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Losandželosas latviešu jauktais koris Latvijas valsts dibināšanas
90 gadu atceres sarīkojumā latviešu namā 23. novembrī
SARĪKOJUMU KALENDĀRS
21. decembrī plkst. 12.00 skolas eglīte ar latviskām pusdienām, rotaļām
un bluķa vilkšanu; ieradīsies Ziemsvētku vecītis
31. decembrī plkst. 8.00 Jaungada balle
2009. gada 11. janvārī vanadžu Ziemsvētku izskaņas sarīkojums
18. janvārī plkst. 1.00 Māras teātŗa viesizrāde –
Leldes Stumbres luga „Kronis II”
Losandželosas latviešu nama tālrunis: 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

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 otrā
trešdienā Losandželosas latviešu namā
****************************************************

IB metiens – 380 eksemplāru

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

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

Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valdes locekļi
visiem novēl
Priecīgus Ziemsvētkus!

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
DK latv. ev. lut. baznīca: www.socaldraudze.com
Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot bez
vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/bezvizu/
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Nākamo, 2009. g. janvāŗa/februāŗa biļetenu izsūtīs
janvāŗa vidū.

Latvijas valsts 90 gadu jubilejas svinības Losandželosā
DK Latviešu biedrības valdes locekļi jau vairākus
mēnešus iepriekš plānoja, kā svinēt ievērojamo jubileju. Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības sākās
18. novembrī, kad latviešu namā izrādīja filmu „Rīgas
sargi”, kas pieteikta 2009. gada ASV Filmu akadēmijas
balvai „Oskars” katēgorijā „Labākā ārzemju filma”.
Todien šo filmu namā izrādīja divas reizes, pulksten
četros un pusastoņos. Namā valdīja omulīga gaisotne,
skatītāji tika cienāti ar siltiem pīrādziņiem un buljonu,
tāpēc jutās mājīgi.
23. novembrī prāvests Dāvis Kaņeps vadīja Latvijas
valsts dibināšanas atceres dievkalpojumu. Ļoti aizkustināja brīdis, kad Māra Zommere dziedāja Brigitas Ritmanes komponēto dziesmu „Manai tautai” ar Andŗa
Ritmaņa vārdiem, kam bija tik liela nozīme aizritējušā
gadsimta 90. gados Atmodas laikā, un Imanta Kalniņa
„Lūgšanu” ar Leonīda Breikša vārdiem. Altāŗu rotāja
šogad Jelgavā mirušās Teklas Ķegalves šūtie karogi,
mācītājs viņu arī pieminēja.
Svinīgais akts latviešu namā sākās pulksten pusdivos, deju kopas „Pērkonītis” dalībniekiem svinīgi ienesot Latvijas karogu. Viņi arī pārmaiņus stāvēja godasardzē.
Svinību rīkošanā piedalījās Daugavas Vanagu apvienība, tās priekšsēdis Teodors Lilienšteins uzrunā cildināja latviešu varoņus, kuŗi atdeva dzīvību par Latvijas
brīvību..
DK LB priekšsēdis Ivars Mičulis savas uzrunas beigās teica:
„Svinot Latvijas lielo jubileju tālu no mūsu dzimtenes un tēvzemes, atcerēsimies tos kultūras darbiniekus,
kuŗi, Dienvidkalifornijā dzīvojot, sagādāja mums garīgo barību šais gaŗajos gados, bet kuŗu diemžēl vairs nav
mūsu vidū. Tie ir: Ernests Ābele, Artūrs Damroze, Anšlavs Eglītis, Jānis Gorsvāns, Veronika Janelsiņa, Stefanīda Jansone, Arnolds Jansons, Ādolfs Kaktiņš, Elvīra Kociņa, Milda Lapeniece, Vilis Lapenieks vecākais,
Spodra Lejniece, Aleksis Lielausis, Augusts un Lidija
Mitrēvici, Jānis Muncis, Aīda Niedra, Marija VidnereOzoliņa, Alfrēds Poriņš, Andrievs Salmiņš, Olafs
Stumbrs, Ansis Tipāns, Māris Ubāns, Felikss Veikins,
Aleksis Viļumsons un citi.” Ivars Mičulis aicināja viņus
godināt nevis ar klusuma brīdi, bet priekpilniem pateicības aplausiem.
No Latvijas vēstniecības ASV atsūtītā Latvijas prezidenta Valža Zatlera uzruna ārzemju latviešiem videolentē radīja iespaidu, ka prezidents ir mūsu vidū, šo sajūtu vēl paspilgtināja iespēja pievienoties Latvijas himnai, ko bija ieskaņojuši koŗi Latvijā.

ALA katru gadu piešķiŗ atzinības rakstus, tie ir pateicība un godinājums par izcilu, ilggadēju sabiedrisku
vai radošu darbu. Šogad ALAs atzinības raksts piešķirts
Markam Matsonam par īpašiem sasniegumiem latviešu
kultūras pasākumu rosināšanā Dienvidkalifornijā, sevišķi mūzikā un teātrī un Brigitai Ritmanei-Džeimsonei
par īpašiem sasniegumiem latviešu kultūras kopšanā un
kuplināšanā, sevišķi latviešu mūzikas jaunradē.

Brigita Ritmane Džeimsone

Markam Matsonam piešķirto ALAs Atzinības
rakstu saņēma viņa meita Ilze Matsone
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Apsveikumu bija atsūtījis Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, ALAs valdes priekšsēdis Juris Mežinskis, Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas
lietās Oskars Kastēns:

„Ko varu vēl tev, tēvzeme,
Par sirdi vairāk dot...”
Andrejs Eglītis
Apsveicu Latvijas tautiešus ārvalstīs
Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienā!
Novēlu, lai arī nākotnē mums kopīgiem spēkiem izdodas godam cienīt un nosargāt mūsu valsts vēsturi,
kultūru un valodu, lai varam to nodot nākamajām
latviešu tautas paaudzēm!
Latvijas Ārlietu ministrija mūsu biedrībai atsūtīja
ārlietu ministra Māŗa Riekstiņa parakstītu atzinības rakstu:

Dienvidkalifornijas
latviešu biedrībai par
ilggadēju un sekmīgu
darbu, glabājot un
kopjot latviešu tautas
kultūru un tradicijas.
Par ticību un nerimstošu atbalstu Latvijas
valstiskuma idejai.
DK LB informātore Nonita Priedīte bija izsūtījusi
ielūgumus daudziem ārzemju konsuliem, taču ieradās
tikai mums allaž uzticīgais Lietuvas goda konsuls Vitauts Čekanausks. Viņa apsveikums bija īpaši sirsnīgs.
Skolas audzēkņi uz namu atbrauca jau deviņos no
rīta, tāpēc „Mazā pērkonīša” priekšnesums bija pirmais.
Ilzes Nagaines vadībā bērni dejoja divas choreografētas
dejas – „Māte teica Jancīšam” un „Trīs zirnīši vezumā”. Mazo dejotāju pulks ir prāvs, tātad „Pērkonītim”
aug laba maiņa.
Svētku runu teikt bija ielūgts 9. Saeimas deputāts
Uldis Grava. (Runa tiks ievietota nākamā biļetenā.)
Pirms koncerta svinību apmeklētāju aicināja pie cienastu galda, ko bija sagādājuši DK LB valdes locekļi,
DK DV apvienības priekšnieks T. Lilienšteins un vanadzes.
Koncertā piedalījās Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!” un Losandželosas jauktais
koris diriģentes Lauras Rokpelnes Mičules vadībā; klavieŗpavadījumu dziesmām spēlēja Brigita Ritmane.
Četras choreografētas dejas nodejoja Losandželosas
tautasdeju kopa „Pērkonītis” Dziesmas Teteres vadībā.
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Svētku aktu vadīja Benita Mičule-Trapse. DK LB
valde pateicas visiem locekļiem, kuŗi sagādāja dekorācijas un tās izvietoja – Valdim Pavlovskim, Imantam
Leitim, Teodoram Lilienšteinam, Ivaram Mičulim.
Valdis Pavlovskis un Teodors Lilienšteins sameklēja
vairākus interesantus agrāko gadu plakātus ar Amerikas
latviešu fotografijām, demonstrācijās pieprasot Latvijas neatkarības atjaunošanu tajos tālajos laikos, kad ideja par neatkarību vēl likās ūtopija.
Svētku dievkalpojuma un svinīgā akta programmu
iespieda Aldis Rauda. Vija Vīksne un Aldis Rauda gatavoja Latvijas kontūru, kas līdz ar Teodora Lilienšteina Brīvības pieminekļa kōpiju bija novietots nama
priekštelpā, izveidojot mazu dzimtenes stūrīti, kur daudzi vēlējās nofotografēties. Paldies visiem, kuŗi atnesa
puķu podiņus vai grieztas puķes, ar ko šo stūrīti izrotāt.
Biedrības telpā nama augšstāvā bija iekārtota vietējo
mākslinieku darbu izstāde, ko gan daudzi nepaspēja
apskatīt. Taču to izdarīt vēl būs iespēja.

Vija Vīksne un Aldis Rauda palielināja Daces Taubes sameklētos rakstus ārzemju presē par notikumiem
novembrī pirms 90 gadiem. 1918. gada ārzemju laikrakstus šķirstot, Dace Taube atklāja, ka arī toreiz pat
žurnālisti par Eiropu maz ko zinājuši un jaukuši Latviju
ar Lietuvu, jo kādā laikrakstā ziņots, ka 1918. gada 18.
novembrī neatkarība pasludināta Lietuvā.
Svinības 23. novembrī ieilga, jo svinīgās reizēs runātāji parasti aizraujas un runā ilgāk. Visu dienu namā,
mūsu mazajā Latvijas saliņā, valdīja līksms noskaņojums. Tēvzemei grūtajos laikos ārzemju latvieši nesavtīgi palīdzēja un to dara arī tagad. Dievkalpojumā saziedoto naudu nosūtīs palīdzības darbam Latvijā. Nākamā biļetena numurā prāvests Dāvis Ķaņeps ziņos sīkāk,
tieši kādiem nolūkiem.
Cerēsim, ka Latvija vēl būs pēc desmit gadiem, piedzīvosim valsts 100. jubileju un laiku, kad visa latviešu
tauta dzīvos labklājībā un piepildīsie Jāņa Ērmaņa jaukais novēlējums: „Tad būsim viena sirds un dvēsele un
gaiši staros mūsu nākotne.”

Latvijas valsts 90 gadu dibināšanas atceres dievkalpojums
un svinības Sandiego
Sandiego latviešu ev. lut. draudzē svinīgais Latvijas
neatkarības atceres dievkalpojums notika 22. novembrī.
Sprediķi teica prāvests Dāvis Kaņeps, klavieres spēlēja
Nora Mičule. Pēc dievkalpojuma draudzes priekšnieks
Jānis Legzdiņš aicināja uz mielastu baznīcas sabiedriskās telpās augšējā stāvā, kur bija balti klāti galdi, ko
skaisti rotāja sārtas bugenvilijas. Runu teica Jānis Legzdiņš, atgādinot, ka latvieši šajā baznīcā pulcējas jau
gadiem ilgi un piebilda, ka pats ne vienu vien reizi pārliecinājies – Sandiego dzīvo visdraudzīgākie latvieši.
Priekšnesumus bija sagatavojis Annas Kudlānes
nesen nodibinātais ansamblis „Dzied līdzi!” Patriotisku
dzejoli deklamēja Ņina Atvara.
Ansamblim mēģinājumi notiek Antras Priedes mājās, un ikviens, jauns vai vecs, neatkarīgi no dzimuma,
aicināts pievienoties un dziedāt līdzi.
Losandželosas latvieši aicina tautiešus no Sandiego
biežāk braukt uz sarīkojumiem, jo no Sadiego līdz
Losandželosas latviešu namam taču neesot tālu. Tomēr
reizēs, kad ir kāds sarīkojums Sandiego un turienes latvieši aicina ciemos tautiešus no Losandželosas, parastā
atbilde esot: „Jā, bet tas taču ir tik tālu!”
Sandiego latviešu pulciņš tiekas nedēļas nogalēs un
spēlē zolīti, šachu vai bridžu.
Todien svinēja ne tikai Latvijas 90 gadu jubileju, bet
arī draudzes locekles Marijas Ratermanes 100. dzimumdienu. Marija dzimusi 1908. gada 23. novembrī.
Jubilejā viņa saņēma apsveikumus no ASV valsts prezidenta Džordza Buša, Latvijas vēstniecības ASV, Kalifornijas gubernātora Arnolda Švarcenegera.

Ansambļa „Dzied līdzi!” dalībnieki, no kreisās:
Inta Legzdiņa, Antra Priede, Ņina Atvara,
Jānis Ozolītis, Sandra Ozolīte, Anna Kudlāne

No kreisās: jubilāres mazmeita Ruta Ratermane,
vedekla Maruta Ratermane, dēls Leonīds Ratermanis, Marija Ratermane, mazmeita Daina Kollinsa
(Collins) no Havaju salas Maui, dēls Aristīds Ratermanis, mazmeita Ieva Džeksone (Jackson).
Marija Ratermane ir apskaužami bagāta – viņai ir
divi dēli, četri mazbērni, septiņi mazmazbērni un viena
mazmazmazmeita. 23. novembrī 100. dzimumdienas
svinībās, kas notika ģimenes lokā, bijis arī mazdēls Arnis Ratermanis un mazmazbērni.

