadas latvieši uzņēmuši tautiešus savā mītnes zemē, ēdinājuši un dzirdinājuši, guldinājuši un ekskursijās vadājuši, veikalos dāvanas pirkuši un par
izrādēm vēl honorāru izsnieguši. Galvoju, ka 99% letiņu nebūtu iespējams nekad savā mūžā ieraudzīt ne Ņujorku, ne
Vašingtonu, ne Losandželosu, Toronto un Sanfrancisko. Es
arī varētu vēl 300 gadus nenokļūt tai zemē, varbūt vienīgi
iznāktu aizlidot līdz Ņujorkai, Kenedija lidostā ieiet tualetē
un bizināt atpakaļ, jo vienkārši vairāk nekam nebūtu naudas…
Un tādu kā es Latvijā no tiem, kuŗi pabijuši Amerikā un
Kanadā, ir tiešām 99,9%.
Aktrise Dzintra Klētniece

Labojums
Šķiet, būšu sapņojusi, iepriekšējā biļetena numura 21. lappusē rakstot, ka jasmīnu Hofmaņu mājās iestādīja Anna un
Ādolfs Ozoliņi. Patiesībā jasmīnu iestādīja Anna Gorsvāne
un Freds Launags. Atvainojos Helēnai un Rūdim Hofmaniem un citiem lasītājiem par šo kļūdu.
Redaktore

Kaŗa laikā zudušos meklē organizācija, ko vada
Starptautiskais Sarkanais Krusts:
International Tracing Service
Grosse Allee 5-9, 34444 Bad Arolsen
Bundesrepublik Deutschland
Tālr.: (05691) 6290, Fakss: (05691) 629501
Mājaslapa: www.its-arolsen.org

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.

Meklēju uzņēmumdarbības partneri – domubiedru privātās lauksaimniecības zemes un meža
apsaimniekošanai Valkas rajona «Dzeņos» –
(kopā 52 ha), 14 km no Smiltenes. Gaidīšu
priekšlikumus sadarbībai (netradicionālā lauksaimniecība, lauku tūrisms, ražotne u. c.).
Baiba Reitere
e-pasts: breitere@gmail.com
kabatas tālr.: 29147094
Steidzīgi vajadzīga mājkalpotāja un auklīte
divu gadu vecai meitenei, kas dzīvotu pie mums
Big Bear Lake, CA. Sīkāku informāciju iespējams uzzināt, rakstot: asnate20@hotmail.com
vai zvanot: 949-280-8242 (lūdzu atstāt ziņu).

Latvijā iznākušās grāmatas var iegādāties
tīmekļa grāmatnīcā: www.kukii.lv
vai Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv

Pārdod māju Liepājas rajona Sakas novadā pie jūras
Nekustamo īpašumu kompanija
«Balsts» piedāvā iegādāties
2005. gada Latvijas architektūras gada balvu ieguvušo
«Drupu māju» Liepājas rajona
Sakas novadā. Architekti: Uldis
Lukševics, Mārtiņš Ošāns,
f. l. tadao & lukševics.
Pasūtinātājs: Andris Vītoliņš.
Būvfirma: RBS SKALS
Mājas territorija – aptuveni
200 m², no tiem 80 m² ir ēkas
platība, tikpat liela ir jumta
terase, pārējo veido mūŗa
sienas un gaismas installācijas.
Šis mākslas darbs gaida
pircēju, kas spēs novērtēt
architektu darbu, kuŗi metuši
tiltu no pagātnes uz nākotni.
SIA «Balsts» Kalnciema ielā 41
Nekustamo īpašumu
konsultante Kristīne Dubane
tālr.: 371-67503434,
kabatas tālr.: 271-26540371
e-pasts: kristine.dubane@balsts.lv
www.balsts.lv