Rozes pasniedza Sandiego latviešu ev. lut. draudzes
ilggadējam kasierim Jāzepam Vingrim (pa labi) un
ilggadējam pērminderim un draudzes priekšnieka
vietniekam Vilim Majevskism. Vilis daudzus gadus
veda Sandiego latviešu saiņus uz Losandželosas latviešu namu reizēs, kad notika saiņu pieņemšana sūtīšanai uz Latviju. Sandiego latviešu ev. lut. draudzes kasiere turpmāk būs Antra Priede.
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Losandželosas latviešu skolas saime
ielūdz tautiešus sagaidīt

ZIEMAS SAULGRIEŽUS
21. decembrī plkst. 12.00
Bērnu vecāki cienās ar latviskām
pusdienām, būs rotaļas, bluķa vilkšana;
Ziemsvētku vecītis izdalīs dāvanas.
Aicināti arī bērni, kuŗi neapmeklē skolu.
Vecāki un bērni lūgti rakstīt, ja ir
jautājumi par svētku norisi,
Ilzei Nagainei: ilzenagainis@yahoo.com

Pateicība

Ugunsnelaimes Dienvidkalifornijā

Šogad beidzu otro klasi Gaŗezera Vasaras vidusskolā. Manā klasē bija vairāk nekā 30 skolēnu, skolā pavisam kopā 100 audzēkņu, un mēs ļoti labi satikām. Līdz
vasaras beigām sadraudzējāmies un cits citu iemīlējām.
Mūsu klasei eksāmens bija ģeografijā un daudz jāmācās, lai tam sagatavotos. Es izvilku biļeti „Latvijas
iedzīvotāji” un priecājos, jo šo tematu labi zināju. Dabūju piecnieku un ieguvu trešo vietu savā klasē, saņēmu arī balvu.
Gaŗezerā gandrīz katru dienu ar draugiem spēlēju
volejbolu. Jauniešu turnīrā volejbolu spēlēju finālā un
ieguvu otro vietu. Piedalījos arī pieaugušo 4-2 volejbola turnīrā, un mana vienībā palika 8. vietā. Pavisam turnīrā piedalījās 20 vienības.
Zinu, ka Gaŗezerā radušās draudzības ir uz mūžu.
Esmu pārliecināts, ka tikšos ar draugiem, kad pats būšu
pieaudzis un vedīšu savus bērnus uz Gaŗezeru. Varēsim
tad pārrunāt un pasmieties par jaunības laikiem Gaŗezerā.
Man šī vasara bija ļoti jauka. Gribu sirsnīgi pateikties Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai par man piešķirto stipendiju. Esmu pateicīgs par atbalstu. Gaŗezers
man ir ļoti mīļa vieta, un es nevaru sagaidīt nākamo
vasaru, kad atkal varēšu tur atgriezties. Vēlreiz liels,
sirsnīgs paldies.
Kārlis Tolks

Nesen visapkārt Losandželosai plosījās ugunsgrēki.
Lietus nav lijis mēnešiem vai arī ļoti maz, viss ir sauss
kā pulveris. Daži domā, ka tas ir Dieva sods, pat tīmeklī visziņu vēstulēs bija vēstīts, ka Dienvidkalifornijai
draud bojāeja..
Paula Berkolda ģimenei lika steidzīgi evakuēties,
dega tuvu Deksteru ģimenes mājai Santabarbarā, un
Rūta un Rolands Deksteri divas diennaktis pavadīja
viesnīcā. Ilzei Nagainei bija jāmekē apkārtceļi, lai nokļūtu svētdien uz skolu. Nemitīgi māca raizes, kā klājas
Viktorijai un Vilnim Auziņiem, arī latviešiem, kuŗi
dzīvo Anaheimā, un vēlāk uzzinājām, ka ugunsgrēki
bijuši netālu no Raisjāņu mājām, arī viņi jau gatavojušies evakuācijai. Par laimi tagad ugunsgrēki nodzēsti,
latvieši nav cietuši.
Pajautāju lietpratējam Aleksandram Grapam, kāpēc
tik daudzās vietās vienlaikus sākušies ugunsgrēki. Saša
atbildēja, ka ugunsgrēku cēloņi var būt dažādi, un tos
centīsies noskaidrot ugunsdzēsēju departaments. Lieli
vēji var pārlauzt augstsprieguma vadus, kuŗi nokrīt sausā zālē vai krūmos un tūlīt visu aizdedzina. Izmeklēšana ir grūtāka, ja bijusi ļaunprātīga dedzināšana.
Aleksandrs pērn piedalījies Sandiego apriņķa Witch
fire izmeklēšanā, taču tā neesot vēl pabeigta un, iespējams, vilksies vēl gadiem, jo tiesā iesūdzēta Sandiego
Gas & Electric Company.
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Jaungada balle
trešdien, 31. decembrī plkst. 8.00
Losandželosas latviešu namā, 1955 Riverside Drive

Piedalīsies pianists Tālis Valdis, atskaņojot mūziku visām gaumēm;
būs vietējo talantu priekšnesumi un pārsteigumi
Dalības maksa (aukstais galds un šampanietis) – $50
jauniešiem – $25; skolēniem un bērniem ieeja brīva
Vietas pie astoņu personu galda rezervēt,
zvanot Jānim Taubem: 310-475-8004
Lūgums pieteikties laikus, lai zinātu, cik personām jāgatavo ēdiens;
čekus izrakstīt ar norādi: Latvian Assoc. of So. CA un nosūtīt:
Jānis Taube, 1700 Malcolm Ave. #101 Los Angeles CA 90024
Automašīnu novietni apsargās
Rīko Dienvidkalifornijas latviešu biedrība

Celebrate and enjoy a nice New Year’s EVE
December 31, 8 p. m. Latvian Community Center, 1955 Riverside Drive
Admission $50 per person (food and champagne)
For reservations and information please call Jānis Taube: 310-475-8004
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Brigitas Ritmanes komponētā
dziesma „Manai tautai” atzīta par
Latvijas likteņdziesmu
Latvijas Radio 2 rīkoja aptauju „Latvijas likteņdziesma”, kuŗā piedalījās gandrīz 6000 cilvēku. Pirmo
vietu ieguvusi Brigitas Ritmanes 1977. gadā komponētā dziesma „Manai tautai” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem.
Aptaujā otro vietu ieguvusi Imanta Kalniņa dziesma
„Es esmu bagāts” ar Māŗa Čaklā vārdiem, ko dzied Pauls Butkēvičs, 3. vietā – Ulža Stabulnieka dziesma „Tik
un tā” ar Māŗas Zālītes vārdiem, šo dziesmu dzied Uldis Stabulnieks. Dziesmai „Manai tautai”, ko Atmodas
sākumā itin bieži dziedāja Ieva Akurātere, tiešām ir nenovērtējama nozīme. Latvijas Radio Nacionālajā teātrī
Rīgā 13. novembrī rīkoja koncertu „Mana dziesma
Latvijai”, kuŗa vidū paziņoja, ka Brigitas Ritmanes
dziesma „Manai tautai” aptaujā ieguvusi pirmo vietu.
Ieva Akurātere sāka to dziedāt, un visi piecēlās kājās.
Piedziedājumus dziedāja visa publika, trīs reizes atkārtojot. Apsveicam autorus un priecājamies līdz ar viņiem
par pelnīto atzinību.

Saule viena, likteņi – dažādi.
Gribasspēks vērtīgāks par zeltu.
Atrodi ceļabiedru, tikai tad dodies ceļā!
Paša pelnītā rupjmaize pārāka par pīrāgiem.
Kad dodies ceļā, pats sev esi ceļa vējš, atgriežoties – tavs ceļa vējš ir Dievs.
Ar skaistumu upei pāri nepārcelsies, ar gudrību
gan.
Aklajam nav abu acu, skopajam trūkst vismaz
vienas.
Austrumu gudrības
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Priecīgas ziņas
Vija un Aldis Rauda vienmēr prot pārsteigt, iepriecināt citus un atrast iemeslu svinēšanai. 11. novembrī viņu draugi izsūtīja ielūgumus, kuŗā aicināja 14. novembrī no plkst. 8.00 līdz 10.00 vakarā atnākt uz krodziņu
The Room (1626 N Cahuenga Blvd, Los Angeles), jo
Vijai un Aldim ir kas priecīgs paziņojams. Varējām jau
iedomāties, kas tas par pārsteigumu – viņiem gaidāms
ģimenes pieaugums!
Cik žēl, ka šādi paziņojumi ir tik reti! Losandželosas
latviešu skolā vajadzīgi jauni audzēkņi, deju kopā jauni
dejotāji, teātrim jauni aktieŗi, namam un biedrībai jauni
sabiedriskie darbinieki.
DK Latviešu biedrības valde no sirds apsveic savus
aktīvos locekļus Viju un Aldi Raudas.

Apsveicam! Congratulations!

Ieva Briedis was born to Lisa and Alnis Briedis on
August 26th in Torrance. She weighed 6 lb 1 oz and
was 19 inches long. Both sets of grandparents were
on hand for the celebration, including Ieva and Uldis Briedis who were in town from Chicago for
the Latvian Song Festival.

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balva –
Raimondam Staprānam un Mārim Brancim

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonds piešķiŗ gadskārtēju balvu pārmaiņus literātūrā un mākslā,
rakstniekiem un māksliniekiem, kuŗi ar saviem darbiem
turpina bagātināt latviešu moderno mākslu un literātūru, dzīvojot ārpus Latvijas.
2008. gada balva mākslā ($20 000) piešķirta gleznotājam Raimondam Staprānam. R. Staprāns patlaban ir
viens no ievērojamākajiem latviešu māksliniekiem
ASV. Kopš 1950. gada viņam bijušas 60 personālizstādes Amerikas un Eiropas mākslas mūzejos un salonos.
Mākslinieka Raimonda Staprāna izstāde atvērta
līdz 27. decembrim Peter Mendenhall Gallery (6150
Wilshire Boulevard SPACE 8 Los Angeles, California 90048). Galerijas mājaslapa:
www.petermendenhallgallery.com

R. Staprāns 1946. gadā sāka mācīties Eslingas bēgļu nometnes Mākslas skolā, kur mācībspēki bija prof. J.
Kuga, L. Liberts un F. Banga. Studijas viņš turpināja
Štutgartē un Vašingonas universitātē Sietlā. 1954. gadā
R. Staprāns ieguva Mākslas maģistra gradu Kalifornijas
universitātē Berklejā.
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balvas komisija piešķiŗ arī Atzinības balvu par Latvijā vai
ārzemēs publicētu pētījumu, tulkojumu, izstādi, izrādi,
pasākumu, kas veicina un bagātina Anšlava Eglīša un
Veronikas Janelsiņas darbu izpratni un piemiņu.
Atzinības balva ($10 000) 2008. gadā piešķirta Latvijas Valsts archīva Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājam kopš 1993. gada, mākslas vēsturniekam Mārim Brancim. Viņš studējis Latvijas
Mākslas akadēmijā un 1999. gadā ieguva mākslas maģistra gradu ar diplomdarbu par Jāni Robertu Tilbergu.
Izmantojot Valsts archīva dokumentus, Māŗa Branča
vadībā kopš 1997. gada sarīkotas izstādes par Dziesmu
svētkiem Visbijā, Zviedrijā, latviešiem bēgļu nometnēs, PBLA 45 gadu darbību, Dziesmu dienām bēgļu
nometnēs un šogad gleznotājas Veronikas Janelsiņas
gleznu un mūksalnieka Jāņa Liepiņa studiju un zīmējumu izstādes Rīgā. M. Brancis rīkojis konferences
„Trimdas archīvi atgriežas” un „Trimda, kultūra, nacionālā identitāte”. Māris Brancis publicējis periodikā
vairāk nekā 400 rakstu. Viņš ir autors vai līdzautors
grāmatām par Jāni Bīni, Jāni Robertu Tilbergu, „Cimdu
Jetiņu”, Jāņa Miesnieka zīmējumiem, gleznotāju Jāni
Zuntaku u. c. M. Brancis neatlaidīgi mudina sabiedriskos un kultūras darbiniekus un organizācijas ārzemēs
pārsūtīt uz Latvijas Valsts archīvu trimdas laika dokumentus un laikmeta liecības, lai tās nezustu.

9

BAFL 2008. gada Baltijas brīvības balva piešķirta
Gruzijas prezidentam Michailam Sakašvili

Sēž no kreisās: Marite Šepika (BALF viceprezidente), Andžela Nelsa (BAFL administrātīvā viceprezidente),
Džoanne Greinke (Gruzijas goda konsula Losandželosā Franka Greinkes dzīvesbiedre), BAFL sekretāre Nemira Enka, Latvijas goda konsuls Losandželosā Dr. Alfreds Raisters; stāv: Jons Šepiks, Baltic Bulletin redaktors Imants Leitis, BAFL prezidente Vija Turjāne, Teodors Lilienšteins, Dr. Darius Furmanovičius, Dzintra
Janava, BAFL prezidents Alnis Briedis, Jānis Janavs, Lietuvas goda konsuls Losandželosā Vitauts Čekanausks, Janīna Čekanauska, Losandželosas lietuviešu biedrības priekšsēde un BAFL valdes locekle Danguole
Navicka, dr. Hendriks Līsments, Igaunijas goda konsuls Losandželosā Jāks Treimanis, Gruzijas goda
konsula Losandželosā vietnieks Sergijs Nakaidze
Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) gadskārtējais bankets Losandželosas latviešu namā ir kļuvis par
ievērojamu notikumu, jo tajā ierodas dažādu tautību
pārstāvji, kuŗi kopš šīs organizācijas dibināšanas 1981.
gadā pašaizliedzīgi aizstāvējuši apspiesto tautu cīņu par
neatkarību. Ik gadu BAFL piešķiŗ Baltiešu brīvības balvu un Prezidenta balvu.
Šogad BAFL valde banketu rīkoja 18. oktōbrī.
Mākslinieks Teodors Lilienšteins skatuves fōnam bija
izgatavojis iespaidīgu plakātu. Sarīkojumu vadīja Losandželosas lietuviešu radio diktors Kēstutis Reivids,
lūgšanu teica lietuviešu Sv. Kazimira katoļu baznīcas
mācītājs Tomass Karanausks, lojālitātes zvērestu –
BAFL viceprezidente Marite Šepika. Ar klusuma brīdi
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pieminēja šovasar mirušo ilggadējo BAFL valdes locekli Avo Pīrisildu.
BAFL prezidente Vija Turjāne paziņoja, ka Prezidenta balva piešķirta Nonitai Priedītei, kas gadiem ilgi
ziedojusi darbu un laiku Baltic Bulletin izdošanā, un
Baltiešu brīvības balva – Gruzijas prezidentam Michailam Saakašvili. To saņēma Gruzijas konsulāta pārstāvji
Sergijs Nakaidze un Džoanne Greinke. Viņi bija paņēmuši līdzi mazu Gruzijas karodziņu.
Gruzijas prezidentam Michailam Saakašvili paredzēto Brīvības balvu saņemot, Gruzijas goda konsula
vietnieks Sergijs Nakaidze teica, ka gruzīnu tauta ir ļoti
pateicīga par atbalstu Polijas prezidentam Lecham Kačiņskim, Lietuvas prezidentam Valdam Adamkum un

Igaunijas prezidentam Tomasam Hendrikam Ilvesam.
Viņi un Latvijas ministru prezidents Ivars Godmanis,
riskējot ar savu drošību, Gruzijā ieradās brīdī, kad krievu kaŗaspēks bija tikai 15 kilometru attālumā no galvaspilsētas Tbilisi. Iespējams, viņu klātiene šajā kritiskajā brīdī bija nozīmīga turpmāko notikumu attīstībā.
Gruzijas goda konsula Franka Greinkes dzīvesbiedre
Džoanne nesen bija atgriezusies no Gruzijas un ar satraukumu stāstīja, ka redzējusi neskaitāmus Krievijas
armijas izpostītus un pilnīgi izlaupītus ciemus, tāpēc
bez pajumtes palikuši tūkstošiem iedzīvotāju. Viņa parādīja saplosītu cepuri un izkusušu kabatas tālruni, kas
piederējis kādam gruzīnu kaŗavīram. Viņš zvanījis mātei, ka drīz atgriezīsies mājās, taču īsi pēc šī zvana gāja
bojā spridzināšanā, lai gan jau bija parakstīta vienošanās, ka krievu armijas izies no Gruzijas.

Krievija kļūst arvien agresīvāka, tāpēc jābūt ārkārtīgi
modriem. Satraukumu rada pastiprinātā Kaļiņingradas
apgabala militārizācija, un ar laiku tāpēc Eiropa var
kļūt par īstu pulveŗmucu. Referents norādīja, ka Kaļiņingradas apgabalu Krievija okupējusi pilnīgi nelikumīgi, jo nekur nekad nav parakstīts kāds starpvalstu
līgums, uz kuŗa pamata Krievija varētu šo apgabalu paturēt. Ne mazāk bīstama ir krievu cenšanās iekļaut Baltiju un Poliju savā ietekmes sfairā, izmantojot enerģiju.
Zem Baltijas jūras uz Kaļingadas apgabalu tiek būvēts
gāzesvads, ko financē Eiropas Savienība. Gāzesvada
atzarojumi sniegsies uz Somiju, Nīderlandi, Vāciju un
Lielbritaniju, bet ne uz Baltijas valstīm, Poliju, Slovākiju un citām Austrumeiropas valstīm.

Dr. Darius Furmanovičius uzskatāmi parādīja, cik
bīstama pārējai Eiropai ir Kaļiņingradas apgabala
militārizācija

No kreisās: BAFL priekšsēde Vija Turjāne, Gruzijas goda konsula Losandželosā vietnieks Sergijs Nakaidze ar 2008. gada BAFL Gruzijas prezidentam
Michailam Saakašvili piešķirto Brīvības balvu, Gruzijas goda konsula Losandželosā dzīvesbiedre Džoanne Greinke, BAFL priekšsēdis Alnis Briedis
Banketā runu teica BAFL padomnieks Dr. Darius
Furmonovičius no Notingemas Lielbritanijā. Neformāla
tikšanās ar tālīno viesi notika pirms banketa Losandželosas latviešu nama otrā stāvā, Dienvidkalifornijas latviešu biedrības telpā. Katram, kas vēlējās, viņš iedeva
divu savu rakstu kōpiju – par notikumiem Viļņā 1991.
gada 13. janvārī, kad PSRS tanki devās uzbrukumā
Lietuvas televīzijas un radio stacijai un tika nogalināti
14 neapbruņoti cilvēki un daudzi ievainoti, un pētījumus par PSRS nelikumīgo Kēnigsbergas apgabala
okupāciju.
Referātā Dr. Darius Furmanovičius pieminēja neseno Krievijas kaŗaspēka iebrukumu Gruzijā, uzsvēra, ka

Nonita Priedīte ar Prezidenta balvu
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Banketa viesi ļoti slavēja Pegijas Taubes cienastu;
uz galdiem bija pat ēdienkartes!
Visas četras himnas – ASV, Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas dziedāja pašās beigās, pavadījumu spēlēja mūziķe Laura Rokpelne-Mičule. Sarīkojuma vadītājs Kēstutis Reivids neaizmirsa pieminēt visus viņas, kā arī
citu runātāju un dalībnieku nopelnus.
Pēc banketa rīkotāji un viesi tik drīz neizklīda, bet
pārrunāja Dr. D. Furmanovičiusa referātu un turpmāk
veicamo.
Agrāk šķita, ka BAFL varēs beigt savu darbību, kad
Baltijas valstis būs atguvušas neatkarību, taču visi
Amerikas baltiešu brīvības līgas valdes locekļi paliks
savā vietā, jo darāmā netrūks arī nākotnē.

Priekšnesumus bija sagatavojusi tautasdeju kopa „Pērkonītis”; Dziesmas Teteres vadībā jaunieši
ar redzamu prieku nodejoja sešas dejas, skatītājiem jūsmīgi aplaudējot un pieprasot piedevas
12

Foto: Gunta Šķēle

(Drīz pēc BAFL banketa ziņu aģentūras izplatīja
Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva ziņojumu, ka,
atbildot uz ASV plāniem izvēst pretraķešu vairogu NATO dalībvalstīs Polijā un Čechijā, Kaļiņingradā izvietos
raķetes Iskander, jo nevēloties, ka netiktu izjaukts varas
līdzsvars un grauts Krievijas kodolarsenāls. Amatpersonas Vašingtonā uzsveŗ, ka pretraķešu vairogs nevarēs
sacensties ar Krievijas arsenālu un tā mērķis ir tikai aizsargāt Eiropu pret „neprognōzējamo valstu”, konkrēti
Irānas, un terroristu uzbrukumiem.)
Referents atzina, ka BAFL par līdz paveikto pelnījusi Nobela miera prēmiju un ieteica pievērsties jauniem
uzdevumiem – cīnīties pret gāzes vada izbūvi zem Baltijas jūras un Kaļiņingradas apgabala mililitārizāciju.

Zvaigžņotais karogs
Teic, vai redzi tu ar’, rīta blāzmā, kas mirdz
Ko pie vakara krēslas it lepni mēs sveicam,
Kas vēl virgoja cēli tur, uz cietokšņa sprausts,
Kamēr cīniņš bij sīvs, kur mēs naidnieku veicam.
Un, kad naktī viss gaiss bij no ugunīm dzīvs,
Tā bij zīme, ka mūsējo karogs vēl brīvs.
Teic, vai zvaigžņotais karogs vēl plivinās cēls,
Kur par tēvzemi stāv
Brašais brīvības dēls.
Tur no krastiem kad sāk miglas plīvuri klīst.
Kur uz jūras vēl klusums, kas naidnieku patveŗ,
Kas tas ir, ko tur vējš, jautri pūzdams un spirgts,
Gan to tīstīdams slēpj, gan to klāstīdams atveŗ?
Te tas pamirdz, te zūd, pirmie stari kad līst,
Te tas apstarots pilnīgā godībā rīst.
Tas ir zvaigžņotais karogs, kas virgo tik cēls,
Kur par tēvzemi stāv
Brašais brīvības dēls.
Lai tas vienmēr ir tā, kad pret naidnieku iet
Brašie brīvības dēli par taisnību savu.
Visu varenais Dievs, kas Tu mieru mums dod,
Kas par tautu mūs darīja, mēs nesam Tev slavu.
Mūsu taisnības dēļ vien mums uzvarēt būs,
Kamēr Dievam mēs ticam, kas uzturēj’s mūs.
Un tas zvaigžņotais karogs mirdz uzvarā cēls,
Kur par tēvzemi stāv
Brašais brīvības dēls.
Amerikas latviešu pirmais kongress notika Ņujorkā
1919. gadā no 3. līdz 5. janvārim. Šim notikumam par
godu dzejnieks Krišjānis Nātra latviskoja ASV himnu
The Star Spanged Banner. Krišjānis Nātra dzimis
1874. gadā Mežotnē, 1901. gadā ieceļoja ASV, dzīvoja
Filadelfijā un kļuva par ievērojamu dzejnieku, kuŗa darbi bija izplatīti ASV, Brazīlijā, pat latviesu kolōnijās
Krievijā. Viņš miris 1942. gadā, apbedīts Aplebachsvilas latviešu baptistu kapos. Atdzejojis H. Longfelova,
V. Vitmana, Dž. Bairona un citu vācu, angļu un amerikāņu autoru darbus. K. Nātras dzejoļi un viņa ģimenes
fotografija ievietota J. A. Blumberga Ņujorkā izdotajā antaloģijā „Dzimtenes dzintari” (1927). Vairāki
komponisti savām dziesmām izvēlējušies K. Nātras
vārdus.
Amerikāņu advokāts Frensis Skots Kejs (Francis
Scott Key, 1779-1843) Lielbritanijas-ASV 1812.-1814.

gada kaŗa laikā uz britu kuģa piedalījās sarunās par sagūstītā Merilendas ierēdņa Viljama Bīnesa (William
Beanes) atbrīvošanu. V. Bīness bija licis arestēt sešus
piedzērušos britu dauzoņas, no kuŗiem viens izbēga un
paziņoja par notikušo. (Vai nav dīvaini – Latvijas laikrakstos bieži ziņo par arestētiem un sodītiem Lielbritanijas pavalstniekiem, kuŗi Rīgā nepiedienīgi uzvedas,
pat pie Brīvības pieminekļa!) F. Skotam Kejam izdevās
panākt V. Bīnesa atbrīvošanu, bet abi vēl tika aizturēti
uz kuģa un bija spiesti vērot, kā 1814. gada 13. septembrī britu vienības bombardēja Makhenrija nocietinājumu pie Baltimoras. Nākamā rītā, dūmiem izklīstot,
viņi ar aizkustinājumu vēroja pie nocietinājuma vēl arvien plīvojam amerikāņu karogu, un Frensis Skots Kejs
iedvesmots uzrakstīja poēmu ar nosaukumu The Defence of Fort McHenry. Pirmo reizi tā publicēta izdevuma Patriots 1814. gada 20. septembŗa numurā. Tekstu pielāgoja angļu komponista Džona Staforda Smita
(1750-1836) dziesmas To Anacreon in Heaven melōdijai. (Anakreons ir 6. gs. pr. Kristus dzimis grieķu dzejnieks, daudzu himnu un dzērāju dziesmu autors; Anacreontic Society – 18. gs. vidū Londonā dibināts amatieŗu mūziķu klubs.)
Ar nosaukumu The Star Spangled Banner ASV
prezidents Vudrovs Vilsons 1916. gadā šo dziesmu
pasludināja par ASV himnu. Prezidentam Herbertam
Hūveram 1931. gadā parakstot Kongresa rezolūciju, tā
oficiāli kļuva par ASV himnu. Tai ir četri panti, bet
mūsdienās lieto tikai vienu. Varbūt kādreiz mēs savus
amerikāņu draugus varam pārsteigt, dziedot himnu latviešu valodā un visus pantus?
Vēsturiskais 30x42 pēdu karogs, kas plīvoja pie
Makhenrija nocietinājuma, glabājas Simtsona mūzejā
Vašingtonā. Pēc desmit gadu konservēšanas tas atkal
novietots goda vietā.

Architekta Maksimiliana Godfroja (Maximilian
Godefroy) 1825. gadā celtais piemineklis Baltimorā,
Calvert un Fayette ielu krustojumā, veltīts 1814. gada 12. septembrī kaujā pie Baltimoras kritušajiem
39 amerikāņu kaŗavīriem
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Kur īsti atrodas mazākā pasta ēka
pasaulē?