Tāds bija iesākums

Nosauciet savu cenu! Mēs
piekrītam un pārdodam!
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Nama ziņas
No janvāŗa līdz jūlija beigām Nama kluba biedru
naudu iesūtījuši: Inese Tīsiņa, Guntis un Gudrīte
Kuškevici, Guntars un Biruta Šulci, Aleksandrs Briška,
Valentīns Dābols, Omula Pence, Lisa M. Edmondson,
Ēriks Švēde, Juris un Kate Riekstiņi, Imants Leitis,
Diane Citron, Ileana Liel, Džems un Astra Moori, Astra
Vaita, Gunārs un Rota Boršteini, Edgars Jēkabsons, Ilga
Jankovska, Helmuts un Edīte Brauķi, Erika Bastjāne,
Sergejs Stasenko, Ārija Zīle, Velga Krūkle, Jānis
Rosentāls, Nonita Priedīte, Jānis Ripa, Kazimirs Laurs,
Rita Ābele, Lonija Dorša, Rolands Gudrups, Anna
Ābele, Edvīns un Tamāra Rūši, Ruta Dexter, Jānis Rutmanis, Valdis Ķeris, Maija Wolf, Arnis Richters, Biruta
Vellutini, Līzīte Dumpe, Antons un Dzintra Švarci,
Jānis Daugavietis, Arnis un Dagmāra Tūbeļi, Milda A.
E. Black, Agris Pētersons, Augusts un Ausma Lejnieki,
Zigmunds Gučkovs, Tamāra Kalniņa, Gunta Ireland,
Jānis Grote, Juris Ūdris, Daina Bīriņa, Ruta Ratermane,
Andrejs Krūmiņš, Jānis Janavs, Mary Dolinskis, Jānis
un Dzintra Lejnieki, Pauls Janavs, Andrejs Treide,
Benita Trapse, Harijs Vinters, Brigita Jameson, Liza
Amtmane, Cabbot Laroux, Sarma Kreišmane, Juris Ķivuls, Juris Buņķis, Jāzeps Vingris, Diāna un Vilis Zaķi,
Tālivaldis un Maija Paegles, Vija Turjāne, Anda Andersone, Eduards Ābele, Elize Rimša, Jānis Zemjānis, Eduards Vanags, Ilgvars Dižgalvis, Pēteris un Dzidra Freimaņi.
Nama uzturēšanai no janvāŗa līdz maija beigām ziedojuši: Inese Tīsiņa, Guntis un Gudrīte Kuškevici, Losandželosas latviešu teātris, Omula Pence, Diane Citron,
Ileana Liel, Astra Vaita, Diane Citron, Jānis Rosentāls,
Rita Ābele, Rolands Gudrups, Anna Ābele, Edvīns un
Tamāra Rūši, Ruta Dexter, Gaida Barena, Maija Wolf,
Arnis Richters, Līzīte Dumpe, Jānis Daugavietis, Arnis
un Dagmāra Tūbeļi, Augusts un Ausma Lejnieki, Zigmunds Gučkovs.
Paldies visiem nama atbalstītājiem. Bez mūsu pašu
nama nez vai Dziesmu svētkus varētu sarīkot, jo namā
notika tik daudz mēģinājumu (pašās beigās sestdienās
un svētdienās tika mēģināts no desmitiem rītā līdz
desmitiem vakarā!). Ir labi, ka mums ir pašiem savs
nams un nav jāīrē telpas no svešiem. Uzturēsim savu
namu, lai mūsu darbība neapsīktu!
Helēna Hofmane
Paldies Valdim Volkovskim
par pūlēm, sameklējot aparātu, kuŗā var ierunāt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības informācijas ziņas.
Aparāts darbojas ciešami, diemžēl čerkstoņu līdz šim
nav izdevies novērst.
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LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI

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

Tālr.: ……………………………………………...
El. pasts: …………………………………………..
Čeki izrakstāmi ar norādi:
Latvian Ev. Luth. Church – Community Center
un nosūtāmi uz Losandželosas latviešu namu:
1955 Riverside Drive,
Los Angeles, CA 90039-3704
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANA UN PIRKŠANA
PALĪDZĪBA, PĀRCEĻOTIES UZ CITU DZĪVESVIETU
(jebkur AMERIKĀ vai uz LATVIJU)

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

martin@shorewood.com
www.shorewood.com/martin
Meklē vēstuļu draugu vai draudzeni
Laima Bičevska
Cēsu ielā 43 dz. 10, Rīga LV-1012
tālr.: 20208123; 67378147
Interesē māksla, literātūra, polītika, filozofija