Par dažiem jauninājumiem un
atgādinājums DK LB biedriem

Pēc 13. un 14. latviešu salidojuma Trinidadā un Tobago rakstīju, ka netālu no Kurzemnieku pieminekļa
atrodas mazākā pasta ēka pasaulē. Tagad gan tai ir
jauna piebūve, protams, arī neliela. Nesen no Pensilvānijas atrakstīja atvaļinātais United States Marine Corps
kapteinis Alfons Mednis un atsūtīja fotografiju, uz kuŗas redzama maza, 22 pēdas plata ēciņa – tas esot pasts
Katskiļu kalnos pie „Rotas” vārtiem. Tobago pasta platumu neizmērīju, ja gadīsies tur vēlreiz nokļūt, to izdarīšu.
Alfons Mednis arī raksta, ka Dienvidkalifornijā pavadījis daudzus gadus, dienējot USMC bazē Camp
Pendleton un Del Mar un bieži nācis uz latviešu sarīkojumiem. A. Mednis vēl aizvien ir mūsu biedrības
biedrs. Viņš, protams, labi zina USMC vēsturi un vēstulē nedaudz pastāstīja par t. s. leatherneck. Pēc 1775.
gada jūras kājnieku uzdevums bija aizsargāt ASV kuģus no Karību salu pirātu uzbrukumiem (varbūt drīz
tas būs jādara atkal?), un viņi valkājuši platu ādas apkakli, lai pasargātos no zobena cirtieniem. USMC žurnāla nosaukums ir Leatherneck. Vācieši ASV jūras
kājniekus saukuši par Teufelhunde, Devils Dogs (velna
suņiem). Pirmā pasaules kaŗa laikā Francijā viņi salauzuši vācu pretestību. Nav šaubu, ir liels gods dienēt šādā slavenā vienībā.
Alfons Mednis atsūtīja ASV himnas tekstu latviešu
valodā.

Droši vien lasītāji pamanīja, ka novembŗa biļetens ir
mazliet citāda izskata. Iespiedējs Pēteris Brecko īrē
jaunu iespiedmašīnu, un biļetenu var iespiest kā žurnālu, sakniedējot vidū. Uzlabojumiem bija pēdējais laiks
– Vācijas bēgļu laiki taču sen pagājuši! Nereti bija jādzird sūdzības, ka saņemta tikai pēdēja lapa. Droši
vien, biļetenus pastā ar mašīnām šķirojot, vāki kādreiz
noplīsa, un nevienam jau nav laika galveno daļu meklēt
un atkal sakniedēt. Turklāt kniedes reizēm atliecās, iespējams pat, ka kādreiz kāds pasta darbinieks ar asajiem galiem savainoja roku. Tiesa, arī tagad viss nebūt
nav ideāli – jau zvanīja „Čikāgas Ziņu” izdevēja Ināra
Sīmane, ka viņas apmaiņas eksemplāra vidū bijis vēl
viens biļetens, uz kuŗa lipekļa ir Leldes Gilmanes adrese Portlandē. Protams, Ināra Sīmane biļetenu pārsūtīs,
bet jārēķinās, ka tas nebūs pēdējais tāds gadījums.
Biļetenu tagad iespiež uz lielāka izmēra papīra, kas
maksā vairāk, tātad iespiešana ir nedaudz sadārdzinājusies. Pasta izdevumi ar katru gadu palielinās, bet sūtījumu piegāde palēninās. Novembŗa biļetens tika nodots
Ziemeļholivudas pastā 27. oktōbrī, bet pasta tuvumā
dzīvojošie to saņēma tikai pēc trim (!) nedēļām. Citviet
tas nebija piegādāts vēl 23. novembrī. Diemžēl ne jau
pirmo reizi avīzē lasām, ka slinki pastnieki sūtījumus
nemaz neiznēsā, bet aizved uz savas mājas garāžu.
Atgādinu, ka piemaksājot $12.06 gadā ($1.34x9)
biļetenu iespējams saņemt ar pirmās klases pastu.
Lūgums biedrības biedru naudu un maksu par biļetena abonēšanu nosūtīt DK LB kasierim Jānim Taubem
2009. gada sākumā, lai atvieglotu darbu adresu iespiedējam Rūdim Hofmanim. Jā, gadi tiešām skrien kā stirnas vai bezdelīgas žiglas – uz adreses lipekļa redzams,
par kuŗu gadu samaksāta biedra nauda vai par abonementu. Uz biļetena aizmugurējā vāka izskaidrot, ko
katrs burts nozīmē.
Jaunieceļotājiem Dienvidkalifornijā, uzzinot viņu
adresi, nosūta paraugeksemplāru, taču biedrība nevar
atļauties sūtīt tos mūžīgi. Dažreiz ir dzirdēti izteicieni:
es biedrībā neesmu, man biļetens nav vajadzīgs, neiešu
jau izmest naudu. Biedrības biedru nauda vēl aizvien ir
tikai 25 dolari gadā, ģimenei 40 dolaru.
Latviešu nams, biedrība un biļetens tomēr vieno šejienes latviešus. Un nez vai tik drīz piepildīsies Rīgas
latviešu biedrības priekšsēža Valža Rūmnieka šovasar
Pasaules latviešu biedrību 6. konferencē izteiktais pareģojums, ka reiz pienāks laiks, kad latviešu biedrības
ārzemēs būs slēgtas, jo visi latvieši atgriezušies Latvijā.

Foto: Alfons Mednis

Pasta ēka Katskiļos
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Latvijas valsts apbalvojums Anitai Mellupei, mūsu kopienas locekļa
Ilmara Bastjāņa-Krasta atmiņu grāmatu izdevējai
Latvijas valsts Ordeņu kapitula
ziņojumā 28. oktōbrī lasāms, ka
par godu Latvijas 90. gadadienai
piešķirti 54 Triju Zvaigžņu ordeņi
un tā goda zīmes. Ar apbalvojumiem valsts pauž atzinību Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi ir godprātīgi un pašaizliedzīgi strādājuši savā profesijā un nesuši Latvijas
vārdu pasaulē. Latvijas valsts apbalvojumi izveidoti pirmās brīvvalsts laikā, 1924. gadā – Triju
Zvaigžņu ordenis, 1938. gadā –
Viestura ordenis un Atzinības
krusts. Pēc valstiskās neatkarības
atjaunošanas apbalvojumi tika
Valsts apbalvojumu pasniedza 11. novembrī Rīgas pils Ģerboņu zālē;
atjaunoti.1995.gadā – Triju Zvaigno labās: Anita Mellupe, Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers,
žņu ordenis, 2004. gadā Viestura
Lilita Zatlere, Viesturs Mellups, Arta Mellupe
ordenis un Atzinības krusts.
Anita Mellupe izdeva Ilmara Bastjāņa-Krasta trīs
V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis šogad piešķirts arī
atmiņu grāmatas. Viņa pēdējās grāmatas „Pašvēsture –
žurnālistei, apgāda „Likteņstāsti” vadītājai, grāmatizdepiemiņai” izdošanu atbalstīja Dienvidkalifornijas latvējai Anitai Mellupei.
viešu biedrība.
Anitu šejienieši atceras, jo viņa pērn vairākus mēneGrāmatizdevēju liktenis mūsdienās nav viegls. Anita
šus uzturējās Dienvidkalifornijā, palīdzēja dažiem latMellupe pati arī izplata apgādā „Likteņstāsti” izdotās
viešiem, rakstīja rakstus biļetenam un laikrakstam
grāmatas – viņa tāpat kā pagājušā gadsima sākumā kol„Laiks”, aktīvi piedalījās pensionāru eglītes un skolas
portieŗi (lasi: paunu žīds) apbraukā visu Latviju, piedaeglītes sarīkojumā.
lās pilsētu svētkos, reklamējot sava apgāda izdevumus.
Apgādā „Likteņstāsti” kopš tā dibināšanas 1989. gaTādās reizēs Anita vienlaikus ir šofere un pārdevēja, kā
dā iznākušas vairāk nekā 250 nosaukuma grāmatu, galarī diplomāte un aktrise, jo jāprot pārliecināt pircējus
venokārt dokumentārajā žanrā. Nozīmīgākās no tām:
grāmatas iegādāties. Nepārspīlējot var teikt, ka Anitu
„Triju zvaigžņu atspīdums” par Andri Slapiņu, Gvido
pazīst puse Latvijas iedzīvotāju. Varētu domāt, ka apZvaigzni un Juri Podnieku, „Lībiešu ābece”, enciklopēgādā, kas izdevis tik daudz grāmatu, strādā desmitiem
diskais izdevums „Ōda priekam" par komponista Bētdarbinieku, taču Anitai ir tikai daži palīgi – publiciste
hovena draudzību ar kurzemnieku Amendu, „21 LikGunta Strautmane, žurnāliste Vija Brangule, korrektore
teņstāsts”, Ilmāra Šalta „Karjēristi” un „Nolaupītā bērAstrīda Giptere un dzejniece Anda Līce.
nība” („Nolaupītā bērnība” drīz iznāks angļu valodā);
Anita Mellupe dzimusi Sibirijā, viņas vecākus izsūLindes fon Kaizerlinkes „Stāsti bērna dvēselei” un „Uz
tīja 1949. gadā, ģimene Latvijā varēja atgriezties pēc
trejdevīto ķēniņvalsti” (šī grāmata sarakstīta vācu valoStaļina nāves. Anita ir studējusi žurnālistiku, publicējudā, bet vispirms iznāca Latvijā latviešu valodā); Jāzepa
si rakstus daudzos preses izdevumos. Anitas un ViestuEidusa „Pagājība”, Andas Līces „Mūsu redzēšanas
ra Mellupa ģimenē izaudzināti trīs bērni – Jānis, Zane
laiks”, grāmata par jūras lietu ministru Andreju Dandzun Arta (mūsdienu Latvijā trīs bērnu ģimene jau skaitās
bergu, diriģentu Marisu Jansonu, sōlistiem Inesi Gadaudzbērnu). Dēls Jānis ir jurists, meita Zane dzīvo un
lanti un Egilu Siliņu, „Kamēr... Māris Sirmais un Latstrādā Ķīnā, kur arī mācījās un apguva valodu; pastarīte
vija dzied!”, kam Anita Mellupe ir ne tikai izdevēja, bet
Arta studē Latvijas universitātes Ģeografijas fakultātē.
arī autore. Materiāli, kas savākti, apstrādāti un iespiesti
Anita un Viesturs Mellupi atguva savu senču mājas
„Likteņstāstu” grāmatās, rēgulāri tiek izmantoti encik„Lauciņi” Siguldas pagastā, kas bija pagalam izpostītas,
lopēdijās un dokumentu sakopojumos par teātri, literāun tās pilnīgi atjaunoja, viņu māja vairākkārt atzīta par
tūru, koŗa mūziku, dažādu laikposmu Latvijas vēsturi.
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sakoptāko pagastā. Pils tā nav, bet vienkārša, gaumīgi
iekārtota lauku māja, kuŗas durvis vienmēr laipni atvērtas draugiem, domubiedriem, tuviniekiem.
Anita jebkuŗā sabiedrībā izceļas ar savu saulainumu,
optimismu, viņa ir izpalīdzīga, apzinīga, sirsnīga, atsaucīga, izdomas bagāta. Viņai nekas nav par grūtu, viņa ir
cilvēks, ar kuŗu droši var iet izlūkos (čigāns teiktu: kopā var zirgus zagt), ir labs draugs un uzticams sabiedrotais, uz kuŗu var paļauties, kas tur doto vārdu. Anita ir
neparasti nesavtīga viņa nekad neatstās ceļmalā vecu
cilvēku vai bērnu ar paceltu roku, bet uzņems savā auto
un aizvedīs ne tikai līdz mājas ceļgalam, bet pašām
namdurvīm. Kāds vecāks vīrs, kas bija aizbraucis uz
pilsētu pirkt maizi un nokavējis autobusu, viņai neskaitāmas reizes teica: „Esmu laimīgs!” (laimei jau nevajag
daudz), kad Anita pa tik tikko izbraucamu meža ceļu
viņu aizvizināja līdz mājai. Tikpat pateicīgas bija mazas dvīnītes pie kāda Rūjienas ceļa, ilgi lietū gaidījušas,
kad kāds apžēlosies un paņems viņas savā automašīnā.
A. Mellupe dibinājusi sabiedrisko organizāciju Siguldas novada informācijas, izglītības un garīgās veselības centru „Ideja”, kas sāka dažādus starptautiskus
projektus sadarbībā ar līdzīgām organizācijām Nīderlandē, Somijā u. c., viņa ir šīs organizācijas valdes
priekšsēde. Ar savu kūsājošo enerģiju viņa iedvesmojusi ne vienu vien lauku sievieti, daudzas tagad mācās
augstskolā: lopkopes par juristēm, veterinārārstēm, uzņēmumu vadītājām. Šī organizācija bija pamats citām
sabiedriskām organizācijām Siguldā, visnopietnākā no
tām „Cerību spārni” – bērniem ar īpašām vajadzībām.
Ar pārliecību var teikt – ja tik pašaizliedzīgu cilvēku
kā Anita būtu vairāk, dzīve Latvijā būtu daudz labāka
un skaistāka. Par savu
rūpīgo, priekšzīmīgo darbu un aktīvo sabiedrisko
darbību Anita Mellupe
valsts apbalvojumu ir godam nopelnījusi.
Saņemot TZO, Anita
nolasīja Andas Līces dzejoli „Viss, pilnīgi viss”.
Ilmāra Šalta grāmata
„Nolaupītā bērnība”
angliski „Likteņstāstu”
apgādā iznāks gada beigās. Grāmatu angļu valodā tulkojusi Gunna
Diksone, ziņu aģentūras
Thomson Reuters darbiniece.
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Anda Līce

Viss, pilnīgi viss
Trīsuļojošu apšu zelts
Pret zilajām lietus tūcēm,
Valgani lapu plāksteri
Virs uzartas zemes brūcēm,
Pēdējā odu deja ap rietu
Un rasa uz ziemāju dzietiem.
Viss, pilnīgi viss
Ar „pret” , „virs”, „ap” un „uz”
Kā mētelim pogu
Latvijai piešuj mūs.

Sōlistes Maijas Kovaļevskas
panākumi turpinās
Latviešu operdziedātāja Maija Kovaļevska pēc debijas Losandželosas mūzikas centrā dziedājusi arī citviet
pasaulē. Nesen Biruta Šulca no Maijas saņēma vēstuli,
kuŗā viņa raksta:
„Esmu vel Italijā, bet drīz došos uz Sanfrancisko.
Bostonā pēc koncerta mani apsveikt bija daudz latviešu, bet Losandželosas latviešu entuziasmu un siltumu vēl nevienā citā pasaules malā nav izdevies
pārspēt.”
Laikrakstā Boston Globe cildināta jaunā Latvijas
sōliste Maija Kovaļevska, kas piedalījās Bostonas
simfōniskā orķestra 128. sezonas atklāšanas koncertā,
dziedot Tatjanas āriju no Pēteŗa Čaikovska operas
„Jevgeņijs Oņegins”: ...refreshing departure from the
typical gala concert script was the presence of a young
rising soloist in the place of a big-name superstar. More specifically, for the Letter Scene from Tchaikovsky's
"Eugene Onegin," the BSO tapped the Latvian soprano
Maija Kovaļevska, who sang with a beautifully clear,
lustrous and expansive voice. Kovaļevska still showed
herself to be a singer of enormous potential.
Ar uzslavām neskopojās arī laikraksta Boston Herald kritiķis: Latvian soprano Maija Kovaļevska
helped the cause immensely. Making her BSO debut,
she couldn’t have chosen better repertory, or done a
better job presenting it, than the Letter Scene. Resplendent in a shimmering taupe gown, Kovaļevska sang
with heart, precision and power that hit the front rows
like a wave and carried with hurricane force to the balconies. She’s a singer to be reckoned with, and if she
continues to have Levine shepherd her career, we’re
sure to hear more from her.

Rudītes Godfrejas mākslas darbu izstāde Rīgā
Nesen no Latvijas atgriezās Rudīte Godfreja. Rīgā
viņai kopā ar mākslinieku Aivaru Vilipsōnu no 17. oktōbŗa līdz 9. novembrim galerijā „BonhanS.S” Skārņu
ielā 7 bija izstāde „Paslēpusies puma”. Rudīte izstādīja
11 grafikas, A. Vīlipsōns ciļņus. Izstādes atklāšanā bija
ieradušies daudzi mākslas cienītāji, zibēja fotokameras,
ar māksliniekiem notika intervijas gan televīzijā, gan
radio. Intervēja arī Džeimsu Godfreju, kas, protams,
lepojas ar sievas panākumiem. Rudīte stāsta, ka Latvijā
satikusi draugus, kuŗus nebija redzējusi 20 gadu.
Rudītei bērnībā piecus gadus vecākā māsa lūgusi
zīmēt lelles, ar kuŗām viņa rotaļājusies. Zīmējot izmantota mākslinieka Herlufa Bidstrupa karikatūru grāmata.
Visvairāk viņai patikusi aina, kur tēlnieks veido skulptūru pēc kaila sievietes modeļa. Rudīte šo modeli ar
caurspīdīgu papīru nokopējusi, apģērbusi, izgriezusi un
lelle ar vissmalkāko tērpu gatava! Iespējams, ka tā ar
laiku radās tieksme zīmēt sievieti ar nedaudz erōtizētu
izjūtu! Rudīte mācījusies Rīgas Lietiskās mākslas vidusskolā metallmākslas nodaļā. 1992. gadā viņa aizbrauca uz Zviedriju apciemot savus igauņu ģimenes
draugus un tur arī palika. Stokholmā viņa turpināju
studēt metallmākslu lietiskās mākslas augstskolā Konstfack. Zviedrijā Rudīte satika Džeimsu, un turpmākais
jau mums visiem ir zināms. Visus šos gadus Rudīte sarakstījās ar mākslinieku Aivaru Vilipsōnu. Kādā vēstulē viņš aicināja sarīkot kopā izstādi un noteica datumu
– 2008. gada oktōbrī. Tā arī notika.
Aivars Vilipsōns agrāk darinājis grafikas darbus,
tagad galvenokārt ģipša ciļņus, kuŗus iespējams atliet
bronzā. Abi mākslinieki, viens otru papildinot, runā par
sievieti. Un kur tad puma? Tā taču ir paslēpusies...
Rudīte darina arī neparastas, brīnišķīgas rotaslietas,
kuŗas atkal varēs iegādāties Ziemsvētku tirdziņā.

Rudīte un Džeimss Godfreji izstādes atklāšanā

Zelta pirkstiņi

Melnais valrieksts

Amazone ar tauriņiem

Amazone ar ziediem
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Nama ziņas
Pēc Losandželosas latviešu nama gada svētkiem 20.
septembrī, kad nama priekštelpā pie sienas tika pielikts
jaunais 2008. gada Nama kluba biedru saraksts (skat.
novembŗa biļetenu) biedru naudu par 2008. gadu vēl
iesūtīja Egīls un Aija Avoti, Pauls un Ilze Darricarrere,
Rolands un Anna Dennis, Ingūna Galviņa, Aleksandrs
Graps, Gunārs Rēpiņš, James un Ingrīda Stern. Paldies
visiem nama atbalstītājiem.
Gatavojoties Latvijas valsts svētku 90 gadu jubilejai,
1. novembrī tika rīkota talka, lai sakārtotu mūsu sabiedriskā centra ārpusi. Septiņi vīri – Imants Leitis, Aivars
Jerumanis, Ivars Mičuls, Antons Švarcs, Valdis Ķeris,
Jānis Taube un Francis Dižgalvis sakopa apstādījumus
auto novietošanas laukuma ielas pusē. Tur tiešām bija
saauguši īsti džungļi. Daži koki izskatījās pavisam bīstami, šķita, ka vai nu koks, vai lielāks zars uzkritīs uz
kāda auto vai kādam uz galvas. Skujas zem krūmiem
bija tik biezā kārtā kā salmu pakaiši kūtī mēslu talkā.
Jānis Taube veselu lielo nama atkritumu tvertni piepildīja ar skujām vien. Divi koki bija nokaltuši, tos sazāģēja. Aivars Jerumanis un Antons Švarcs vēl pāris dienas stādāja pēc talkas. Ūdenscaurule starp baznīcu un
namu izrādījās izrūsējusi, to vēl vajadzēs salabot, lai
sausā laikā varētu palaistīt kokus un krūmus. Mācītājs
Dāvis Kaņeps savukārt bija saorganizējis jauniešus,
kuŗi nokrāsoja aprakstīto sētu baznīcas pusē. Tagad viss
izskatās daudz glītāk. Jāpiebilst, ka brīvprātīgie darbinieki Imants Leitis un Francis Dižgalvis brauca no tālās
Beikersfīldas.
H. H.

Saiņu sūtīšana uz Latviju

Latvian AmericanShipping Line pārstāve Sanita Šūmane (sēž pie galda) 2. novembrī latviešu namā pieņēma saiņus sūtīšanai uz Latviju. No labās: Tamāra
Kalniņa un Ilze Nagaine bija priecīgas par šo izdevību, taču sūtītāju nebija visai daudz. LASL pārstāve
ziņos, vai un kad nākamgad notiks Lieldienu saiņu
pieņemšana.

Gandrīz (ne)ticams stāsts
Dziesmu svētkos Venturā izdevās tikties ar tautiešiem no dažādām vietām pasaulē. Kāds no satiktajiem
pastāstīja, ka viņu paziņas bijuši Beikersfīldā. Tur degvielas pildītavā gaidījuši, lai viņus apkalpo. Vienam
šķitis, ka tas notiek pārāk gausi, un viņš paskaļi noteicis: „Cik ilgi tas melnais tur čammāsies?” Apkalpotājs
nēģeris pagriezies un skaidrā latviešu valodā teicis: „Es
tūlīt nākšu!” Acīmredzot latvieši, kuŗi šos vārdus dzirdēja, bija pārāk apmulsuši un neiedomājās palūgt šī cilvēka adresi. Jācer, ka viņi nesapņoja vai nebija pavairāk iedzēruši ko stiprāku. Protams, viss ir iespējams,
pasaulē, ne tikai Latvijā, ir nēģeri, kuŗi runā latviski.
Imants Leitis labprāt ar viņu tiktos, ja viņš vēl ir Beiklersfīldā. Tiešām žēl, ka nezinām ko vairāk, varētu taču
viņu uzaicināt uz latviešu namu!
Piezīme: latviešu valodā vārds nēģeris ir tikpat labs
kā latvietis, vācietis, ķīnietis, anglis utt.

Piedāvā „Laiku”
Čaklie talcinieki, no kreisās: Francis Dižgalvis,
Imants Leitis, Aivars Jerumanis, Ivars Mičulis,
Antons Švarcs, Valdis Ķeris, Jānis Taube
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Antonam Švarcam ir daudzu gadu laikraksta
„Laiks” pilns komplekts, arī no tā iznākšanas sākuma. Viņš gatavs no tiem šķirties, ja kādam ir interese. Zvanīt: 818-790-6966; e-pasts:
svarcs@sbcglobal.net

Mums zudušie
Pēteris Pētersons
1922. 18. III –2008. 6. III

Pēteris piedzima Jēkabpilī, kur viņa brālis Roberts ar
ģimeni dzīvo vēl tagad. Otrs brālis, kas arī jau mūžībā,
ar savu angļu ģimeni dzīvoja Anglijā. Pēc kaŗa Vācijā
Pēteris dzīvoja Augsburgas Haunštetes (Haunstetten)
nometnē, un Skaidrīte Jēkabsone viņu atceras kā ļoti
nopietnu puisi. Vācijā bēgļu nometnēs bija dažādi kursi, un Pēteris tur izmācījās par metinātāju. Mēs, Otrā
pasaules kaŗa latviešu bēgļi, Dienvidkalifornijā iebraucām ap 1950. gadu, un Pēterim nebija jāgudro, kā nopelnīs iztiku, jo viņam jau amats bija. Viņš strādāja par
metinātāju Rockwell un Boeing lidmašīnu fabrikās.
Kārlis Kalējs viņu atceras no tiem laikiem.
Pēteris bija ļoti privāta persona. Latviešu namā tiekoties, viņš parasti pie nama bāra piedāvāja glāzi sarkanvīna un draudzīgi aprunājās, bet par sevi nekad neko nestāstīja. Viņš diezgan rēgulāri nāca uz dievkalpojumiem baznīcā. Reiz, kad es kārtoju ziedus vāzē uz
altāŗa, pakāpos dažus soļus atpakaļ, lai ar piešķiebtu
galvu apskatītu, kā sakārtojums izskatās, bet biju aizmirsusi, ka altārim ir trīs pakāpieni un nogāzos lejā.
Brīdi gulēju nekustēdamās, gudrodama, ko esmu lauzusi. Lauzts nekas nebija, bet Pēteris, kas bija atnācis
uz baznīcu mazliet agrāk, pienāca klāt un, izvilcis no
kabatas fotografiju ar ziedošu rozi, iedeva man to „par
sāpēm”. Pabrīnījos, kur viņam taisni tāda fotografija
bija kabatā gadījusies. Dāvis Kaņeps pēc Pēteŗa aiziešanas kārtoja viņa lietas un mums pastāstīja, ka rožu
audzēšana bijusi Pēteŗa sirdslieta. Ap namu Pomonā,
kur viņš dzīvojis, visapkārt ziedējušas rozes. Tās visas

bija Pēteŗa stādītas un koptas. Kaimiņi un paziņas viņu
atcerējās ar sirsnību.
Šķirojot Pēteŗa papīrus viņa dzīvoklī, Dāvis Kaņeps
atrada simtiem ģeometrisku zīmējumu, kur redzams
stilizēts rozes zieds. Pēterim arī ļoti patikuši zirgi. No
dzīvoklī atrastām brāļa vēstulēm redzams, ka Pēteris
savu Latvijas brāli rēgulāri un ļoti devīgi atbalstīja.
Pēteris nomira viens pats savā dzīvoklī (sirds problēmas jau viņam bija agrāk). Par viņa aiziešanu uzzinājām latviešu namā, kad atradām pasta atsūtīto kartīti, ka
viņš ir miris, un Dāvis Kaņeps tūlīt sāka rīkoties.
Pēteris aizgāja martā, bet pagāja laiks, kamēr Dāvis
nokārtoja kremēšanu, sazinājās ar Latvijas brāl iutt.,
turklāt pa vidu bija vēl Dziesmu svētki.
Pēteri pieminēt baznīcā varējām tikai 26. oktōbrī pēc
dievkalpojuma. Uz altāŗa bija liels rožu pušķis, altāŗa
priekšā mazs postamentiņš apklāts ar latvisku linu sedziņu, uz kuŗa bija viena roze un Pēteŗa fotografija.
Prāvests Dāvis Kaņeps ļoti skaisti un sirsnīgi vadīja
piemiņas brīdi. Pēc tā apmēram 25 vai vairāk cilvēku
sapulcējās baznīcas priekšgala t. s. „stikla” vai līgavas
istabā. Vīri bija atnesuši sarkanvīna pudeles sievas uzkodas. Pakavējāmies un atcerējāmies Pēteri. Dāvis vēlāk pastāstīja, ka pelnu urna tika apglabāta ģimenes kapos Jēkabpilī, izvadījis prāvests Modris Plāte.
Bēŗu iestāde, kas gādāja par Pēteŗa kremēšanu un
pārsūtīšanu piederīgajiem uz Latviju, iedeva Dāvim
aploksnītes ar neaizmirstuļu sēklām. Uz aploksnītēm ir
pamācība, kā tas sēt, un, kad neaizmirstules uzziedējušas, lai pasmaidām un atceramies Pēteri Pētersonu.
(Dāvim vēl palika vairākas aploksnītes, ja kāds vēlas
iesēt neaizmirstules Pēteŗa piemiņai, palūdziet, viņš
iedos.)
Helēna Hofmane