Mildas Borbalas (1913. 29. VII – 2007. 5. V) izvadīšana
Mūsu kopienas locekle Milda Borbala (dzim. Bušmane) aizgāja mūžībā 2007. gada 5. maijā. Nelaiķes
pelnu urna tika aizvesta uz Rīgu.
Mildas Borbalas meita Ruta Dekstere aicināja š. g.
28. jūnijā Krusta baznīcā, Ropažu ielā 120, izvadīt
māmuļu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu pēdējā gaitā.
Piemiņas dievkalpojumu ceremoniju vadīja mācītājs Ivars Jēkabsons. Viņš stāstīja par Mildas Borbales piedzīvojumiem bagāto dzīvi, piebilstot, ka mīlestība nekad nebeidzas un sirdīs glabātais siltums pārspēj saules siltumu un gaišumu.
Atvadīties no nelaiķes bija atnākuši Laimonis Juris
G. un Mirdza Gāršķe, kuŗi jau labi sen no Losandželosas pārcēlās uz Latviju, Līga Kilmane, Maija Volfa.
Atceres mielasts notika restorānā «Kaļķu vārti»,
Līvu laukumā.
Urniņu apbedīja Sarkandaugavas kapos, kur jau
atdusas Mildas dzīvesbiedrs, architekts Staņislavs
Borbals un citi radinieki.

No kreisās: Laimonis Juris G., Mirdza Gāršķe,
Līga Kilmane, Maija Volfa

Tekla Ķergalve mūžībā
10. jūlijā Jelgavas slimnīcā mirusi Tekla Ķergalve
un apbedīta 15. jūlijā Višķu kapos pie Tukuma. Tekla
kritusi, lauzusi kāju, ārsti vairs nav riskējuši operēt
viņas sliktā veselības stāvokļa dēļ, viņai bijis arī insults.
Tekla no Losandželosas uz Jelgavu pārcēlās pirms
gadiem desmit, taču viņu ļoti interesēja, kā klājas
draugiem un paziņām šeit, bija mūsu biedrības biedre
un saņēma biļetenu. Diemžēl šī gada vasaras biļetenu
viņa vairs nevarēja izlasīt…
Tekla Ķergalve (dzim. Pastare) dzimusi 1918. ga-

da 29. augustā Preiļu rajona Aizkalnes pagastā, ASV
ar dēliem Edvīnu, Robertu un meitu Skaidrīti ieceļoja
1951. gadā un vispirms apmetās Čikāgā.
Tekla bija aktīva vanadze, piedalījās sarīkojumos,
vienmēr atveda no mājām dažādus pašceptus gardumus. Viens no lielākajiem viņas veikumiem bija Latvijas karogu šūšana, kas rotājuši gan latviešu namu,
gan baznīcu, gan nogādāti Latvijā.
Teklas dzīve nav bijusi viegla, bet viņa nekad nezaudēja dzīvesprieku, vienmēr bija gatava palīdzēt
citiem. Paldies viņai par to.
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Anaheim Ballet
280 E Lincoln Ave
Anaheim, CA 92805
714-490-6150
www.anaheimballet.org
www.myspace.com/anaheimballet
www.youtube.com/anaheimballet

Anaheim Ballet

Podcast Season 2

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

Orange County Plastic Surgery
Juris Bunkis, M.D., F.A.C.S.
30212 Tomas Suite 275
Rancho Santa Margarita, CA 92688
Phone: 949-888-9700
www.ocps.com

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

Grace Lutheran Church
3993 Park Boulevard, San Diego, CA 92116
28. septembrī plkst 3.00 dievk;
pēc dievk. kafijas galds
Sandiego latv. ev. lut. draudzes priekšnieks:
Jānis Legzdiņš
4576 Mississippi St. #6, San Diego, CA 92116;
Tālr.: 619-299-3624; e-pasts:
janis@legzdins.com
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077
Antra Priede, tālr. 619-225-0817
Aida Zilgalve, tālr. 760-439-9847
Kasieris: Jāzeps Vingris
nd
3627 32 Str, Apt 4 San Diego CA 92104
Lūdzam draudzes nodevas un ziedojumus
rakstīt uz J. Vingris vārda un nosūtīt viņam
www.sandiegodraudze.com
www.sandiegodraudze.us
Darbs māju un logu tīrīšanas uzņēmumā
Kalifornijā, Orange County;
iespēja nopelnīt $500-$700 nedēļā; apmāca tos,
kuŗiem šajā darbā nav pieredzes. Lieliska
iespēja baudīt Kalifornijas jaukumus un
strādāt; sīkākas ziņas:
949-588-5835 vai 949-290-3122