Edgars Gernatovskis atgriežas
dzimtenē
Edgara un Ritas Gernatovsku mājā 13. septembrī
Lapuentē pulcējās daži draugi un kaimiņi, lai izvadītu
nelaiķa Edgara pelnu urnu uz Latviju. Svētbrīdi vadīja
draudzes mācītājs Dāvis Kaņeps. Nodziedājām dažas
Edgara mīļākās garīgās dziesmas. Mielojāmies ar gardiem latviskiem ēdieniem. Otrā rītā Daina Bīriņa devās
uz Latviju un līdzi veda Edgara pelnu urnu.
Edgara māsa Malda tad jau bija smagi slima, bet viņa vēl paguva apskatīt fotografijas un dziesmu lapiņu,
izlasīt Edgara nekrologu. Viņa nomira 12. oktōbrī un
Edgara bērēs vairs nevarēja piedalīties. Edgara bēres
25. oktōbrī sarīkoja māsas meita. Edgara pelnu urna
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tika guldīta Līvānu kapos. Ieradušies vairāk nekā 20
pavadītāju, seši Edgara, pārējie Ritas radi. Kapa kopiņu
klāja daudz rudens ziedu. No Rīgas atvestais mācītājs
brīnījies, jo tādās bērēs esot pirmo reizi – neviens no
pavadītājiem aizgājēju nepazina, visi dzimuši un uzauguši pēc kaŗa, kad Edgars jau bija svešumā. Tāds nu ir
mūsu, aizbraucēju, liktenis. Edgars nu atdusas dzimtajā
zemē.
Helēna Hofmane

Ojārs Pencis atdusas
dzimtas kapos
Kopā ar Dainu Bīriņu 14. septembrī uz Latviju brauca Omula Pence, vedot vīra Ojāra pelnu urnu. Pa ceļam
viņas divas dienas iesprūda Dublinā, Īrijā. „Mēs gulējām viesnīcas istabā divas naktis ar saviem kungiem,”
Omula stāstīja. Beidzot viņas nonāca Latvijā. Daina
savu kungu tūlīt Rīgā nodeva radiem, Omula ar Ojāru
ceļasomā devās tālāk uz Valku.
Valkā ir Penču ģimenes kapi, 200 gadu veci.Ojāra
vecvectēvs Juris Pencis tur bija iestādījis ozolu. Ojāram
ir daudz brālēnu, bērēs bijis ap 30 pavadītāju. Skaistu
aizlūgumu vadījis mācītājs Agris Pētersons. Kapracis
izracis mazu bedrīti Ojāra māsiņai blakus, izrotājis to
ar skujām, bet teicis Omulai, ka gluži pliku urnu likt
zemē nevarēšot, tāpēc Omula steigā nopirkusi glītu
tautisku linu dvielīti, kur urnu ietīt. Mūziķe Medne (kas
ir no Jurjānu dzimtas) ar taustiņinstrumentu spēlēja
garīgas dziesmas, kā Omula bija vēlējusies. Laiks bijis
jauks, spīdēja saulīte.
Restorānā bija sarīkots lepns bēŗu mielasts. Omula
satikusi un iepazinusies ar visiem Ojāra radiem. Viņa
satikusi arī savu ģimnazijas laiku draudzeni, kas bijusi
Magadanā izsūtījumā. Triju nedēļu laikā Omulai izdevies Valmierā atrast skaistu dabisku, nepulētu laukakmeni, kuŗā iegravēja Ojāra vārdu un dzimšanas un miršanas datus, un arī Omulas vārdu ar dzimšanas datumu.
Tam otram datumam nav steigas…
Helēna Hofmane

Kaŗa laikā zudušos meklē
Starptautiskā Sarkanā Krusta
vadīta organizācija:
International Tracing Service
Grosse Allee 5-9, 34444 Bad Arolsen
Bundesrepublik Deutschland
Tālr.: (05691) 6290, Fakss: (05691) 629501
Mājaslapa: www.its-arolsen.org
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Atmiņu stāsts
Revolveris ezerā
Patiess notikums Latgalē
Pēc 1940. gada jūnija, kad sarkanā armija okupēja
Latviju, bez sabiedriski polītiskajiem pasākumiem, kā
demonstrācijas, mītiņi, sapulces, jaunā komūnistiskā
valdība veica arī Latvijas neatkarības pamatu graušanas
pasākumus. Viens no pirmajiem dekrētiem bija par
šaujamo un auksto ieroču nodošanu. Stājās spēkā ar
25. jūniju. Šis likums (lēmums) attiecās uz aizsargu
organizāciju un privātpersonām. Pildas pagastā tas notika tā: no Ludzas garnizona atbrauca četri latviešu kaŗavīri uz pagasta valdi. Tur viņiem tika ierādīta neliela
istaba ar aizslēdzamām durvīm. Tur tad arī visiem ieroču īpašniekiem un lietotājiem ieroči bija jānodod. Aizsargi tos nodeva organizētā veidā pēc inventāra sarakstiem. Privātie individuāli. Varkaļos no visām 26 saimniecībām ieroču bija maz. Šautene bija jānodod mūsu
radiniekam Broņislavam Nukšam. Viņš bija aizsargu
grupas komandieris. Šautenes Pildas aizsargu nodaļā
bija par personisko naudu pirktas. Maksāja apm. Ls
60.00. Pa lielākai daļai no armijas apbruņojuma izbrāķētās angļu Ross-Enfield M.14. Viņam bija arī revolveris, taču tas, domājams, nebija reģistrēts. Arī veca divstobru pa galu lādējama bise ar „Damaskas” stobriem.
Manam tēvam bija revolveris, beļģu Brauning 6.35.
Bija arī krievu „nagans”, ko viņš par Ls 10 bija nopircis
no kaimiņa Boļeslava (Bolisa) Bondera. Taču šis revolveris nebija reģistrēts. Vēl mūsu radiniekam vectēvam
Ādamam bija revolveris Bulldog. Tie tad bija arī visi
zināmie varkaliešu ieroči. Bet nezināmie? Bija noteikti
arī tādi. Tikai tā īsti nebija zināms, kam. Parasti tie bija
„abrezaņik” (apgriezenis). Kaŗa šautenei, kuŗas te Latgalē, pa kaŗa laikiem frontēm mainoties, varēja dabūt,
nozāģēja laidi un stobru. Palika tāds īss revolverveidīgs verķis. Trāpīt ar to nu tā, no neliela attāluma šķūņa
durvīs varēja, toties šāviena troksnis kā no kājnieku
lielgabala. Sevišķi labs zagļu aizbaidīšanai. Tā nu atlika
pakļauties rīkojumam un nest ieročus uz pagasta nodošanas punktu. Līdzi jāņem pase un ieroča atļauja. Tāpat
jānodod arī municija. Tēvs tad reizē ar vectēvu Ādamu
aiznesa un nodeva. Arī dokumentu par ieroču nodošanu izsniedza.
Varkaļu ezera otrā pusē iepretī vectēva Ādama mājai atradās saimniecība Vidzi. Saimnieks bija vecs krievu inteliģents Vasilijs Georgijevičs Vektorovs. Viņš pēc
izglītības bija būvtechniķis, bet strādāja par būvdarbu
vadītāju. Cilvēks, kam darīšana ar materiālām vērtībām
un lielām naudas summām. Tādēļ, lai aizsargātos pret
ļaunām nejaušībām, bija iegādājies revolveri. Laiks

gāja, un pienāca krievu okupācija. Sekoja rīkojums par
ieroču nodošanu. Vektorovs šo rīkojumu neievēroja,
taču apriņķa priekšnieka kancelejā saraksti par izsniegtajām ieroču atļaujām bija saglabājušies. Arī Vektorovs
bija tanī sarakstā. Kādu dienu Vektorovu izsauc uz apriņķa NKVD. Ieradās. „Kur ierocis! Kamdēļ nenodevi?
Suns!” uzbļāva priekšnieks. Vektorovs pazina priekšniekā vietējo ebrēju un sadusmots atbļāva: „Tu pats
suns! Kā tu uzdrošinies mani, godīgu padomju pilsoni,
lamāt!” – „Es prasu, kur ierocis?!” atkal priekšnieks.
Vektorovs paskaidroja, ka revolveris viņam bija, bet
samaitājies. Ieroču meistars salabot neņēmās. Gatavojās jaunu pirkt bet veco iemeta Varkaļu ezerā. „Raksti
paskaidrojumu!” tā priekšnieks. Paskaidrojums tika uzrakstīts. Priekšnieks ar to iegāja pie lielāka priekšnieka.
Pēc laiciņa iznāca un teica: „Tā, tagad brauksim uz tavām mājām, tu parādīsi, kur to iemeti, pārmeklēsim, ja
neatradīsim, tad tev vo...” – un priekšnieks ar pirkstiem
parādīja restes.
Brauca uz Vidziem. Brauca ar vieglo auto „emku”,
pieci vīri. Atbrauca. Priekšnieks ezera malā iedeva Vektorovam revolveri un noteica, ka tas viņam ir jāiemet
ezerā tieši tāpat kā viņš iemeta savējo. Kad tas bija izdarīts, abi līdzatbraukušie jaunie puiši izmetās pliki un
metās ūdenī. Nāca burbuļi, mutuļi, pa reizei no ūdens
parādījās pliks dibens, līdz abi vīri parādījās virs ūdens.
„Ņet!” (nav), sauca. – „Iščite!” (meklējiet) uzsauca
priekšnieks. Vektorovs ieminējās, ka grūti būs atrast, jo
viņš to iemeta pirms apmēram trim gadiem. Ezera dibens tur dūņains. Priekšnieks uzbrēca: „Ņe tvojo delo!” (nav tava darīšana). Puiši bija atkal ieniruši, atkal
nāca burbuļi, mutuļi, pa reizei uzšļācās duļķains ūdens
un atkal parādījās pliki dibeni, līdz abu puišu galvas
parādījās atkal. „Nu ņetu!” – „Nu tad meklējiet vismaz
to, ko nupat iemeta!” Atkal puiši, nu jau pavisam nosaluši, trešo reizi nira un atkal bez panākumiem. Neatrada
ne to, ko meklēja, ne arī to, ko nupat iemeta. Priekšnieks teica, ka nupat iemestais tikai tāds „hlams” vien
bija un ar to tā kā tā šaut nevarēja. Nekāda liela skāde
neesot. Priekšnieks nolēma meklēšanu pārtraukt. Atgādināja, ka atbrauks, kad būs siltāks. Vektorovu līdzi nepaņēma un vairs nekad neatbrauca. Tā abi šaujamie arī
pašreiz varbūt guļ Varkaļu ezera dibenā.
Šo gadījumu pastāstīja pats Vektorovs un viņa sieva
Marija. Baigo gadu Vektorovs pārdzīvoja. Nomira kaŗa
laikā 1943. gada ziemā. Bet viens noslēpums palika
neatklāts. – Vai Vektorovs savu revolveri patiešām bija
toreiz 1937. gadā iemetis ezerā vai arī krievus mānīja?
Viss tas notika 1940. gada vasarā, kad lielās masveida
apcietināšanas vēl nebija sākušās.
Lucians Nukša

Stāsta „Revolveris ezerā” autors, mans brālis Lucians Nukša dzimis 1926. gadā Latgalē. Viņš bija ļoti
labs novērotājs un prata interesanti pastāstīt par senajiem laikiem. Mēs izšķīrāmies kaŗa laikā, kad man bija
13 gadu un es neko daudz par tiem laikiem neatceros,
arī daudz ko toreiz nesapratu. Pēc daudziem gadiem
satikāmies, un viņš atkal stāstīja, un es mudināju viņu,
lai taču to visu uzraksta, jo es tāpat tādu daudzumu informācijas nevarēju iegaumēt. Pēc ilgāka laika pienāca
sūtījums, gandrīz 300 lappuses rokrakstā, kur viss sīki
aprakstīts, sākot no mūsu senčiem līdz 1944. gada vasarai. Tagad brālis ir pensionārs un dzīvo Kurzemē, Priekulē, ar sievu, meitām un mazmeitām.
Helēna Hofmane

Pēdējie Ziemsvētki 1943. gadā mūsu mājās Pildas
pagastā, kad bijām vēl visa ģimene kopā; no kreisās
brālis Lucians (17 g.), brālis Juris (22 g.; miris),
es pati 12 gadu veca.
Fotografēja mūsu tēvs Aleksandrs Nukša