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

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

Ziemeļkalifornijas draudzes mācītājs Kārlis Žols viesojās pie mums maija pēdējā nedēļas nogalē, kad
Losandželosas latviešu centrā pulcējās koristi un dejotāji no Sanfrancisko un Portlandes, gatavojoties
XV Rietumkrastu Dziesmu svētkiem Ventūrā. Mācītāji sprediķī apcerēja tematu
Hotel California, un pēc dievkalpojuma dāmu komitejas locekles visus pacienāja ar pusdienām.
Paldies tautiešiem, kuŗi ieradās un čakli strādāja, lai visi būtu apmierināti

DRAUDZES AMATPERSONAS
Prāv. 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 septembrī
7. septembrī (17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem) plkst. 11.00 dievkalpojums;
aizlūgsim par Stokholmas draudzi (prāv. Ieva Graufelde)
un Rīgas igauņu Pēteŗa‐Pāvila draudzi (Igaunijas ELB māc. Valdeks Johansons)
14. septembrī (18. svētdiena pēc Vasarsvētkiem) plkst. 11.00 dievk.ar dievgaldu;
aizlūgsim par Rīgas Jaunās Sv. Ģertrūdes draudzi (māc. Jānis Ginters un
māc. Aivars Smuidris)
21. septembrī (19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem) plkst. 11.00 dievkalpojumu
vadīs viesmācītājs;
aizlūgsim par St. Pēterburgas un apk. draudzi Floridā (māc. Aivars Pelds)
un Rīgas Jēzus draudzi (māc. Erberts Bikše un māc. Ģirts Prāmnieks)
28. septembrī (20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem) plkst. 11.00 dievk. ar dievgaldu;
aizlūgsim par Sentluisas draudzi (māc. Laimonis Bergmanis un māc. Dace Skudiņa)
un Rīgas Kristus draudzi (palīgmāc. Agris Sutra)
Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku
ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un
kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību. (Ps. 1:1‐2)

Foto: Dāvis Kaņeps

Aglonas bazilika
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Mācītāja ievadraksts
Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis – un ne mēs paši – par Savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu! Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Ps 100, 3-5
Dienvidkalifornijas draudzē jau gadiem ir tradicija svinēt rudens svētkus ne vienu reizi vien, bet
divas! Oktōbrim sākoties, latviešu draudzes kopīgi
svin Pļaujas svētkus, ražas ievākšanas darbu beigas, pateikdamās Dievam. Viņš mūs ir svētījis ar
lauka un darba augļiem, Viņš mūsu miesas stiprina
ar zemes barību. Kristīgā izpratnē uz šiem svētkiem attiecinām vārdus: «Cilvēks nedzīvo no
maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas nāk no Dieva
mutes.» (5. Moz. 8,3; Mat. 4,4)
Oktōbra beigās, Reformācijas svētku laikā notiek draudzes rudens bazārs. Draudzes dāmu
daudzpusīgo pasākumu apmeklē apkaimes tautieši
ar saviem draugiem. Bazārā visi izklaidējas, bērni
kārām acīm pērk lozes, cerēdami ko laimēt. Ceremonijmeistars izlozi allaž vada ar jauku humoru.
Rūdolfa Pudura dzejoļi lika smieties. Pēc sūriem
darbiem kādam noderīgs prieka brīdis! Dievs savas radīšanas gaitās to bija paredzējis. Visai radībai
ir vajadzīgs laiks atpūsties un par visu pārdomāt.
Genesis grāmatas radīšanas stāstā lasām, ka Dievs,
savu radīšanas darbu pabeidzis, visu aplūkoja, lai
pārbaudītu, un redzēja, ka viss tas bija ļoti labs.
Dievs tad septīto dienu veltīja atpūtai un iesvētīja
to kā sabata dienu, jo visiem kādreiz no darba ir
jāatpūšas.
Un lūk, dziesmas autors aicina mūs atrast brīdi
pateikties Dievam. Dziesmas vārdi lūdz mūs dziļāk
ieskatīties debesu un zemes pamatos, izprast, ka ne
mēs, bet Dievs dara dzīvību iespējamu. Bet vēl
spēcīgāks ir derības atjaunošanas sauciens, atrisināt
dzīves mīklu, Dievam aicinot cilvēkus uz sevišķu
mielastu pie Viņa galda. Vai šajā psalmā ir kaut
kas no solītās mūžības? Ko saka tava sirds? Vai
nav svarīgi zināt, ka ir pagalms, kuŗā var iegriezties
un kur var uzturēties? Dzīves vētras un pasaules
naids nav rimis, un daudziem ir vēlēšanās veidot
labāku, taisnīgāku sabiedrību. Kristus mums ar
paša dzīvi un nāvi rādīja labākās zāles visam, kas
mūs nospiež. Būt gataviem upurēties sava tuvākā
labā. Izjust pateicību, kas neprasa nekādu atlīdzību.
Būt gataviem atdot Dievam visu.