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
viņiem. 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
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Es pārdevu māju Camarillo,
Ventūras apriņķī!

ku pieslēgt gāzi, bet īrnieki paši tai laikā tur nevarēja
būt. Man tiešām laimējās, jo atrast kvalificētu, profesionālu un uzticamu uzņēmējdarbības partneri nav nemaz
tik viegli, un es noteikti iesaku izmantot Mārtiņa pakalpojumus citiem, kam, būtu vajadzīga palīdzība, izīrējot
vai pārdodot nekustamo īpašumu.
Māju pirms izīrēšanas lieliski iztīrīja Jāņa Daugavieša komanda. Mārtiņš Leikarts pateicas Jānim par labo
darbu.
Ilona Kalviste

Pareizāk sakot, manu māju pārdeva Mārtiņš Leikarts
no Shorewood Realtors. Ļoti svarīgi bija viņa ieteikumi, kā māju labāk izkrāsot un iekārtot, lai piesaistītu
pircēju uzmanību. Vēlāk, kad māja bija sagatavota pārdošanai, viņš ieteica pareizu cenas stratēģiju un efektīgi
kaulējās, lai es iegūtu vislielāko iespējamo summu.
Manā rajonā tolaik pārdošanā bija septiņas mājas.
Vienu, tieši tādu, kā manējo, nebija izdevies pārdot vairāk par gadu.
Mārtiņš pūlējās, pārdodamo māju reklāmējot dažādos veidos – avīzēs, tīmeklī, citiem aģentiem, kā arī
sarīkojot vairākas apskates – open house. Palīdzēja
viņa prasme un pieredze – māju pārdevām divu mēnešu laikā. Bija prieks ar viņu sastrādāties. Viņš netaupīja
ne laiku, ne enerģiju, lai aizstāvētu manas intereses.
Daina Bīriņa

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANA UN PIRKŠANA
PALĪDZĪBA, PĀRCEĻOTIES UZ CITU DZĪVESVIETU
(jebkur AMERIKĀ vai uz LATVIJU)

Veiksmīgi izīrēta māja
Redondobīčā!

Meklēju ziņas par Feliksu Krusu

Biju ļoti priecīga, izlasot biļetenā par latvieti Mārtiņu Leikartu, kas dzīvo Redondobīčā, kur atrodas mana
māja, un uzņemas visāda veida darbus nekustamā īpašuma tirgū. Es sazinājos ar Mārtiņu, jo meklēju aģentu,
kas man palīdzētu izīrēt māju. Viņš ļoti profesionāli un
pirmklasīgi reklāmēja manu māju, sagādājot skaistas un
iespaidīgas fotografijas, palīdzēja sadarboties ar cilvēku, kas veica pēdējos mājas atjaunošanas darbus.
Mārtiņš arī efektīgi un diplomātiski jaunajiem īrniekiem parādīja māju, vienojoties par īres cenu, veicot
kredita pārbaudi, dokumentu parakstīšanu un pat uzņēmās dežūrēt, kad gāzes kompanija sūtīja savu strādnie22

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

Manas vecmāmiņas brālis bija Felikss Krusa. Jau kādu laiku vācu materiālus par viņa dzīves gaitām, taču par trimdas laiku man ir pamaz
informācijas. Zinu, ka viņš kādu laiku bija
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšnieks. Jau iepriekš pateicos visiem, kuŗi varētu
kaut ko par viņu pastāstīt.
Ronalds Krievs
Tālr.: 371-26522653
e-pasts; ronis1@apollo.lv

Daugavas vanadžu kopas Ziemsvētku izskaņas sarīkojums
11. janvārī plkst. 12.30, veltīts latviešu strēlniekiem

„Ar Latvijas sauli sirdī”

Lai slava tiem, kas brīdī liktenīgā
Bez bailēm rokā tvēra zobenu,
Lai droši ietu cīņā nežēlīgā
Par tēvzemi un tautas brīvību!
Piedalīsies:
aktieris Armands Reinfelds
vijolniece un dziedone Sandra Ozolīte
Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!”
diriģente Laura Rokpelne-Mičule; pianiste Brigita Ritmane-Džeimsone
Ilze, Aija un Andris Matsoni; Liene Kārkliņa
Dace Sveņķe ar ģimeni; Tomass Godfrejs
Madara un Inguna Galviņa;Teodors Lilienšteins
Būs siltas pusdienas un kafijas galds; kopīga dziedāšana
Ieeja $20, pensionāriem $15, studentiem $7, bērniem līdz 12 gadiem brīva.
Visus sirsnīgi aicina Daugavas vanadzes
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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

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

Latvijā iznākušās grāmatas var iegādāties
tīmekļa grāmatnīcā: www.kukii.lv
Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv
Valtera un Rapas apgādā: www.valtersunrapa.lv

Latvijas valsts archīva virtuālā izstāde tīmeklī
„Represētie kultūras darbinieki”
http://www.lvarhivs.gov.lv/represetie/

Pegijas Catering Service
Fine International Cuisine
10405 Irene St. #304
Los Angeles, Ca 90034
Kabatas tālr.: 310-908-6993
vai 310-806-0464
Piedāvāju gatavot cienastu
un klāt galdus kāzās, piemiņas
dienās, jubilejās u. tml.
Var pasūtināt pīrāgus ar speķi
vai kāpostiem jebkuŗā laikā un
jebkuŗam sarīkojumam
(arī laba dāvana Ziemsvētkos
radiem un draugiem).
Par cenu sazināties ar Pegiju.
e-pasts: pegijat@inbox.lv vai: pegijakalninataube@yahoo.com
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Draudzes Ziņas

Ciāna dzird sargu dziesmas, Skan gaviles, mirdz sveču liesmas, Steidz sirdis lielo
prieku paust: Draugs tiem nāk no debess vēlīgs, Pilns lēnprātības, taisnīgs žēlīgs
Kā spoža rīta zvaigzne aust! Ak, nāc, Tu palīgs cēls! Ak, nāc, Tu Dieva Dēls!
Gaismā tērpies Tu parādies! Mēs steidzamies Pie Tava galda mieloties!
Philipp Nicolai, tulk. Nikolajs Kalniņš

DRAUDZES AMATPERSONAS
Dr. māc. 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
7. decembrī plkst. 11.00 no rīta ADVENTA KONCERTS – Adventa otrā svētdiena
aizlūgsim par Saginavas draudzi (māc. Leons Vīksna)
un Rīgas Sv. Trīsvienības draudzi (māc. Austris Rāviņš)
14. decembrī plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums – Adventa trešā svētdiena
aizlūgsim par Sadberijas draudzi Kanadā (diak. Inese Upmane-MacDonald)
un par Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzi (māc. Romāns Skuja, Rinalds Grants)
21. decembrī plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums ar dievgaldu –
Adventa ceturtā svētdiena
aizlūgsim par Ročesteras Krusta draudzi (prāv. Olģerts Sniedze)
un Rindas draudzi (palīgmāc. Valters Ozoliņš)
24. decembrī plkst. 6.00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
Dziedās Losandželosas latviešu koris
28. decembrī plkst. 11.00 no rīta dievkalpojums ar dievgaldu;
aizlūgsim par Rietumanglijas-Velsas draudzi (māc. Elīza Zikmane)
un Rojas draudzi (palīgmāc. Juris Veidenieks)

SANDIEGO LATV. EV. LUT. DRAUDZE
Grace Lutheran Church
3993 Park Boulevard,
San Diego, CA 92116
Mācītājs Dāvis Kaņeps:
1927 Riverside Drive Los Angeles, CA
90039; davis_kaneps@verizon.net
Tālr.: 310-621-9572
20. decembrī plkst. 11.00 no rīta
Ziemsvētku dievkalpojums; pēc dievk. kafijas galds
Draudzes priekšnieks: Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road, San Diego, CA 92123
Tālr: 858-598-5451; 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
Kasiere: Antra Priede-Bergere
e-pasts: antrapriede@pol.net
1335 Santa Barbara St. San Diego CA 92107
Lūdzam draudzes nodevas un ziedojumus
rakstīt uz A. Priedes vārda un nosūtīt viņai
www.sandiegodraudze.com www.sandiegodraudze.us
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Lodes baznīcas ērģeļu reģistru slēģi

Mācītāja ievadraksts
Bībeles teksts: Lūkas evaņģelijs 2,1-14
Ziemsvētku laika priekšraksts atrodams Adventa
četrās svētdienās. Tās mūs atkal sagatavo dziesmu pilniem svētkiem. Bet arī klusām pārdomām. Adventa
laiks pagātnē ir svārstījies starp trim dienām līdz sešām
nedēļām. Tas bija laiks, kuŗā ticībā jaunpienākušiem
tuvāk iepazīties ar Kristu un sagatavoties uz Viņa otrreizējo nākšanu. Tas bija laiks, kad šos cilvēkus sagatavoja kristībām. Adventa galvenais raksturs ir cilvēka
sagatavošanās Kristus atnākšanai.
Mēs esam pieraduši, ka Ziemsvētkos dziedam priekpilnas un slavas dziesmas ne tikai par pašu bēŗniņu, ko
Marija guldīja silītē, bet arī par to, ko šī piedzimšana
nozīmēja visiem cilvēkiem – visu dzīvi iezīmē Cerība.
Mēs ceram, ka viss dzīves un vēstures virziens pavērsīsies uz labu. Tiem, kuŗi alkuši pēc taisnības un Dieva
tiesas, šīs dziesmas skan kā uzvaras dziesmas.
Kristīgam cilvēkam arī der iemācīties Adventa
dziesmas par sevis sagatavošanu un par to sevišķi svarīgo brīdi, kad atveŗas kaut kas jauns. Cilvēki, kuŗi iegrimuši pagātnē, grūti pieņems jaunumus un pārgrozības,
kaut viņi nav pilnībā apmierināti ar esošo. Šis ir laiks
būt atvērtam savā klusībā, sagatavotam Kristus atnākšanai šinī laikmetā, šinī gadā.
Mēs nevaram pārtikt vienīgi no saldumiem. Iedomājoties Ziemsvētkus bez Adventa ir tas pats kā ķermenim
uzņemt tikai cukuru bez zaļbarības! Āmen.

Paziņojums
Lūdzu piezvanīt (tālr.: 310-621-9572) vai rakstīt (epasts: davis_kaneps@verizon.net), ja vēlaties, lai mācītājs apmeklē kādu piederīgo, kuŗš ievietots slimnīcā
vai citā aprūpes iestādē. Adventa laikā, kad draudzes
vadība gatavojas apciemot mūsu draudzes locekļus,
kuŗi uz dievkalpojumiem nespēj nokļūt, lūdzu piederīgos paziņot mācītājam vai kādam no draudzes vadības,
ja vēlaties īpašu apmeklējumu!

Par puķu novietošanu uz altāŗa
Biruta Šulca pieņem pieteikumus altāŗa puķēm
(tālr.: 626-443-8464; e-pasts: birschultz@earthlink.net
Draudzes dievnama priekštelpā ir īpašs kalendārs
visam gadam, kur arī ikviens pats var pierakstīties. Mēs
pateicamies katram ziedotājam. Tos, kuŗi puķes noliek,
kādu pieminot vai īpašā jubilejā un vēlas, lai dievkalpojumā par to paziņo, lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam pirms dievkalpojuma!

Dzimumdienas janvārī
3. Sandra Grīnbergs, Liene Linde,
Māra McPartland
5. Andris Boršteins
6. Velta Purmalis, Ludmilla Raisters
13. Rūdolfs Hofmanis
14. Claire McAuliffe
15. Aija Avots
16. Peteris Simsons
20. Kristīne Šulcs, Aivars Vallis
21. Anna Ābele, Guntis Kuškēvics
23. Andra Druva
26. Jānis Dambītis
28. Paulis Zemjānis
29. Monika Freimanis

Par baznīcas remontiem
un uzlabojumiem
Pēc 9. novembŗa dievkalpojuma draudzes padomes
locekļi sapulcē izskatīja iesniegtos piedāvājumus dievnama remontiem un uzlabojumiem. Savus pakalpojumus piedāvājuši divi celtnieki, trīs architekti un divi
skaņu aparātu meistari.
Draudzes padome, rūpīgi izlasot iesniegumus, nolēma gaidīt vēl viena celtnieka pieteikumu. Labojumu
darbi baznīcā veicami pakāpeniski. Vispirms remontēs
kanceleju, noliktavu (sakristeju), tualeti un atjaunos
jumtu. Ierīkos jaunu apkures/dzesināšanas sistēmu.
Dievnamā nepieciešami jauni skaņu pastiprināšanas
aparāti, jāuzlabo apgaismošana, par jaunu jāpolsterē
soli.
Draudzes padome nolēma, ka jāizvēlas būvdarbu
komiteja, kuŗai būs jāuzņemas atbildība par labojumiem un telpu modernizēšanu.
Nopietns darbs būs baznīcas priekšdaļas pārveidošana, lai vecākiem draudzes locekļiem būtu iespējams
vieglāk iekļūt baznīcā. Jāizvēlas architekts, kas izstrādātu piemērotu projektu.
Vēl par agru aplēst kopsummu izmaksu un tad rēķināt, vai draudzes fondos un kasē pietiks līdzekļi projektu īstenošanai.
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Ziedojumi māsu draudzēm
B. & G. Schultz $25 un $120; I. Tīsiņa $120; P.
Kemp $120; A. Ābele $120; T. & E. Rūsis $120; A.
Tetere $25; D. Jansone $25; V. Lāce $25; R. Ābele
$25; R. Daņilovs $25; T. Kalniņa $25; B. Schultz $25;
G. Sondora $25; V. Kerliņš $120; D. Ābele $120; T. &
M. Paegle $120; K. Linde $120; G. & L. Linde $120;
J. & Dz. Lejnieks $120.
Mūsu draudze atbalsta trūcīgos skolēnus Neretā.
$120 ziedojums nodrošina vienam bērnam pusdienas
skolā visam mācību gadam. Daudziem šī ir vienīgā
dienišķā ēdienreize. Neretas bērni par to ir ļoti pateicīgi!
Lūgums čekus, izrakstītus draudzei, sūtīt:
Latvian Lutheran Church of So. CA
1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039

cilnis virs baznīcas ieejas ar iegravētu gada skaitli
1593. Neretas novada ievērojamākie latviešu kultūras
darbinieki ir vācu izcelsmes latviešu valodnieks, garīgu dziesmu autors Kristofors Fīrekers (dzimis ap 1615.
gadu vietējā mācītāja ģimenē), kā arī rakstnieks un
gleznotājs Jānis Jaunsudrabiņš (1877-1962). Vēstures
avotos Neretas vārds pirmo reizi minēts 1298. gadā.
Nereta atrodas netālu no Lietuvas robežas Susējas upes
krastos (apm. 55 km uz dienvidaustrumiem no Jēkabpils). Nereta administrātīvi ietilpst Aizkraukles rajonā.

Ziedojumi Zvanniekiem
Dievnama priekštelpā ir novietots galds ar lūgumu
ziedot 25 centus Zvannieku mājām. Pēdējā laikposmā ziedojumu kopējā summa ir $57! Dievs lai svētī
visus ziedojumus un ziedotājus! Mācītājs LELBAs XII
sinodē saņēma Zvannieku māju tvartu. Paziņosim, kad
to rādīsim pēc kāda no nākamiem dievkalpojumiem!

Draudzes rudens bazārs
Baznīcas dāmu komitejas vārdā sirsnīgi pateicamies
Ritai Ābelei, Rotai Boršteinai, Lonijai Doršai, Džanetei
Gnerlichai, Ritai Daņilovai, Dacei Jansonei, Klitijai
Kalējai, Tamārai Kalniņai, Lienei Lindei, Norai Mičulei, Veltai Purmalei, Marutai Ratermanei, Mārītei Rozentālai, Tamārai Rūsei, Dzintrai Švarcai, Dacei Taubei, Sandrai Tolkai un Inārai Vallei par ziedojumiem
mūsu kafijas galdam, kas bija bagātīgs un skaists. Viss
bija arī garšīgs, jo vakara beigās tas bija tukšs. Paldies
arī Dainai Bīriņai par palīdzēšanu.
Biruta Šulca un Omula Pence

Neretas ev. lut. baznīcu pavēlēja celt Kurzemes hercogs Gothards Ketlers. Baznīca pēc grāfa Vilhelma fon
Eferna ierosinājuma celta no 1584. līdz 1593. gadam.
Celtnes kompozicijas pamatā ir tradicionālais trīsdalījums: to veido altāŗtelpa ar poligonālu apsīdu, vienjoma
draudzes telpa un astoņstūŗu tornis ar arku galeriju un
piramidālu jumtu. Baznīcas tornis ir 38,67 m augsts, tā
smailē atrodas vējrādītājs – gailis. Dievnamā novietotās kapuplāksnes – Kurzemes burggrāfam Vilhelmam
fon Efernam un viņa 1595. gadā traģiski bojāgājušā
dēla, 18 gadu vecā Georga piemiņai – ir izcilākais agrīnā ziemeļu manierisma mākslas darbs Latvijā. Pēc Rietumeiropas manierisma stila paraugiem darināts arī
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No kr.: Omula Pence, Daina Bīriņa, Biruta Šulca

Bazāra lielās loterijas laimētāju saraksts
$ 200 – Lāra Pence; $100 – Zaķis;
$50 – Viola Lāce; Jāņa Ripas darināts
krekls Dziesmu svētkiem Ventūrā –
Arinna Vītola; grozs ar vīna pudelēm
– Karolīne Linde; glezna – Edvīns
Rūsis; grozs ar kristalla glāzēm un
vīna pudeli – P. Freimanis; grozs ar
Ziemsvētku paplāti un glāzēm – Velta
Purmale; grozs ar kristalla trauku un
glāzēm – Ārija Zīle; grozs ar alus
kausiem un alu – Tālis Paegle; Dziesmu svētku soma ar pīrāgiem un vīniem – Laila Lejniece; glezna – Viesturs Žagars; grozs ar degvīna pudeli
un kristalla glāzēm – Dace Kārkliņa;
glezna – Roberts Ābele; japāņu tējas
servīze – Taube; grozs ar kristalla vīna glāzēm un vīna pudeli – Ēriks Taube; $15 Blockbuster dāvanu karte un
Tamāra Rūse un Jānis Lejnieks paziņo laimētāju vārdus
konfektes – Karolīne Linde; kristalla
kokteiļa glāzes – Kārlis Kalējs; Mārītes Rozentāles kliņģeris vai kliņģera cepšanas mācībtrauks ar konfektēm – Milda Black; Lazy Susan trauks
– Anita B.; „Vēstule no Losas” tvarts – Ilze Spencer;
stunda un pusdienas – Maruta Ratermane; grozs ar uz$25 Barnes & Nobles dāvanu karte – Tālis Paegle; Alža
kodām – Viesturs Žagars; Dziesmu svētku soma ar pīTimšas tvarts – Aivars Jerumanis; glezna – Velta Brorāgiem un vīniem – I. Dižgalvis; grozs ar glāzēm – Luiok; Samsonite koferis un sega – Anita B; grozs ar vīna
ze Gonia; tējas krūze un tējas – A. Lejnieks; smaržas –
glāzēm un vīna pudeli – Valdis Pavlovskis; Dziesmu
Līzīte Dumpe; Mārītes Rozentāles kliņģeris vai kliņģesvētku soma ar pīrāgiem un vīniem – Valdis Kalējs;
ra cepšanas mācībstunda un pusdienas – Sigrida Upegrozs ar vannas vai dušas piederumiem – Antons
niece; dzintara krelles – Šeila Krūze; kolibri barības
Švarcs; acālija – Taube; Livonia tvarts – Ilga Jankovpudele – Dace Kārkliņa; acālija – Daina Bīriņa; kafijas
ska; Jāņa Ripas darināts krekls Dziesmu svētkiem Ventrauks – Kārlis Millers; spēle „Monopols” – Jānis Tautūrā – Arnis Tūbelis; Gunāra Freimaņa dzejoļu grāmata
be jaunākais; „Vēstule no Losas” tvarts – Zaķis; dzinta– Viesturs Žagars; grozs ar kafijas krūzītēm un kafijas
ra krelles – Andris Teteris; grozs ar virtuves labumiem
karafi – Ruta Ratermane; Mārītes Rozentāles kliņģeris
– Samoff; Mārītes Rozentāles kliņģeris vai kliņģera
vai kliņģera cepšanas mācībstunda un pusdienas – Ancepšanas mācībstunda un pusdienas – Arianna Vītola;
grozs ar vīna pudeli, glāzēm un cepumiem – Lūcija Zirnija Tetere; kristalla vāze – Steven Gnerlich; trīs kafijas
krūzītes un paplāte – Ilgvars Dižgalvis; acālija – Sigrīne; acālija – Dzintra Freimane; vāze ar grāmatu par puķēm – Arianna Vītola; kristalla trauks ar konfektēm –
da Upeniece; apsveikuma kartītes – Taube; grozs ar
Pommers; grozs ar kafiju – Arianna Vītola; Dziesmu
vīna pudeli un kristalla glāzēm – Anda Andersone; vāze – Ruta Ratermane; Jāņa Ripas darināts krekls Dziessvētku soma ar pīrāgiem un vīniem – Ilma Briška; spilvens – Dzintra Janava; acālija – Anna Ābele; grozs ar
mu svētkiem Ventūrā – Lonija Dorša; Gunāra Freimaņa
gardumiem no Latvijas – Maruta Ratermane; smaržas –
dzejoļu grāmata – P. Freimanis; grozs ar vīna pudeli un
Omula Pence; vīna pudele un uzkožamie – Andrejs
$30 Olive Garden dāvanu karti – Samoff; grozs ar
Linde; Mārītes Rozentāles kliņģeris vai kliņģera cepšaStarbuck’s gardumiem – Dace Reimane; nažu komnas mācībstunda un pusdienas – Ludmilla Raistere;
plekts – Zaķis; grozs ar vīna glāzēm – Maija Linde; trīs
grozs ar vīna pudeli, kafiju, kafijas krūzītēm – Velta
sudraba paplātes – Ludmila Raistere; grozs ar kristalla
Brook; grozs ar kristalla glāzēm, vīna pudeli – Edvīns
trauku – Kate Riekstiņa; glezna – Anna Ābele; glezna
Rūsis; acālija – Linda Kaņepe; grozs ar kafiju – Valen– Viola Lāce, Dziesmu svētku soma ar pīrāgiem un vītīns Miska; pavārgrāmata – Dzintra Janava; kristalla
niem – Ilze Mateus.
29

PATEICĪBA UN LŪGUMS
Mīļie draudzes locekļi, sirsnīgi pateicamies par jūsu ziedojumiem un dāvanām.
Pirms gada beigām atkārtoti lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2008. gadu.
Draudzes nodeva .............................................................$250.00
Pensionāriem (kuŗi nevar atļauties pilnu nodevu)............$125.00
Studentiem........................................................................$ 60.00
Lūdzam aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.,
nosūtīt draudzes kasierei:
Tamāra Rūse
31 Laguna Woods Dr.
Laguna Niguel, CA 92677
Pateicībā, Draudzes padome
Lūdzu norādīt: _____draudzes nodevas par 2008. gadu
________________________________________________
(uzvārds, vārds)
________________________________________________

$__________

________________________________________________

$__________

Ziedojums draudzes vajadzībām

$__________

Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā

$__________

$__________

Kopā: $__________

Dievkalpojumu statistika
Datums
12. okt.
26. okt.
2. nov.
9. nov.

†

Dalībnieki Dievgaldnieki
29
35
58
23

20
30

Kollekte
$ 234.00
$ 295.00
$ 499.00
$ 247.00

Rolands Alfreds Gudrups
dzimis 1920. gada 12. septembrī Saldū
miris 2008. gada 8. novembrī Whittier

Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas
debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.
II. Pēt. 3,13
30

Skolas saime Caurmēra devums Piezīmes
22
17
29
15

†

$ 8.07
$ 8.43
$ 8.60
$ 10.74

Rudens bazārs

Aija Jostiņa
dzimusi 1936. gada 29. martā
mirusi 2008. gada 18. septembrī
Garden Grove

Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve.
I Kor. 15,26

2009. gada 18. janvārī plkst. 1.00
Losandželosas latviešu namā
Māras teātŗa viesizrāde
Leldes Stumbres luga „KRONIS II”
Lomās aktieŗi
Niks Ērglis un
Māra Mennika
Scēnografs
Mārtiņš Vilkārsis
Rīko latviešu
kultūras biedrība
TILTS
Režisore – Māra Ķimele

Niks Ērglis

Ieejas biļete: $25.00

Māra Mennika

Izrāde ir veltījums 1991. gada barikāžu laika cīnītājiem un sirmgalvjiem, kuŗi atgriezušies no trimdas austrumos un rietumos. Lugas
sižets ir vienkāršs – tālā Sibirijas sādžā satiekas divi latvieši, vīrietis
un sieviete. Sākumā viņi sarunājas krieviski, jo nenojauš, ka abi ir
latvieši un ne tikai no vienas Latvijas vietas, bet arī no vienām mājām. Abi izsūtīti uz Sibiriju un tur arī palikuši. Palēnām vienam otru
iepazīstot, viņi atceras dzīvi Latvijā un plāno kopīgu nākotni. Taču
nav tik vienkārši izlauzties no vides, kuŗā viņi pamatīgi iestiguši – sievietei jāaprūpē slims vīrs, kas kādreiz izglābis viņu no bada nāves, un
vīrietis zaudējis enerģiju un spēku. Tomēr viņi viens otru ir atraduši
un cer, ka viņu nemirstīgās dvēseles atkal reiz nokļūs Latvijā.
Aktieŗiem Mārai Mennikai un Nikam Ērglim ir plaša profesionālā
pieredze Latvijā. Māra Mennika strādājusi Valmieras Drāmas teātrī
un Jaunajā Rīgas teātrī, tēlojusi vairākos televīzijas seriālos un filmās. 2004./2005. gada sezonā Mārai Mennikai piešķirts Labākās otrā
plāna aktrises nosaukums. Niks Ērglis ir strādājis Valmieras Drāmas
teātrī, Neatkarīgā teātrī „Kabata”, Jaunajā Rīgas teātrī. Viņš ir
producents vairākām izrādēm un pašlaik Māras teātŗa direktors.

Pirms izrādes būs dabūjamas Pegijas Taubes gatavotas pusdienas
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Skaitlis aiz adresāta vārda un uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai samaksāta biedru nauda vai maksāts
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu.
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»;
S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs».

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM
Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.
Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu par 200̲ . 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