Kristus tādēļ cieta un mira un Dieva spēkā augšāmcēlās, lai mums tiktu piedots un mūs atjaunotu dzīvei, nevis
tikai eksistēšanai. Tas Kungs ir laipnīgs, un Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Āmen.

Iesvētes mācības
Laiks domāt par iestāšanos iesvētes mācību klasē! Rudens mācību posmu sāksim 5. oktōbrī (Pļaujas svētku
svētdienā) plkst. 9.00 no rīta draudzes dievnamā. Aicinām
15 gadu vecumu sasniegušos jauniešus un pieaugušos,
kuŗi vēlas papildināt zinības kristietības pamatos un bagātināt savas attiecības ar Dievu!

Pļaujas svētku pusdienas
Katram cilvēkam ir iemesls pateikties Dievam par tām
daudzajām dāvanām, ko ikdienā varam baudīt un izmantot! Pļaujas svētki mums atgādina, cik bagāta ir dzīve, un
dod iespēju pieminēt pļaujas laika beigas – ražas ievākšanu. Draudzes dāmu komiteja 5. oktōbrī aicina uz Pļaujas
svētku pusdienām atjaunotajā baznīcas pagraba zālē. Būsim kopā kristīgā sadraudzībā šajā priekpilnajā dienā!

Pateicības
Sirsnīgs jo sirsnīga paldies latviešu ev. lut. draudzes
dāmu komitejai un draudzei par apsveikumu manā dzimumdienā.
Pateicībā, Zenta Lejiņa
Godājamai Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes dāmu komitejai.
Liels paldies draudzei un dāmu komitejai par apsveikumu manā dzimumdienā un sirsnīgajiem vēlējumiem.
Ar cieņu, Inese Tīsiņa
Paldies mācītājam Aivaram Ozoliņam, draudzes ērģeļniekiem, pērmindeŗiem par īpašu kalpošanu un visiem,
kuŗi apmeklēja dievkalpojumus mana atvaļinājuma laikā!
Māc. Dāvis Kaņeps
No sirds pateicos visiem, kuŗi mani atbalstīja pirms un
pēc operācijas ar lūgšanām, ziediem, apciemojumiem
slimnīcā un mājās.
Mīļš paldies prāvestam Dāvim Kaņepam par apciemojumu slimnīcā, pērminderu kopai par skaistajiem ziediem,
Birutai Šulcai par apciemojumu mājās ar krāšņajām rozā
rozēm no Dienvidkalifornijas draudzes, kā arī daudziem
draudzes locekļiem, piezvanot uz mājām. Jūsu mīlestība
un draudzība palīdz man atveseļoties.
Sirsnībā un Kristus mīlestībā, Klitija Kalēja
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Jauni draudzes locekļi

iegājis dzīvībā.» (Jāņa ev. 5:24)

Ar prieku un pateicību ziņojam, ka 12. jūnija padomes sēdē draudzē uzņēmām Dr. Andri Ritmani un
Asju Ritmani. Viņi bija ilggadēji Oregonas draudzes
locekļi. Apsveicam viņus, pievienojoties mūsu draudzes saimei, novēlam Dieva svētību visās viņu gaitās!

Ziedojumi māsu draudzēm
R. Gernatovska $25, N. Mičule $25, S. Upenieks
$600, L. & A. Veiss $50, Maija Wolf $50.

Ziedojumi Zvanniekiem
Sīknaudas vākšana jau sagādājusi $30 Zvannieku
bērniem! Paldies latviešu skolas saimei un svētdienas
dievlūdzējiem, kuŗi atbalstījuši šo akciju! Drīz atkal
būs nosūtāmi nākamie $20. Akcija turpinās.
Paldies visiem ziedotājiem!
Draudzes padome

Vēstule no archibīskapa Jāņa Vanaga
Archibīskaps J. Vanags vēstulē pateicas Dievam, ka
ģimene beidzot varēja apglabāt dēlu, brāli, mazdēlu
Kristu. Viņš pateicas visiem, kuŗi grūtajā laikā zvanīja,
rakstīja un ziemas aukstumā vairākas dienas meklēja
Kristu Rīgas ielās. Palīdzējusi apziņa, ka viņi nav
vieni, ka visur ir draudzes un cilvēki, kas par viņiem
domā, nevarēja nejust arī aizlūgumu spēku un svētību.
Kristu izvadīja no Rīgas Doma baznīcas 8. augustā.
Archibīskaps pastāsta, ka Krists bija ļoti pieticīgs.
Ēda maz un vienkārši, gadiem ilgi valkāja vienas un
tās pašas drēbes, nepievēršot uzmanību zīmolam.
Nākot no viņa atvadīties, tika lūgts nenest ziedus vai
vainagus, bet atbalstīt baznīcas diakonijas kalpošanu
ielu bērniem un ziedot Ģimeņu un bērnu atbalsta
centriem. Pie ieejas baznīcā bija nolikts ziedojumu
šķirstiņš.
Kristam patikuši sadraudzības brīži pēc dievkalpojumiem, tajos viņš labprāt kavējies sarunās ar draugiem. Pēc izvadīšanas dievkalpojuma pavadītājus
aicināja uz sadraudzības brīdi Rīgas vēstures un
kuģniecības mūzeja kolonnu zālē kopā ar Liepājas
bīskapu Pāvilu. Ģimenes locekļi un piederīgie tikmēr
devās uz Mazcenu kapsētu Jaunmārupē, kur Krists tika
apbedīts.
Savu vēstuli archibīskaps beidz ar vārdiem:
«Mūsu palīdzība ir Tā Kunga vārdā, kas ir radījis
debesis un zemi. Patiesi, patiesi es jums saku: kas
manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir
mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir
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Krists un viņa vecāki Baiba un Jānis Vanagi

Latviešu evaņģeliski luteriskā baznīca
Amerikā
Latvian Evangelical Lutheran Church in America
Prāv./Dean Lauma Zušēvica,
pārvaldes priekšniece/
President
7214 Elberton Ave, Greendale,
WI 53129; tel (414) 421-3934;
E-pasts: izunlz@wi.rr.com
Pārvalde/Members of the Board: Vilmārs Beiniķis,
māc. Sarma Eglīte, Ģirts Kaugars, māc. Anita Vārsberga-Pāža, māc. Aivars Pelds, Juris Pūliņš

Atcerēsimies arī draudzi un baznīcu!
Mīļās māsas un brāļi Kristū!
IRS rebates summa ir no $600 vieniniekiem, līdz
$1800 ģimenei ar četriem locekļiem.
Ko mēs katrs iesāksim ar šo naudu? Valdība vēlas,
lai mēs to iztērējam, uzlabojot valsts ekonomiku. Daži
tūlīt kaut ko nopirks. Daži varbūt izmantos šo naudu,
lai nomaksātu parādus. Citi varbūt to noguldīs bankā.
Tās visas ir saprotamas iespējas. Bet cik no mums atcerēsimies, ka ir vēl viena svarīga iespēja?
Dievs mūs mudina būt labiem saimniekiem ar savu
laiku un visu, ko Viņš mums dāvina. Vai, čeku saņēmuši, mēs atcerēsimies citus, kuŗi nav finaciāli tik
svētīti, kā mēs? Vai mēs apsvērsim arī draudzes un
Baznīcas vajadzības?
Ja katrs mūsu draudzēs ziedotu tikai 10% no šiem
rebate čekiem, visas draudzes un Baznīca būtu spējīgāka veikt vēl vairāk svētīgu darbu. Varbūt šī nauda

varētu būt sākums, iesākums mūsu LELBĀL iecerētajam Archibīskapa algas fondam?
Iedomāsimies svētību, ko šie dolari varētu nest
dabas katastrofās – plūdos, zemestrīcēs, viesuļvētrās cietušos. Vai nebūtu brīnišķīgi, ja pats Dievs
mums kādreiz teiktu: «… labi, mans krietnais un
uzticamais kalps! Tu esi bijis uzticams mazās lietās,
es tevi iecelšu pār lielajām. Ieej sava Kunga
priekā.» (Mt 25:21)
LELBAs namturības nozares vārdā,
māc. Aivars Pelds

Kristības

Logan James McPartland, 7. jūnijā Coto de Ca‐
za, Kalifornijā, saņemdams kristības sakra‐
mentu, pievienojas Kristus saimei un mūsu
Dienvidkalifornijas latviešu draudzei.
Attēlā no kreisās: Logana vecāki Māra (Ābele)
un James McPartland, mācītājs Dāvis Kaņeps
un Anna Ābele. Logana krustvecāki ir Daina
Ābele un Mike McPartland.
Sveicam jauno Kristus bērniņu un ģimeni, at‐
ceroties apustuļa Pāvila vārdus: «Mēs vienmēr
pateicamies par jums visiem Dievam, kad pie‐
minam jūs savās lūgšanās, jo pastāvīgi atcera‐
mies Dieva, mūsu Tēva, priekšā jūsu ticības
darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatrici‐
nāmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.»
I Tess. 1, 2‐3.

Dzimumdienas oktōbrī
2. Jānis Taube, jr.
4. Karolīne Linde
5. Jūlijs Zemjānis
7. Markus Smalstig
8. Ināra Vallis
10. Pēteris Purmalis
11. Viktors Kerliņš
13. Maruta Ratermanis
15. Antonija Čakstiņa
16. Erika Philbrick
18. Velta Brook
21. Kārlis Millers,
Ēriks Teteris, jr.
24. Jānis Circenis
26. Ilona Kalviste,
Silvija Pētersone,
Kate Riekstiņa
27. Nora Mičule,
Juris Riekstiņš
28. Aleksandra Philbrick
29. Lauren Purmalis
31. Andris Mattson

Paziņojums par altāŗa ziedu
novietošanu
Biruta Šulca pieņem pieteikumus altāŗa ziediem,
viņai var zvanīt, tālr.: 626-443-8464, vai rakstīt:
birschultz@earthlink.net
Draudzes dievnama ieejas telpā ir īpašs ziedu kalendārs visam gadam, kur ikviens arī pats var
pierakstīties. Mēs pateicamies katram ziedotājam.
Tos, kuŗi ziedus noliek, kādu pieminot vai īpašā jubilejā un vēlas, lai dievkalpojumā par to paziņo,
lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam pirms
dievkalpojuma!
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DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES

DĀMU KOMITEJA
IELŪDZ TAUTIEŠUS
AR PIEDERĪGAJIEM UN DRAUGIEM PIEDALĪTIES

DRAUDZES RUDENS BAZĀRĀ
SVĒTDIEN, 2. NOVEBRĪ PLKST. 12.30, PĒC DIEVKALPOJUMA
LATVIEŠU NAMĀ, 1955 RIVERSIDE DR., LOSANDŽELOSĀ

Loterija

Siltas pusdienas

Kafijas galds

Šis ir lielākais dāmu komitejas līdzekļu vākšanas sarīkojums
draudzes darba veicināšanai, tāpēc lūdzam palīdzēt gan
financiāli, gan ziedojot laiku un darbu (Thrivent Financial for
Lutherans will supplement funds up to $1,300. These funds are
to be applied to church facility renovations)
Mantas var nodot svētdienās pēc dievkalpojuma dāmu
komitejas darbiniecēm vai sazinoties pa tālruni –
ar Lieni Lindi par mantu un naudu ziedojumiem: 310‐396‐5244
ar Tamāru Rūsi par lielo loteriju: 949‐443‐2150
ar Dzintru Lejnieci par mazo loteriju: 714‐968‐9992
par kafijas galdu ar Omulu Penci: 626‐570‐9018
vai Birutu Šulcu: 626‐443‐8464
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2008 Baltic American Freedom League
Awards Banquet
October 18
Latvian Community
Center
1955 Riverside Drive
Los Angeles, California
Keynote Speaker
Dr. Darius
Furmonavicius
Guest M. C.
LA Radio Host
Kestutis Reivydas
Entertainment
Latvian Dance Group
Dr. Darius Furmonavicius, PhD
«Pērkonītis»
– European Studies,
Cocktails at 6 PM
author and member of BAFL’s
Dinner at 7 PM
Advisory Board
Program at 8 PM
ĪSZIŅAS
◙ 22. augustā, 90 dienas pirms 18. novembŗa, kad
apritēs 90 gadu kopš pasludināta neatkarīga Latvijas
valsts, pasākumā «Gaismas tilti» uz vairāk nekā 200
tiltiem Latvijā pulcējās tūkstošiem cilvēku, lai aizdedzinātu svecītes. Tos, kam tuvumā nav tiltu, aicināja
izgaismot savas mājas pagalmu, laipiņas pie strautiem un dīķiem. Latvieši Īrijā deviņos vakarā pulcējās
Navanā pie Flowerhill Road tilta, kur novietoja gaismas lukturīšus. Peru galvaspilsētā Limā gaismiņas
tika iedegtas Latvijas Republikas vārdā nosauktajā
parkā, kas atrodas ōkeana krastā uz augstas klints.
◙ Latvijas Banka līdz šim laidusi apgrozībā
monētas, kuŗu aversā ir stārķa, skudras, baravikas,
Sprīdīša, Pētergaiļa, kliņģera, Jāņu vainaga, priedes
čiekura,pūcessaktas, sniegavīra un ūdensrozes attēls.
◙ Pēc Mercer šī gada 215 pasaules pilsētu dzīves
kvalitātes rādītāja dzīvošanai vispiemērotākās pasau-

For Information,
Tickets and Seating
Arrangements Call:
Vija Turjanis
(661) 324-6027
Maryte Sepikas
(818) 321-1811
Heino Nurmberg
(760) 775-9160
Nemyra Enck
(310) 804-8474
Ivars Miculs
(818) 842-3639

Tickets:
$50.00
for Students $25.00

les pilsētas ir Cīriche, Vīne un Ženēva, 4. vietā Vankuvera, 5. Oklenda, 6. Diseldorfa, 7. /8. Minchene un
Frankfurte, 9. Berne, 10. Sidneja. Vērtējums pamatojas uz punktu sistēmu; pilsētas tiek salīdzinātas ar Ņujorku, kas izvēlēta par etalonu, piešķiŗot tai 100 punktus. Cīriche ieguvusi 108 punktus. Rīga sarakstā ir
89., Viļņa 78. vietā. Pēdējā vietā ir Bagdade ar 13,5
punktiem.
◙ Valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis ziņo,
ka Latvijā pieaug noziedzība. Līdz 31. jūlijam policijā
saņemti apm. 96 000 iedzīvotāju iesniegumu par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, 7000 vairāk nekā šai
laikpomā pērn. Līdz augustam valstī reģistrētas 1582
zādzības no tirdzniecības vietām, 618 vairāk nekā pērn.
Š. g. pirmajos septiņos mēnešos reģistrēti 899 krāpšanas gadījumi, 337 vairāk nekā pērn. Pieaudzis nozagto
automašīnu skaits. A. Lieljuksis domā, ka nestabilus
cilvēkus pievērsties noziedzībai rosina bezdarbs.
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704
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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: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________

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

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības informācijas tālrunis: 323-663-6267
Nama tālrunis: 323-669-9027
Dienvidkalifornijas latviešu nams atrodas Losandželosā, 1955 Riverside Drive, un sasniedzams ar 93. autobusu
(Glendāle, San Fernando) un ar 96. autobusu (Sherman Oaks) – Newell un Riverside Drive pietura
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